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Resumo 

A personalização é uma forte tendência na prestação de serviços em geral. No contexto 

da comunicação de dados, porém, a oferta de serviços continua centrada no provedor e 

em limitações técnicas existentes, em detrimento das necessidades reais dos usuários.  

Neste cenário, a Internet tem um papel fundamental. A rápida disseminação do 

seu uso tornou este ambiente o preferido dos desenvolvedores de aplicações, e as 

abordagens de qualidade de serviço (QoS) propostas na última década pretendem 

transformá-la em um ambiente mais adequado às exigências de qualidade dessas novas 

aplicações.  

As atividades de pesquisa em QoS, no entanto, têm se concentrado em questões 

relacionadas a mecanismos no nível de comunicação. Em aplicações multimídia 

distribuídas, considerar QoS somente neste nível não é suficiente, pois os usuários 

podem perceber mudanças no nível de qualidade fornecido.  

Embora a percepção de qualidade do usuário envolva aspectos subjetivos, existem 

fortes razões para tratá-los. Como os recursos são escassos, em particular na Internet, a 

alocação de recursos baseada na qualidade percebida pelo usuário, propicia um 

gerenciamento de recursos mais eficiente. Além disso, a qualidade percebida por um 

indivíduo possibilita a escolha de uma relação custo/benefício que lhe seja mais 

adequada. 

Apesar da influência de parâmetros de QoS, tais como atraso e perda de pacotes, 

sobre o desempenho de aplicações multimídia e sobre a qualidade percebida ter sido 

amplamente investigada, ainda existem lacunas no tratamento da percepção de 

qualidade do usuário.  Usuários típicos de aplicações na Internet não sabem definir seus 

requisitos de qualidade de forma quantitativa, pois não fazem idéia de como os serviços 

são implementados. Por outro lado, parâmetros técnicos que caracterizam o tráfego 

gerado pelas aplicações precisam ser definidos para que os serviços sejam 

implementados satisfatoriamente.  

A efetiva oferta de serviços personalizados com garantias de QoS na Internet, 

portanto, depende também da solução de dois problemas que não foram tratados 

adequadamente: a captura de requisitos de alto nível que representam a qualidade 

requerida pelo usuário e o mapeamento destes requisitos em parâmetros concretos de 

QoS. Esta tese de doutorado está dedicada ao tratamento destes problemas.  
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Para tal, foi concebido um modelo conceitual de percepção que permite 

flexibilidade e precisão na captura dos requisitos do usuário. Uma arquitetura formal, 

denominada ESCHER, baseada no modelo proposto também foi concebida e tem como 

objetivo principal o tratamento explícito da percepção de qualidade do usuário. As 

atividades desempenhadas pelos componentes desta arquitetura estão agrupadas em 

duas fases importantes de modelos de serviços: negociação e monitoramento. 
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Abstract 

There is a strong trend towards personalized services, nowadays. However, data 

communication services remain provider-centric and guided by technical limitations, 

despite the real necessities of the users. It is necessary to discuss and evaluate this 

traditional service model. 

In this scenario, the Internet has a basic role. The fast dissemination of its use 

became this environment the preferred one for the applications developers. Moreover, 

Quality of Services (QoS) approaches proposed in the last decade made the Internet a 

more adjusted environment for these new applications and their quality requirements. 

QoS research activities traditionally concentrate on issues related to the 

underlying network mechanisms responsible for providing quality of service. However, 

in distributed multimedia systems, considering QoS only at communication level is no 

enough, as users can perceive changes on the level of quality provided. 

Although the user quality of perception involves subjective aspects, there are 

strong reasons to treat them. As the resources are scarce, in particular in the Internet, the 

allocation of resources based in the quality perceived by the user, propitiates a more 

efficient management of resources. Moreover, the quality perceived by the user makes 

possible the choice of cost/benefits relation that is more attractive for her/him. 

Despite the influence of QoS parameters, such as delay and loss, over 

performance of multimedia applications and over the quality perceived has been widely 

investigated, there is still a gap in the treatment of the user perception. Typical users in 

the Internet do not know how to define quality requirements in quantitative way, since 

they have no idea how services are actually implemented. On the other hand, technical 

parameters, which characterize the traffic generated by the applications, must be defined 

for the satisfactory implementation of the services.   

Therefore, the effective provisioning of personalized services with QoS 

guarantees in the Internet also depends on the solution of two problems that had not 

been treated properly: the capture of high level requirements that represent the quality 

required by the user, and the mapping of these requirements into concrete QoS 

parameters. This thesis is dedicated to the treatment of these problems.  
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For this purpose, a conceptual model of user perception was conceived. It allows 

flexibility and precision in the capture of the user requirements. A formal architecture, 

namely ESCHER, was also conceived based on the proposed model. It aims the explicit 

treatment of the user quality of perception. The activities played by ESCHER 

components are grouped in two important phases of the service providing: the 

negotiation and the monitoring.  
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Capítulo 1 

Introdução 

 

Esta tese de doutorado trata da personalização de serviços de comunicação de dados na 

Internet. A personalização é uma forte tendência na prestação de serviços em geral. 

Contudo, no contexto da comunicação de dados, a oferta de serviços continua centrada 

no provedor e em limitações técnicas existentes, em detrimento das necessidades reais 

dos usuários. Dentre os desafios para a personalização de serviços de comunicação de 

dados, está incluída a clara compreensão de como os usuários percebem qualidade de 

serviço e de como a percepção pode ser efetivamente tratada por elementos que 

realizam os serviços. 

As próximas seções apresentam o contexto e as razões que motivam a concepção 

de modelos de serviços personalizados de comunicação. O problema específico tratado 

por esta tese é descrito e uma visão geral da solução proposta é apresentada. As 

premissas consideradas no contexto deste trabalho também são apresentadas. 

Finalmente, a organização dos próximos capítulos é mostrada. 
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1.1   Contexto 

Existe atualmente uma forte tendência para o oferecimento de serviços personalizados. 

Em geral, usuários de serviços diversos, tais como planos de saúde e serviços bancários, 

pressionam por um atendimento diferenciado, direcionado para as suas especificidades, 

preferências e restrições [BW03].  

Um modelo de serviços personalizados apresenta vantagens para as partes 

envolvidas: usuário e provedor. Do lado do usuário, o atendimento às suas reais 

necessidades é sem dúvida, o principal benefício deste novo modelo. Para o provedor, a 

personalização está associada à idéia de serviço com valor agregado, ou seja, serviços 

que se diferenciam dos similares por características adicionais que visam à satisfação 

dos usuários.  

Contudo, contrários a esta tendência de personalização, os serviços de 

comunicação de dados têm seguido a direção oposta. As limitações técnicas existentes 

têm obrigado os usuários a adequarem-se à disponibilidade dos serviços. Uma discussão 

sobre estas questões tem sido propiciada pela abertura do mercado de telecomunicações, 

processo que tem ocorrido em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil. A despeito 

do atual estágio em que se encontra, é correto supor que esse processo estimulará o 

surgimento de novos modelos de serviços.   

Neste cenário, a Internet tem um papel fundamental. A rápida disseminação do 

seu uso tornou este ambiente o preferido dos desenvolvedores de aplicações. Além 

disso, muitas abordagens diferentes de qualidade de serviço (QoS) têm sido propostas 

na última década, com o objetivo de tornar a Internet um ambiente mais adequado às 

exigências de qualidade destas novas aplicações [ACH98, BC00].  

Garantir QoS em um ambiente imprevisível como a Internet não é tarefa trivial e 

justamente por isso, grande parte das pesquisas em QoS estão voltadas para a resolução 

deste problema [ALL95, BRA98]. A despeito da complexidade e dos desafios, as 

propostas e resultados obtidos nestas pesquisas permitem vislumbrar que as soluções 

estão a caminho.  
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Em sistemas multimídia distribuídos, considerar qualidade de serviço somente no 

nível de comunicação é insuficiente, pois os usuários podem perceber alterações no 

nível de qualidade fornecido. Além disso, a percepção de qualidade de serviço na 

perspectiva do usuário envolve diversos aspectos além daqueles diretamente 

relacionados à própria comunicação. 

De maneira geral, o que o usuário deseja saber pode ser resumido na seguinte 

pergunta: “Este serviço é suficientemente bom para mim?” A resposta a esta pergunta, 

aparentemente simples, é difícil de ser operacionalizada e denuncia a preocupação a 

respeito do serviço como um todo, o que pode envolver múltiplos requisitos, tais como 

desempenho, funcionalidade, usabilidade, custo e conveniência relacionada ao tipo de 

tarefa a ser executada. Compreender o que de fato significa qualidade de serviço para o 

usuário é o principal desafio na concepção de modelos de serviços personalizados.   

A avaliação da qualidade de serviço percebida pelo usuário segue um critério 

individual e padrões pessoais de aceitabilidade. É essencial para provedores de serviço e 

operadoras de rede conhecer estes limites de aceitabilidade e a disposição do usuário em 

pagar por qualidade adicional. Essa é a base para a negociação do serviço. 

Um proceso de negociação gira em torno da busca por um acordo que satisfaça as 

partes envolvidas. Durante esse processo, o poder de barganha é usado para se obter o 

máximo de satisfação. No contexto da prestação de serviços de comunicação de dados, 

os usuários têm tido pouco poder de barganha. Inicialmente, porque a limitada oferta de 

serviços definia os termos da negociação. Em outras palavras, ter acesso ao serviço 

significava aceitar as condições impostas pelo provedor.  

Este cenário tem mudado pelo aumento da oferta de serviços a partir da abertura e 

regulamentação do setor de telecomunicações.  Na tentativa de ampliar sua base de 

clientes em um mercado competitivo, os provedores têm acenado com a oferta de 

serviços de valor agregado [EUR00, ETSI02]. Na visão dos provedores, esses serviços 

são voltados para o atendimento das necessidades dos usuários. Contudo, esta evolução 

na realidade representa um aumento da flexibilidade pela ampliação da oferta de 

serviços previamente definidos pelos provedores. 

Tradicionalmente, a percepção de qualidade do usuário tem sido associada ao 

desempenho da rede somente [FWM97]. Certamente que as condições da rede 

representam um fator crucial na qualidade percebida pelo usuário. Contudo, a forma 
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como o usuário percebe a qualidade de um serviço é fortemente influenciada também 

por outros fatores, que inclui suas características individuais [GM01a]. Por exemplo, 

determinado nível de qualidade de vídeo pode ser considerado aceitável por um usuário 

e considerado inaceitável por outro. 

O relacionamento entre o desempenho da rede e opiniões dos usuários sobre 

aceitabilidade do serviço já foi objeto de vários trabalhos [EUR99, GM01a, GM01b, 

GT98a, GT98b]. A partir deste tipo de trabalho, foi possível adquirir mais 

conhecimento sobre os níveis de aceitação do usuário em relação a serviços de 

comunicação de dados, através de medições em diferentes tipos de aplicações e 

diferentes cenários. Também foi possível ampliar a compreensão sobre quais 

parâmetros afetam a percepção de qualidade do usuário e definir uma metodologia para 

aferição da percepção em situações reais.  

Este tipo de conhecimento, além de subsidiar propostas de novos modelos de 

serviços, também pode ser utilizado no desenvolvimento de aplicações que utilizem 

estes serviços, tais como as aplicações multimídia distribuídas. É dentro deste contexto 

que está inserido este trabalho.  

1.2   Motivação 

A partir das considerações anteriormente citadas, a noção de percepção de qualidade de 

serviço do usuário, adotada no âmbito deste trabalho, foi estendida de forma a incluir 

outros aspectos além do desempenho, tais como custo (percepção de valor) e segurança 

(percepção de risco). Esta noção ampla de percepção do usuário pode ser traduzida pelo 

termo Qualidade de Percepção – QoP (do inglês “Quality of Perception”). QoP é a 

redefinição de QoS segundo à perspectiva do usuário.  

Atualmente, esta redefinição é puramente conceitual. Em termos práticos, os 

mecanismos existentes que são usados para a disponibilização de serviços com garantias 

de qualidade de serviço, estão fundamentados no conceito de QoS, ou seja, em aspectos 

de desempenho relacionados às condições da rede. Com o advento de serviços 

personalizados de comunicação de dados, será necessário o desenvolvimento de 

mecanismos para garantia de QoP. Esta é a principal motivação para este trabalho.  
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Embora QoP envolva aspectos subjetivos de difícil tratamento, existem fortes 

motivos para tratá-los. Primeiro, a satisfação do usuário com relação ao serviço aumenta 

significativamente com a possibilidade de atendimento personalizado, que lhe 

proporcione uma relação custo/benefício mais favorável. Segundo, porque serviços 

personalizados são considerados fatores essenciais de sucesso para os provedores em 

um mercado competitivo, pois além de permitirem a diferenciação em relação aos 

concorrentes, possibilitam a majoração dos preços praticados. 

Outra motivação, de natureza mais técnica, refere-se ao gerenciamento de 

recursos. Como os recursos são escassos, em particular na Internet, a alocação de 

recursos baseado na qualidade percebida pelo usuário, propicia um gerenciamento de 

recursos mais eficiente. Esta afirmativa baseia-se em estudos, documentados em 

[SN95], que demonstram a existência de um limite, a partir do qual o incremento da 

qualidade, pela alocação de mais recursos, deixa de ser perceptível para os usuários.  

Este fenômeno pode ser exemplificado pela percepção do usuário com relação à 

perda de sincronismo entre áudio e vídeo em uma aplicação de videoconferência. A 

perda de sincronismo, definida como a diferença obtida a partir da relação temporal 

entre áudio e vídeo, é tecnicamente conhecida como skew [SN95]. Objetos mídia 

perfeitamente sincronizados possuem skew nulo (ou seja, 0ms).   

Experimentos descritos em [SE93], mostram que existem três regiões distintas 

que refletem os limite de percepção para skew. A primeira é denominada região “in 

sync”, caracterizada pelo parâmetro skew variando entre os valores -80ms (áudio/vídeo) 

e +80ms (vídeo/áudio). Nesta zona, o skew não é perceptível. Na segunda região, 

denominada “out of sync”, o skew está fora da faixa delimitada pelos valores -160ms e 

+160ms. Nesta zona, a apresentação não é considerada aceitável por nenhum indivíduo. 

A terceira região, denominada “transient”, tem o parâmetro skew variando entre -80ms 

e -160ms e entre +80ms e +160ms. Esta é a região de interesse, pois é percebida por 

parte dos usuários, caracterizando a diferença de percepção entre indivíduos. 

O tratamento de limites de percepção, tais como o descrito anteriormente, não é 

trivial.  Este é um dos motivos pelos quais tais limites são mais comumente 

considerados em faixas abrangentes, dentro das quais qualquer indivíduo se enquadra. A 

possibilidade de indicação desse limite pelo próprio usuário, certamente simplifica a sua 

utilização por mecanismos dedicados ao gerenciamento de recursos. 
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Sendo assim, aliar o tratamento da percepção do usuário aos avanços obtidos 

pelos mecanismos de qualidade de serviço na Internet, é sem dúvida, um caminho para 

o surgimento de novos modelos de serviços. É precisamente disto que trata esta tese, 

cuja principal contribuição é a concepção de uma arquitetura definida no contexto de 

aplicações multimídia na Internet, cuja ênfase é a personalização de serviços de 

comunicação de dados, através do tratamento explícito da percepção do usuário.  

No contexto deste trabalho, o termo “arquitetura” é usado em um sentido amplo, 

caracterizando a estruturação de diversos elementos (seja software ou hardware) que 

estão envolvidos diretamente no processo de configuração e monitoramento de serviços 

personalizados de comunicação de dados.  

A ausência na arquitetura proposta, de inúmeros outros elementos envolvidos na 

prestação deste tipo de serviço é justificada por dois motivos. Primeiro, para não 

comprometer a clareza da arquitetura pela inclusão excessiva de elementos. Segundo, 

para manter o foco no tratamento da percepção do usuário. 

A finalidade da arquitetura proposta é servir de base para o aprofundamento das 

principais questões envolvidas com a personalização de serviços de comunicação de 

dados. Nesse sentido, a utilização da arquitetura no desenvolvimento de aplicações 

multimídia distribuídas possibilita a inclusão de funcionalidades essenciais ao 

tratamento da percepção do usuário. O mesmo raciocínio é válido para o 

desenvolvimento de serviços, interfaces de usuário e mecanismos de gerenciamento de 

recursos. 

1.3   Definição do Problema 

Um modelo de serviços personalizados de comunicação de dados envolve o indivíduo, 

usuário deste serviço, em dois momentos distintos. O primeiro refere-se ao processo de 

negociação de serviços. O segundo está relacionado ao monitoramento do serviço 

contratado. 

Apesar do recente aumento na disponibilização de serviços de comunicação, 

mencionado anteriormente, o processo de negociação destes serviços ainda é uma 

grande icógnita para o usuário. Chamado a participar de um processo que utiliza termos 
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que em geral desconhece, tais como delay e jitter, o usuário tem sua participação 

praticamente limitada pela disposição em pagar o valor estipulado na “negociação”.  

O crescimento de aplicações multimídia na Internet torna clara a inadequação 

deste tipo de negociação para usuários típicos. Apesar de não compreenderem como os 

serviços são efetivamente implementados, os usuários têm aprendido a negociar na 

Internet. Seja na compra de bens, como livros e eletrodomésticos, seja na solicitação de 

serviços, como transporte aéreo. Assim sendo, não é difícil perceber que essa tendência 

vai atingir também os serviços de comunicação de dados.  

Antecipando esta realidade, associações de provedores e operadoras de rede, tais 

como ETSI [ETSI02] e Eurescom [EUR00], têm discutido formas de ampliar a 

participação direta do usuário na negociação de serviços, sem comprometer a 

operacionalidade das operadoras de rede.   

Possibilitar ao usuário uma participação mais ativa no processo de negociação de 

serviços personalizados de comunicação de dados é um dos problemas tratados nesta 

tese de doutorado. Os desafios para resolução deste problema podem ser categorizados 

em duas classes distintas que envolvem respectivamente aspectos culturais e aspectos 

tecnológicos.  

Os aspectos culturais dizem respeito ao amadurecimento do usuário para a 

negociação de serviços em um modelo flexível. O aumento da liberdade em geral traz 

como consequência o aumento da responsabilidade. Dessa forma, é necessário que o 

usuário compreenda o impacto de sua escolha sobre a operacionalização do serviço e 

consequentemente sobre a qualidade percebida. Um exemplo disso é a definição de 

qualidade de serviço que envolva a satisfação plena de requisitos conflitantes, como 

“desempenho alto” e “custo baixo”, que são essencialmente difíceis de serem 

plenamente atendidas. 

Os aspectos tecnológicos, por sua vez, envolvem o tratamento de duas funções 

distintas. A primeira refere-se à captura dos requisitos que definem a qualidade de 

serviço desejada pelo usuário. Esses requisitos são de natureza subjetiva, pois usuários 

típicos de aplicações na Internet não sabem definir seus requisitos de qualidade de 

forma quantitativa.  
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A segunda função está relacionada à caracterização da qualidade desejada pelo 

usuário em parâmetros técnicos, necessários à configuração do serviço a ser fornecido. 

A implementação desta função necessita de um processo de mapeamento dos requisitos 

subjetivos do usuário em parâmetros utilizados por mecanismos que efetivamente 

realizam o serviço.  

Estabelecido o contrato para o fornecimento do serviço, é natural que o usuário de 

serviços personalizados também seja envolvido no monitoramento da qualidade do 

serviço contratado. Este monitoramento é complexo e envolve também a percepção de 

qualidade de serviço do usuário, sendo o segundo problema tratado por esta tese.  

O monitoramento da qualidade percebida, por sua vez, envolve outros desafios, 

dentre eles a necessidade de um mecanismo que possibilite refletir os impactos que as 

alterações no nível de serviço fornecido exercem sobre a qualidade percebida pelo 

usuário, e consequentemente sobre a sua satisfação.  

As considerações a seguir, resumem as principais questões envolvidas na 

negociação e monitoramento de serviços personalizados de comunicação de dados, que 

são os dois problemas tratados por esta tese de doutorado: 

• Existe uma diferença semântica entre o serviço que o usuário deseja e o 

serviço fornecido pelo provedor. O primeiro está relacionado às 

características percebidas pelo usuário final. O segundo está relacionado aos 

recursos do sistema, alocados para implementação do serviço requerido pelo 

usuário.  Esta diferença caracteriza a existência de diferentes visões de QoS 

existentes em um mesmo sistema. 

• Existe uma diferença sintática entre as especificações de QoS no nível do 

usuário e no nível de mecanismos de QoS que precisa ser tratada de forma 

integrada. Por um lado, os usuários declaram suas restrições através de 

parâmetros não-técnicos e seu nível associado. Por exemplo, o usuário 

requer “alta” qualidade de vídeo e “baixo” custo. Por outro lado, os 

requisitos dos mecanismos de QoS são definidos através de parâmetros 

técnicos tais como atraso, variação no atraso e perda de pacotes.   

• O processo de mapeamento de QoS consiste em uma tarefa extremamente 

complexa, sendo responsável pela tradução de requisitos do usuário em 
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requisitos técnicos. Grande parte desta complexidade refere-se à natureza 

subjetiva dos requisitos do usuário. Além disso, o surgimento de novos 

mecanismos de QoS e a co-existência de múltiplos mecanismos no mesmo 

ambiente, aumentam a complexidade desse processo, pois cada mecanismo 

possui um conjunto próprio de parâmetros. 

• Um modelo de serviço centrado no usuário deve ser flexível. O problema é 

que “quanto mais flexível é um modelo mais difícil é sua implementação”. 

Além disso, o oferecimento de serviços personalizados de comunicação de 

dados depende da capacidade dos mecanismos de QoS para tratar 

explicitamente as necessidades individuais dos usuários. 

• Mecanismos de QoS não incorporam funções para capturar os requisitos 

definidos pelo usuário. Geralmente, as necessidades dos usuários são 

tratadas implicitamente pela aplicação.  

• O tratamento direto de qualidade de serviço em aplicações conscientes de 

QoS (QoS aware) [THO02] torna mais complexo o processo de 

desenvolvimento destas aplicações, pois exige do desenvolvedor o 

conhecimento prévio de mecanismos de QoS e seu conjunto de parâmetros, 

de forma a acessar o mecanismo através de sua interface. 

A solução de grande parte destas questões, das quais depende um modelo de 

serviços personalizados de comunicação de dados, envolve o conhecimento 

aprofundado sobre “como” o usuário percebe qualidade de serviço e “como” esta 

percepção de qualidade do usuário pode ser, de fato, tratada por mecanismos que 

realizam serviços de comunicação. Em termos técnicos, significa “saber tratar QoP em 

uma abordagem de QoS”. 

Em outras palavras, a solução deste problema, denominado fundamental, está no 

cerne da solução dos dois problemas a serem tratados por esta tese de doutorado, que 

incluem a negociação e o monitoramento de serviços personalizados de comunicação de 

dados. A solução para o problema fundamental foi segmentada em duas partes. A 

primeira, saber tratar QoP. A segunda, tratar QoP dentro da abordagem de QoS.  
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1.4   Solução Proposta 

A estratégia adotada para a primeira parte do problema fundamental, ou seja, o 

tratamento de QoP, envolveu a concepção de um modelo conceitual de percepção. 

Embora modelos conceituais de percepção tenham motivado várias pesquisas [MOO01, 

WM01, EUR00, HB01, ALF97], o fato de não considerarem explicitamente as 

diferenças entre os indivíduos consistiu no principal impedimento para adoção de um 

desses modelos na solução proposta.  

Outros modelos incluem a categorização de aplicações em perfis de tráfego pré-

definidos, adotada em abordagens recentes [EUR00, ETSI02]. Apesar de permitirem 

algum nível de flexibilidade na configuração de serviços, estes modelos não priorizam o 

tratamento da percepção do usuário e também foram considerados inadequados no 

contexto do trabalho.  

O modelo conceitual proposto tem como característica principal o uso de 

requisitos não-funcionais (NFRs – non-functional requirements) [CNY95] pelo usuário, 

durante a solicitação da qualidade desejada, permitindo maior expressividade na 

declaração de requisitos de QoS. São exemplos de requisitos não-funcionais: 

desempenho, custo, segurança e usabilidade [CNY00]. Este modelo considera como 

ponto de partida natural para configuração de serviços personalizados, o usuário e seus 

requisitos de qualidade.  

Segundo este modelo conceitual proposto, um usuário pode definir níveis 

diferentes de qualidade para aplicações distintas e pode estabelecer prioridades no 

atendimento dos requisitos especificados. A noção de satisfação do usuário com relação 

ao serviço é definida, neste modelo, pelo equilíbrio entre requisitos não-funcionais 

utilizados na descrição de qualidade requerida pelo usuário.    

O tratamento de QoP na abordagem de QoS, que é a segunda parte do problema 

fundamental, visa preencher a lacuna no tratamento da percepção de qualidade do 

usuário dentro das abordagens tradicionais de QoS [RRC02]. Apesar da influência de 

parâmetros de QoS, tais como atraso (delay) e variação do atraso (jitter), sobre o 

desempenho de aplicações multimídia ter sido amplamente investigado [LU96, KKS98, 

SE93], bem como as influências que estes fatores exercem sobre a qualidade percebida 
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[GT98a, BS99, BS01], a percepção de qualidade do usuário ainda carece de tratamento 

mais apropriado de suas especificidades.  

Para tratar esta questão, foi proposta uma arquitetura, denominada ESCHER1, que 

integra os elementos abstratos do modelo conceitual proposto aos elementos concretos 

da abordagem de QoS. Conforme mencionado anteriormente, o termo arquitetura, no 

contexto deste trabalho, é usado em um sentido amplo, caracterizando a estruturação de 

diversos elementos (seja software ou hardware) que estão envolvidos diretamente no 

processo de configuração e monitoramento de serviços com QoS.  

A integração destes elementos de natureza distinta foi facilitada por duas 

características da arquitetura ESCHER. A primeira é a inclusão de diferentes 

perspectivas de qualidade de serviço, desde o nível do usuário até o nível dos 

mecanismos de QoS. A segunda característica refere-se à definição formal de 

relacionamentos entre os elementos das diferentes perspectivas, que permite mapear a 

qualidade desejada pelo usuário em parâmetros que definem, em termos técnicos, a 

qualidade do serviço a ser fornecido através dos mecanismos de QoS. 

Resolvido o problema fundamental, que é saber tratar QoP dentro da abordagem 

de QoS, o resultado prático é a possibilidade de utilização da arquitetura ESCHER 

como base para adoção de soluções relacionadas à negociação e ao monitoramento de 

serviços personalizados de comunicação de dados, que são os problemas tratados por 

esta tese de doutorado. A compreensão de como isso é possível exige o aprofundamento 

das características essenciais da arquitetura. 

A arquitetura ESCHER foi estruturada em quatro camadas: Usuário, Aplicação, 

Middleware e Mecanismos de QoS. O termo “camada” foi utilizado no trabalho com o 

objetivo de separar os interesses de cada elemento envolvido, tornando mais fácil a 

tarefa de identificar como é caracterizada a qualidade de serviço segundo a perspectiva 

de cada elemento. Por exemplo, a camada do usuário contém informações de QoS 

compreensíveis ao usuário e atividades relacionadas ao tratamento destas informações.  

Foi estabelecida uma hierarquia na definição das camadas da arquitetura ESCHER 

que obedece ao nível de abstração em que a qualidade de serviço é considerada.  

                                                
1 A escolha do nome da arquitetura homenageia o artista gráfico Maurits Cornelis Escher, mundialmente 
famoso por suas estruturas “impossíveis” que permitem múltiplas percepções. 
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A camada mais abstrata refere-se à perspectiva do usuário. Esta camada está 

voltada para captura e especificação precisa dos requisitos subjetivos do usuário que 

definem a qualidade desejada, bem como as prioridades definidas pelo usuário que 

servem de orientação para o atendimento destes requisitos.  

A segunda camada da arquitetura ESCHER representa a aplicação. Nesta camada 

a qualidade de serviço é tratada através de parâmetros mais concretos, que permitem 

descrever mais tecnicamente as restrições impostas pelo tipo da aplicação e facilitam o 

tratamento dos requisitos subjetivos do usuário.  

A terceira camada da arquitetura ESCHER refere-se ao Middleware, reforçando 

os benefícios deste tipo de tecnologia para ambientes distribuídos. A inclusão desta 

camada explicita a sua importância como mediador entre a aplicação e os mecanismos 

que realizam serviços nas camadas mais baixas. No contexto dos problemas tratados, a 

utilização de serviços da camada de Middleware possibilita adiar o momento da 

renegociação de novos níveis de qualidade, através da parametrização de intervalos, 

possibilitando a reconfiguração dinâmica de serviços de rede pelo próprio Middleware.  

Finalmente, a quarta camada da arquitetura proposta é dedicada à interface com os 

Mecanismos de QoS. Esta camada fornece independência da arquitetura em relação a 

estes mecanismos que são os responsáveis pela realização de QoS. A inclusão desta 

camada enfatiza como a percepção do usuário é refletida nos mecanismos de QoS, 

finalizando a integração de QoP na abordagem de QoS.  

A arquitetura ESCHER estabelece ainda que o instrumento de monitoramento da 

qualidade acordada é o contrato de serviço. Este contrato deve incluir especificações 

abstratas e concretas. As especificações abstratas são definidas pelos requisitos de 

qualidade do usuário (QoS desejada) e pelas restrições impostas pelo tipo da aplicação 

(QoS requerida). As especificações concretas dizem respeito aos parâmetros técnicos a 

partir dos quais um serviço é configurado (QoS acordada), atendido (QoS fornecida) e 

monitorado (QoS medida). A presença de várias especificações em um mesmo 

documento torna o acordo de serviço um elemento vital na prestação de serviços, 

facilitando o acompanhamento do mesmo pelo usuário e pelo provedor.  

O volume e a natureza das informações tratadas, bem como a complexidade das 

funções que compõem a arquitetura ESCHER, torna naturalmente difícil a sua 

compreensão. Nesse sentido, a formalização permite esclarecer quais as informações 
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manipuladas e quais as atividades desempenhadas por cada elemento da arquitetura. Um 

benefício direto advindo desta compreensão profunda sobre a arquitetura e seus 

elementos é a simplificação de sua implementação.  

A arquitetura ESCHER foi formalizada através da notação Z [SPI92]. A escolha 

por este formalismo foi baseada em suas características específicas. Esta notação é 

adequada tanto para a especificação de estruturas de dados que representam o estado do 

sistema, quanto para a especificação, manutenção e verificação de restrições sobre estes 

dados durante a execução de operações.  Além disso, a existência de ferramentas que 

atuam sobre a especificação formal, dentre elas os provadores de teoremas [SAA97] e 

animadores de especificação [HST97] permitem validar e raciocinar sobre as 

propriedades da arquitetura. 

1.5   Premissas 

Esta seção apresenta as principais premissas consideradas durante o desenvolvimento 

deste trabalho. Além de ajudar na delimitação do escopo da tese, estas premissas 

permitem esclarecer os principais conceitos de QoS que podem foram utilizados.        

As  premissas são: 

• Um modelo de QoP, ou seja, um modelo para tratar a percepção de qualidade 

do usuário deve fornecer ampla liberdade de expressão durante a definição 

dos requisitos de qualidade dos usuários. 

• A separação entre a funcionalidade da aplicação e o tratamento de QoS 

possibilita que usuários de aplicações legadas, ou seja, aplicações não 

conscientes de QoS, possam se beneficiar também deste tipo de serviço. 

• A noção de qualidade utilizada para serviços de QoS refere-se à qualidade 

fim-a-fim, ou seja, a qualidade final percebida pelo usuário da aplicação. Em 

um cenário de utilização de uma aplicação de videoconferência, por 

exemplo, QoS fim-a-fim representa a qualidade observada pelos dois 

usuários durante uma sessão. 

• Um modelo de serviços deve ser independente de tecnologias específicas. 

Esta propriedade permite que novos serviços sejam implementados sem que 

o modelo sofra alterações profundas. 
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• O funcionamento interno dos mecanismos de QoS deve ser tratado de forma 

abstrata, sendo visível somente a interface dos mesmos. A interface desses 

mecanismos é utilizada para passagem de parâmetros de QoS derivados 

automaticamente pelo processo de mapeamento das solicitações dos 

usuários. 

O estabelecimento destas premissas permite maior liberdade ao modelo para 

concentrar-se especificamente em questões relacionadas ao tratamento da percepção de 

qualidade do usuário, sem considerar diretamente aspectos técnicos de implementação. 

1.6   Estrutura do Documento 

Este documento está organizado em mais seis capítulos, além desta introdução. O 

capítulo 2 é dedicado à apresentação de conceitos relacionados à Qualidade de Serviços. 

O objetivo deste capítulo é estabelecer os conceitos adotados neste trabalho e fornecer 

uma visão geral da área. Inicialmente, são introduzidos conceitos, tais como serviço, 

qualidade de serviço e contrato. Em seguida são apresentados os principais mecanismos 

de QoS para Internet. 

O capítulo 3 apresenta alguns dos principais modelos conceituais para tratamento 

da percepção de qualidade do usuário. É feito um estudo comparativo entre estes 

modelos a partir do estabelecimento de alguns critérios importantes.  

O capítulo 4 introduz a arquitetura ESCHER. Além da descrição dos elementos e 

operações da arquitetura proposta, este capítulo explica como os elementos de ESCHER 

estão relacionados aos processos de especificação e mapeamento de QoS. Também é 

descrito como são usadas as abstrações de cada camada da arquitetura ESCHER durante 

a especificação e o tipo de relacionamento entre elas. Finalmente são descritas as fases 

de configuração e monitoramento de serviços e cenários de utilização. 

O capítulo 5 apresenta a formalização da arquitetura ESCHER. A notação Z 

[SPI92] foi utilizada para formalização dos elementos e operações relacionadas às fases 

de configuração e monitoramento de serviços. 

O capítulo 6 é dedicado aos estudos de caso. Este capítulo demonstra a 

exeqüibilidade da utilização de ESCHER para o oferecimento de serviços 

personalizados com garantias de QoS na Internet. Duas aplicações são apresentadas, 
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uma sobre Telefonia na Internet e outra sobre Videoconferência. Os estudos de caso 

ilustram a utilização de diversos requisitos não-funcionais e mecanismos de QoS 

distintos. Por fim, o capítulo 7 resume as principais contribuições deste trabalho e 

discute perspectivas de trabalhos futuros.   



 

17 

Capítulo 2 

Qualidade de Serviço 

 

O termo “Qualidade de Serviço” é largamente utilizado em várias áreas do 

conhecimento humano. Em geral, este termo caracteriza como um determinado serviço 

deve ser executado, segundo a expectativa do usuário deste serviço. Em ambientes 

computacionais como a Internet, o termo “QoS” define mecanismos para garantir 

qualidade durante a realização do serviço de comunicação de dados. 

Este capítulo é dedicado à descrição de conceitos relacionados a QoS adotados 

neste trabalho, bem como ao estudo dos principais mecanismos de QoS existentes na 

Internet. Foi utilizado um alto nível de abstração durante a apresentação destes 

conceitos a fim de facilitar a compreensão e manter o foco nos problemas tratados nesta 

tese.  
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2.1   Definição de Serviço 

De forma geral, um serviço pode ser definido como um procedimento ou um conjunto 

de procedimentos ofertados por um determinado provedor, em atendimento a uma 

solicitação de determinado usuário [SCD97].  Dessa forma, um modelo de serviço diz 

respeito à identificação de quem (provedor) está vendendo o quê (serviço) para quem 

(usuário).  

Em [W3C], um  serviço é definido como um recurso abstrato que representa a 

capacidade de executar tarefas que formam um funcionalidade coerente do ponto de 

vista de provedores e usuários. Dessa forma, um serviço é definido como um tipo 

específico de recurso que não é fisicamente obtido pelo usuário, mas é periodicamente 

acessado por ele. Outra definição de serviço, encontrada em [PG03], descreve serviços 

como componentes abertos, auto-descritivos, que suportam a composição de aplicações 

distribuídas rápida e de baixo custo.  

Para ser usado por um usuário (humano ou não), um serviço deve ser oferecido e 

realizado por um provedor, que conhece a sua interface de acesso. A interface de um 

serviço é um limite abstrato exposto que define os tipos de mensagens tratadas e os 

padrões de troca envolvidos na interação com este serviço.  

A funcionalidade de um serviço é descrita através de um conjunto de documentos 

que descrevem sua interface e semântica de uso. O fato dos serviços possuírem uma 

descrição significa que essas descrições podem ser publicadas e localizadas 

automaticamente, facilitando a utilização dos próprios serviços.  

Em um ambiente de serviços, co-existem os que oferecem serviços e os que 

buscam serviços. Apesar deste modelo de negócios ser anterior ao advento dos 

computadores, automatizá-lo envolve vários desafios. Entender e tornar isso possível 

são objetivos das arquiteturas baseadas em serviços. 

Tecnicamente, uma arquitetura baseada em serviço – SOA (Service-Oriented 

Architecture) pode ser definida como um conjunto de componentes que podem ser 

solicitados e cuja descrição da interface pode ser publicada e descoberta [PG03].  Além 

da descrição, neste tipo de arquitetura também são definidas operações básicas, tais 

como publicação, descoberta, seleção e ligação. 
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Uma vez que os serviços podem ser oferecidos por protocolos específicos e 

comunicados através da Internet, eles fornecem uma infraestrutura para integração e 

colaboração de aplicações distribuídas neste ambiente. A convergência entre SOA e 

Web deu origem aos serviços Web, ou como são mais conhecidos, os Web Services 

[YAN03, CKM03, LIT03].  

Características de Web Services incluem fraco acoplamento, reutilização de 

componentes de software que são semanticamente encapsulados, distribuídos e 

acessados automaticamente através de protocolos da Internet. Além da abordagem 

transacional das aplicações Web, Web Services incorporam várias características de 

outras tecnologias para distribuição, que incluem CORBA [SIE00], RMI [RMI] e 

DCOM [DCOM]. 

Um serviço Web é uma instância específica de um componente (ou componentes) 

que tem uma interface pública definida e descrita em WSDL [WSDL], que é uma 

linguagem baseada em XML [XML]. Através desta descrição, outros sistemas podem 

localizar e dispor da funcionalidade destes serviços, utilizando mensagens transportadas 

por protocolos de Internet existentes.  

Por definição, Web Services são objetos de interação máquina-máquina, sem 

nenhum tipo de assistência ou interação humana. O usuário humano interage com uma 

aplicação cliente que interage com o Web Service. Cliente e Web Service trocam 

informações  descritas em XML. O padrão UDDI (Universal Description Discovery and 

Integration) [UDDI] permite aos clientes localizar serviços candidatos e descobrir seus 

detalhes. 

Além das funcionalidades descritas, no contexto da personalização de serviços é 

necessário que a localização do serviço possibilite que o usuário em potencial localize o 

serviço que melhor atende às suas necessidades específicas. Para tal, é necessário que a 

descrição do serviço incorpore outros atributos além daqueles que descrevem a sua 

funcionalidade.  

2.2   Ciclo de Vida de um Serviço 

Considerando uma abordagem top-down para análise do ambiente de execução de 

serviços, é possível identificar algumas fases ou atividades específicas, que caracterizam 

o ciclo de vida de um serviço. 
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Este ciclo pode ser dividido em três fases: fase pré-operacional, fase operacional e 

fase pós-operacional. Cada uma destas fases define um conjunto de atividades. Na fase 

pré-operacional, as atividades estão relacionadas à solicitação, negociação e 

configuração do serviço. A requisição do serviço dá início a esta fase. 

No contexto deste trabalho, o responsável por esta requisição é o próprio usuário, 

indivíduo que tenciona usar um determinado tipo de aplicação, por exemplo, uma 

aplicação de vídeo sob demanda. Em um modelo personalizado de serviço, esta 

requisição envolve a descrição de requisitos não-funcionais que servem para 

caracterizar o serviço segundo as necessidades do usuário. Em uma arquitetura de Web 

Service, a solicitação é precedida por uma fase de busca em um diretório de serviços 

[YAN03].  

Após a solicitação do serviço, é dado início a uma atividade de negociação. 

Qualquer cadeia de suporte a um serviço depende do estabelecimento de confiança entre 

as partes envolvidas. Quando relacionamentos iniciam entre indivíduos e organizações 

ou entre organizações, as garantias definidas em um contrato compensam a eventual 

ausência de confiança.  

Com o amadurecimento da relação, a negociação tende a ser um processo mais 

ágil e contratos futuros tornam-se mais fáceis de serem estabelecidos. O mesmo 

acontece em uma arquitetura orientada a serviço.  

Apesar de questões de confiança serem difíceis de serem provadas 

automaticamente, a experiência do usuário com a utilização do serviço pode subsidiar e 

facilitar o processo de negociação.  

A análise dos requisitos solicitados faz parte do processo de negociação. 

Dependendo do tipo de serviço em questão, esta tarefa pode se tornar extremamente 

complexa. Em serviços de comunicação de dados, além de parâmetros técnicos que 

caracterizam este tipo de serviço, o usuário e o provedor precisam negociar tarifas, 

descontos, penalidades, termos de uso (por exemplo, limites para o número de 

transações por minuto) e gerenciamento de serviço (por exemplo, tempo para a solução 

de problemas). 

Uma vez estabelecido um acordo, os termos acordados são utilizados para a 

configuração do serviço. Tecnicamente, esta atividade está relacionada ao 
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gerenciamento de recursos. Isto porque todo serviço, para ser realizado, necessita de 

recursos. No contexto de serviços computacionais, os recursos estão relacionados a 

tempo de processamento, espaço de armazenamento e outros recursos disponíveis neste 

ambiente. A atividade de configuração encerra a fase pré-operacional. 

A fase operacional, por sua vez, refere-se à fase em que ocorre a realização do 

serviço. Esta fase é dependende de mecanismos específicos que atuam nas camadas 

mais baixas de um sistema computacional. Estes mecanismos são dependentes do 

ambiente operacional em que atuam. No caso da Internet, por exemplo, atuam sobre os 

protocolos tradicionais existentes, de forma a permitir que a funcionalidade esperada 

para o serviço seja obtida. Estes mecanismos serão discutidos na seção 2.5.  

A fase operacional inclui também atividades de monitoramento. Esta atividade é 

fundamental para o acompanhamento dos requisitos que foram acordados entre o 

usuário e o provedor. No contexto de serviços de comunicação de dados, a atividade de 

monitoramento depende de mecanismos e informações relacionadas à realização do 

serviço. Neste trabalho de tese, além das informações disponibilizadas por estes 

mecanismos, também foi considerada a avaliação individual do próprio usuário.  

Eventualmente, o monitoramento pode indicar quebra do acordo estabelecido. 

Como consequência disso, pode acontecer a interrupção do serviço ou o início da 

atividade de renegociação. A diferença básica entre a negociação e a renegociação é a 

natureza estatíca da primeira e a natureza dinâmica da segunda.  

A renegociação implica necessariamente em características de adaptabilidade, ou 

seja, em tempo de realização do serviço. Esta característica pode ser assumida pelo 

próprio serviço ou pela aplicação que utiliza o serviço [SC01]. Aplicações multimídia 

em execução na Internet são essencialmente adaptativas por uma questão de 

sobrevivência à imprevisibilidade deste ambiente [BBP04].  

Finalmente, a fase pós-operacional está relacionada à finalização do serviço e à 

liberação dos recursos utilizados.  

No contexto deste trabalho, as atividades das fases pré-operacionais e 

operacionais foram genericamente identificadas como fase de configuração e fase de 

monitoramento, respectivamente. Esta simplificação foi efetuada de forma a explicitar o 
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tratamento da percepção do usuário e manter o foco nos dois principais problemas 

trabalhados nesta tese: a negociação e o monitoramento de serviços personalizados. 

2.3   O Contrato de Serviço 

A despeito das definições técnicas necessárias, um acordo de serviço não pode ser 

definido sem que o papel do indivíduo neste contexto seja explicitamente considerado. 

Em qualquer modelo de serviço, o indivíduo precisa concordar com a semântica e 

descrição do serviço. Além disso, o acordo para prestação de um determinado serviço 

deve ser formalizado em um documento que reflita claramente os termos que foram 

negociados entre o usuário e o provedor.   

No contexto da personalização, o contrato estabelece uma relação um-para-um, 

que regulamenta a prestação do serviço entre o usuário e o provedor, de forma a atender 

as especificidades do usuário. Este contrato é comumente identificado por SLA (Service 

Level Agreement) [BMR02].  

Em termos técnicos, SLA é um contrato formal que regula o provisionamento de 

recursos, segundo a perspectiva do provedor de serviço, e as condições de serviço, 

segundo a perspectiva do usuário. 

A prestação de um determinado serviço pode envolver um ou mais usuários, por 

exemplo, em uma aplicação de videoconferência. Neste caso, as restrições sobre o 

serviço são negociadas por cada usuário, mas devem envolver características fim-a-fim, 

ou seja, o envio de áudio de um usuário é avaliado no terminal na outra ponta da 

comunicação, pelo receptor desse áudio. A Figura 2.1 ilustra um cenário de 

implementação de um serviço de comunicação na Internet, envolvendo dois usuários.  

Em ambientes como a Internet, este tipo de serviço geralmente envolve mais de 

um provedor de serviço. Na Internet, os provedores  de serviço (SP – Service Provider) 

são também chamado ISP (Internet Service Provider). São eles que negociam com 

operadoras de serviços de rede, recursos para atendimento do serviço. 
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Figura 2.1 - Cenário de utilização de um serviço fim-a-fim 

Os provedores de serviço Internet são instituições que se conectam à Internet com 

o objetivo de fornecer serviços para usuários, que também estão conectados neste 

ambiente. Apesar da dificuldade em enquadrar instituições provedoras de serviço em 

classes determinadas, uma classificação serve de referencial para a identificação da 

natureza do serviço prestado. Um exemplo de classificação possível considera três tipos 

de provedores: 

• Provedores de Backbone - São instituições que constroem e administram a 

infra-estrutura de comunicação de longo alcance, com o objetivo de fornecer 

acesso à Internet para outras instituições. Estas instituições podem visar ou 

não fins lucrativos. Um exemplo deste último tipo no Brasil é a RNP [RNP]. 

• Provedores de Acesso - São instituições que se conectam à Internet via um 

ou mais acessos dedicados e disponibilizam acesso a terceiros a partir de 

suas instalações. Esses acessos dedicados normalmente são a um Provedor 

de Backbone, ou mesmo a outro Provedor de Acesso de maior porte. A 

disponibilização de serviços a terceiros pode ser feita através de várias 

formas, dentre eles por acesso discado ou acesso dedicado. 

• Provedores de Informação ou Conteúdo - São instituições que disponibilizam 

informação através da Internet. A sua forma de conexão na Internet em geral, 

é do tipo dedicado, a um Provedor de Acesso, e as informações são 

disponibilizadas através de programas servidores tais como FTP, Gopher e 

WWW, podendo estar organizados em bases de dados locais ou distribuídas 

pela Internet.  
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Nesta tese, foi utilizada uma simplificação desta classificação, onde são 

considerados somente dois tipos de provedores. O primeiro é genericamente definido 

como provedor de serviço, e inclui provedores de acesso e provedores de conteúdo. O 

segundo é denominado provedor de serviço de rede, ou simplesmente, operadoras de 

rede. Nesta classe, são consideradas as instituições públicas e privadas que 

disponibilizam serviços de comunicação de dados. 

Da mesma forma, não existe uma padronização sobre a estrutura e conteúdo de 

um SLA. Contudo, parece haver um consenso sobre a necessidade deste tipo de acordo 

formal possuir uma especificação e uma semântica de utilização associadas. A 

especificação define os requisitos e mecanismos utilizados durante a solicitação e 

execução do serviço. A semântica de utilização expressa o efeito esperado pela 

execução do serviço e serve de suporte para mecanismos de monitoramento.  

Em geral, um contrato de serviço possui informações técnicas em sua estrutura, 

além de informações sobre o negócio que envolve a prestação do serviço [RFC2475]. 

Muitas abordagens diferentes para definição de uma estrutura para um contrato de 

serviço têm sido propostas [BMR02, MUL99, SPR00, LSW01].  

Segundo [WGJ99], um contrato de serviço pode ser estruturado em três seções 

distintas e complementares: 

1. Seção Formal (Formal Section): contém aspectos legais que incluem direitos 

e obrigações das partes envolvidas. Esta seção também define aspectos 

relacionados a preço e descontos, descrição de tarifas e penalidades 

aplicáveis ao provedor, caso o nível de serviço acordado não seja cumprido. 

2. Seção do Cliente (Customer Section): contém aspectos referentes ao cliente, 

tais como quem, onde e como informar em caso de problema, tempo 

esperado para resolução de problemas, etc. 

3. Seção Técnica (Technical Section): descreve o nível de desempenho 

esperado para o serviço e detalhes sobre o processo de monitoramento a ser 

efetuado. Esta seção é freqüentemente referenciada como SLS – Service 

Level Specification [GOD01].   
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Pesquisas em SLA têm priorizado a seção técnica em detrimento da seção do 

cliente. No contexto da personalização de serviços, o preenchimento desta lacuna é vital 

para o sucesso deste modelo de serviços e da participação mais ativa do usuário no 

processo de negociação. Nesta tese, é apresentada uma proposta de SLA que explicita 

informações relacionadas ao tratamento da percepção, e que enfatiza a integração dessas 

informações com as informaçõe contidas na seção técnica do SLA. 

Em um modelo de serviços personalizados, o monitoramento de SLA não é 

atividade exclusiva do provedor. A familiaridade com o processo de negociação, em 

geral estimula a participação do usuário no processo de monitoramento também. Para 

dar suporte a esta participação, é necessário que informações técnicas referentes à 

realização do serviço sejam traduzidas e apresentadas de forma compreensível para o 

usuário. Neste trabalho, esse processo é denominado mapeamento reverso. 

2.4   Definição de Qualidade de Serviço 

No contexto de serviços de comunicação de dados, o termo Qualidade de Serviço ou 

QoS (Quality of Service) foi inicialmente introduzido para descrever as características 

envolvidas nos sistemas de comunicação. Com o surgimento de aplicações multimídia, 

o significado de QoS foi ampliado para incorporar todos os componentes em um 

sistema distribuído, envolvidos na realização de serviços com previsibilidade de 

qualidade. 

Em [W3C], a Qualidade de Serviço é definida como uma obrigação aceita e 

anunciada por uma entidade fornecedora para prestar serviços a consumidores. As 

descrições de serviços são usadas para informar as capacidades, interface, 

comportamento e qualidade do serviço [PG03]. A descrição de qualidade de serviço 

publica requisitos funcionais e não-funcionais, tais como medição e custo, métricas de 

desempenho como tempo de resposta, requisitos de segurança, integridade, 

confiabilidade, escalabilidade e disponibilidade. Os usuários e provedores utilizam a 

descrição do serviço para obter seus objetivos [VKB95]. 

Na arquitetura ESCHER, qualidade de serviço é definida através de várias 

perspectivas, que incluem a perspectiva do usuário, da aplicação e do provimento do 

serviço. Esta última, refere-se à propriedades relacionadas à realização e monitoramento 

do próprio serviço. 
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Na perspectiva do usuário, foram definidos dois conceitos relacionados à 

qualidade de serviço: 

• QoS desejada – também denominada QoS esperada. É definida através de 

propriedades que caracterizam o nível de qualidade de um serviço que um 

usuário humano espera receber. 

• QoS percebida – nível de qualidade de um serviço aferido pelo usuário 

humano através de suas características individuais e expectativas. É 

influenciada por fatores técnicos, como congestionamento da rede, e por 

fatores subjetivos, por exemplo, importância do tipo de tarefa executada. 

Na perspectiva da aplicação, qualidade de serviço é denominada QoS requerida, 

que é definida através de requisitos mais técnicos que descrevem melhor os aspectos de 

qualidade dependentes do tipo de aplicação. Por exemplo, qualidade em aplicações de 

videoconferência envolve qualidade de vídeo e qualidade de áudio, que por sua vez 

estão vinculadas a características técnicas específicas, tais como o tipo de codificador 

usado, a resolução e a taxa de frames. Apesar de serem incompreensíveis para usuários 

leigos, a QoS requerida pela aplicação pode ser diretamente definida por um usuário 

especialista. 

Na perspectiva de provimento do serviço, QoS é definida por informações 

técnicas utilizadas pelos serviços de Middleware e por mecanismos específicos de rede, 

tais como os protocolos. Por representarem níveis distintos de abstração, as informações 

de QoS tratadas por esses elementos foram definidas em separado. Assim temos: 

• QoS medida – definida segundo a perspectiva de Middleware. Representa um 

conjunto de características tradicionalmente utilizadas para medir a 

qualidade do serviço. São exemplos de características de QoS: a taxa de 

perda e de atraso com relação aos pacotes. A QoS medida permite avaliar se 

o nível de qualidade fornecida atende às exigências da aplicação e dos 

usuários da aplicação. 

• QoS fornecida – definida segundo a perspectiva de mecanismos específicos 

que realizam QoS na Internet. Representa um conjunto de parâmetros 

técnicos absolutamente dependentes do mecanismo em uso. Por exemplo, se 

o mecanismo de QoS usado for reserva de recursos, a QoS fornecida pode 
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ser caracterizada através de parâmetros definidos no contexto do protocolo 

RSVP (Resource ReSerVation Protocol) [RFC2205], tais como: “bucket 

rate” e “bucket depth”. 

• QoS acordada – representa o nível de qualidade que deve ser fornecida após 

negociação entre as partes envolvidas: usuário e provedor. Um contrato de 

serviço é o documento que registra as bases para esse acordo. É importante 

que a definição da QoS acordada seja descrita de forma compreensível tanto 

para o usuário como para o provedor. 

Além dos conceitos anteriormente descritos, a arquitetura ESCHER define um 

conceito mais subjetivo relacionado a percepção de qualidade do usuário denominado 

Qualidade de Percepção, que redefine QoS segundo a visão do usuário, a partir de suas 

características pessoais e preferências.  

2.5   Definição de Qualidade de Percepção 

Qualidade de Percepção (QoP) está relacionada a “forma” com que o usuário entende 

qualidade de serviço. Dessa forma, QoP é um conceito que incorpora aspectos 

subjetivos [RRC04b].  

QoP é a base para a personalização de serviços. Assim sendo, um modelo de 

serviços personalizados é aquele que possibilita a configuração e atendimento de 

serviços com garantias de QoP. No contexto da personalização de serviços, QoS pode 

ser redefindo como um requisito de QoP relacionado a características de desempenho de 

rede. 

Um modelo de custos baseado em QoP é mais amplo do que aquele baseado em 

QoS somente, pois é definido a partir do valor subjetivo que o usuário associa a cada 

um dos requisitos de QoP que inclui tanto os requisitos de QoS, tais como qualidade de 

video e áudio, bem como outros requisitos mais subjetivos como usabilidade. 

Como a arquitetura ESCHER trata QoP dentro da abordagem de QoS, ou seja, 

dentro da abordagem tradicional relacionada a desempenho da rede, a integração destes 

dois conceitos ainda precisa ser melhor definida.  
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Assim sendo, se for considerado que QoP e QoS são conjuntos de requisitos 

relacionados a Qualidade de Percepção e ao desempenho da rede, respectivamente, 

temos que QoP é um conjunto que contém todos os requisitos de QoS ou parte deles, em 

outras palavras, podemos afirmar que QoP contém ou é igual a QoS. 

Esta afirmação, traduzida de forma matemática, pode ser representada pela 

expressão: 

 
 
 

A partir dessa definição, podem ser avaliadas diversas situações na 

operacionalização de QoP, descritas neste documento através de casos ou cenários. No 

primeiro caso, os requisitos de qualidade definidos pelo usuário referem-se somente a 

aspectos relacionados à rede. Nesta situação, temos dois possíveis resultados: 

1. Os dois conjuntos serão iguais, caso em que os requisitos de QoS tiverem sido 

definidos em um intervalo onde diferenças de percepção não são considerados, 

ou seja, todo indivíduo perceberá qualidade da mesma forma. Esta situação é 

descrita na seção 1.2. Resultado similar acontece, quando os requisitos de QoS 

forem definidos em uma faixa que considera a diferença de percepção dos 

indivíduo, mas o indivíduo é insensível a estas diferenças. 

2. Os dois conjuntos serão diferentes, quando a situação difere da descrita no 

item anterior. Nesta situação, o usuário em questão é sensível às condições da 

rede. Em termos práticos, significa dizer que embora os requisitos de QoS 

tenham sido caracterizados como “alta qualidade”, um determinado usuário 

pode considerá-la somente aceitável. 

 No segundo caso, o usuário define outros requisitos, tais como custo (Cost), 

segurança (Security) e usabilidade (Usability). Nesta situação, QoP é estendida pela 

inclusão de outros requisitos relacionados a cada um destes aspectos. 

Neste caso, a inequação da expresão de QoP (ou seja, QoP contém QoS) se 

justifica pela inclusão de requisitos altamente subjetivos e de difícil avaliação, como por 

exemplo, o requisito usabilidade. Dificilmente, dois indivíduos perceberão este requisito 

não-funcional da mesma forma.  

   QoP ⊇  QoS 
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Considerando ainda a expressão que define QoP, a satisfação do usuário pode ser 

definida como a maximização da expressão em QoP. Em outras palavras, significa a 

busca pela igualdade na expressão, através do atendimento total dos requisitos definidos 

pelo usuário.  

Modelos de serviços com garantias de QoP buscam a satisfação do usuário. 

Contudo, é fácil avaliar a complexidade envolvida na concepção desse tipo de 

mecanismo. Grande parte desta complexidade deve-se à natureza conflitante existente 

entre requisitos distintos, como por exemplo, QoS e custo (Cost).  

Dessa forma, não é suficiente saber tratar individualmente os requisitos de 

qualidade. É necessário também estabelecer relações entre esses requisitos, de forma a 

possibilitar o atendimento integrado de todos os requisitos definidos pelo usuário. 

Apesar das dificuldades, a personalização de serviços não pode ser concretizada sem 

que tais aspectos sejam devidamente considerados.   

2.6   Qualidade de Serviço na Internet 

A Internet é essencialmente um ambiente imprevisível. Esta imprevisibilidade é fruto do 

modelo de serviços determinado pelos protocolos, sobre os quais está estruturada a 

Internet. Estes protocolos são baseados no paradigma de melhor esforço (best effort) 

que é suficiente para a maior parte das aplicações na Internet que envolvem transmissão 

de dados, tais como correio eletrônico, transferência de arquivo e navegação Web.  

Entretanto, diversas outras aplicações que são sensíveis a atrasos, só podem operar 

adequadamente se a rede de comunicação oferecer garantias sobre os serviços 

disponibilizados. Neste grupo de aplicações estão incluídas as aplicações multimídia 

distribuídas. Aplicações como videoconferência, educação à distância e telemedicina, 

por exemplo, possuem exigências temporais críticas que não podem ser atendidas 

satisfatoriamente pelos serviços tradicionais oferecidos pela Internet. 

Características específicas dos protocolos da Internet justificam a sua inadequação 

ao tráfego de aplicações sensíveis ao atraso na comunicação. O protocolo TCP 

(Transport Control Protocol), que é o protocolo de controle de transporte, não suporta 

transmissão de voz em tempo real porque ele recupera os dados perdidos por 
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retransmissão. Dessa forma, o fornecimento dos dados deve esperar por todas as 

eventuais retransmissões, o que pode gerar grandes atrasos.  

O protocolo UDP (User Datagrama Protocol) evita este problema através do 

fornecimento de um serviço orientado a datagrama. A desvantagem deste protocolo é 

não ser confiável, ou seja, não existe garantia na entrega da informação (datagrama) e 

nenhum mecanismo de notificação de não recebimento. 

Adequar a Internet às exigências das aplicações modernas é o objetivo dos 

mecanismos de Qualidade de Serviço (QoS). Este objetivo é operacionalizado através 

da adaptação dos serviços do tipo “melhor esforço” para serviços garantidos. Várias 

abordagens surgiram nos últimos anos, dentre elas a abordagem proposta pela 

tecnologia ATM – Assynchronous Transfer Mode [ALL95, KKS98].  

Atualmente, as duas principais referências em mecanismos de QoS foram 

propostas pelo IETF (Internet Engineering Task Force) [RFC2990]. A primeira é 

denominada Serviços Integrados (IntServ - Integrated Services) e a segunda, 

denominada Serviços Diferenciados (DiffServ – Differentiated Services). 

2.6.1   Serviços Integrados 

A abordagem de Serviços Integrados (IntServ) [RFC1633] tem como objetivo principal 

o fornecimento de garantias fim-a-fim para fluxos individuais de dados, através da 

reserva de recursos em cada roteador ao longo do caminho entre a origem e o destino. 

Este modelo fornece dois novos tipos de serviços além do serviço de melhor 

esforço: serviços garantidos (guaranteed services) [RFC2212] e serviços de carga 

controlada (controlled load services) [RFC2211]. 

Os serviços garantidos fornecem limites rígidos sobre parâmetros, tais como delay 

e throughput, para aplicações exigentes, que não toleram atrasos gerados por alterações 

nas condições da rede nem utilizam mecanismos para adaptação dinâmica.  

Por sua vez, os serviços de carga controlada fornecem garantias de QoS similares 

àquelas experimentadas por um fluxo em uma rede parcialmente congestionada. 

A abordagem IntServ prevê entre seus componentes, um componente para 

controle de admissão e um protocolo de sinalização. Embora nenhum protocolo 
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específico de sinalização tenha sido referenciado por esta abordagem, na prática o 

protocolo utilizado é o protocolo RSVP (Resource ReSerVation Protocol) [RFC2205]. 

O protocolo RSVP é baseado na troca de duas mensagens (PATH e RESV) entre o 

emissor e o receptor. Este modelo de sinalização é o responsável pela perda de 

escalabilidade desta abordagem. 

Na abordagem IntServ, os parâmetros de QoS são enviados através das mensagens 

que caracterizam o tráfego esperado. Segundo esta abordagem, não existem garantias de 

QoS sem a reserva de recursos. 

2.6.2   Serviços Diferenciados 

A abordagem de Serviços Diferenciados (DiffServ) [RFC2998] foi proposta para 

resolver o problema de escalabilidade dos Serviços Integrados. A essência dos Serviços 

Diferenciados é a divisão do tráfego em diferentes classes de serviços e o fornecimento 

de tratamento diferenciado para cada uma dessas classes. 

Esta abordagem implementa seus objetivos de escalabilidade através da agregação 

dos fluxos e pela classificação de roteadores em dois tipos: roteador de borda (border 

router) e  roteador de núcleo (core router). O primeiro efetua a troca de pacotes entre 

domínios, enquanto que o segundo somente tem acesso às conexões internas. Domínios 

que implementam DiffServ são chamados domínios DS (DS domain). 

O tratamento especial que os roteadores dão para os pacotes é denominado PHB 

(Per-Hop Behaviour). A marcação de pacotes de determinado PHB é efetuada através 

de um código denominado DSCP (DiffServ Codepoint), armazenado em um campo do 

cabeçalho de cada pacote [RFC2475]. 

Na abordagem DiffServ foram definidos dois PHBs: EF (Expedited Forwarding) 

[RFC3246] e AF (Assured Forwarding) [RFC2597]. O primeiro fornece garantias de 

QoS às aplicações com restrições temporais sensíveis às variações das condições da 

rede. Este PHB é utilizado para implementação de serviços com baixo atraso (low 

delay), baixa variação de atraso (low jitter) e banda (bandwidth) garantida.  

O segundo é na realidade um grupo de 12 PHBs agrupados em quatro classes AF, 

com três níveis de descarte de pacote cada. Classes AF não estão associadas a níveis de 

garantia. O tratamento recebido por pacotes AF depende completamente da capacidade 
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de transmissão fornecida para esta classe. Se muitos recursos são disponibilizados, estas 

classes podem ser utilizadas por aplicações multimídia, caso contrário, os pacotes são 

tratados pelo serviço de melhor esforço e o nível de qualidade sofre degradação 

[KAM03]. 

2.7   Qualidade de Serviço em Software 

A existência de mecanismos de QoS, tais como os apresentados na seção 2.6, por si só 

não garante a satisfação de usuários de aplicações multimídia na Internet. É necessário 

que os serviços disponibilizados por estes mecanismos sejam efetivamente utilizados 

por estas aplicações. 

O desenvolvimento de aplicações conscientes de QoS (QoS-aware) [SKK00], 

portanto,  implica em conhecimento sobre a utilização de APIs (Application 

Programming Interfaces) específicas para acesso aos serviços disponibilizados pelos 

mecanismos de QoS. Isto torna mais complexa a tarefa do desenvolvedor.  

Exemplos de APIs incluem as que facilitam o acesso aos serviços do protocolo 

RSVP, usado na abordagem de Serviços Integrados (IntServ) [LIN99], tanto para 

ambientes Windows [BSY98], como em ambientes Unix [BRA98]. Exemplos de APIs 

de acesso aos serviços oferecidos pela abordagem de Serviços Diferenciados (DiffServ) 

são descritas em [BSE00, SBB01] e para ATM [SJ93, BSH95]. 

Apesar do uso de APIs simplificar o acesso aos serviços com garantias de QoS 

pelas aplicações, a personalização destes serviços adiciona complexidade ao 

desenvolvimento e utilização destas APIs. A possibilidade de tratar múltiplos requisitos 

do usuário, tais como desempenho e custo, e a diversidade de mecanismos de QoS, 

tornam um grande desafio o mapeamento dos requisitos subjetivos definidos pelo 

usuário em parâmetros técnicos utilizados pelos mecanismos de QoS. Neste trabalho, a 

utilização de APIs não é tratada explicitamente, contudo é definida uma interface 

genérica para utilização de mecanismos de QoS, representada por uma camada na 

arquitetura proposta. A utilização desta interface genérica é feita pelo processo de 

mapeamento definido na arquitetura.   
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2.8   Qualidade de Serviço em Middleware 

Serviços de Middleware foram originalmente concebidos para “mascarar” a 

heterogeneidade que os desenvolvedores de aplicações distribuídas eram obrigados a 

lidar [BER96].  

Contudo, o crescimento da demanda por aplicações multimídia na Internet expôs a 

necessidade de evolução do Middleware no sentido de permitir que informações sobre o 

desempenho da rede pudessem ser explicitamente manipuladas pelas aplicações 

[SSH02]. Fazem parte da funcionalidade dos serviços de Middleware a abstração de 

detalhes de comunicação, chamadas de procedimentos e métodos, serviços de nomes e 

de localização.  

Embora as tecnologias de Middleware já tenham provado sua importância e 

conveniência para aplicações tradicionais [BER96], o mesmo não aconteceu ainda para 

aplicações multimídia, de tempo-real e aplicações móveis [TRI02]. A ausência de 

representação explícita de comunicação e de suporte a multimídia tem motivado 

diversas pesquisas para adaptação de soluções existentes, tais como CORBA [JS98] e 

Java RMI [BCA00], a fim de dar suporte aos níveis de adaptabilidade e de 

configurabilidade requeridos pelas novas aplicações. O conjunto destas novas 

capacidades caracteriza as soluções de Middleware de próxima geração [TRI02].  

Várias técnicas são utilizadas na implementação de funcionalidades adicionais aos 

serviços de Middleware, dentre elas a reflexão [BCC99], que utiliza a inspeção do 

comportamento interno do Middleware para adaptação em tempo de execução, por 

exemplo, incluindo um filtro para reduzir a necessidade de banda para transmissão.  

No contexto específico de Qualidade de Serviço, é desejável que informações 

sobre as condições da rede possam ser utilizadas pela aplicação.  O paradigma de “caixa 

preta” em que o Middleware trata a rede permanece válido para a implementação dos 

serviços de comunicação, livrando a aplicação de detalhes deste nível.  

Contudo, é importante que estes serviços sejam configuráveis, no sentido de 

possibilitar a especificação de requisitos de qualidade esperada e intervalos para 

adaptação automática, bem como para notificar a aplicação e possivelmente o usuário 

sobre mudanças no nível de qualidade acordado.  
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A falta de previsão dos serviços na Internet, mencionado anteriormente na seção 

2.6,  torna imprescindível para as aplicações multimídia distribuídas, a adoção de 

mecanismos de adaptabilidade. A utilização de serviços de Middleware para tratamento 

de QoS é uma maneira de atingir este objetivo [WN02]. Por exemplo, uma aplicação de 

videoconferência que utiliza serviços de Middleware com tratatamento de QoS pode se 

beneficiar da adaptação para um novo nível de qualidade, em eventuais situações de 

congestionamento e degradação dos serviços. Esta possibilidade adia a necessidade da 

atuação direta da aplicação em ações, por exemplo, de desabilitação de determinada 

mídia (possivelmente vídeo), a fim de que a aplicação não seja interrompida.  

No contexto da personalização, serviços de Middleware para tratar QoP é 

desejável. A configurabilidade de outros serviços além de serviços de comunicação de 

dados, tais como segurança e cobrança, a partir das especificações de qualidade do 

usuário, pode reduzir a complexidade da aplicação no tratamento integrado destes vários 

requisitos. A arquitetura proposta neste trabalho prevê a utilização de serviços de 

Middleware para tratamento de QoP através da inclusão de uma camada na arquitetura, 

que serve de elemento integrador entre a aplicação e os mecanismos de QoS. 

2.9   Considerações Finais 

Os conceitos introduzidos neste capítulo não esgotam a discussão sobre Qualidade de 

Serviço presente em várias áreas de conhecimento, tais como serviços, aplicação, 

Middleware e mecanismos de QoS. O objetivo foi trazer estes conceitos para o contexto 

dos serviços personalizados de comunicação de dados, posicionando-os em relação ao 

tratamento explícito da percepção do usuário, de forma a facilitar a compreensão de 

algumas decisões tomadas durante a concepção da arquitetura proposta.   
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Capítulo 3 

Trabalhos Relacionados 

 

O conceito de personalização pode ter significados diferentes para indivíduos distintos,  

mas de forma geral, pode ser representada por uma relação de “um-para-um” que 

caracteriza a individualidade. Apesar disso, essa relação também pode ser construída a 

partir de uma experiência de “um-para-muitos”. Por exemplo, a Web é um ambiente de 

interação entre muitos, mas que permite experiências individuais.  

O conhecimento adquirido através destas relações pela larga utilização da Web 

permite a usuários e provedores de serviços pavimentar o caminho para a 

personalização na prestação de serviços. Grandes desafios cercam a consecução deste 

objetivo. Dentre eles está a necessidade de compreender como o indivíduo, enquanto 

usuário de um determinado serviço avalia a adequação deste serviço às suas 

necessidades específicas. Outro desafio é conceber e tornar real a utilização desses 

serviços.  

A identificação de trabalhos que tratam estes dois aspectos, de forma individual 

ou conjunta, é objeto deste capítulo. Inicialmente, conceitos básicos de percepção são 

apresentados. Em seguida são discutidos alguns dos trabalhos que tratam da percepção 

de qualidade do usuário no contexto da comunicação de dados.  
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3.1   Noções Básicas de Percepção 

A percepção é o processo de decodificar os estímulos recebidos. Em termos gerais, a 

percepção pode ser descrita como a forma através da qual o indivíduo constrói a 

representação e o conhecimento sobre coisas, pessoas e situações [TR00].  

O processo perceptivo inicia-se com a captação de um estímulo, através dos 

órgãos dos sentidos, que em seguida é enviado ao cérebro. A percepção pode então ser 

definida como a recepção, por parte do cérebro, da chegada de um estímulo, ou como o 

processo, através do qual um indivíduo seleciona, organiza e interpreta estímulos. Este 

processo pode ser decomposto em duas fases distintas.  

A primeira representa a sensação que é o mecanismo fisiológico através do qual 

os órgãos sensoriais (olhos, ouvidos, nariz, boca e pele) registram e transmitem os 

estímulos externos. A segunda refere-se a interpretação, que é o processo que permite 

organizar e dar um significado aos estímulos recebidos. 

A sensação é por natureza diferencial, ou seja, as pessoas só reparam naquilo que 

se distingue do geral, naquilo que é diferente, nos desvios, nas irregularidades. À 

medida que o nível de estímulos sensoriais diminui, a capacidade de detecção das 

diferenças ou da intensidade dos estímulos aumenta. É em condições mínimas de 

estimulação que se atinge a máxima sensibilidade. 

A partir de determinada intensidade/diferenciação de um estímulo é que o ser 

humano é capaz de percebê-lo, podendo ocorrer variações de indivíduo para indivíduo, 

em função de intensidade, duração de exposição e sensibilidade. A percepção 

compreende dois conceitos fundamentais para a compreensão da noção de sensibilidade 

a um determinado estímulo [DV01]: 

• Limiar Absoluto (de detecção) - refere-se à energia mínima do estímulo 

necessária para produzir uma sensação: a luz mais fraca que é possível ver, o 

som mais débil que é possível ouvir. A pesquisa sobre os limiares absolutos 

permitiu constatar que existe, para cada sentido, um limiar mínimo de 

sensação situado a um nível bastante baixo na ordem de 1/25 de segundo de 

exposição para a visão, por exemplo, e que o ser humano tem a possibilidade 
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de ajustar esse limiar em função de circunstâncias especiais como a ausência 

de outro sentido.  

• Limiar Diferencial - O limiar diferencial refere-se à capacidade que o 

sistema sensorial tem para detectar alterações num determinado estímulo ou 

diferenças entre dois estímulos. Os trabalhos consagrados aos limiares 

diferenciais resultaram na lei de Weber, segundo a qual, a intensidade 

adicional de estímulo necessária para provocar uma sensação, é proporcional 

à intensidade inicial, numa relação K, chamada constante de Weber. 

Estudos mostram que a forma como o usuário de um serviço percebe qualidade é 

influenciada por outros fatores além de suas características físicas, que incluem 

acuidade visual e auditiva [WRB96]. Fatores culturais, comportamentais e preferências 

pessoais, em geral, também estão associados ao processo de tomadas de decisões que 

determinam a escolha de um determinado produto ou serviço dentre outros similares 

[BS01].  

Neste trabalho, o termo “percepção” é utilizado em um sentido bastante amplo, 

envolvendo tanto as características físicas e sensoriais, como a noção subjetiva de valor 

(percepção de custo), noção de segurança (percepção de risco) e outros aspectos que 

definem a relação do usuário com um determinado serviço.  

3.2   Tratamento da Percepção 

Um dos principais desafios para o tratamento automatizado da percepção é compreender 

o que de fato ela significa e quais as suas implicações no contexto de aplicações 

computacionais. A importância da percepção de qualidade para o desenvolvimento, 

avaliação e aperfeiçoamento de produtos e serviços, tem motivado vários trabalhos de 

pesquisa [WS95, BS99, GVH97, RCC02]. 

Especial atenção tem sido dada a aplicações multimídia na Internet [LV96, 

GVH97], bem como pesquisas qualitativas sobre custo relacionado à qualidade de 

serviço [BBK00, BKB00], e à satisfação do usuário com relação aos serviços na 

Internet [REC98] e em ambientes virtuais [WST01]. 

Algumas características são desejáveis em modelos dedicados ao tratamento da 

percepção de qualidade de serviço, tanto na perspectiva do usuário quanto na 
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perspectiva de realização do serviço. No contexto deste trabalho, foram definidos oito 

critérios para avaliar as características dos modelos de percepção: 

1. Expressividade – refere-se à capacidade do modelo em expressar 

adequadamente os requisitos do usuário. Este critério diz respeito também à 

flexibilidade na inclusão de requisitos escolhidos pelo usuário para 

caracterizar a qualidade de serviço esperada. 

2. Tratamento de prioridades – refere-se à capacidade do modelo em capturar 

as prioridades do usuário e utilizá-las em mecanismos de negociação e 

adaptação do nível de qualidade do serviço a ser fornecido. Para o usuário 

esta característica permite um ordenamento nos requisitos de qualidade, 

segundo a sua importância. Em termos práticos, significa que mesmo que o 

atendimento aos requisitos seja parcial, a obediência às prioridades 

estabelecidas amplia as chances de satisfazer o usuário. 

3. Tratamento da correlação – refere-se a capacidade do modelo em possibilitar 

o tratamento da correlação entre requisitos distintos, relacionados à 

percepção de qualidade. A correlação é definida neste trabalho, como uma 

relação implícita existente entre diferentes requisitos, que pode ser de 

natureza convergente, como qualidade de áudio e usabilidade, ou conflitante, 

como desempenho e custo. Esta caracterização diz respeito à contribuição 

desses requisitos sobre a satisfação do usuário. Por exemplo, o usuário está 

geralmente interessado em maximizar o desempenho e reduzir o custo, 

embora o aumento do primeiro implique em um aumento do segundo. 

4. Monitoramento da Percepção – refere-se à capacidade do modelo em 

facilitar o monitoramento da qualidade de serviço pelo próprio usuário, a 

partir de sua percepção. Esta característica eleva o nível de satisfação do 

usuário, pois possibilita uma participação mais ativa do mesmo. 

5. Adaptabilidade – refere-se à capacidade do modelo em permitir a adaptação 

dinâmica do nível de qualidade do serviço oferecido, de forma a atender a 

qualidade esperada pelo usuário. Esta característica é vital na ocorrência de 

alterações no nível de qualidade acordada entre o usuário e o provedor, por 

exemplo, devido a alterações nas condições da rede.   
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6. Integração com QoS – refere-se à capacidade do modelo em tratar a 

percepção dentro da abordagem de QoS. Este critério permite avaliar a 

exeqüibilidade do modelo conceitual, no que se refere à serviços de 

comunicação de dados. 

7. Formalização – refere-se à existência de regras formais que permitem 

estabelecer um relacionamento entre os requisitos de qualidade definidos 

pelo usuário, facilitando a automatização de atividades como monitoramento 

e adaptação do nível de qualidade. 

8. Separação de interesses – refere-se à característica do modelo em tratar 

separadamente requisitos relacionados à percepção de qualidade de serviço e 

requisitos funcionais das aplicações. Esta característica mede a 

aplicabilidade do modelo em outros domínios de aplicação. Em termos 

práticos, a implementação desta característica permite que a personalização 

seja um atributo aplicável em diferentes contextos. 

Os aspectos físicos relacionados à percepção, introduzidos na seção anterior, 

embora não sejam triviais, apresentam menos desafios do que aqueles relacionados a 

questões essencialmente subjetivas, como aspectos culturais. Um recurso bastante 

utilizado para o tratamento de assuntos complexos como este é a definição de modelos 

conceituais, que priorizam os aspectos principais a serem estudados, abstraindo detalhes 

menos relevantes.  

Muitos dos trabalhos disponíveis na literatura utilizam a modelagem como recurso 

para compreender os aspectos relacionados à percepção. Outros trabalhos são mais 

voltados à implementação e descrevem uma arquitetura de serviços que leva em 

consideração a percepção de qualidade do usuário. Em função da relevância para esta 

tese, foram dedicadas seções separadas para cada um destes dois grupos de trabalhos. 

3.3   Modelos Conceituais 

Os modelos conceituais de percepção estudados foram classificados em dois tipos: 

modelos centrados no usuário e modelos centrados no provedor. Embora a percepção a 

que se refere este trabalho esteja diretamente ligada ao usuário, muitas iniciativas para 

modelar a percepção de qualidade em modelos de serviço optaram por uma estratégia 
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que facilita a operacionalização do serviço, em prejuízo de sua expressividade.  Em 

outras palavras, embora o modelo vise a satisfação do usuário, dificuldades operacionais 

acabam por limitá-lo reduzindo a flexibilidade para usuário. 

Os modelos conceituais de percepção centrados no provedor representam a grande 

maioria dos modelos pesquisados. Isso mostra que os desafios para a operacionalização 

de um modelo desta natureza são muitos. Em geral, estes modelos utilizam alguma 

metáfora para representar os requisitos que expressam a qualidade de serviço.  Estas 

metáforas auxiliam a identificação dos requisitos, facilitando as tarefas de especificação 

e de configuração. As metáforas mais utilizadas são perfil de qualidade e classe de 

qualidade, ambas descritas nas subseções seguintes. 

3.3.1  Metáfora Perfil de Qualidade 

A semântica da metáfora Perfil de Qualidade oferece uma maneira simplificada de 

configuração de qualidade de serviço. Segundo esta metáfora, o usuário tem à sua 

disposição várias configurações que incluem requisitos que descrevem características de 

qualidade de serviço. O usuário seleciona uma destas configurações disponíveis ao 

solicitar o serviço. A utilização desta metáfora simplifica consideravelmente o modelo e 

a construção de mecanismos que implementam este modelo. 

A construção do perfil de qualidade pode ser definida pelo usuário, segundo 

regras e critérios pré-estabelecidos, ou pode ser elaborado a partir de dados estatísticos 

atualizados dinamicamente. Depois de definida a escolha do perfil, o serviço é 

configurado através do mapeamento dos requisitos contidos no perfil em parâmetros 

técnicos associados. Além disso, estes perfis permitem descrever, em um baixo nível de 

abstração, os elementos que compõem o serviço. 

A metáfora perfil de qualidade foi utilizada no contexto de vários projetos, dentre 

eles o projeto AQUILA - Adaptive Resource Control for QoS Using an IP-based 

Layered Architecture [WIN02, THO02].  A principal motivação para este projeto foi o 

suporte a aplicações sensíveis a QoS. Neste projeto, o perfil de qualidade foi ampliado 

pela utilização de outras metáforas correspondentes aos sentidos humanos, tais como 

visão, audição e percepção de comportamento relacionado ao tempo, para descrição de 

requisitos de QoS no nível do usuário.  
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A utilização de perfil de qualidade em aplicações móveis é descrita em [BDP03]. 

Neste trabalho, o usuário acessa e gerencia seus serviços, que pertencem a um contexto 

específico identificado pelo usuário, por exemplo, contexto profissional ou pessoal. 

Cada contexto declarado é descrito através das preferências definidas pelo usuário. O 

usuário também pode ser registrado simultaneamente em diferentes redes de acesso com 

diferentes terminais e diferentes requisitos de QoS. 

Em [McC01] é descrita a utilização de perfis de qualidade no contexto de uma 

aplicação de entretenimento musical, onde o perfil é construído com base em 

preferências musicais dos usuários. Como o ambiente físico, no caso uma academia de 

ginástica, pode ser compartilhada por vários indivíduos, a seleção musical considera o 

perfil de qualidade associado a cada usuário presente no ambiente, em um algoritmo 

para determinar o estilo musical predominante. 

Uma aplicação de seleção de conteúdo multimídia na Internet baseada em perfil 

de qualidade é detalhada em [WKS03]. O perfil, neste caso, é construído a partir de uma 

base histórica de acesso que caracteriza a preferência do usuário.  Em [AB03] uma 

aplicação no domínio de TV interativa, voltada para construção de clips personalizados, 

utiliza o perfil de qualidade definido pelo usuário para localizar clips de interesse. 

Apesar da simplicidade da metáfora Perfil de Qualidade que explica a sua larga 

adoção, a limitação imposta ao usuário pela pré-determinação de configurações e 

requisitos que caracterizam os perfis disponíveis, representa a principal desvantagem 

dos modelos que adotam esta metáfora. Esta desvantagem inviabiliza a sua adoção em 

modelos personalizados de serviços. 

3.3.2  Metáfora Classe de Qualidade 

A semântica de Classe de Qualidade foi inicialmente proposta para a flexibilização de 

modelos de negociação de serviços de comunicação [ALF97]. Esta metáfora é adotada 

em modelos utilizados por provedores de serviços, a partir da definição de classes de 

qualidade que representam níveis de percepção aceitáveis pelos usuários.  

Do ponto de vista do usuário, esta metáfora é ainda mais restritiva do que o Perfil 

de Qualidade, descrito anteriormente. O usuário é categorizado em classes que definem 

a qualidade, preço e outros requisitos definidos pelo provedor. A flexibilidade permitida 
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ao usuário é limitada à escolha da classe em que deseja ser enquadrado. Contudo, a sua 

adoção por associações de provedores de rede, tais como ETSI [ETS01]  e Eurescom 

[EUR00], torna os modelos baseados nesta metáfora uma referência sólida para a 

implementação efetiva de serviços de comunicação de dados. 

Após o usuário selecionar o nível de QoS desejado, representado pela escolha de 

uma das classes disponibilizadas, os requisitos da classe são mapeados para atributos 

aplicáveis aos mecanismos que realizam QoS. Quando um mecanismo obtém o nível de 

QoS selecionado,  os serviços que são utilizados pela aplicação são iniciados. 

Existem três elementos básicos neste modelo: Categorias de Aplicações (AC – 

Application Category); Classes de Qualidade (QC – Quality Classes); e Níveis de 

Desempenho de Rede (NPL – Network Performance Level). Em um cenário típico de 

utilização deste modelo, um usuário requer uma determinada classe de qualidade para 

uma categoria de aplicação. A combinação entre estas informações determina o nível de 

desempenho de rede que será fornecida pelo provedor de serviço. 

Um exemplo do modelo de classes de qualidade pode ser visualizado através da 

Figura 3.1 [EUR00]. Neste exemplo, são definidas duas classes de qualidade: Premium 

e Basic. Três categorias de aplicação também foram definidas: AC1 – Non-Real Time; 

AC2 – Non-Interactive Real Time; e AC3 - Interactive Real Time. A combinação destas 

duas classes de qualidade e das três categorias de aplicação dá origem a seis possíveis 

níveis distintos de desempenho de rede (NPL).  Estes níveis são tratados de forma 

diferente pela rede, a fim de preservar os requisitos de desempenho relativos aos 

serviços das aplicações. 

 AC1 

Non-Real 

Time 

AC2 

Non-Interactive Real 

Time 

AC3 

Interactive Real 

Time 

Premium NPL11 NPL12 NPL13 

Basic NPL21 NPL22 NPL23 

Figura 3.1 - Modelo de Classes de Qualidade 

Alguns exemplos de Categorias de Aplicação incluem Conversational, Streaming, 

Interactive e Background. Classes de qualidade podem ser definidas através de 

denominações facilmente compreendidas pelos usuários, tais como Gold e Silver.  
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Um nível de desempenho de rede (NPL) é representado por um conjunto de 

parâmetros de desempenho, por exemplo: delay, jitter e loss. Cada parâmetro tem um 

intervalo de valor associado e um nível de garantia, que representa o objetivo da rede 

para fornecimento da classe de qualidade desejada, para uma categoria de aplicação em 

particular. 

A simplicidade no tratamento de serviços com QoS é a maior vantagem deste 

modelo, que define claramente as regras que possibilitam mapear o nível de QoS 

desejado pelo usuário em parâmetros concretos de QoS. Contudo, a categorização dos 

níveis de qualidade limita a flexibilidade deste modelo, impossibilitando o atendimento 

diferenciado das necessidades de cada usuário, requisito fundamental em modelos de 

serviços personalizados.   

Outras metáforas, além de Perfil de Qualidade e Classe de Qualidade, foram 

identificadas nos trabalhos pesquisados. Dentre elas, a metáfora Qualidade de 

Experiência [MOO01] que propõe uma extensão às sete camadas do modelo de 

referência RM-OSI  [ZIM80] pela inclusão de uma pseudo-camada mais abstrata, 

dedicada ao tratamento da percepção e experiência do usuário. Segundo o modelo QoE 

(Quality of Experience) que utiliza esta metáfora, o modelo RM-OSI é incompleto do 

ponto de vista do usuário, pois o mesmo não percebe e nem interage com nenhum 

elemento presente nas sete camadas. 

Dessa forma, este modelo propõe a inclusão de uma nova camada denominada 

HCI Layer (Human Computer Interaction Layer) que representa a experiência que as 

pessoas têm com os dispositivos e serviços que a tecnologia de comunicação oferece. 

As necessidades representadas por esta camada não devem ser especificadas através de 

referências a determinadas tecnologias como: e-mail, e-commerce ou MP3. Em geral, 

estas tecnologias e conceitos evoluem rapidamente e as necessidades humanas existem 

por um longo tempo e de maneira independente. A principal desvantagem deste modelo 

é a ausência de regras para transformar os conceitos das camadas superiores em 

elementos das camadas inferiores.  

Em [WM01, MRM02, SOM01] é introduzida uma metáfora denominada 

Qualidade de Negócio (QoBiz), que é usada em um modelo que estende o modelo QoE, 

descrito anteriormente. Este modelo foi desenvolvido a partir da premissa que métricas 

de sistema, tais como disponibilidade (availability) não são suficientes para avaliar 
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serviços na Internet. A existência de relação entre estas métricas podem ser facilmente 

verificadas através de um cenário de compras na Internet. A experiência do usuário 

influencia diretamente a disposição de compras e conseqüentemente o volume de 

negócios efetuados. 

O principal benefício do modelo QoBiz é a definição de uma métrica voltada à 

análise da qualidade do negócio. Contudo, a integração com serviços de QoS não é 

explicitamente tratada, o que dificulta a compreensão de como é feita a especificação 

dos níveis de qualidade negociados. Também este modelo não formaliza regras de 

tradução entre as abstrações de QoS, QoE e QoBiz definidas, tampouco trata a 

correlação entre necessidades conflitantes.  

Em [HB01] é definida a metáfora Rede Perceptual usada para modelar o impacto 

da degradação dos serviços de rede sobre a percepção das pessoas em ambientes virtuais 

e jogos em rede. Um ambiente virtual implica em grandes desafios para o 

gerenciamento de recursos de rede. A utilização desta metáfora fornece ao usuário 

informações adicionais que permitem estender a noção de percepção conceitual do 

ambiente virtual. Portanto, quando problemas sérios ocorrem na rede e técnicas de 

compensação, tais como controle de admissão e o descarte seletivo de pacotes falham, o 

usuário está apto a configurar mecanismos de adaptação dinâmicos. 

O que torna esta metáfora relevante no contexto deste trabalho é a sua utilização 

em modelos que abstraem a complexidade inerente à interação do usuário com 

elementos remotos e problemas na rede, facilitando a interação do usuário com o 

sistema. Neste modelo, a metáfora representa a percepção do usuário. Contudo, o nível 

de interação do usuário é de baixo nível e pressupõe um conhecimento anterior sobre 

tecnologias de rede, o que pode reduzir a utilização do modelo em aplicações onde o 

usuário típico desconhece estas informações. 

Todas as metáforas anteriormente descritas nesta seção estão definidas no 

contexto de modelos conceituais de percepção centrados no provedor. Dos trabalhos 

pesquisados, o único que pode ser classificado como modelo centrado no usuário, 

segundo os critérios adotados neste trabalho, está definido em [GFT99]. Este modelo 

preconiza a existência de uma relação de proporcionalidade que pode ser obtida entre a 

percepção de qualidade e parâmetros técnicos de QoS, em aplicações multimídia 

distribuídas.  
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A satisfação do usuário com relação a uma apresentação multimídia e sua 

habilidade em assimilar o conteúdo veiculado também foi estudado neste trabalho 

[GM01b]. Esta relação foi investigada sob a perspectiva do usuário [GT98b] e sob a 

perspectiva da rede [GTF99], servindo de base para um esquema de gerenciamento de 

parâmetros de QoS, centrado no usuário [SH97, GM01b]. Resultados experimentais 

documentados em [GT98a, GT98b], demonstraram a diferença semântica entre a 

qualidade definida pelo usuário e a qualidade tratada pela aplicação e pela rede. 

Detalhes sobre o processo de mapeamento da percepção em parâmetros técnicos usados 

neste modelo, podem ser obtidos em [GFT99, GTF99, GT99]. 

As vantagens deste modelo incluem o tratamento flexível da percepção do usuário 

e a integração da percepção dentro da abordagem de QoS. Contudo, a utilização de 

parâmetros pré-definidos relacionados à qualidade de áudio e vídeo, restringe 

significativamente a utilização deste modelo para o oferecimento de serviços 

personalizados. Também a restrição de parâmetros técnicos usados no mapeamento 

torna a implementação deste modelo, fortemente dependente de determinados 

protocolos de comunicação. 

3.4   Arquiteturas de Implementação 

Os modelos de percepção, descritos na seção anterior, são de natureza conceitual. A 

concretização de um modelo de percepção de qualidade dentro da abordagem de QoS 

envolve a implementação de várias atividades. Estas atividades podem ser agrupadas em 

três funções: especificação, realização e monitoramento. Cada uma destas funções, de 

forma isolada ou conjunta, já foi objeto de várias pesquisas. Em geral, os elementos 

responsáveis pela realização destas funções se apresentam organizadas em arquiteturas 

que explicitam a relação entre os mesmos [ACH98].  

Estudos mostram que a noção de qualidade percebida pelo usuário está associada 

a propriedades e características de interface, em aspectos como usabilidade e 

desempenho, e propriedades globais, tais como segurança e custo [CNY95]. A 

especificação dos requisitos de qualidade no nível do usuário [SWM95, JN02] tem 

motivado pesquisas principalmente na área de linguagens.  

A ausência de linguagens de especificação de QoS que possam ser utilizadas por 

aplicações multimídia distribuídas na Web, para utilização de tecnologia de 
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gerenciamento de QoS, é a principal motivação para concepção de linguagens como 

TAOML [CHA00], HQML [LKN01], CQML [GNY01], QDL [ZBS95] e QML 

[FRO98].  Em geral, estas linguagens estão voltadas para a descrição de requisitos 

técnicos de QoS, o que é um fator limitante para o usuário comum. Uma classificação e 

análise comparativa das linguagens para QoS existentes podem ser encontradas em 

[JN02]. 

Apesar das dificuldades relacionadas à especificação de requisitos de qualidade de 

serviço, a realização efetiva destes serviços tem sido a grande preocupação dos 

pesquisadores. O principal aspecto relacionado à realização de QoS refere-se ao 

processo de mapeamento dos requisitos subjetivos do usuário em parâmetros concretos, 

utilizados pelos mecanismos que efetivamente realizam QoS [YM99]. Diversas 

estratégias de mapeamento de QoS foram propostas para sistemas multimídia [HL97, 

DAS00, FWM97, GVH97].   

Na maioria das arquiteturas pesquisadas que implementam a função de 

monitoramento, a mesma é considerada uma atividade da função de realização. Existem 

basicamente duas estratégias para monitoramento da qualidade percebida. A primeira 

utiliza técnicas qualitativas [BWS98], como MOS (Mean Opinion Score) [WS98] e 

SERVQUAL [ZBP88, IW02], que estão mais voltadas para compreensão e identificação 

do nível de satisfação do usuário; e técnicas quantitativas, direcionadas ao 

monitoramento de parâmetros de rede, tais como atraso (delay), variação no atraso 

(jitter) e perda (loss), que caracterizam o nível da qualidade efetivamente fornecida pela 

rede [HNL97].  

Apesar dos trabalhos pesquisados representarem um avanço significativo no 

tratamento da percepção, algumas lacunas ainda precisam ser preenchidas de forma que 

os resultados obtidos possam ser efetivamente utilizados no contexto da personalização 

de serviços. 

A primeira lacuna refere-se à expressividade dos atuais modelos conceituais de 

percepção. Existe claramente uma tendência à restrição da liberdade do usuário nesses 

modelos. Esta limitação está associada a questões tecnológicas. Embora seja uma 

estratégia válida para viabilização do serviço, evitando problemas como escalabilidade 

por exemplo, esta solução é incompatível no contexto da personalização de serviços.  

 



 

50 

De fato, mais do que projetar sistemas que requeiram a adaptação das pessoas às 

particularidades da tecnologia é necessário construir sistemas que se adaptem 

dinamicamente às necessidades das pessoas. Embora, atualmente este objetivo pareça 

utópico, essa tem sido uma das principais molas propulsoras do desenvolvimento 

tecnológico. 

A segunda lacuna observada durante os trabalhos de pesquisa refere-se à ausência 

de um direcionamento que facilite o desenvolvimento de interfaces, aplicações e 

serviços, envolvidos no oferecimento de serviços personalizados de comunicação. Uma 

arquitetura que explicite os principais elementos relacionados com a especificação, 

realização e monitoramento de qualidade de serviço dentro de uma perspectiva que 

privilegie o usuário. Que seja independente de mecanismos específicos de QoS, mas que 

ao mesmo tempo indique como estes mecanismos podem contribuir para o oferecimento 

de serviços personalizados.  

É precisamente esta a principal contribuição deste trabalho de tese. Uma 

arquitetura que integra a Qualidade de Percepção (QoP) à abordagem de Qualidade de 

Serviço (QoS).  

A arquitetura proposta, denominada ESCHER, está baseada em um modelo 

conceitual que trata explicitamente a percepção do usuário de serviços de comunicação 

de dados com garantias de QoS na Internet.  Este modelo está fundamentado na 

premissa de que um serviço personalizado deve em primeiro lugar atender às 

necessidades específicas do usuário e que a tecnologia deve evoluir nesse sentido.  

Além da expressividade, também o tratamento de prioridades e o tratamento da 

correlação, ausentes nos trabalhos pesquisados, foram contemplados na arquitetura 

proposta. O mesmo é válido para a formalização de regras que facilitam a compreensão 

e automação dos processos de negociação e adaptabilidade. 

3.5   Considerações Finais 

Neste capítulo foram apresentadas as pesquisas de maior relevância para este trabalho. 

Estas pesquisas estão relacionadas à modelagem e tratamento da percepção de qualidade 

de serviço. Foram apresentados modelos centrados no usuário e no provedor. 
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Também foram introduzidas as principais funções presentes em arquiteturas de 

implementação de qualidade de serviço. A avaliação dos trabalhos pesquisados seguiu 

um conjunto de critérios, considerados importantes em modelos de serviços 

pesonalizados. O capítulo 4, a seguir, detalha o modelo de percepção e a arquitetura 

propostos nesta tese de doutorado. 
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Capítulo 4 

Arquitetura ESCHER 

 

ESCHER é uma arquitetura definida no contexto de aplicações multimídia na Internet, 

cuja ênfase é a personalização de serviços de comunicação de dados, através do 

tratamento explícito da percepção do usuário. Os elementos desta arquitetura (seja 

hardware ou software) estão diretamente envolvidos no processo de configuração e 

monitoramento de serviços com QoS. Nesta arquitetura, o ponto de partida natural para 

configuração de serviços é o usuário e seus requisitos de qualidade. 

Este capítulo está dedicado ao detalhamento da arquitetura ESCHER.  

Inicialmente, é detalhado um modelo conceitual para tratamento da percepção de 

qualidade do usuário, sobre o qual baseia-se a arquitetura. Uma visão da estrutura básica 

da arquitetura é introduzida, seguida pelo detalhamento dos componentes principais de 

ESCHER. Este detalhamento torna possível uma visão mais precisa da integração entre 

os componentes e da funcionalidade da arquitetura. Por fim, a descrição de um cenário 

de utilização permite visualizar os elementos da arquitetura ESCHER, em atividades 

próprias das fases de configuração e monitoramento de serviços com garantias de QoS. 
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4.1   Definição do Modelo Conceitual  

A ênfase do modelo de percepção proposto, denominado ESCHER, é a expressividade. 

Por expressividade entende-se a capacidade do modelo em descrever adequadamente os 

requisitos de qualidade segundo a perspectiva do usuário. Neste caso, o objetivo é 

modelar a percepção de qualidade de serviço de um usuário de aplicações multimídia na 

Internet. A noção de percepção utilizada é bastante ampla e inclui diversos requisitos 

além daqueles relacionados às condições da rede.  

Segundo o modelo ESCHER, o usuário utiliza esses requisitos, considerados não-

funcionais, para definir o nível de qualidade de serviço desejada. Essa definição é 

posteriormente utilizada na configuração do serviço. Requisitos não-funcionais, também 

denominados NFRs (do inglês non-functional requirements) especificam restrições 

globais sobre como o software opera ou como a funcionalidade é exibida [CNY95, 

CNY00].  

As restrições impostas pelos NFRs podem ser relacionadas ao processo de 

desenvolvimento ou podem ser restrições a serem consideradas durante o tempo de 

execução [KS98]. No contexto do trabalho, somente são considerados os requisitos não-

funcionais perceptíveis em tempo de execução do sistema. O tratamento de requisitos 

não-funcionais relacionados ao processo de desenvolvimento do software, como 

manutenibilidade, está fora do escopo do modelo ESCHER. São exemplos de requisitos 

não-funcionais tratados: desempenho, custo, segurança e usabilidade.  

Muitas palavras e estimativas que usamos no cotidiano não são facilmente 

definidas de forma matemática. Isso permite ao homem raciocinar em um nível abstrato. 

Existem domínios de aplicação nos quais a incerteza é parte inerente ao problema e 

definir qualidade de serviço é um exemplo. No modelo ESCHER, foi adotado o uso de 

variáveis lingüísticas de fácil compreensão para o usuário, tais como “alto” e “baixo”, 

para indicar o  nível de qualidade desejado para cada requisito definido. 

Além dos requisitos de qualidade, dois outros aspectos diretamente relacionados à 

expressividade são incluídos no modelo ESCHER: o tratamento da correlação e o 

tratamento de prioridades. A correlação é definida neste trabalho, como uma relação 

implícita existente entre diferentes requisitos, que pode ser de natureza convergente, 
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como qualidade de áudio e usabilidade, ou conflitante, como desempenho e custo. Esta 

caracterização diz respeito à contribuição desses requisitos sobre a satisfação do 

usuário.  

O tratamento da correlação permite formalizar o conhecimento sobre as relações 

entre os vários aspectos que influenciam a qualidade percebida, e sua influência para o 

resultado final junto ao usuário. Por exemplo, experimentos indicam que existe uma 

relação entre o desempenho e o custo [BS01]. Quando avaliados conjuntamente, cada 

um destes fatores influencia negativamente o resultado do outro.  

Traduzindo em forma mais simples, o aumento de investimentos na segurança de 

uma aplicação afeta de forma negativa o desempenho da mesma. Utilizar este tipo de 

conhecimento de forma explícita, pode afetar significativamente a forma como as 

aplicações multimídia são desenvolvidas, além de produzir efeitos imediatos sobre a 

avaliação e satisfação do usuário desta aplicações.  

A noção de prioridades é clara. Dentro do modelo ESCHER, a definição de 

prioridades pelo usuário da aplicação flexibiliza significativamente o atendimento dos 

requisitos de qualidade do serviço, ampliando as chances de satisfazer o próprio usuário. 

Ou seja, se forem consideradas as dificuldades em manter a previsibilidade no 

fornecimento de serviços na Internet, mesmo em presença de mecanismos de 

atendimento diferenciado de aplicações, o estabelecimento de prioridades alivia as 

pressões sobre estes mecanismos.  

Por exemplo, se o desempenho é priorizado pelo usuário, mais recursos do 

sistema deverão ser alocados de forma a garantir o atendimento desta exigência, mesmo 

que parte destes recursos não seja efetivamente utilizada (por exemplo, largura de banda 

alocada com base na maior taxa de utilização, em uma abordagem pessimista).  

Contudo, se o custo é prioritário para o usuário algumas situações interessantes 

podem ocorrer. Por exemplo, se o mecanismo de aferição do custo considerar a 

quantidade de recursos disponibilizados, utilizados ou não, uma possível conseqüência 

da priorização é a alocação de recursos em uma abordagem mais otimista, com base na 

previsão média de utilização. Neste caso, existe uma possibilidade real de atendimento 

de ambos os requisitos, obviamente se não ocorrem situações inesperadas que afetem às 

condições da rede.    
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Além dos requisitos de qualidade, das prioridades e da correlação, que são 

conceitos essencialmente relacionados à percepção do usuário, o modelo proposto prevê 

a integração destes elementos abstratos aos elementos concretos da abordagem de QoS.  

Esta integração é efetivada por uma arquitetura, também chamada ESCHER, que 

visa orientar o processo de desenvolvimento de interfaces, serviços e aplicações, que 

estão diretamente relacionados à oferta de serviços personalizados de comunicação de 

dados na Internet. 

4.2   Estrutura Básica da Arquitetura 

A arquitetura ESCHER é composta por elementos (seja hardware ou software) que estão 

envolvidos diretamente no processo de configuração e monitoramento de serviços 

personalizados com garantias de QoS.  

Quatro camadas independentes, porém interconectadas, estruturam a arquitetura 

ESCHER: Usuário, Aplicação, Middleware e Mecanismos de QoS. Foi estabelecida 

uma hierarquia na definição destas camadas, que obedece ao nível de abstração em que 

a qualidade de serviço é considerada [RRC03, RRC04a, RRC04b, RRC04d].  

Entre as vantagens da modelagem em camadas, está incluída a possibilidade de 

tratar cada elemento separadamente, possibilitando a identificação de sua 

funcionalidade e a análise de diferentes tecnologias para implementação. Dessa forma, a 

camada torna mais fácil a tarefa de identificar como é caracterizada a qualidade de 

serviço, segundo a perspectiva de cada elemento.  

Não houve intenção em relacionar as camadas da arquitetura com modelos 

específicos, por exemplo, com o modelo RM-OSI [ZIM80]. Como cada camada deste 

modelo trata de aspectos específicos da interconexão de sistemas, desde o nível físico 

até o nível da aplicação, é inevitável a existência de interseção entre as duas 

arquiteturas. Contudo, como a arquitetura ESCHER está focada na personalização de 

serviços e este é precisamente um aspecto novo, consideramos de pouca relevância, no 

contexto do trabalho, a comparação com outros modelos. 

A primeira camada da arquitetura ESCHER, que é a camada mais abstrata, refere-

se à perspectiva do usuário. Denominada User Layer, esta camada representa o nível de 

qualidade desejado pelo usuário. Segundo [OWM97], do ponto de vista do usuário, QoS 
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é expressa através de parâmetros que focam os efeitos percebidos e não nas causas 

originadas na rede. Dessa forma, não dependem em sua definição de aspectos da rede e 

levam em conta todos os aspectos do serviço do ponto de vista do usuário. Pode ser 

garantido pelo provedor de serviços através de um acordo e são descritos em termos 

independentes da rede. Exemplos de requisitos de qualidade definidos pelo usuário são: 

“qualidade de áudio alta” e “custo baixo”. 

A segunda camada caracteriza as restrições de qualidade impostas pelo tipo da 

aplicação. Nesta camada, denominada Application Layer, os requisitos de QoS são 

expressos de uma forma mais técnica, voltada para aspectos de implementação. Os 

requisitos “resolução” e “taxa de amostragem” são exemplos de requisitos de qualidade 

tratados nesta camada. A implementação efetiva de serviços de QoS não é da 

responsabilidade desta camada. Os requisitos de QoS da aplicação juntamente com os 

requisitos do usuário servirão de base para a configuração e implementação do serviço, 

pelas camadas mais inferiores da arquitetura. 

A terceira camada é denominada Middleware Layer. A inclusão da camada de 

Middleware na arquitetura ESCHER explicita a sua importância como mediador entre a 

aplicação e os mecanismos que realizam serviços nas camadas mais baixas. Serviços de 

comunicação com suporte a reconfiguração dinâmica do nível de qualidade do serviço 

fornecido, além de serviços de monitoramento e de notificação, são exemplos de 

serviços que podem ser oferecidos pelos elementos desta camada. 

A quarta camada da arquitetura ESCHER representa a interface dos mecanismos 

que efetivamente implementam serviços com garantias de QoS na Internet. O objetivo 

desta camada, denominada QoS Mechanism Layer,  é manter a independência com 

relação a mecanismos específicos, descritos na seção 2.6.  

A ênfase da arquitetura ESCHER é a personalização de serviços com QoS. Neste 

sentido, a tarefa de garantir os recursos necessários para atendimento da qualidade 

desejada não é tarefa dos elementos da arquitetura. Isto é perceptível pelo fato da 

camada de nível mais baixo na arquitetura representar a interface para mecanismos de 

QoS, ao invés dos mecanismos propriamente ditos. Além disso, os recursos necessários 

à realização dos serviços, são tratados na arquitetura ESCHER como recursos virtuais, 

abstraindo especificidades na aquisição e manipulação dos recursos físicos. 
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A integração dos elementos das várias camadas e sua utilização na configuração e 

monitoramento da qualidade de serviço se dá pelo processo de mapeamento. Este 

processo é feito em dois fluxos. O primeiro traduz as especificações de maior nível de 

abstração para especificações mais concretas, durante a configuração da qualidade 

desejada, e o segundo define o processo inverso, durante o monitoramento da qualidade 

fornecida.  

4.3   Elementos Arquiteturais 

Dentro de cada uma das quatro camadas que fazem parte da estrutura básica da 

arquitetura ESCHER, introduzidas na seção anterior, existem elementos abstratos que 

são utilizados para representar os requisitos de qualidade. Por uma questão de 

uniformidade de tratamento e clareza na integração de QoP com a abordagem de QoS, 

em todas as camadas, inclusive na camada do usuário, os requisitos de qualidade são 

genericamente denominados “requisitos de QoS”. No âmbito de cada camada, contudo, 

cada um desses requisitos é nominalmente diferenciado. 

A representação gráfica desses elementos abstratos utiliza três símbolos: (1) elipse 

que representa o requisito de QoS; (2) retângulo com extremidades arredondadas que 

representa o nível de qualidade; e (3) um arco direcional que associa o requisito ao nível 

de qualidade.  Esta representação pode ser visualizada na Figura 4.1, a seguir. 

 

 

 

 

Figura 4.1 - Notação para requisitos de QoS  

Na camada do usuário, três características essenciais do modelo ESCHER 

precisam ser representadas: a expressividade, as prioridades e a correlação. A 

expressividade tem como conseqüência a utilização de requisitos de alto nível. Por 

exemplo, um usuário em uma aplicação de vídeo sob demanda, pode definir a qualidade 

desejada através do requisito genérico “Qualidade de Apresentação”, para representar 

conjuntamente “Qualidade de Áudio” e “Qualidade de Vídeo”.  

abstração

valor
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A operacionalização de um requisito tão abstrato é extremamente difícil, uma vez 

que esse requisito em outra aplicação, por exemplo, telefonia na Internet, pode 

representar somente “Qualidade de Áudio”.  Dessa forma, um requisito genérico 

definido pelo usuário pode ser automaticamente refinado a partir de regras formais, em 

requisitos mais específicos e mais fáceis de operacionalizar. 

A representação gráfica para a especialização de requisitos de QoS utiliza somente 

a elipse para representar ambos os requisitos de QoS, e o arco para representar o 

relacionamento de especialização ou refinamento entre os mesmos. O arco é vertical e 

unidirecional, apontado para a abstração de nível mais concreto.  

A especialização também define relações entre abstrações de camadas distintas da 

arquitetura ESCHER, em um processo sistemático de mapeamento descendente entre 

requisitos mais abstratos para requisitos mais concretos. A Figura 4.2 ilustra a relação 

de especialização entre um requisito abstrato (abstração1) e outro mais concreto 

(abstração2). 

 

Figura 4.2 – Notação para especialização de requisitos de QoS 

A prioridade entre dois requisitos de QoS definidos pelo usuário é representada 

graficamente pelo arco unidirecional horizontal que aponta na direção do requisito 

priorizado. Na presença de múltiplos requisitos de QoS (por exemplo, desempenho, 

custo e usabilidade) é estabelecida um relação de prioridade entre cada par de requisitos. 

Esta representação é conceitual e pode ser operacionalizada de diversas formas, dentre 

elas uma lista ordenada de prioridades. 

A Figura 4.3, a seguir, representa uma relação de prioridade entre dois requisitos 

(abstração1 e abstração2). O requisito prioritário (abstração2) é indicado pela seta. 

 

abstração1

abstração2

abstração1

abstração2
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abstração1 abstração2abstração1 abstração2

 

  Figura 4.3 – Notação para prioridade entre requisitos de QoS  

Por fim, a representação gráfica para a correlação entre requisitos de QoS é 

definida pelo arco horizontal bidirecional ligando os dois requisitos. Esta relação não é 

fornecida pelo usuário e representa o conhecimento adquirido experimentalmente. No 

caso em que o usuário define explicitamente uma relação de prioridade envolvendo 

requisitos de QoS correlatos, a representação gráfica da correlação é sobreposta pela 

relação de prioridade, porém a correlação mantém-se intacta.  A Figura 4.4 representa a 

correlação entre dois requisitos (abstração1 e abstração2). 

 

 
 

Figura 4.4 – Notação para correlação entre requisitos de QoS  

A utilização desta notação gráfica simplificada permite estabelecer uma 

identidade visual única a elementos semanticamente diferentes, facilitando a 

compreensão da arquitetura como um todo e a integração entre elementos distintos 

relacionados à qualidade de serviço. 

O tratamento integrado dos requisitos de QoS definidos em cada camada da 

arquitetura ESCHER é possível graças ao estabelecimento de relações formais entre as 

abstrações que representam esses requisitos. Estas relações, genericamente denominadas 

“relacionamentos”, juntamente com as camadas, representam os dois principais 

elementos arquiteturais que compõem ESCHER. 

abstração1 abstração2abstração1 abstração2
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4.3.1   Camadas 

A primeira camada da arquitetura ESCHER é dedicada aos requisitos de QoS definidos 

pelo usuário. Nesta camada, a abstração NFR (non-functional requirement) é utilizada 

para expressar as restrições de QoS, definidas do ponto de vista do usuário. Vários 

requisitos de QoS podem ser definidos simultaneamente pelo usuário. Cada requisito 

está associado a um nível (Level) que identifica o nível de qualidade desejada para um 

determinado requisito. Também fazem parte desta camada as definições de prioridades e 

a correlação entre os requisitos de QoS. 

A Figura 4.5 ilustra dois requisitos não-funcionais (NFRs) correlatos, associados 

aos níveis de qualidade (Level) respectivos. Nenhuma prioridade, neste caso, foi 

estabelecida pelo usuário. Em um cenário real, os requisitos “Qualidade de Vídeo” e 

“Custo” associados respectivamente aos níveis “alto” e “médio”, poderiam representar 

uma definição de qualidade válida. 
 
 

 

 

Figura 4.5 - Camada do Usuário 

A definição de níveis através de termos lingüísticos tais como “alto” e “baixo”, foi 

adotada na arquitetura ESCHER para expressar o grau de qualidade que o usuário 

deseja. Essa definição é essencialmente imprecisa e varia entre indivíduos e entre 

requisitos distintos.  

Apesar de existirem dificuldades no tratamento computacional da imprecisão, esta 

estratégia de utilização de variáveis lingüísticas traz uniformidade ao tratamento de 

requisitos de qualidade. Por exemplo, em tempo de execução alguns requisitos como 

“Qualidade de Vídeo alta”, poderiam ser capturados através de exibição prévia de um 

clip, de forma que o usuário tivesse um referencial definido. Neste caso, a partir da 

exibição, o usuário poderia desejar “mais” qualidade ou “menos” qualidade. Esse é um 

procedimento simples para tratar este tipo de requisito, mas não muito adequado para 

outros requisitos, tal como usabilidade.  
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Não por acaso, a variável nível (level) é utilizada por vários elementos na 

arquitetura ESCHER. Essa uniformidade de tratamento, tanto para a definição da 

qualidade desejada para cada requisito, quanto para a definição do nível de satisfação 

global do usuário, facilita a adoção de estratégias de implementação. Dessa forma, o 

nível de satisfação do usuário é definido pelo equilíbrio no atendimento dos diversos 

requisitos especificados e também é caracterizado por uma variável lingüística. 

A arquitetura ESCHER não adota nenhuma tecnologia específica de 

implementação, mas uma opção natural para o tratamento da imprecisão referente a 

níveis de qualidade é a lógica difusa [BSC97].  A lógica difusa define a estratégia de 

controle no nível lingüístico. Em outras palavras, as variáveis lingüísticas são o 

“vocabulário” de um sistema difuso, que usa ferramentas capazes de capturar 

informações vagas, em geral descritas em uma linguagem natural, e convertê-las para 

um formato numérico, de fácil manipulação pelos computadores. 

Na segunda camada da arquitetura ESCHER, a camada de aplicação denominada 

Application Layer, os requisitos de QoS são especificados através da abstração atributos 

de QoS (QoS attribute). Os atributos de QoS representam as restrições impostas pelo 

tipo de aplicação. De fato, uma aplicação de videoconferência apresenta restrições 

distintas de uma aplicação de telefonia na Internet. 

A Figura 4.6 representa graficamente dois atributos de QoS (QoSattr) e seus 

respectivos valores (Value) definidos na camada de aplicação (Application Layer). Os 

valores são possivelmente de domínios distintos entre si e diferentes dos níveis na 

camada do usuário. Exemplos de unidades usadas na definição destes valores são: bytes 

(b) e bits por segundo (b/s). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.6 - Camada da Aplicação 

Um requisito não-funcional definido pelo usuário pode ser definido mais 

concretamente através de um ou mais atributos de QoS. Por exemplo, em uma aplicação 
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de videoconferência, o requisito não-funcional “qualidade de vídeo” pode ser traduzido 

para um conjunto de vários atributos de QoS, tais como “resolução” e “taxa de frame”.  

Os atributos de QoS podem ser definidos por um usuário especialista ou gerados 

automaticamente através de relacionamentos formalmente existentes entre os mesmos e 

os requisitos de QoS do usuário. Os atributos de QoS diferem dos requisitos não-

funcionais, pela sua natureza mais objetiva, que é voltada para aspectos de 

implementação. Apesar disto, os atributos de QoS não são implementados diretamente. 

Eles servem de parâmetros para mecanismos de mais baixo nível como por exemplo, os 

serviços de Middleware e os protocolos que fazem reserva de recursos [BZB97].  

Na camada de Middleware, os requisitos de QoS são representados por abstrações 

denominadas características de QoS (QoS characteristics). Em [ISO95], o termo 

“características de QoS” é utilizado para representar aspectos de QoS de um sistema, 

serviço ou recurso que podem ser identificados e quantificados. Na arquitetura 

ESCHER, as características de QoS representam métricas de desempenho da rede, como 

delay e jitter. A funcionalidade da camada de Middleware inclui o gerenciamento destas 

métricas de desempenho, embora os mecanismos de monitoramento dos parâmetros de 

rede sejam efetivamente providos pelos mecanismos de rede.  

Os serviços de Middleware são configuráveis, no sentido de permitir tratar 

determinadas informações que anteriormente ficavam invisíveis sob o paradigma de 

“caixa preta”. A aplicação deste paradigma, contudo, permanece válida no que diz 

respeito à implementação do serviço. Um exemplo são os serviços que envolvem 

diretamente elementos da rede.  

A reconfiguração dinâmica do nível de qualidade fornecida é outro serviço que 

pode ser implementado pelo Middleware, o que possibilita adiar o processo de 

renegociação de um novo acordo de serviço. Em uma aplicação ESCHER, a 

renegociação é um processo oneroso, tanto do ponto de vista operacional, porque 

envolve a reconfiguração de diversos serviços, quanto do ponto de vista de satisfação do 

usuário, que é chamado a participar ativamente deste processo. Problemas de 

escalabilidade também podem ser minimizados pelo Middleware através de serviços de 

replicação, sem a necessidade de alterar a aplicação, o que pode acontecer de forma 

transparente para o usuário. 
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Os serviços da camada de Middleware possibilitam ainda, o fornecimento de QoS 

para aplicações legadas, ou seja, aplicações que não foram desenvolvidas para utilizar 

este tipo de serviço. Outros serviços como notificação de eventos, de monitoramento 

sobre a utilização de recursos, de segurança e de suporte à mobilidade também podem 

ser utilizados por uma aplicação ESCHER. 

A Figura 4.7 apresenta três características de QoS (QoS char), com seus 

respectivos valores (Value), definidos na camada de Middleware (Middleware Layer). O 

conjunto composto pelas características delay, jitter e loss é um exemplo válido para 

especificação de requisitos de QoS nesta camada. 
 

Figura 4.7 - Camada de Middleware 

A última camada da arquitetura ESCHER, denominada QoS Mechanism Layer, 

representa a interface com os mecanismos de QoS. A principal função desta camada é 

manter a independência da arquitetura com relação a mecanismos específicos que 

efetivamente implementam serviços com garantias de QoS. Para tal, é provida uma 

interface que é definida pelo conjunto de informações que servem de parâmetros para 

estes mecanismos.  

A representação dos requisitos tratados pelos mecanismos de QoS é feita através 

da abstração denominada parâmetro de QoS (QoS parameter). Um conjunto de três 

parâmetros de QoS (QoS param) respectivamente associados a três valores (Value) está 

representado na Figura 4.8.  
 

Figura 4.8 - Camada de Mecanismos de QoS  
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O acesso aos mecanismos de QoS pode ser feito diretamente pela aplicação, 

através do uso de APIs disponíveis para cada um dos mecanismos de QoS tratados, ou 

seja, sem a utilização dos serviços de Middleware. Contudo, esta solução finda por 

manter a aplicação dependente destes mecanismos. Significa dizer que cada 

modificação no conjunto de parâmetros tratados pelo mecanismo implica em uma 

alteração na aplicação. Esta situação também ocorre pelo surgimento de outros 

mecanismos de QoS. A posição da camada de Middleware na arquitetura ESCHER 

deixa claro que a sua utilização representa a solução mais apropriada. 

De forma similar aos atributos de QoS e às características de QoS, tratados 

respectivamente na camada de aplicação e na camada de Middleware, os valores dos 

parâmetros de QoS podem pertencer a domínios de valores distintos entre si. Além 

disso, embora esta camada represente uma interface genérica para mecanismos de QoS, 

cada conjunto de parâmetro definido é dependente de um mecanismo de QoS 

específico.  

Assim como as características de QoS, os parâmetros de QoS não são fornecidos 

explicitamente pelo usuário, mas automaticamente obtidos durante o processo de 

mapeamento. O processo de mapeamento é baseado em regras formais, definidas a 

partir dos relacionamentos existentes entre as abstrações que representam os requisitos 

de QoS em cada camada. 

4.3.2   Relacionamentos 

As camadas da arquitetura ESCHER, embora independentes, são conectadas através de 

relacionamentos definidos entre as abstrações utilizadas em cada camada da arquitetura. 

Estes relacionamentos podem ser de dois tipos: diretos ou indiretos. Conceitualmente, 

relacionamentos diretos são aqueles em que duas abstrações, por exemplo, NFR e 

atributo de QoS, são relacionados. Tecnicamente estes relacionamentos são bases de 

dados sobre diversos requisitos relacionados a QoS. Os relacionamentos indiretos são na 

verdade, relações obtidas pela aplicação de dois ou mais relacionamentos diretos. 

Existe um consenso sobre a existência de uma relação entre qualidade de serviço, 

segundo a perspectiva do usuário, e qualidade de serviço segundo a perspectiva do 

provedor. O que não está claro é a natureza desta relação e como ela pode auxiliar na 
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automatização de um modelo de personalização de serviços. A arquitetura ESCHER 

torna esta relação mais clara.  

Apesar de envolver valores de domínios distintos como nível de qualidade (“alto” 

e “baixo”), tamanho da amostra (16 bits), atraso (<10 s) e taxa de pico (500 b/s)  os 

relacionamentos definidos na arquitetura ESCHER estabelecem relações entre essas 

informações. A operacionalização desses relacionamentos pode ser efetivada através de 

vários mecanismos, tais como tabelas ou funções matemáticas. A utilização de tabelas 

que definem um conjunto de valores de entrada e um conjunto de valores de saída, foi a 

estratégia utilizada na arquitetura ESCHER, cuja simplicidade fica clara na 

formalização e na modelagem descrita nos estudos de caso. 

Na camada do usuário foram definidos três relacionamentos diretos entre NFRs: 

especialização, correlação e prioridade. Estes relacionamentos já foram tratados durante 

a definição do modelo conceitual proposto e a representação gráfica está descrita na 

seção 4.3. Por uma questão de clareza, o nome de cada relacionamento foi acrescentado 

à representação gráfica.  

Um exemplo de relacionamento de especialização (SpecializedBy) entre NFRs é 

ilustrado na Figura 4.9. Neste caso, o relacionamento mostra o refinamento do requisito 

genérico “Qualidade de Apresentação” (QofP) pelo requisito “Qualidade de Áudio” 

(QofAudio), de natureza mais concreta. 

 

 

 

Figura 4.9 –Especialização entre NFRs 

A Figura 4.10, a seguir, ilustra dois relacionamentos entre os requisitos 

desempenho (Performance) e custo (Cost). O primeiro refere-se à correlação 

(Correlation) e o segundo a prioridade (Priority). 

 

 

 

 

Figura 4.10 – Prioridade e Correlação entre NFRs 
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Além dos relacionamentos, anteriormente descritos, envolvendo elementos da 

camada do usuário, vários outros relacionamentos foram definidos entre requisitos de 

QoS de camadas distintas. O objetivo primeiro da definição desses relacionamentos é o 

auxílio ao processo de mapeamento.  

Embora o mapeamento de requisitos de QoS seja essencialmente um processo 

complexo, a abordagem de mapeamento gradativo, definido pela arquitetura ESCHER, 

permite dividir esta complexidade em subprocessos mais simples. Cada subprocesso 

envolve somente duas perspectivas, por exemplo, a perspectiva do usuário e a 

perspectiva da aplicação.  

Esta estratégia permite identificar com clareza todos os pontos críticos envolvidos 

na tradução da qualidade esperada pelo usuário em qualidade fornecida pelo sistema. 

Uma provável conseqüência disso é o aceleramento no surgimento de soluções que 

possibilitem tornar o mapeamento de QoS um processo automatizado. 

Um dos relacionamentos entre requisitos de QoS de duas camadas distintas é o 

relacionamento realização (Realization). Um exemplo deste relacionamento é ilustrado 

pela Figura 4.11, que representa uma ligação entre “Qualidade de Vídeo” (QofVideo) e 

“Taxa de Frames” (FrameRate).   Este relacionamento representa um refinamento entre 

os requisitos subjetivos do usuário e outros mais concretos, definidos no nível da 

aplicação. 

 

 

 

Figura 4.11 - Realização de NFR por atributo de QoS 

Um segundo relacionamento entre os requisitos de QoS de camadas distintas, 

envolve a camada de Aplicação e a camada de Middleware. Este relacionamento define 

o impacto que alterações nos atributos de QoS de uma determinada aplicação causam 

nas características de QoS da camada de Middleware. Esta relação define quais 

atributos de QoS serão afetados em caso de alterações nos valores das características de 

QoS.  

FrameRate

Realization

QofVideo
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Um exemplo deste relacionamento de impacto (Impact) pode ser visualizado 

através da Figura 4.12, onde é representado o atributo de QoS “Taxa de Frame” 

(FrameRate) e a característica de QoS  “Variação no Atraso” (jitter). 

 

 

 

 

 

Figura 4.12 –Impacto entre atributo e característica de QoS 

Nenhum relacionamento foi definido entre a camada de Middleware e a camada 

de Mecanismos de QoS. Esta estratégia foi adotada em virtude desta camada, de fato, 

representar somente a interface com os mecanismos de QoS. Sendo assim, nenhuma 

funcionalidade é atribuída a esta camada, a não ser o estabelecimento do conjunto de 

parâmetros de QoS associados a um determinado mecanismo de QoS.  

Três relacionamentos, além dos já descritos, foram criados para auxiliar as 

atividades desempenhadas no âmbito da arquitetura. O primeiro deles estabelece uma 

ligação entre NFRs e o tipo da aplicação. O tipo da aplicação, em geral, é facilmente 

identificado pelo usuário. Por exemplo, uma aplicação de Telefonia na Internet (VoIP) 

está relacionada (RelatedTo) ao requisito não funcional “qualidade de fala” 

(QofSpeech).  Este caso está representado na Figura 4.13. 

 

 

 

Figura 4.13 –Relação entre tipo da aplicação e NFR 

O segundo relacionamento associa o tipo da aplicação à categoria da aplicação. A 

partir desse relacionamento uma aplicação como Telefonia na Internet (VoIP) é 

classificada (ClassifiedAs) como interativa de tempo-real (Interactive). É o que mostra a 

Figura 4.14. 
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Figura 4.14 – Relação entre tipo e a categoria da aplicação 

O terceiro do último grupo dos relacionamentos diretos, é uma associação entre a 

categoria da aplicação e características de QoS no nível do Middleware. Apesar do tipo 

de aplicação ser mais facilmente identificada pelo usuário, a categoria da aplicação 

define melhor a restrição de qualidade a qual a aplicação está sujeita. Exemplos de 

categorias de aplicação incluem: interativa de tempo-real, não interativa de tempo-real e 

assíncrona [3GP99].  

As restrições de qualidade impostas pelas categorias de aplicação podem ser 

definidas através das características de QoS. Por exemplo, uma aplicação de Telefonia 

na Internet, classificada como aplicação interativa de tempo-real, apresenta limites de 

perda de pacotes (loss) mais restritivos do que aplicações de videoconferência.  Outro 

exemplo deste relacionamento pode ser observado pela Figura 4.15, onde a 

característica de QoS referente a atraso (delay) é restringida (Restriction) em aplicações 

cuja categoria é interativa de tempo-real (Interactive).  

 

 

 

Figura 4.15 – Relação entre categoria da aplicação e caracteristica de QoS 

O segundo tipo de relacionamento definido na arquitetura ESCHER, denominado 

relacionamento indireto, ao contrário dos relacionamentos diretos não possuem 

denominação própria. Na verdade, esses relacionamentos são relações obtidas pela 

aplicação de dois ou mais relacionamentos diretos. O objetivo de utilização desses 

relacionamentos indiretos é obter informações que não estão disponíveis diretamente. 

delay

Restriction
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Por exemplo, existe uma relação indireta entre o requisito não-funcional 

“qualidade de vídeo” (QofVideo) e a variação do atraso (jitter).  Esta relação pode ser 

obtida a partir de dois relacionamentos diretos: realização (Realization) e impacto 

(Impact), conforme mostrado na Figura 4.16, a seguir. 

FrameRate

Realization

Impact

jitter

QofVideo 

 

Figura 4.16 – Exemplo de relacionamento indireto 

Outro exemplo de relacionamento indireto é o que associa o tipo da aplicação a 

características de QoS. Por exemplo, uma aplicação de Telefonia na Internet (VoIP) 

impõe limites aos valores de características de QoS como atraso (delay). Esta relação 

pode ser obtida através dos relacionamentos de classificação (ClassifiedAs) e restrição 

(Restriction). A Figura 4.17 ilustra este relacionamento indireto. 

 

 

 

 

 

Figura 4.17 – Outro exemplo de relacionamento indireto 

Um último exemplo de relacionamento indireto está representado na Figura 4.18. 

Neste exemplo é mostrado um relacionamento indireto entre uma aplicação de 

videoconferência (Videoconference) e o atributo “taxa de frames” (FrameRate). Dois 

relacionamentos diretos são aplicados neste caso. O primeiro (RelatedTo) entre o tipo da 

aplicação e o requisito não-funcional “qualidade de vídeo” (QofVideo), e o segundo 

entre este último e o atributo taxa de frame (FrameRate) que o realiza (Realization). 
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Figura 4.18 – Mais um exemplo de relacionamento indireto 

A descrição das camadas e dos relacionamentos encerra por assim dizer, o 

detalhamento da parte estática da arquitetura ESCHER. A parte dinâmica refere-se às 

atividades relacionadas ao tratamento da qualidade.  

Uma das principais atividades refere-se ao mapeamento de requisitos de QoS. Na 

arquitetura ESCHER, o mapeamento concretiza a integração entre os requisitos 

abstratos relacionados à Qualidade de Percepção (QoP) definidos pelo usuário, aos 

elementos concretos tratados pelos mecanismos de QoS. A estratégia de mapeamento 

adotada prevê dois fluxos de mapeamento. O primeiro fluxo é descendente 

(downwardsMapping) e segue da camada mais abstrata para a camada mais concreta da 

arquitetura. O segundo fluxo é ascendente (upwardsMapping) e segue o sentido inverso. 

Cada fluxo do mapeamento envolve três passos, e cada passo representa o 

mapeamento entre duas camadas da arquitetura. Apesar da complexidade inerente ao 

mapeamento entre elementos de domínios distintos, como são os requisitos de QoS, a 

sistematização desse processo em passos mais simples permite isolar áreas críticas e 

estabelecer  uma estratégia gradual para automação desse processo. 

O mapeamento descendente (downwardsMapping) permite traduzir as restrições 

de QoS, definidas subjetivamente pelo usuário, em parâmetros de QoS tratados por 

mecanismos de QoS, enquanto que o segundo (upwardsMapping) permite avaliar o 

impacto que alterações no nível de qualidade efetivamente fornecido pela rede provoca 

na qualidade percebida pelo usuário. Os dois fluxos de mapeamento são apoiados no 

uso dos relacionamentos descritos anteriormente.  

A aquisição de recursos para a realização de serviços não é tratada diretamente na 

arquitetura ESCHER, contudo, esta atividade é indicada dentro do processo de 
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configuração do serviço. A introdução da abstração “recursos virtuais” esconde a 

complexidade do tratamento dos recursos físicos. De fato, tarefas como aquisição de 

recursos, controle de admissão e controle de congestionamento, são atividades 

desempenhadas por elementos que estão abaixo da camada de Mecanismos de QoS, e 

portanto, estão fora do escopo da arquitetura ESCHER. Uma visão geral da arquitetura 

ESCHER pode ser vista através da Figura 4.19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.19  - Visão geral da arquitetura ESCHER 

Como ESCHER não é uma arquitetura de implementação, nenhum componente de 

software ou hardware é especificado, também nenhuma tecnologia em especial é 

adotada.  Contudo, no contexto do desenvolvimento de elementos de software, tais 

como interfaces, serviços e aplicações, ESCHER pode ser considerado um framework 

onde é definida uma seqüência de atividades necessárias à personalização de serviços de 

comunicação.  
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Nesse sentido, os elementos arquiteturais de ESCHER, ou seja, as camadas e os 

relacionamentos, assim como o processo de mapeamento definido no contexto da 

arquitetura, servem de suporte para o desenvolvimento destas atividades. 

4.4   Atividades sobre Serviços 

Neste trabalho, existe especial interesse em atividades relacionadas à negociação da 

qualidade desejada e ao monitoramento da qualidade percebida, que são dois problemas 

tratados nesta tese. A forma como são utilizados os componentes da arquitetura 

ESCHER durante a execução destas atividades é o assunto tratado nesta seção. 

A ênfase sobre a negociação e o monitoramento deve-se ao fato destas duas 

atividades serem as mais representativas no contexto da personalização, pois são 

momentos em que o usuário e sua percepção de qualidade de serviço estão mais 

presentes. Estas duas atividades são de fato, processos compostos por diversas outras 

atividades. 

4.4.1   Negociação da Qualidade Desejada 

Os operadores de rede têm despendido muitos esforços para otimizar a qualidade dos 

serviços oferecidos. Em muitas definições, dentre elas a recomendação ITU-T E-800  

[ITU94], é enfatizado que em última instância, QoS está relacionada à experiência 

subjetiva do usuário no ponto de acesso ao serviço.  

Esta afirmação torna mais clara a distinção entre o desempenho real da rede e a 

qualidade percebida pelo usuário. Isto é perceptível, por exemplo, no framework ETSI 

[ETSI01, ETSI02], que diferencia QoS requerida pelo usuário e QoS oferecida pelo 

provedor de serviço. Também é feita distinção entre os objetivos de desempenho 

perseguidos pelo provedor de rede, o desempenho real da rede e a qualidade percebida 

pelo usuário.  

Antecipando um cenário em que a personalização de serviços de comunicação 

será uma realidade, associações de provedores, tais como ETSI e Eurescom, têm 

discutido formas de ampliar a participação direta do usuário na negociação de serviços.  

Contudo, como o aumento da liberdade, em geral, traz como conseqüência o aumento 



 

75 

da responsabilidade, é  necessário enfatizar que as escolhas do usuário terão reflexo 

direto na operacionalização do serviço e conseqüentemente na qualidade percebida.  

Assim, um dos principais problemas relacionados à personalização de serviços é o 

comprometimento da operacionalidade das operadoras de rede pela flexibilidade dada 

ao usuário, que pode implicar em perda de escalabilidade e dificuldades no 

provisionamento de recursos.  

A arquitetura ESCHER está inserida neste contexto, e sua participação neste 

cenário é de estabelecer um marco sólido para discussão de problemas que fatalmente 

terão que ser resolvidos no futuro. O primeiro deles diz respeito à participação do 

usuário no processo de negociação de serviços.  

Em geral, uma negociação envolve participantes com interesses distintos, muitas 

vezes conflitantes. Três categorias de participantes estão envolvidos na negociação de 

serviços com garantias de QoS: usuários, provedores de serviço e operadoras de 

telecomunicação. O conflito no atendimento dos interesses divergentes de cada um dos 

participantes em particular, sugere a necessidade de modelos de negociação onde o 

paradigma do “tudo ou nada” seja substituído pelo atendimento parcial de interesses. 

Por exemplo, para o usuário, ser o único a utilizar o serviço é praticamente a garantia de 

atendimento total de seus requisitos. Para o provedor de serviço, esta situação significa 

baixa rentabilidade e para o operador de telecomunicações significa sub-aproveitamento 

da capacidade instalada. 

Uma das possibilidades para implementação de modelos de negociação mais 

realistas é a utilização de teoria dos jogos. Teoria dos Jogos é uma ferramenta 

matemática para analisar conflitos de interesse [PSC98]. Uma situação de conflito de 

interesse caracteriza-se pela situação de um indivíduo diante de um conjunto de 

resultados possíveis e a preferência pessoal por alguns desses resultados. 

No contexto da arquitetura ESCHER, o processo de negociação envolve três 

aspectos. O primeiro refere-se à expressividade do modelo conceitual de percepção que 

permite ampla liberdade ao usuário na especificação da qualidade desejada. O segundo 

refere-se à flexibilidade no atendimento proporcionada pela definição de prioridades 

pelo usuário.  O terceiro, ao contrário dos dois primeiros, é um aspecto não abordado 

ainda e refere-se à necessidade de estabelecer um contrato de serviço que seja 

compreensível para o usuário.  
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Todo acordo para prestação de um serviço, a priori deve ser formalizado em um 

contrato. A despeito do caráter formal que todo documento que sela um acordo deve ter, 

é necessário que este documento seja compreensível para todas as partes envolvidas. No 

contexto de serviços de comunicação de dados, o contrato que define o nível de serviço 

acordado é tecnicamente conhecido como SLA - Service Level Agreement [BMR02]. 

Tradicionalmente, SLA tem apoiado acordos entre operadoras de rede, na 

realização conjunta de serviços de comunicação em ambientes heterogêneos [BMR02, 

KAM03]. Essa é uma função importante do SLA, relacionada à concretização do 

serviço, mas que enfatiza somente os aspectos técnicos da caracterização do serviço 

negociado. Apesar de desconhecer detalhes de implementação dos serviços, o usuário 

necessita de informações claras sobre o nível de qualidade acordada. A despeito das 

dificuldades operacionais que envolvem a definição e manipulação de um contrato desta 

natureza, a sua importância é vital para tornar mais ativa a participação do usuário. 

A fim de subsidiar esta participação mais ativa do usuário, a arquitetura ESCHER 

estabelece que o SLA, denominado contrato de QoS, deve incluir especificações 

abstratas e concretas [RRC04c]. As especificações abstratas são definidas pelos 

requisitos de qualidade do usuário (QoS desejada) e pelas restrições impostas pelo tipo 

da aplicação (QoS requerida). As especificações concretas dizem respeito aos 

parâmetros técnicos a partir dos quais um serviço é configurado (QoS acordada), 

atendido (QoS fornecida) e monitorado (QoS medida).  

A presença dessas diversas especificações em um mesmo documento torna o SLA 

um elemento vital na prestação de serviços, uma vez que o usuário pode acompanhar a 

prestação do serviço através da seção mais abstrata do SLA, e o provedor o faz através 

da seção mais concreta. 

Através da Figura 4.20 é possível visualizar a estrutura interna do contrato 

proposto2. A estrutura do contrato de QoS (Contract)  é definida por um tipo 

(ContractType) composto dos requisitos de QoS do usuário (UserQoSspec), dos 

requisitos de QoS da aplicação (ApplicationQoSspec) e requisitos mais concretos 

relacionados ao próprio serviço (ServiceQoSspec). 

                                                
2 A notação gráfica utilizada na descrição do contrato é a notação usada pela ferramenta XMLSpy 
[ALT02]. Poliedros representam composições e linha pontilhada elementos opcionais.    
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                       Figura 4.20  - Estrutura interna do Contrato de QoS 

A especificação do usuário (UserQoSspec) é definida por um tipo 

(UserQoSspecType) construído através de quatro componentes (Figura 4.21). O 

primeiro se refere a qualidade desejada pelo usuário (QoSdesired). Este componente 

representa um conjunto de pares que relacionam um determinado requisito não-

funcional (NFR) a um nível de qualidade (Level). A arquitetura ESCHER prevê que o 

usuário deve definir pelo menos um desses pares na especificação da qualidade 

desejada.  

 

                       Figura 4.21  - Componente do usuário no Contrato de QoS 

O segundo componente da especificação do usuário refere-se à definição de 

prioridades (QoSpriorities) através da inclusão opcional de requisitos não-funcionais 

(NFR). Ao contrário dos dois primeiros componentes especificados, utilizados durante a 

negociação do serviço, os dois componentes restantes são utilizados na fase de 

monitoramento do serviço.  
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A qualidade percebida (QoSperceived) é composta de pares similares aos 

especificados na qualidade deseja (QoSdesired) sendo que o nível refere-se à qualidade 

efetivamente percebida. O último componente da especificação do usuário refere-se ao 

nível de satisfação (SatisfactionLevel) com a qualidade global do serviço. 

O componente requisitos de QoS da aplicação (ApplicationQoSspec) é composto 

por três elementos: A categoria da aplicação (Category), o tipo da aplicação 

(TypeApplic) e a qualidade requerida (QoSrequired). Este último é definido por um 

conjunto de pares que relacionam um atributo de QoS (QoSattr)  a um intervalo de 

valores (ValueRange). Este intervalo de valores deriva do conceito Valor (Value), 

descrito na seção 4.3. A opção pela utilização de intervalos, objetiva estabelecer limites 

de adaptabilidade na configuração da qualidade de serviço. Esta característica é 

detalhada posteriormente.  

 

                       Figura 4.22  - Componente da aplicação no Contrato de QoS 

O terceiro e último elemento presente no contrato de QoS está relacionado às 

especificações mais concretas, relacionadas ao serviço (ServiceQoSspec). Esta 

especificação é definida em um tipo (ServiceQoSspecType) composto por cinco 

elementos, que são utilizados após o processo de negociação. Este elemento pode ser 

visualizado através da Figura 4.23.  

O primeiro elemento refere-se ao nível de QoS acordada (QoSagreed), sendo 

definido por um conjunto de pares que relacionam parâmetros de QoS (QoSparam) 

negociados e intervalos de valores (ValueRange). 

O segundo elemento refere-se à qualidade efetivamente fornecida (QoSprovided) 

pelo provedor, definido por um conjunto de estrutura similar à qualidade acordada, ou 

seja, pares de parâmetros de QoS (QoSparam) e intervalo de valores (ValueRange). O 

terceiro elemento está relacionado à qualidade medida (QoSmeasured). Embora a 
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medição seja uma atividade geralmente atribuída a mecanismos de rede, na arquitetura 

ESCHER os serviços de Middleware são utilizados no sentido de esconder à 

complexidade destes mecanismos. Sendo assim, pares de características de QoS 

(QoSchar) relacionadas a intervalos de valores (ValueRange) representam requisitos de 

QoS desta camada, que podem ser manipulados pela aplicação. 

O quarto elemento caracteriza a necessidade de reter informações sobre os 

recursos alocados (VirtualResourceAlloc) para a prestação do serviço (Figura 4.23). 

Embora sejam consideradas abstrações de recursos físicos, denominadas recursos 

virtuais (VirtualResource). Nesta especificação é considerada a possibilidade de serem 

estabelecidos mecanismos de gerência de recursos, dentro de uma abordagem de 

aferição de custo, que é considerado na perspectiva do usuário um requisito não-

funcional.  

Por fim, o quinto e último elemento representa a situação (status) do contrato. 

Valores possivelmente associados ao status são: em negociação (Negotiating), ativo 

(Active) e violado (Violated). 

 

                       Figura 4.23  - Componente de serviço no Contrato de QoS 

Após o detalhamento do contrato de QoS é possível observar que este documento 

é na verdade um agrupamento que reúne todos os requisitos de QoS definidos na 

arquitetura ESCHER, ou seja, requisitos não-funcionais (NFR) da camada do Usuário, 
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atributos de QoS (QoSattr) definidos na camada da Aplicação, características de QoS 

(QoSchar) tratadas na camada de Middleware e parâmetros de QoS (QoSparam) 

definidos na camada de Mecanismos de QoS. 

O estabelecimento desse contrato se dá a partir da especificação da qualidade 

desejada pelo usuário (QoSdesired) e pela eventual definição de prioridades 

(QoSpriorities) pelo mesmo. As demais informações presentes no contrato podem ser 

automaticamente derivadas desta especificação, através do processo de mapeamento 

definido na arquitetura ESCHER. Este mapeamento tem fluxo descendente (downwards 

Mapping) sendo efetivado em três passos intermediários, segundo regras formais 

estabelecidas pelos relacionamentos descritos na seção 4.3.2. 

Um cenário de utilização da arquitetura ESCHER, detalhado posteriormente, 

facilita a visualização da participação do usuário durante a negociação e 

estabelecimento do contrato de serviço. A seção seguinte trata da participação do 

usuário no processo de monitoramento da qualidade de serviço. 

4.4.2   Monitoramento da Qualidade Percebida 

O monitoramento da qualidade de serviço percebida pelo usuário é outro problema 

tratado por esta tese. O objetivo desta seção é mostrar como a percepção de qualidade 

do usuário é efetivamente tratada pelos elementos da arquitetura ESCHER. 

Esta atividade também utiliza o contrato definido na seção anterior (Seção 4.4.1). 

Mais especificamente são utilizadas inicialmente as informações relacionadas ao nível 

de QoS acordado (QoSagreed) e fornecido (QoSprovided). A partir destas duas 

informações é detectada uma possível quebra no contrato, ocasionada pela degradação 

das condições operacionais da rede. 

Obter informação sobre a violação do contrato não é uma tarefa trivial. 

Mecanismos de monitoramento de tráfego precisam ser acionados para que a qualidade 

de serviço efetivamente fornecida seja obtida.  

Caso o acordo estabelecido tenha sido violado (Violated), o processo de 

mapeamento ascendente (upwards Mapping) reflete, em um primeiro passo, este novo 

nível de qualidade, considerando o conjunto de características de QoS (QoSchar) usados 
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na camada de Middleware. Este conjunto define o nível de qualidade medida 

(QoSmeasured). 

Dentro da característica de adaptabilidade de QoS, prevista na arquitetura 

ESCHER, os serviços de Middleware que tratam informações de QoS, utilizam o 

intervalo de valores (ValueRange) definido, para decidir se é um nível aceitável. Caso 

positivo, o serviço prossegue normalmente. Caso contrário, o segundo passo do 

mapeamento ascendente é efetivado e a aplicação pode decidir que mecanismo de 

adaptabilidade usar. Por exemplo, em uma aplicação de videoconferência, pode ser 

adotada a estratégia de desabilitar o vídeo, ou ainda optar pela representação textual de 

áudio. Este segundo nível de adaptabilidade adia a necessidade de interferência direta 

do usuário. É importante que a implementação desta funcionalidade considere a 

configuração destas características pelo usuário no início da negociação do serviço. 

Por fim, se nenhum mecanismo de adaptação de QoS foi utilizado pela aplicação, 

o terceiro e último passo do mapeamento ascendente é efetuado, de forma a refletir o 

impacto do nível de qualidade fornecida sobre o nível da qualidade desejada pelo 

usuário. Duas situações podem ocorrer então. O usuário decide aceitar o novo nível de 

qualidade, seja porque representa uma influência positiva na percepção de valor (custo), 

isto é, a redução da qualidade fornecida implicou em uma relação de custo mais 

vantajosa, seja porque na opinião do usuário nenhuma mudança de desempenho 

significativa foi detectada.   

Pode ser que o usuário decida rejeitar a alteração no nível de qualidade acordada. 

Nesse caso um processo de renegociação é iniciado. O nível de satisfação do usuário 

(SatisfactionLevel) é o sinalizador para o processo de adaptação de QoS.  

Com exceção da camada do usuário, cada requisito de QoS está associado a um 

intervalo de valores que pode incluir um valor mínimo, um valor ideal e um valor 

máximo. Este arranjo, que será explicitado na formalização (capítulo 5), deixa clara a 

preocupação da arquitetura em estabelecer condições para a adaptação nas diversas 

camadas, através de diversos mecanismos que incluem os serviços de Middleware.  

As limitações na capacidade de transmissão da Internet força a necessidade de 

características de adaptabilidade em aplicações multimídia. Como na maioria destas 

aplicações, qualidade de serviço é mais uma questão de aceitabilidade do que precisão 

no atendimento, ESCHER trata este aspecto através de níveis de satisfação.   
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O suporte dado ao monitoramento da qualidade percebida pela arquitetura 

ESCHER, inclui a possibilidade de detectar alterações no nível de qualidade acordado e 

avaliar o impacto que essa mudança representa para a satisfação do usuário.  

A estratégia de adaptabilidade gradual, a partir do mapeamento sistemático da 

qualidade, definida na arquitetura ESCHER, racionaliza o processo de adaptação, que é 

um processo complexo e oneroso, tanto do ponto de vista do usuário quanto do ponto de 

vista operacional.  

As seções seguintes estabelecem um cenário de utilização para estas atividades, 

com o objetivo de tornar mais clara a funcionalidade dos elementos da arquitetura 

proposta. 
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4.5   Cenário de Utilização 

Um cenário de utilização da arquitetura ESCHER envolve basicamente três atores: o 

usuário, o provedor de serviços e o provedor de rede. O usuário é denominado aquele 

que usa e paga pelo serviço. A Figura 4.24 ilustra este cenário e define a localização dos 

elementos da arquitetura ESCHER, bem como a sua interação com os atores. 
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Figura 4.24  - Cenário de utilização da arquitetura ESCHER 

Neste cenário, as atividades são iniciadas pelo usuário (User) que solicita ao 

provedor de serviço (Service Provider), a utilização de uma aplicação em um 

determinado nível de qualidade desejada (QoSdesired). A especificação da qualidade 

desejada é definida em uma linguagem compreensível para o usuário. Por exemplo, 

“custo baixo” e “qualidade de vídeo alta”.   

O provedor de serviço (Service Provider) recebe a especificação de QoS do 

usuário e inicia um processo de negociação com o provedor de rede (Network Provider). 
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Após a negociação, é estabelecido um acordo sobre o nível de qualidade a ser fornecido 

ao usuário. 

O contrato de QoS (SLA) define o nível de qualidade do serviço acordado 

(QoSagreed) entre os três atores definidos neste cenário. O contrato (SLA) serve de 

base para mecanismos de monitoramento e cobrança. Durante o tempo de utilização do 

serviço, o nível de QoS efetivamente fornecido é monitorado. Alterações que 

impliquem em quebra de contrato devem ser notificadas ao usuário.  

A qualidade percebida pelo usuário (QoSperceived) auxilia a definição do nível de 

satisfação do usuário com o serviço. Caso o usuário não esteja satisfeito com o serviço é 

dado início ao processo de re-negociação. Eventualmente, o usuário pode se satisfazer 

com um novo nível de qualidade de serviço, especialmente se este implica em redução 

de custo. 

O processo de negociação, ilustrado na Figura 4.25, é iniciada com a 

especificação da qualidade desejada pelo usuário (QoSdesired). A atividade de captura 

desses requisitos subjetivos (UserQoSSpecification) envolve requisitos não-funcionais 

de alto nível como segurança e custo.   

Estes requisitos são submetidos a um processo gradual de mapeamento 

descendente (downwards Mapping), após o qual é obtido um conjunto de parâmetros de 

QoS que caracterizarão objetivamente o tráfego da aplicação a ser tratado.  

Este conjunto de parâmetros será utilizado durante a etapa de negociação 

(QoSnegotiating) junto ao  provedor de rede (NetworkProvider) para estabelecimento 

do acordo (QoSagreed). 

O provedor de rede (NetworkProvider) utiliza o contrato (SLA) para configuração 

do serviço e alocação de recursos. Conforme mencionado, a arquitetura ESCHER não 

trata diretamente a alocação de recursos físicos. Estes são considerados em um alto 

nível de abstração e são denominados recursos virtuais. Apesar disso, a arquitetura 

ESCHER indica a necessidade de utilização de mecanismos específicos como políticas 

para controle de admissão e verificação de recursos disponíveis. 
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Figura 4.25  - Fase de negociação de serviço  

A fase de monitoramento de serviços é iniciada pela obtenção de parâmetros que 

indicam o nível de qualidade fornecido (QoSprovided) pela rede em uma atividade de 

monitoramento das condições de tráfego (QoS Monitoring) junto ao provedor de rede 

(Network Provider). 

Estes parâmetros de QoS são utilizados em um processo de mapeamento 

ascendente (upwardsMapping), caso seja identificado que o contrato de serviço não está 

sendo atendido. Como resultado desta fase de mapeamento, ações sistemáticas de 

adaptação são executadas, no nível do Middleware e da aplicação. Caso tais ações não 

sejam suficientes, o usuário é notificado e informações qualitativas indicam o impacto 

desta quebra de contrato sobre a qualidade desejada.  

O nível de satisfação do usuário é então identificado (GetSatisfactionLevel), 

tomando por base a qualidade percebida (QoSperceived) e o nível de qualidade 

originalmente solicitado. Caso o usuário esteja satisfeito, o contrato de QoS é mantido 

(NoAdaptation). Caso contrário é iniciado um processo de adaptação do contrato que 

inclui um processo de re-negociação (QoS Adaptation). A Figura 4.26 ilustra esta fase. 
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Figura 4.26 -  Fase de monitoramento de serviço  

A operacionalização deste cenário implica necessariamente no desenvolvimento 

de alguns elementos de software, dentre eles interfaces e serviços. Embora esteja fora 

do escopo deste trabalho o estabelecimento de tecnologias específicas, uma discussão 

preliminar sobre possíveis soluções pode facilitar consideravelmente a atividade 

posterior de implementação. Esta discussão é o objetivo da próxima seção.  

4.6   Orientações para Implementação 

Ao definir as informações e atividades necessárias ao oferecimento de serviços 

personalizados de comunicação, a arquitetura ESCHER fornece suporte ao 

desenvolvimento orientado de soluções envolvidas neste contexto. 

Estas soluções podem envolver elementos individuais ou uma composição de 

elementos integrados.  Embora a arquitetura ESCHER inclua qualquer tipo de elemento, 

seja hardware ou software, envolvidos na personalização de serviços, nesta seção são 
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discutidas somente as soluções de software. Da mesma forma, nenhuma metodologia de 

desenvolvimento de software foi considerada. Nesse sentido, esta discussão visa 

somente indicar o “que” é necessário implementar, sem aprofundar “como” se dará esta 

implementação. 

Tomando por base as camadas definidas pela arquitetura ESCHER, identificamos 

a necessidade na camada do usuário, de uma interface para receber as especificações de 

qualidade do usuário.  

Para qualquer tipo de aplicação, a interface do usuário é um elemento 

fundamental. No contexto da personalização de serviços esta interface do usuário é o 

meio, a partir do qual, a qualidade de serviço desejada é especificada, negociada, 

percebida e adaptada. Estas múltiplas funcionalidades sem dúvida tornam a construção 

da interface um grande desafio. Embora a discussão de técnicas voltadas à construção 

de interfaces amigáveis e funcionais não faça parte do escopo deste trabalho, é 

fundamental entender a importância deste elemento em um cenário real, que envolva a 

personalização de serviços.  

Considerando a Internet, o ambiente alvo deste trabalho, o desenvolvimento de 

um portal Web pode ser um meio apropriado para efetivar as funcionalidades descritas. 

Este portal pode ser de acesso público, sobre o qual podem ser incluídos outros tipos de 

serviços. Por exemplo, serviços de busca e comparativo de preços. Uma segunda 

alternativa pode ser a disponibilização deste portal por um provedor de acesso à 

Internet, usado como diferencial sobre os concorrentes. O portal pode ser ainda 

disponibilizado pelas próprios operadores de rede, como parte da política de marketing 

institucional. 

A segunda camada da arquitetura ESCHER é dedicada à aplicação. Nesse 

contexto, uma aplicação ESCHER é definida como uma aplicação, cujo processo de 

desenvolvimento considerou todos os aspectos detalhados na arquitetura de mesmo 

nome, seja pela implementação direta ou pela utilização de serviços que realizam a 

funcionalidade descrita.  

O princípio da separação de interesses, adotado na concepção da arquitetura 

ESCHER, facilita o desenvolvimento de aplicações sensíveis a QoS. Isto porque as 

questões relacionadas aos requisitos não-funcionais da percepção de qualidade do 

usuário são dissociadas dos requisitos funcionais da aplicação. O uso de serviços de 
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Middleware pode livrar a aplicação de problemas relacionados à utilização de APIs 

disponibilizadas pelos mecanismos de QoS. 

Contudo, para que os usuários destas aplicações possam se beneficiar da 

adaptabilidade no nível da qualidade de serviço fornecida, é necessário que durante o 

desenvolvimento destas aplicações seja considerada a implementação de funções  que 

possam minimizar o impacto de alterações nas condições da rede. Estas funções 

incluem a substituição de mídias durante a apresentação de conteúdos multimídia. Por 

exemplo, a troca de áudio por texto, caso isto seja possível. 

A separação de interesses também indica a construção de mecanismos para 

oferecimento de QoS a usuários de aplicações legadas, por exemplo, uma aplicação de 

videoconferência na Internet que não tem suporte para serviços com QoS. A 

implementação desta funcionalidade não é trivial e implica necessariamente em 

mecanismos que sejam capazes de capturar e modificar detalhes na comunicação entre 

dois processos introduzindo parâmetros de QoS.  

Na camada de Middleware, a arquitetura ESCHER indica a necessidade de 

serviços que possibilitem a manipulação de informações de QoS que permitam a 

visibilidade destas informações pela aplicação, em uma flexibilização do paradigma 

“caixa preta” até então adotado neste tipo de serviço. É necessário também que estes 

serviços sejam capazes de se comunicarem com mecanismos de QoS e outros 

mecanismos de rede, tais como monitores de tráfego. 

Na camada de Mecanismo de QoS, é importante a construção de interfaces 

genéricas que minimize o impacto de alteração no conjunto de parâmetros usados por 

mecanismos  existentes, bem como o impacto provocado pela inclusão de novos 

mecanismos. É interessante a disponibilização de bibliotecas de classes para utilização 

desta interface por serviços de Middleware ou mesmo pela própria aplicação.  

Também a arquitetura ESCHER pode ser utilizada no desenvolvimento de 

mecanismos de gerenciamento de recursos. Estudos documentados em [SN95], mostram 

que a alocação de recursos baseada na percepção do usuário de aplicações multimídia 

pode ser mais eficiente. Isto se deve ao fato de que determinados grupos de usuários são 

menos sensíveis ao incremento de qualidade a partir de um determinado limite (ver 

seção 1.2).  
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As dificuldades na implementação destes mecanismos são inúmeras e estão 

geralmente associadas a questões como compartilhamento de recursos, distribuição e 

paralelismo. 

Um paradigma bastante atual refere-se à construção de aplicações segundo uma  

arquitetura orientada a serviço. Este paradigma estabelece uma forma lógica de projetar 

sistemas de software para fornecer serviços diretamente ao usuário final ou 

indiretamente para outros serviços, através de uma interface pública e acessível. 

Serviço, neste contexto, é geralmente definido como uma função de negócio 

implementada em software. 

Uma aplicação baseada em serviço é desenvolvida através de um conjunto 

independente de serviços que interagem entre si, para prover a funcionalidade desejada. 

Para isso, não é necessário que a estrutura interna de cada serviço seja conhecida. Basta 

que uma interface bem definida seja disponibilizada para cada serviço, acessível a cada 

potencial cliente. 

Alguma forma de infra-estrutura dá suporte a interação entre serviços. Diferentes 

formas dessa infra-estrutura são possíveis, pois os serviços podem ser implementados 

em uma única máquina, distribuídos através de um conjunto de computadores em uma 

rede local ou geograficamente distribuída em uma grande rede. 

Este tipo de arquitetura baseia-se no relacionamento entre três tipos de 

participantes: provedor de serviço, agência para localizar o serviço e cliente do serviço. 

A Figura 4.27, a seguir, ilustra os elementos desta arquitetura. 

Um caso particular desta arquitetura é quando os serviços usam a Internet como 

meio de comunicação e utilizam padrões abertos baseados na Internet. Neste caso, os 

serviços são denominados Serviços Web ou mais comumente Web Services. Um Web 

service é uma aplicação de software que pode ser acessada remotamente usando 

diferentes linguagens baseadas em XML [XML].   
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Figura 4.27 -  Arquitetura orientada a serviço 

No contexto da arquitetura ESCHER, a utilização de XML para descrição do 

contrato de QoS simplifica consideravelmente o processo de negociação, pois uma das 

características desta linguagem é ser legível para homens e computadores. Dessa forma, 

foi elaborada neste trabalho, a título de orientação para desenvolvimento, uma 

especificação XML do contrato de QoS, disponível no Apêndice A. Mesmo que a 

solução tecnológica adotada seja diferente da utilização de Web Services, esta definição 

torna mais clara a descrição deste documento.  

4.7   Considerações Finais 

Neste capítulo foram descritos os elementos da arquitetura ESCHER. Informações de 

QoS tratadas e documentadas em um contrato, bem como as atividades relacionadas a 

negociação e o monitoramento da qualidade de serviço também foram descritos. Por fim 

orientações para implementação foram apresentadas. 
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Capítulo 5 

Formalização da Arquitetura ESCHER 

 

Durante a formalização foi dada ênfase na descrição das informações de QoS 

relacionadas à percepção de qualidade do usuário, bem como às atividades de 

negociação e monitoramento. O objetivo maior da especificação foi apoiar o raciocínio 

sobre a funcionalidade da arquitetura ESCHER e validar a adequação do uso dos 

elementos da arquitetura no tratamento explícito da percepção.   

Este capítulo é dedicado ao detalhamento da formalização da arquitetura 

ESCHER através da notação Z. A escolha por este formalismo seguiu alguns critérios, 

dentre eles o poder de expressão e a existência de ferramentas de apoio. As próximas 

seções estão estruturadas da seguinte forma. Inicialmente são detalhadas algumas 

decisões tomadas durante o processo de formalização. Em seguida, são detalhadas as 

informações de QoS tratadas pela arquitetura ESCHER, incluindo a formalização das 

operações de negociação e monitoramento da qualidade de serviço.  
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5.1   Considerações Iniciais 

No contexto deste trabalho, o objetivo da formalização é aprofundar o conhecimento 

sobre a arquitetura ESCHER e validar o processo de mapeamento durante as atividades 

de negociação e monitoramento da qualidade percebida pelo usuário.  

Os benefícios advindos da formalização de arquiteturas de QoS já são bem 

conhecidos [DON94, SWM95, ST96]. Dentre estes benefícios estão incluídos o alto 

nível de abstração utilizado na descrição de uma arquitetura, que permite detalhar 

somente os elementos mais relevantes para a função ou aspecto que se pretende analisar. 

Existem vários métodos para orientar o desenvolvimento formal de um sistema, 

dentre eles aquele que é iniciado com a especificação formal, posterior verificação e 

validação através de animação e provas e progressivo refinamento até a completa 

implementação [AGA00]. O desenvolvimento formal é usado para construir 

implementações com pouco ou nenhum erro, portanto eliminar erros na especificação 

antes do início do desenvolvimento e implementação constitui um dos principais 

benefícios deste método.  

Em geral, dois critérios orientam a escolha pelo formalismo: o poder de expressão 

do formalismo e a possibilidade de verificação de propriedades específicas. Além desses 

critérios, outra característica desejável é a disponibilidade de ferramentas para 

verificação automática dessas propriedades. 

A escolha de Z [SPI89, WD96] para formalização da arquitetura ESCHER seguiu 

estes critérios. Além de ser bem conhecida, a notação Z possui ferramentas para 

verificação de tipos [JIA95] e verificação de propriedades [SAA97]. Durante o processo 

de formalização, as informações tratadas pelos componentes de ESCHER (que 

representam o estado), bem como as operações que incidem sobre estas informações, 

foram formalizadas através de esquemas, que representam o principal elemento de uma 

especificação formal em Z. 

Em um esquema Z, a parte superior é conhecida como declarativa, usada para 

declarar as variáveis e seus tipos. A segunda parte, chamada de predicado ou invariante 

é dedicada à descrição de como as variáveis estão relacionadas e quais as restrições que 

incidem sobre as mesmas. A Figura 5.1, a seguir, representa um esquema Z genérico.  
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��Nome ����������������������������������
�     Declaração de variáveis  
� ����������������
�    Predicado 
��������������������������������������� 

Figura 5.1 - Representação de um esquema Z 

A especificação formal foi dividida em duas partes. A primeira refere-se às 

informações que representam o estado da arquitetura. A segunda refere-se às operações 

realizadas pelos componentes da arquitetura e que incidem sobre o estado.   

Durante a especificação formal da arquitetura ESCHER foi utilizada a ferramenta 

Z-eves [SAA97]. A utilização desta ferramenta possibilitou a verificação automática da 

sintaxe de Z, verificação de tipos e verificação de domínio.  

5.2   O Estado da Arquitetura  

O estado da arquitetura ESCHER é composto por vários esquemas que descrevem 

precisamente todas as informações tratadas pelos diversos componentes arquiteturais. A 

Figura 5.2 detalha a hierarquia de esquemas de estado da arquitetura ESCHER. A 

notação utilizada para representação gráfica é bastante simples: os retângulos 

representam esquemas e as linhas representam ligações entre esquemas.  

As ligações entre esquemas de estado representam a dependência hierárquica 

funcional, situação em que atributos de um esquema complexo são descritos através de 

instância de esquema mais simples, que indica seu tipo.   

No topo da hierarquia de esquemas de estado está o esquema que representa a 

arquitetura (ESCHER), composto pelas camadas (Layers) e relacionamentos 

(Relationships). 

Os esquemas que representam as quatro camadas de ESCHER são denominados 

respectivamente: UserLayer (Usuário),  ApplicationLayer (Aplicação), 

MiddlewareLayer (Middleware) e QoSMechanismLayer  (Mecanismos de QoS).   
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Figura 5.2  - Hierarquia de esquemas de estado de ESCHER 

As especificações de QoS na camada do usuário (UserQoSspec) e na camada da 

aplicação (ApplicationQoSspec)  utilizam, respectivamente,  as abstrações requisitos 

não-funcionais NFR (NFR) e atributos de QoS (QoSattr). Na camada de Middleware 

(MiddlewareLayer) a especificação de QoS é definida através de uma especificação de 

serviço (ServiceQoSspec).Esta especificação utiliza duas abstrações para definição de 

QoS: característica de QoS (QoSchar) e parâmetros de QoS (QoSparam).  

A camada dedicada aos mecanismos de QoS (QoSMechanismLayer) armazena 

informações sobre o contrato de QoS (Contract). Este contrato é produto das 

negociações para obtenção de recursos necessários ao atendimento dos requisitos de 

qualidade do usuário e da aplicação. A principal abstração utilizada refere-se aos 

parâmetros de QoS (QoSparam). 

O esquema que especifica no nível mais abstrato a arquitetura ESCHER 

(ESCHER) é composto pelos esquemas que representam as camadas (Layers) e os 

relacionamentos (Relationships). A ausência de predicado neste esquema não 

compromete a precisão da arquitetura, uma vez que outros esquemas pertencentes à 

hierarquia de ESCHER, estabelecem tais restrições. 
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��ESCHER ������������������������������������
�Layers 
�Relationships 
�����������������������������������������
 

O primeiro elemento arquitetural de ESCHER são as camadas. O esquema que 

especifica as camadas (Layers) possui quatro variáveis que identificam cada uma das 

quatro camadas. Cada variável tem como tipo outros esquemas também pertencentes à 

hierarquia de esquemas de estado.   

��Layers ������������������������������������
�UserLayer: � UserQoSspecType 
�ApplicationLayer: � ApplicationQoSspecType 
�MiddlewareLayer: � ServiceQoSspecType 
�QoSMechanismLayer: � Contract 
���������������������������������������� 
 

A camada do usuário (UserLayer) é definida pelo conjunto de especificações do 

usuário, definidos através de um tipo (UserQoSspecType). 

A camada da Aplicação (ApplicationLayer), por sua vez, é definida pelo conjunto 

de requisitos de QoS impostos pelo tipo da aplicação. Estes requisitos também são 

definidos através de um tipo específico (ApplicationQoSspecType). 

A camada de Middleware (MiddlewareLayer) é definida pelo conjunto de 

especificações relacionadas ao serviço, que é detalhado em um tipo específico 

(ServiceQoSspecType). Por fim a camada mais concreta, camada que representa a 

interface com os mecanismos de QoS (QoSMechanismLayer)  é definida pelo conjunto 

de contratos (Contract) firmados após o processo de negociação. 

O segundo componente da arquitetura ESCHER, os relacionamentos, são os 

responsáveis pelo estabelecimento de ligações entre as abstrações de cada camada da 

arquitetura. Estes elementos são fundamentais no processo de mapeamento, pois 

permitem que os diversos requisitos de QoS que definem a qualidade de serviço sejam 

tratados de forma integrada.  

No esquema que define os relacionamentos (Relationships) estão representados os 

sete relacionamentos diretos, anteriormente detalhados na seção 4.3.2. São eles:  

especialização (SpecializedBy), correlação (Correlation), realização (Realization),  
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relação (RelatedTo), impacto (Impact), classificação (ClassifiedAs) e restrição 

(Restriction). Além destes relacionamentos diretos são formalizados pelo esquema 

relacionamentos (Relationships), três tabelas de mapeamento que estabelece 

relacionamentos entre os domínios de valores associados a cada abstração.  

A primeira tabela (MapQoSattrLevel) estabelece uma relação entre níveis de 

qualidade usados na camada do usuário aos valores associados aos atributos da camada 

da aplicação. A segunda tabela (MapQoSchar2QoSparam) estabelece uma relação entre 

os domínios de valores associados às características de QoS (QoSchar) ao domínio de 

valores associados aos parâmetros de QoS (QoSparam). A terceira tabela 

(MapQoSparam2Resources) relaciona valores de parâmetros de QoS (QoSparam) a um 

conjunto de recursos virtuais (VirtualResource). Estas tabelas são utilizadas durante o 

mapeamento descendente (downwardsMapping), descrito posteriormente. 

O predicado deste esquema restringe que NFRs específicos citados no 

relacionamento de especialização (SpecializedBy) devem estar presentes também no 

relacionamento de realização (Realization) entre NFR e atributos de QoS. Para os 

atributos de QoS (QoSattr),  presentes no relacionamento realização (Realization), deve 

existir uma relação de impacto (Impact) que os relaciona às características de QoS 

(QoSchar). 

 Por fim, o tipo de aplicação definida no relacionamento de classificação 

(ClassifiedAs) que ocorre entre o tipo de aplicação (ApplicType) e categoria da 

aplicação (Category) também deve existir na relação (RelatedTo) estabelecida entre o 

tipo de aplicação (ApplicType) e os  requisitos não-funcionais (NFR). 

O tipo da aplicação (ApplicType), a categoria da aplicação (Category) e o recurso 

virtual (VirtualResource) foram definidos como tipos genéricos (given sets). Além 

desses tipos são utilizados dois tipos enumerados. O primeiro define o tipo de requisito 

não-funcional (NFRType), ou seja, se é genérico (Generic) ou mais específico 

(Specific). O segundo define o tipo de relacionamento entre dois requisitos não-

funcionais (NFRsRelationType), se é uma relação conflitante (Conflicting) ou 

convergente (Convergent).  

 
NFRType ::��Generic 	�Specific 
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NFRsRelationType ::��Conflicting 	�Convergent 
 
��Relationships���������������������������������
�SpecializedBy: NFR 
 NFR 
�Correlation: NFR � NFR 
 NFRsRelationType 
�Realization: NFR � QoSattr 
�RelatedTo: ApplicType � NFR 
�Impact: QoSattr � QoSchar 
�ClassifiedAs: ApplicType  Category 
�Restriction: Category � QoSchar 
 Value � Value � Value 
�MapQoSattrLevel: QoSattr � Level 
 Value � Value � Value 
�MapQoSchar2QoSparam: �QoSchar 
 Value � Value � Value��
�                     
 QoSparam 
 Value � Value � Value 
�MapQoSparam2Resources: �QoSparam 
 Value � Value � Value� 
 �   
VirtualResource 
� ����������������
�dom Realization � dom SpecializedBy 
�� dom Realization � ran SpecializedBy 
�  � ran Realization � dom Impact 
�  � dom ClassifiedAs � dom RelatedTo 
�����������������������������������������
 
UserQoSspecType 

O esquema UserQoSspecType define o tipo da especificação de QoS (UserQoSspec)  

definida na camada do usuário. Este esquema é composto por quatro elementos: (1) 

qualidade desejada (QoSdesired); (2) prioridades (QoSpriorities) que estabelece NFRs 

mais restritivos do ponto de vista do usuário; (3)  qualidade percebida (QoSperceived); e 

(4) o nível de satisfação do usuário (SatisfactionLevel).  

O nível associado a NFRs é definido por um tipo enumerado (Level), que possui 

três valores: alto (High), médio (Medium) e baixo (Low). A definição da variável nível 

(Level) através de tipos enumerados foi motivada pela necessidade de expressar 

claramente situações que dependem deste nível, tais como o início da atividade de 

renegociação devido ao baixo (Low) nível de satisfação do usuário (SatisfactionLevel), 

que é obtido através da diferença entre a qualidade desejada (QoSdesired) e a qualidade 

percebida (QoSperceived).   
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Level ::��High 	�Medium 	�Low 

 
��UserQoSspecType��������������������������������
�QoSdesired: NFR 
 Level 
�QoSpriorities: NFR � NFR 
 NFR 
�QoSperceived: NFR 
 Level 
�SatisfactionLevel: Level 
� ����������������
�� nfr1, nfr2: NFR 
�   	��nfr1� nfr2� � dom QoSpriorities � �nfr2� nfr1� � dom QoSpriorities 
�   ���QoSpriorities �nfr1� nfr2� = nfr1 � QoSpriorities �nfr2� nfr1� = nfr1 
�      � QoSpriorities �nfr1� nfr2� = nfr2 � QoSpriorities �nfr2� nfr1� = nfr2��
�     � dom QoSperceived � dom QoSdesired 
�     � ran QoSpriorities � dom QoSdesired 
�����������������������������������������
 

A opção por definir as prioridades através de relações, ao invés de, por exemplo, 

um conjunto de prioridades, refere-se ao fato de existirem situações em que esta 

informação somente é insuficiente. Por exemplo, o usuário pode definir que entre custo 

e desempenho, custo é prioritário, mas também pode definir que entre usabilidade e 

custo, o primeiro é prioritário. Dessa forma, se o custo for afetado por alterações nas 

condições de oferta, a relação permite uma decisão mais consistente. 

O predicado do esquema UserQoSspecType inclui essencialmente restrições sobre 

NFRs. Se dois NFRs, denominados nfr1 e nfr2, pertencem ao conjunto de prioridades do 

usuário (QoSpriorities), então somente um (nfr1 ou nfr2) pode ser definido como 

prioritário ou mais restritivo. Por exemplo, se “qualidade de áudio” é definido como 

mais restritivo do que “custo”, então esta restrição deve ser respeitada na definição de 

prioridades, ou seja, é vetada a inclusão de prioridade definida pela inversão na ordem 

destes NFRs. Uma última restrição limita os NFRs definidos entre os conjuntos de 

restrições, prioridades e qualidade percebida. 

ApplicationQoSspecType 

O esquema ApplicationQoSspecType define um tipo relacionado aos requisitos de QoS 

definidos na camada da aplicação. Este esquema é composto por três variáveis: (1) 

category identifica a categoria da aplicação; (2) typeApplic identifica o tipo da 
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aplicação; e (3) QoSrequired representa o conjunto de restrições impostas pela 

aplicação. O atributo de QoS (QoSattr) definido na variável QoSrequired está associado 

a um intervalo de valores, que pode representar um valor ideal, um limite superior e um 

limite inferior. 

��ApplicationQoSspecType ����������������������������
�category: Category 
�typeApplic: ApplicType 
�QoSrequired: QoSattr 
 Value � Value � Value 
���������������������������������������� 
 

ServiceQoSspecType  

O esquema ServiceQoSspecType especifica o tipo das informações relacionadas ao 

serviço (ServiceQoSspec), que são manipuladas na camada de Middleware. Este 

esquema é composto por cinco variáveis: (1) QoSagreed identifica o conjunto de 

parâmetros de QoS (QoSparam) e um intervalo de valores que representam o nível de 

qualidade acordada; (2) QoSprovided representa o nível de qualidade efetivamente 

fornecido; e (3) QoSmeasured representa o conjunto restrito de características de QoS 

(QoSchar) e intervalo de valores a partir do qual o nível de qualidade fornecida pode ser 

medido; (4) VirtualResourceAlloc representa o conjunto de recursos virtuais 

(VirtualResource) negociados para oferecimento do serviço; e (5) Status define a 

situação do contrato. 

A situação do contrato (Status) é definida através de um tipo enumerado que 

estabelece as seguintes situações: contrato em negociação (Negotiating), contrato ativo 

(Active) e contrato violado (Violated). 

StatusType ::��Negotiating 	�Active 	�Violated 
  
��ServiceQoSspecType ������������������������������
�QoSagreed: QoSparam 
 Value � Value � Value 
�QoSprovided: QoSparam 
 Value � Value � Value 
�QoSmeasured: QoSchar 
 Value � Value � Value 
�VirtualResourceAlloc: � VirtualResource 
�Status: StatusType 
� ����������������
�dom QoSprovided � dom QoSagreed 
���������������������������������������� 
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O predicado do esquema ServiceQoSspecType estabelece que o conjunto de  

parâmetros de QoS (QoSparam)  que define a qualidade fornecida (QoSprovided)  deve 

ser o mesmo conjunto que define a qualidade acordada (QoSagreed), embora 

eventualmente os valores correspondentes nestes dois conjuntos sejam diferentes. 

Contract 

O contrato de QoS (Contract) representa o acordo estabelecido após a negociação entre 

o usuário, a aplicação e o sistema.  Este acordo é estabelecido após todas as restrições 

serem negociadas e existirem recursos para atender os serviços solicitados. Em 

ESCHER, os recursos físicos são tratados através da abstração recursos virtuais 

(VirtualResource) definida através de tipo genérico.  

��Contract �����������������������������������
�UserQoSspec: UserQoSspecType 
�ApplicationQoSspec: ApplicationQoSspecType 
�ServiceQoSspec: ServiceQoSspecType 
���������������������������������������� 

O esquema Contract é constituído de três variáveis: (1) UserQoSspec que 

representa a qualidade de serviço, segundo a perspectiva do usuário; (2) 

ApplicationQoSspec que representa a qualidade, segundo a perspectiva da aplicação; e 

(3) ServiceQoSspec que define a qualidade de serviço em termos mais concretos 

tratados, segundo a perspectiva do Middleware e dos Mecanismos de QoS. 

No nível inferior da hierarquia de esquemas de estado (Figura 5.2) estão as 

abstrações de QoS: requisito não-funcional (NFR), atributos de QoS (QoSattr), 

característica de QoS (QoSchar) e parâmetros de QoS (QoSparam). 

NFR 

O esquema que define requisitos não-funcionais (NFR) possui quatro variáveis: (1) 

name define o nome do NFR; (2)  description, breve descrição do NFR; (3) type define 

o tipo do NFR (NFRType), se genérico (Generic) ou específico (Specific); e (4) 

orderPrefer define a ordem preferencial para valores associados a um determinado 

NFR: crescente (Increasing) ou decrescente (Decreasing). 
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NFRType ::��Generic 	�Specific 
Order ::��Increasing 	�Decreasing��
�
��NFR��������������������������������������
�name: String 
�description: String 
�type: NFRType 
�orderPrefer: Order 
���������������������������������������� 
 

QoSattr  

O esquema QoSattr define precisamente a abstração atributo de QoS. Cinco variáveis 

compõem este esquema: (1) name define o nome do atributo de QoS; (2) description, 

breve descrição do atributo de QoS; (3) domain define o tipo de domínio de valores 

associados a atributos de QoS; (4) domainValue função que associa valores a tipos de 

domínio; e (5) orderPrefer define a ordem preferencial para valores do domínio. 

 
QoSTypeValue ::��scalar 	�vector 	�time 	�boolean 	�bps 	�Bps 	�anotherType 
 
��QoSattr������������������������������������
�name: String 
�description: String 
�domain: QoSTypeValue 
�domainValue: QoSTypeValue � � Value 
�orderPrefer: Order 
�����������������������������������������
�

QoSchar  

O esquema QoSchar define a  abstração característica de QoS. Este esquema tem 

estrutura idêntica ao esquema QoSattr, descrito anteriormente. 
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��QoSchar������������������������������������
�name: String 
�description: String 
�domain: QoSTypeValue 
�domainValue: QoSTypeValue � � Value 
�orderPrefer: Order 
���������������������������������������� 
 
QoSparam  

O esquema de estado que representa a abstração parâmetros de QoS (QoSparam) inclui 

além das cinco variáveis presentes nos esquemas QoSattr e QoSchar, uma variável que 

identifica o tipo de mecanismo de QoS utilizado (QoSMechanismType). 

��QoSparam �����������������������������������
�name: String 
�description: String 
�domain: QoSTypeValue 
�domainValue: QoSTypeValue � � Value 
�orderPrefer: Order 
�mech: QoSMechanismType 
�����������������������������������������

5.3   As Operações na Arquitetura ESCHER 

Operações possivelmente afetam o estado de um sistema. Esquemas de operação, 

descritos em Z, relacionam o estado anterior e posterior à execução da operação. Um 

esquema de operação genérico possui: estado anterior, estado posterior, variáveis de 

entrada  e de saída, e pré-condição para a aplicação da operação. As variáveis de entrada 

são precedidas pelo símbolo (?) e as variáveis de saída pelo símbolo (!). Variáveis de 

uso interno do esquema são identificadas somente pelo nome. 

Um esquema de operação pode ser executado a partir de outro esquema (chamada 

interna) ou de elementos externos como o usuário ou outros sistemas (chamada 

externa). Operadores especiais de Z possibilitam a execução de esquemas em várias 

formas, dentre elas a composição que caracteriza a execução seqüenciada de dois ou 

mais esquemas. 

A formalização das operações executadas pelos elementos que compõem a 

arquitetura ESCHER é objeto das duas seções seguintes. A primeira apresenta as 
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operações que fazem parte da fase de configuração de serviços. A segunda seção detalha 

as operações da fase de monitoramento do nível de qualidade do serviço.  

5.3.1   Fase de Negociação  

A Figura 5.3 ilustra a fase de negociação, através da representação de variáveis de 

entrada, esquemas e funções. Três esquemas (schemas) compõem esta fase: (1) 

AddQoSUser para inclusão de requisitos do usuário; (2) downwardsMapping, para 

mapeamento de requisitos do usuário em parâmetros mais concretos; e (3) 

QoSnegotiation, que representa o processo de negociação do nível de qualidade.  

 

Figura 5.3  - Formalização da Fase de Negociação de Serviço 

Formalmente, a fase de negociação pode ser definida através do operador de 

composição seqüencial, definido pelo símbolo “ � ”, conforme representação a seguir. 

NegotiatingPhase��  AddQoSUser � downwardsMapping � QoSnegotiation 

Três variáveis de entrada são utilizadas nesta fase: tipo de aplicação 

(typeApplic?), qualidade desejada (QoSdesired?) e prioridades (QoSpriorities?).  

Uma função genérica (getVirtualResource) representa a alocação de recursos 

necessários ao atendimento dos requisitos solicitados.  
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AddQoSUser  

O esquema AddQoSUser utiliza as seguintes variáveis de entrada: tipo de aplicação 

(typeApplic?); qualidade desejada (QoSdesired?); e prioridades (QoSpriorities?). 

Este esquema é responsável pela captura e armazenamento dos requisitos de QoS 

do usuário. A estrutura utilizada neste armazenamento é obtida através dos esquemas de 

estado UserQoSspec e ApplicationQoSspec, respectivamente tratados na camada do 

usuário (UserLayer) e na camada da aplicação (ApplicationLayer).   

O relacionamento de classificação (ClassifiedAs) entre requisitos não-funcionais 

(NFR)  é utilizado para obter a categoria da aplicação, a partir do tipo da aplicação 

(typeApplic?) informado. 

��AddQoSUser ����������������������������������
�∆Layers 
�ΞRelationships 
�typeApplic?: ApplicType 
�QoSdesired?: NFR 
 Level 
�QoSpriorities?: NFR � NFR 
 NFR 
� ����������������
��u: UserQoSspecType; a: ApplicationQoSspecType 
�   	�u . QoSdesired = QoSdesired? 
�     � u . QoSpriorities = QoSpriorities? 
�     � u . SatisfactionLevel = High 
�     � a . typeApplic = typeApplic? 
�     � a . category = ClassifiedAs typeApplic? 
�     � a . QoSrequired = � 
�   ��u � UserLayer 
�     � a � ApplicationLayer 
�     � UserLayer' = UserLayer � �u��
�     � ApplicationLayer' = ApplicationLayer � �a��
�     � MiddlewareLayer' = MiddlewareLayer 
�     � QoSMechanismLayer' = QoSMechanismLayer 
���������������������������������������� 
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downwardsMapping 

O esquema downwardsMapping representa o mapeamento descendente, da camada mais 

abstrata para a camada mais concreta da arquitetura ESCHER. Este esquema é 

composto por outros três esquemas: (1) MappingToQoSattr, que identifica os atributos 

de QoS (QoSattr) que realizam requisitos não-funcionais (NFR); (2) 

MappingToQoSchar, que mapeia atributos de QoS (QoSattr) em características de QoS 

(QoSchar); e (3) MappingToQoSparam que identifica um conjunto de valores 

associados aos parâmetros de QoS (QoSparam) que representam um determinado nível 

de qualidade de serviço. Estes requisitos são tratados pelos Mecanismos de QoS. 

Formalmente o processo complemento de mapeamento descendente é representado pela 

expressão: 

downQoSMapping��  MappingToQoSattr � MappingToQoSchar � 

MappingToQoSparam 

 

O primeiro passo do mapeamento, denominado MappingToQoSattr, é responsável 

pela tradução de requisitos não-funcionais (NFR) em atributos de QoS (QoSattr). Esta 

operação é muito complexa, uma vez que se refere à realização de requisitos abstratos.  

Três relacionamentos diretos são utilizados: especialização (SpecializedBy), relação 

(RelatedTo) e realização (Realization). Além desses relacionamentos é utilizada uma 

tabela de mapeamento (MapQoSattrLevel) que indica valores de atributos de QoS 

(QoSattr) que representam o nível (Level) de qualidade desejada, de forma mais 

concreta.  
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��MappingToQoSattr �������������������������������
�∆Layers 
�ΞRelationships 
� ����������������
��u: UserQoSspecType; a: ApplicationQoSspecType; nfr1, nfr2: NFR; l: Level; 
� q: QoSattr; QoSlev: QoSattr � Level 
 Value � Value � Value; 
� f: Value � Value � Value 
�   	�u � UserLayer 
�     � a � ApplicationLayer 
�     � �nfr1� l� � u . QoSdesired 
�     � �nfr1� nfr2� � SpecializedBy 
�     � ��a . typeApplic� nfr1� � RelatedTo 
�        � �a . typeApplic� nfr2� � RelatedTo��
�     � �nfr2� q� � Realization 
�     � dom QoSlev � dom MapQoSattrLevel 
�     � ran QoSlev � ran QoSlev 
�     � �q� l� � dom QoSlev 
�     � f � ran QoSlev 
�     � u . QoSdesired = u . QoSdesired � ��nfr2� l���
�     � a . QoSrequired = a . QoSrequired � ��q� f���
�   ��UserLayer' = UserLayer � �u��
�     � ApplicationLayer' = ApplicationLayer � �a��
�     � MiddlewareLayer' = MiddlewareLayer 
�     � QoSMechanismLayer' = QoSMechanismLayer 
�����������������������������������������
 

Em geral, o usuário define suas restrições de qualidade através de requisitos 

genéricos como “qualidade de apresentação”. Neste caso em particular, NFRs 

específicos são obtidos através do relacionamento de especialização (SpecializedBy).  

Este relacionamento é usado para identificar todos os NFRs relacionados ao tipo 

da aplicação. Por exemplo, uma aplicação de videoconferência está relacionada aos 

NFRs: “qualidade de vídeo”, “qualidade de áudio” e “qualidade de sincronização”. Por 

sua vez, uma aplicação de telefonia na Internet pode estar associada somente ao NFR 

“qualidade de voz”. 

Os atributos associados a NFRs específicos são obtidos pelo relacionamento 

Realization. Os valores associados aos atributos dependem do nível definido para o 

NFR específico relacionado. Por exemplo, os atributos de “qualidade de vídeo alta” são 
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diferentes daqueles relacionados a “qualidade de vídeo média”.  Os valores de cada 

atributo de QoS são obtidos através da tabela de mapeamento MapQoSattrLevel.   

MappingToQoSchar  

O esquema MappingToQoSchar representa o segundo passo do mapeamento 

descendente (downwardsMapping). Este mapeamento ocorre entre os atributos de QoS 

(QoSattr) da camada de aplicação (ApplicationLayer) e as características de QoS 

(QoSchar) da camada de Middleware (MiddlewareLayer). 

Neste mapeamento são utilizados dois relacionamentos diretos: impacto (Impact) 

e restrição (Restriction). O primeiro identifica as características de QoS (QoSchar) que 

estão associadas aos atributos de QoS (QoSattr)  requeridos pela aplicação 

(QoSrequired). 

O segundo relacionamento (Restriction) é utilizado para obter valores associados 

a características de QoS (QoSchar), que são determinados pela categoria (Category) da 

aplicação. De fato, algumas aplicações categorizadas como interativas de tempo-real são 

mais restritivas e impõem limites a características como atraso (delay) e variação no 

atraso (jitter). 

O conjunto de características de QoS (QoSchar) e os intervalos de valores 

identificados são utilizados na camada de Middleware para monitorar e medir 

(QoSmeasured) a qualidade de serviço.  

�
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��MappingToQoSchar ������������������������������
�∆Layers 
�ΞRelationships 
� ����������������
��a: ApplicationQoSspecType; s: ServiceQoSspecType; c: QoSchar; 
� f: Value � Value � Value 
�   	�a � ApplicationLayer 
�     � c � dom �dom a . QoSrequired   Impact��
�     � �a . category� c� � dom Restriction 
�     � f � ran Restriction 
�     � s . QoSmeasured = s . QoSmeasured � ��c� f���
�     � s . QoSprovided = � 
�     � s . QoSagreed = � 
�     � s . VirtualResourceAlloc = � 
�     � s . Status = Negotiating 
�     � s � MiddlewareLayer 
�   ��UserLayer' = UserLayer 
�     � ApplicationLayer' = ApplicationLayer 
�     � MiddlewareLayer' = MiddlewareLayer � �s��
�     � QoSMechanismLayer' = QoSMechanismLayer 
���������������������������������������� 
 

MappingToQoSparam  

O esquema MappingToQoSparam representa o terceiro e último passo do processo de 

mapeamento descendente (downwardsMapping). Este mapeamento ocorre entre as 

características de QoS (QoSchar) da camada de Middleware (MiddlewareLayer) e os 

parâmetros de QoS (QoSparam) da camada de Mecanismos de QoS 

(QoSMechanismLayer). 

Neste esquema é utilizada uma tabela de mapeamento (MapQoSchar2QoSparam) 

que relaciona um conjunto de características de QoS (QoSchar) a um conjunto de 

parâmetros de QoS (QoSparam) e seus respectivos intervalos de valores. 

O conjunto de parâmetros de QoS (QoSparam) obtido representa inicialmente a 

qualidade acordada (QoSagreed). Embora o processo de negociação ainda não tenha 

ocorrido, esta característica enfatiza o esforço dos componentes da arquitetura em 

atender a qualidade desejada pelo usuário. 
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��MappingToQoSparam������������������������������
�∆Layers 
�ΞRelationships 
� ����������������
��s: ServiceQoSspecType; c: QoSchar 
 Value � Value � Value; 
� p: QoSparam 
 Value � Value � Value 
�   	�s � MiddlewareLayer 
�     � c � s . QoSmeasured 
�     � �c� p� � MapQoSchar2QoSparam 
�     � p = s . QoSagreed 
�   ��UserLayer' = UserLayer 
�     � ApplicationLayer' = ApplicationLayer 
�     � MiddlewareLayer' = MiddlewareLayer � �s��
�     � QoSMechanismLayer' = QoSMechanismLayer 
���������������������������������������� 
 

QoSnegotiation  

O esquema QoSnegotiation representa o processo de negociação entre o usuário, o 

provedor de serviço e o provedor de rede. Como ESCHER não é uma arquitetura de 

implementação, o objetivo deste esquema é unicamente registrar o estabelecimento do 

contrato (Contract).  

Este contrato inclui as especificações abstratas, tanto do usuário (UserQoSspec) 

como da aplicação (ApplicationQoSspec), bem como especificações mais concretas 

relacionados à caracterização técnica do serviço, tratadas pelo Middleware e pelos 

Mecanismos de QoS.   

A alocação de recursos é representada neste esquema pela utilização de uma 

tabela de mapeamento (MapQoSparam2Resources) que associa um conjunto de 

recursos virtuais (VirtualResource) a um conjunto de parâmetros de QoS (QoSparam)  

que define a qualidade de serviço acordada (QoSagreed).  

Este esquema finaliza a fase de negociação da qualidade de serviço. A seção 

seguinte, seção 5.3.2, detalha a fase de monitoramento. 
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��QoSnegotiation ��������������������������������
�∆Layers 
�ΞRelationships 
� ����������������
��u: UserQoSspecType; a: ApplicationQoSspecType; c: Contract; 
� s: ServiceQoSspecType; p: QoSparam 
 Value � Value � Value; 
� v: � VirtualResource 
�   	�u � UserLayer 
�     � a � ApplicationLayer 
�     � s � MiddlewareLayer 
�     � p � s . QoSagreed 
�     � �p� v� � MapQoSparam2Resources 
�     � s . QoSprovided = p 
�     � s . VirtualResourceAlloc = v 
�     � c . UserQoSspec = u 
�     � c . ApplicationQoSspec = a 
�     � c . ServiceQoSspec = s 
�     � c � QoSMechanismLayer 
�     � s . Status = Active 
�   ��UserLayer' = UserLayer 
�     � ApplicationLayer' = ApplicationLayer 
�     � MiddlewareLayer' = MiddlewareLayer 
�     � QoSMechanismLayer' = QoSMechanismLayer � �c��
�����������������������������������������
�

5.3.2   Fase de Monitoramento 

A estrutura da formalização da fase de monitoramento da qualidade de serviço pode ser 

visualizada através da Figura 5.4. 

A formalização desta fase inclui cinco esquemas: (1) MonitoringContract, que 

representa a atividade de monitoramento do contrato; (2) upwardsMapping, que 

representa o mapeamento ascendente, ou seja, da camada mais concreta para a camada 

mais abstrata; (3) UserSatisfactionLevel, que identifica o nível de satisfação do usuário 

com a qualidade fornecida; (4) noAdaptationProcess, que representa a interrupção do 

processo de re-negociação; e (5) AdaptationProcess que representa o processo de 

renegociação e adaptação dinâmica da qualidade de serviço. 
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A formalização desta fase de monitoramento (MonitoringPhase) é definida pela 

composição destes esquemas, representada pela expressão: 

 

MonitoringPhase�� �
  MonitoringContract � upwardsMapping � UserSatisfactionLevel 
  � noAdaptationContract � AdaptationProcess 
 
  

O fluxo de chamada deste esquema é ascendente, sendo iniciado pelo processo de 

monitoramento do contrato (MonitoringContract) que identifica o nível de qualidade 

fornecido. 

 

Figura 5.4 - Formalização da Fase de Monitoramento de Serviço 

Além dos esquemas mencionados, são utilizadas duas funções (function) com o 

objetivo de abstrair algumas atividades desempenhadas por elementos externos ou por 

mecanismos de rede.  
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A primeira função representa a obtenção do nível de qualidade efetivamente 

fornecido (getQoSprovided). Esta é uma função que envolve elementos de rede que 

monitoram o tráfego. 

A segunda função representa o processo de obtenção da qualidade percebida pelo 

usuário (getQoSperceived). Esta função é utilizada para abstrair a interferência externa 

do usuário após a identificação de uma situação de quebra de contrato. Uma variável de 

entrada representando a percepção do usuário (userPerception?) é utilizada por esta 

função. 

O esquema de mapeamento ascendente (upwardsMapping) ocorre quando o nível 

de qualidade acordada (QoSagreed)  não pode ser mantido. Neste caso, a percepção do 

usuário é utilizada a fim de identificar o nível de satisfação do usuário com o novo nível 

de qualidade fornecido. Dependendo deste nível de satisfação, o contrato pode ser 

submetido a um processo de adaptação (AdaptationProcess) ou não 

(NoAdaptationContract). 

 

MonitoringContract  

O esquema MonitoringContract representa a obtenção do nível de qualidade 

efetivamente fornecido pela rede. A função getQoSprovided abstrai os mecanismos de 

monitoramento no nível da rede. 

��MonitoringContract ������������������������������
�∆Layers 
�ΞRelationships 
� ����������������
��c: Contract; p: QoSparam 
 Value � Value � Value; s: ServiceQoSspecType 
�   	�s � MiddlewareLayer 
�     � c � QoSMechanismLayer 
�     � c � dom getQoSprovided 
�     � p = getQoSprovided c 
�     � p = s . QoSprovided 
�   ��UserLayer' = UserLayer 
�     � ApplicationLayer' = ApplicationLayer 
�     � MiddlewareLayer' = MiddlewareLayer � �s��
�     � QoSMechanismLayer' = QoSMechanismLayer � �c��
���������������������������������������� 
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upwardsMapping  

O esquema upwardsMapping representa o processo de avaliação do impacto que 

alterações no nível de qualidade fornecida (QoSprovided) causam sobre a qualidade 

desejada (QoSdesired) pelo usuário. Esta situação de quebra de contrato é identificada 

pela diferença entre a qualidade fornecida (QoSprovided) e a qualidade acordada 

(QoSagreed). Uma vez detectada, a situação do contrato é modificada para contrato 

violado (Violated). 

São utilizados neste esquema dois relacionamentos diretos: impacto (Impact) e 

realização (Realization). O primeiro identifica os atributos de QoS (QoSattr) que são 

afetados pela alteração no nível de qualidade. O segundo identifica os requisitos não-

funcionais (NFR) que são realizados por estes atributos e foram usados na definição da 

qualidade desejada (QoSdesired). A qualidade percebida pelo usuário (QoSperceived) é 

então atualizada. 

��upwardsMapping ��������������������������������
�∆Layers 
�ΞRelationships 
� ����������������
��u: UserQoSspecType; c: Contract; s: ServiceQoSspecType; nfr: NFR; l1, 
� l2: Level 
�   	�u � UserLayer 
�     � c � QoSMechanismLayer 
�     � s � MiddlewareLayer 
�     � ! s . QoSprovided = s . QoSagreed 
�     � �nfr� l1� � u . QoSdesired 
�     � nfr � dom �Realization � Impact��
�     � nfr � dom getQoSperceived 
�     � l2 = getQoSperceived nfr 
�     � ! l1 = l2 
�     � u . QoSperceived = u . QoSperceived � ��nfr� l2���
�     � s . Status = Violated 
�   ��UserLayer' = UserLayer � �u��
�     � ApplicationLayer' = ApplicationLayer 
�     � MiddlewareLayer' = MiddlewareLayer � �s��
�     � QoSMechanismLayer' = QoSMechanismLayer 
���������������������������������������� 
 

 



 

115 

UserSatisfactionLevel   

O esquema UserSatisfactionLevel  representa o processo de identificação do nível de 

satisfação do usuário (SatisfactionLevel) como a mudança na qualidade de serviço. A 

obtenção do nível de satisfação não é uma tarefa trivial, uma vez que envolve conceitos 

subjetivos de qualidade e de satisfação.  

Em virtude desta complexidade foi simplificada a identificação do nível de 

satisfação. A satisfação é considerada alta (High), se o conjunto que define a qualidade 

desejada (QoSdesired) for igual ao conjunto que define a qualidade percebida 

(QoSperceived). O atendimento parcial da qualidade requerida implica em nível de 

satisfação médio (Medium).  Se a intersecção entre estes dois conjuntos for vazia, o 

nível de satisfação é considerado baixo (Low).  

��UserSatisfactionLevel�����������������������������
�∆Layers 
�ΞRelationships 
� ����������������
��u: UserQoSspecType 
�   	�u � UserLayer 
�     � ��u . QoSdesired = u . QoSperceived " u . SatisfactionLevel = High��
�        � �u . QoSdesired # u . QoSperceived = � 
�           " u . SatisfactionLevel = Low��
�        � u . SatisfactionLevel = Medium��
�   ��UserLayer' = UserLayer � �u��
�     � ApplicationLayer' = ApplicationLayer 
�     � MiddlewareLayer' = MiddlewareLayer 
�     � QoSMechanismLayer' = QoSMechanismLayer 
�����������������������������������������
 

AdaptationProcess  

O esquema AdaptationProcess é construído a partir da conjunção de três outros 

esquemas: AdaptationContract, downQoSMapping e QoSnegotiation, conforme 

expressão: 

AdaptationProcess��  AdaptationContract � downwardsMapping � QoSnegotiation 
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AdaptationContract  

O esquema AdaptationContract representa o processo de adaptação do contrato de 

serviço (Contract). Este processo só ocorre quando a satisfação do usuário não é alta 

(High). Este processo considera o novo nível de qualidade percebida para cada requisito 

não-funcional definido pelo usuário. Neste processo é considerada a correlação 

(Correlation) entre requisitos não-funcionais (NFR) para identificar se NFRs 

conflitantes foram afetados. Neste caso, as prioridades definidas pelo usuário 

(QoSpriorities) são utilizadas a fim de solucionar o conflito no atendimento desses 

requisitos de QoS. 

��AdaptationContract ������������������������������
�∆Layers 
�ΞRelationships 
� ����������������
��u: UserQoSspecType; c: Contract; s: ServiceQoSspecType; nfr1, nfr2: NFR; l1, 
� l2: Level 
�   	�u � UserLayer 
�     � c � QoSMechanismLayer 
�     � s � MiddlewareLayer 
�     � u . SatisfactionLevel $ High 
�     � �nfr1� l1� � u . QoSdesired 
�     � �nfr1� l2� � u . QoSperceived 
�     � l1 $ l2 
�     � l1 = High 
�     � l1 = Medium 
�       � l2 = Low 
�       � Correlation �nfr1� nfr2� = Conflicting 
�       � ��nfr1� nfr2�� nfr1� � u . QoSpriorities 
�       � s . Status = Negotiating 
�   ��UserLayer' = UserLayer 
�     � ApplicationLayer' = ApplicationLayer 
�     � MiddlewareLayer' = MiddlewareLayer � �s��
�     � QoSMechanismLayer' = QoSMechanismLayer 
�����������������������������������������
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noAdaptationContract  

O esquema noAdaptationContract representa a interrupção do processo de adaptação do 

nível de qualidade, quando o nível de satisfação do usuário é alto (High). 

��noAdaptationContract �����������������������������
�ΞLayers 
�ΞRelationships 
� ����������������
��u: UserQoSspecType; s: ServiceQoSspecType 
�   	�u � UserLayer 
�     � u . SatisfactionLevel = High 
�     � s � MiddlewareLayer 
�     � s . Status = Active 
�   ��UserLayer' = UserLayer 
�     � ApplicationLayer' = ApplicationLayer 
�     � MiddlewareLayer' = MiddlewareLayer � �s��
�     � QoSMechanismLayer' = QoSMechanismLayer 
�����������������������������������������
�

Por fim, o conjunto de atividades executadas através de uma aplicação ESCHER, 

é formalmente definido pela composição da fase de negociação (NegotiatingPhase) e 

pela fase de monitoramento (MonitoringPhase): 

 
ESCHERApplication��  NegotiatingPhase � MonitoringPhase 
 

Nesta seção foi detalhada a formalização dos principais elementos da arquitetura 

ESCHER (no Apêndice B encontra-se a especificação formal completa). Com base 

nesta especificação formal foi efetuado um processo de simulação com o objetivo de 

validar a funcionalidade da arquitetura ESCHER. Os resultados desta simulação é 

objeto da próxima seção. 

5.4   Resultados da Simulação 

Avaliar propriedades de uma arquitetura a partir de sua especificação formal não é uma 

tarefa elementar, pois estas especificações em geral são complexas e de difícil 

compreensão. Embora a animação limite à validação ao espaço de testes efetuados, esta 

técnica possui uma relação custo/benefício satisfatória quando comparada a provadores 

de teoremas e técnicas tradicionais de implementação e teste [KWD98]. 
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Um animador de especificação formal interpreta e executa especificações dando a 

impressão de estar testando o próprio sistema, possibilitando assim a identificação de 

erros através de exemplos concretos do comportamento da especificação e fornecendo 

uma interface que torna transparente a notação utilizada [HST98]. 

O processo de validação dos elementos da arquitetura ESCHER foi efetivado 

através da ferramenta Possum [HST97], que é apropriada para especificações escritas 

em Z [SPI92]. Este processo foi dividido em duas fases. A primeira fase efetivou o 

processo de cadastramento, que está relacionado basicamente a construção da base de 

conhecimento sobre informações de QoS armazenada no componente 

“relacionamentos” (relationships), da arquitetura ESCHER. 

A segunda fase teve como objetivo avaliar as atividades de negociação e 

monitoramento da qualidade de serviço. Nesta fase, vários cenários relacionados a duas 

aplicações foram definidos. Os resultados da simulação desta fase são descritos no 

capítulo 6. 

As simulações através da ferramenta Possum visam basicamente avaliar o impacto 

que operações causam sobre o estado da especificação, ou seja, para cada operação 

(esquema de operação) efetuada é feita uma análise de consistência entre o estado 

inicial e o estado após a operação.  

No contexto deste trabalho, e mais especificamente na fase de simulação do 

cadastramento, o volume de informações gerado é muito grande. Por exemplo, durante a 

introdução de informações sobre o relacionamento especialização (SpecializedBy), este 

relacionamento e todos os outros elementos que fazem parte do estado da arquitetura 

ESCHER (demais relacionamentos e as camadas), são citadas duas vezes. A primeira 

para indicar o estado inicial e a segunda para indicar o estado final, mesmo que somente 

o relacionamento especialização seja citado na operação.  Os estados inicial e final são 

diferenciados pelo acréscimo do apóstrofo no final de cada variável de estado (estado 

final). 

Esta característica da ferramenta, embora seja essencial para a validação de 

operações em Z, exigiu uma adequação do resultado produzido, para fins de 

apresentação neste documento. Sendo assim, o estado inicial é apresentado quando 

necessário, sendo abstraído quando não é representativo para a situação em questão. 
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Também em função do volume de informações gerado, somente as operações mais 

representativas são apresentadas.  

A primeira operação de simulação (Init) refere-se ao estabelecimento de um 

estado inicial válido que é demonstrado a seguir. 

 
#possum_session_file 
Warning: if you fiddle too much with this file it won't work in possum! 
 
1 sum: !!P_C_S!!file 
"/.automount/ipojuca/export/homev1/cmfar/Tese/Valid/ESCHER.sum"  !!P_C_F!! 
Yes; 
Yes; 
Yes 
 
2 sum: !!P_C_S!!param currentmodule ESCHER  !!P_C_F!! 
Yes 
 
3 ESCHER: !!P_C_S!!Init  !!P_C_F!! 
[… 
  
 UserLayer' := {}, 
 ApplicationLayer' := {}, 
 MiddlewareLayer' := {},  
 QoSMechanismLayer' := {},  
 … 
 UserQoSspec' := 
     [QoSdesired := {}, QoSperceived := {}, QoSpriorities := {}, 
      SatisfactionLevel := High], 
 ApplicationQoSspec' := 
     [QoSrequired := {}, category := " ", typeApplic := " "], 
 ServiceQoSspec' := 
     [QoSagreed := {}, QoSmeasured := {}, QoSprovided := {}, 
      Status := None, VirtualResourceAlloc := {}], 
 … 
 Contract' := 
     [QoSprovided := {}, QoSrequired := {}, Status := None, 
      VirtualResourceAlloc := {}], 
  
 ClassifiedAs' := {}, 
 Correlation' := {},  
 Impact' := {},  
 Realization' := {},  
 RelatedTo' := {},  
 Restriction' := {}, 
 SpecializedBy' :={}, 
 … 
 MapQoSattrLevel' := {}, 
 MapQoSchar2QoSparam' := {},  
 MapQoSparam2Resources' := {}, 

 

As operações de inclusão de informações nos relacionamentos (relationships) 

foram identificadas pelo nome do relacionamento, acrescido de prefixo “Add”. O 

resultado a seguir representa a inclusão da relação de especialização entre o requisito 

não-funcional “qualidade de apresentação” e “qualidade de vídeo” representados 

respectivamente pelas variáveis nfr1 e nfr2 com valores “QofP” e “QofVideo”. 
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… 
 
4 ESCHER: !!P_C_S!!AddSpecializedBy {"QofP"/nfr1?, "QofVideo"/nfr2?}                                           
!!P_C_F!! 
[ … 
 
 
 ClassifiedAs' := {}, 
 Correlation' := {},  
 Impact' := {},  
 Realization' := {},  
 RelatedTo' := {},  
 Restriction' := {}, 
 SpecializedBy' := {("QofP", "QofVideo")}, 
 … 
 MapQoSattrLevel' := {}, 
 MapQoSchar2QoSparam' := {},  
 MapQoSparam2Resources' := {}, 
 … 
  
 

Um dos últimos cadastramentos efetuados refere-se à inclusão de informações no 

relacionamento impacto (Impact) através da operação (AddImpact). Neste evento, a 

simulação mostra a inclusão da relação de impacto entre o atributo de QoS “perSec”, 

relacionado ao requisito custo, e a característica de QoS “skew” relacionado à 

sincronização entre mídias. Através desta simulação é possível avaliar os resultados das 

operações anteriores, que incluíram informações nos demais relacionamentos e nas 

tabelas de mapeamento.  

… 
96 ESCHER: !!P_C_S!!AddImpact {"perSec"/attr?, "skew"/chr?}         !!P_C_F!! 
[ … 
 ClassifiedAs' := {("VideoConference", "InteractiveRT"),  
                   ("VoIP","InteractiveRT")}, 
 Correlation' := 
     {(("QofAudio", "perCPUtime"), conflicting), 
      (("QofAudio", "perConnect"), conflicting), 
      (("QofP", "Cost"), conflicting), (("QofP", "QofAudio"), convergent), 
      (("QofP", "QofSync"), convergent), (("QofP", "QofVideo"), convergent), 
      (("QofSync", "perCPUtime"), conflicting), 
      (("QofSync", "perConnect"), conflicting), 
      (("QofVideo", "perCPUtime"), conflicting), 
      (("QofVideo", "perConnect"), conflicting)}, 
 
 Impact' := 
     {("Channel", "delay"), ("Channel", "jitter"), ("Channel", "loss"), 
      ("Channel", "skew"), ("Codec", "delay"), ("Codec", "jitter"), 
      ("Codec", "loss"), ("Codec", "skew"), ("OverallRating", "delay"), 
      ("OverallRating", "jitter"), ("OverallRating", "loss"), 
      ("RelativeSpeechQuality", "delay"), ("RelativeSpeechQuality", "jitter"), 
      ("RelativeSpeechQuality", "loss"), ("SampleRate", "delay"), 
      ("SampleRate", "jitter"), ("SampleRate", "loss"), 
      ("SampleRate", "skew"), ("SampleSize", "delay"), 
      ("SampleSize", "jitter"), ("SampleSize", "loss"), 
      ("SampleSize", "skew"), ("e2eDelay", "delay"), ("e2eDelay", "jitter"), 
      ("e2eDelay", "loss"), ("perFlow", "delay"), ("perFlow", "jitter"), 
      ("perFlow", "loss"), ("perFlow", "skew"), ("perSec", "delay"), 
      ("perSec", "jitter"), ("perSec", "loss"), ("perSec", "skew")}, 
 
 Realization' := 
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     {("QofAudio", "Channel"), ("QofAudio", "Codec"), 
      ("QofAudio", "SampleRate"), ("QofAudio", "SampleSize"), 
      ("TalkingQuality", "OverallRating"), 
      ("TalkingQuality", "RelativeSpeechQuality"), 
      ("TalkingQuality", "e2eDelay"), ("perCPUtime", "perSec"), 
      ("perConnect", "perFlow")}, 
 RelatedTo' := 
     {("VideoConference", "QofAudio"), ("VideoConference", "QofP"), 
      ("VideoConference", "QofSync"), ("VideoConference", "QofVideo"), 
      ("VoIP", "QofSpeech")}, 
 Restriction' := 
     {(("InteractiveRT", "delay"), ("<10s", "<10s", "<10s")), 
      (("InteractiveRT", "jitter"), ("<1ms", "<1ms", "<1ms")), 
      (("InteractiveRT", "loss"), ("<3%", "<3%", "<3%")), 
      (("InteractiveRT", "skew"), ("<80ms", "<80ms", "<80ms"))}, 
 SpecializedBy' := 
     {("Cost", "perCPUtime"), ("Cost", "perConnect"), ("QofP", "QofAudio"), 
      ("QofP", "QofSync"), ("QofP", "QofVideo"), 
      ("QofSpeech", "InteractionQuality"), ("QofSpeech", "ListeningQuality"), 
      ("QofSpeech", "TalkingQuality"), ("QofSpeech", "backgroundNoise")}, 
 … 
 MapQoSattrLevel' := 
     {(("Channel", High), ("Stereo", "Stereo", "Stereo")), 
      (("Codec", High), ("PCM", "PCM", "PCM")),  
      (("OverallRating", High), (">=80", ">=80", ">=80")), 
      (("RelativeSpeechQuality", High), (">=G.726", ">=G.726", ">=G.726")), 
      (("SampleRate", High), ("44KHz", "44KHz", "44KHz")), 
      (("SampleSize", High), ("16bits", "16bits", "16bits")), 
      (("e2eDelay", High), ("<100ms", "<100ms", "<100ms")), 
      (("perFlow", High), ("unitValue", "unitValue", "unitValue")), 
      (("perSec", High), ("unitValue", "unitValue", "unitValue"))}, 
      (("perFlow", Medium), ("unitValue", "unitValue", "unitValue")), 
      (("perSec", Medium), ("unitValue", "unitValue", "unitValue"))}, 
      (("perSec", Low), ("unitValue", "unitValue", "unitValue"))}, 
 MapQoSchar2QoSparam' := 
     {({("delay", ("<10s", "<10s", "<10s")),  
        ("jitter", ("<1ms", "<1ms", "<1ms")), ("loss", ("<3%", "<3%", 
"<3%"))}, 
       {("MaxPacketSZ(M)", ("570bytes", "570bytes", "570bytes")), 
        ("bucketDepth(b)", ("8000bytes", "8000bytes", "8000bytes")), 
        ("bucketRate(r)", ("128bytes", "128bytes", "128bytes")), 
        ("minPolUnit(m)", ("570bytes", "570bytes", "570bytes")), 
        ("peakRate(p)", ("500b/s", "500b/s", "500b/s"))}), 
      ({("delay", ("<10s", "<10s", "<10s")), 
        ("jitter", ("<1ms", "<1ms", "<1ms")), ("loss", ("<3%", "<3%", "<3%")), 
        ("skew", ("<80ms", "<80ms", "<80ms"))}, 
       {("Cell Delay Variation", ("0.5ms", "0.5ms", "0.5ms")), 
        ("Cell Transfer Delay", ("4.5ms", "4.5ms", "4.5ms")), 
        ("Peak Cell Rate", ("1536", "1536", "1536"))})}, 
 MapQoSparam2Resources' := 
     {({("Cell Delay Variation", ("0.5ms", "0.5ms", "0.5ms")), 
        ("Cell Transfer Delay", ("4.5ms", "4.5ms", "4.5ms")), 
        ("Peak Cell Rate", ("1536", "1536", "1536"))}, 
       {("virtualResource1", "virtualResource3")}), 
      ({("MaxPacketSZ(M)", ("570bytes", "570bytes", "570bytes")), 
        ("bucketDepth(b)", ("8000bytes", "8000bytes", "8000bytes")), 
        ("bucketRate(r)", ("128bytes", "128bytes", "128bytes")), 
        ("minPolUnit(m)", ("570bytes", "570bytes", "570bytes")), 
        ("peakRate(p)", ("500b/s", "500b/s", "500b/s"))}, 
       {("virtualResource1", "virtualResource2", "virtualResource3")})}, 
  … 
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5.5   Considerações Finais 

Neste capítulo foi descrito o processo de formalização da arquitetura ESCHER. 

Inicialmente foram formalmente especificados os componentes que fazem parte do 

estado da arquitetura ESCHER. Em seguida, a formalização dos aspectos dinâmicos da 

arquitetura, representados pelas atividades sobre serviços, foi detalhada. Por fim, foram 

apresentados os resultados da simulação da fase de cadastramento gerados através da 

técnica de animação da especificação, através da ferramenta Possum. 
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Capítulo 6 

Estudos de Caso 

 

Neste capítulo são apresentados dois estudos de caso que exemplificam a utilização dos 

componentes da arquitetura ESCHER. O primeiro consiste em uma aplicação de 

telefonia na Internet, também chamada Voz sobre IP (VoIP). O segundo consiste em 

uma aplicação de videoconferência, que ressalta o tratamento de requisitos não-

funcionais conflitantes. 

Estes estudos de caso têm como objetivo principal validar a arquitetura ESCHER 

como modelo para personalização de serviços multimídia na Internet. Esta validação 

visa especificamente dois aspectos: avaliar o processo de captura e especificação dos 

requisitos do usuário e avaliar questões referentes ao processo de mapeamento de 

requisitos do usuário em parâmetros de QoS. 

Durante o detalhamento destes estudos de caso, as operações definidas na 

arquitetura ESCHER, são explicitadas e as informações geradas durante o processo de 

negociação e estabelecimento do contrato de serviço, também são detalhadas. Para cada 

estudo de caso são discutidos a modelagem dos requisitos necessários à realização de 

serviços. Inicialmente, os requisitos impostos pelo tipo da aplicação são apresentados, 

seguidos dos requisitos utilizados pelos protocolos que de fato realizam QoS. Os valores 

apresentados são caracterizados segundo a qualidade percebida pelo usuário, obtidos em 

documentos de organizações de padronização. 
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6.1   Telefonia na Internet - VoIP 

Aplicações de telefonia na Internet são aplicações que utilizam o protocolo IP para 

transmissão de voz em formato digital [HNA00]. Este tipo de aplicação é fruto da 

convergência entre telecomunicações e comunicação de dados. Uma das motivações 

para o surgimento destas aplicações, também denominadas VoIP – Voice over IP, está 

relacionada à possibilidade de redução de custos. A Internet representa uma alternativa 

aos altos custos da telefonia tradicional além de permitir o compartilhamento com 

outros tipos de dados.  

Tradicionalmente, a Internet é um ambiente com recursos escassos. Porém, 

características específicas da voz humana podem ser utilizadas para a redução da 

necessidade de largura de banda. A voz é uma categoria particular de áudio que utiliza 

um intervalo limitado de freqüência baseado na sensibilidade do ouvido humano, além 

de uma baixa taxa de amostragem para sua total compreensão. Sendo assim, a 

digitalização de voz gera um reduzido volume de informações a ser transmitido [LU96]. 

Também a digitalização torna possível a utilização de técnicas de compactação e 

supressão de silêncio, reduzindo a largura de banda utilizada.  

Contudo, a Internet não fornece a previsibilidade e garantias necessárias, para a 

execução deste tipo de aplicação. A perda eventual de informações (loss) devido a 

problemas como o congestionamento, consiste na principal causa da alteração no nível 

de qualidade percebida pelo usuário. Esta perda pode variar durante uma sessão 

comprometendo significativamente a manutenção do serviço.  

O atraso na emissão de pacotes (delay) também ocasiona fenômenos indesejáveis, 

dentre eles o eco e a sobreposição de voz. O eco é causado pela reflexão da voz do 

emissor e torna-se um problema significativo quando ultrapassa 50 ms. A sobreposição 

ocorre devido à ausência temporária de voz, que causa a sensação de interrupção do 

diálogo. Este fenômeno torna-se significativo quando o atraso em um sentido (do 

emissor ao receptor ou vice-versa) torna-se maior do que 250 ms. As causas do atraso 

incluem o processamento para codificação de pacotes de voz e transmissão dos mesmos 

através da rede.   
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Igualmente prejudicial é a variação do atraso (jitter). Pacotes com diferentes 

atrasos não podem ser reproduzidos diretamente no terminal do usuário. É necessário 

haver um armazenamento dos pacotes durante um certo período de tempo, evitando 

cortes durante a execução da voz transmitida, suprindo as variações do jitter. Quanto 

maior o jitter, maior será o reflexo deste atraso sobre a voz. O descarte de pacotes para 

ajuste do atraso pode tornar a voz inteligível.  

Aspectos técnicos relativos à implementação de serviços de voz, geralmente são 

desconhecidos pelo usuário que define seus requisitos de qualidade através de 

parâmetros subjetivos como qualidade de voz, custo e disponibilidade. Estes requisitos 

servem de base para a negociação e estabelecimento de um possível acordo sobre o 

nível de serviço. Também possivelmente servirão de base para mecanismos de tarifação 

e cobrança.  

Os mecanismos específicos usados pelos provedores de serviços de voz na 

Internet minimizam os efeitos, mas não impedem a ocorrência dos fenômenos descritos 

anteriormente. Isto torna clara a necessidade de mecanismos para monitoramento 

efetivo e adaptação do nível de qualidade acordado. 

6.1.1   Requisitos de Qualidade de Serviço 

Os requisitos de qualidade de voz utilizados neste trabalho seguem as recomendações 

do ETSI sobre aspectos gerais de QoS dentro do projeto TIPHON – 

Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Networks. Estas 

recomendações estão contidas em [ETSI02]. Segundo este documento, a qualidade de 

serviços conversacionais é influenciada por quatro fatores: 

1. Qualidade de escuta (listening quality) – representa a qualidade da voz do 

emissor percebida pelo receptor. Em geral, a qualidade de escuta é 

influenciada por fenômenos como barulho e distorção da voz. 

2. Qualidade da fala (talking quality) – representa a qualidade da fala do 

próprio emissor, em geral dominada por fenômenos como eco e 

sobreposição de voz. 
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3. Qualidade de interação (interaction quality) – representa a qualidade 

associada com a alternância entre fala e escuta, dominada pelo atraso fim-a-

fim (end-to-end delay) e troca entre barulho e fala. 

4. Ruído de fundo (background noise) – representa a qualidade de transmissão 

do ruído de fundo recebido. O ruído de fundo e a qualidade de escuta não são 

independentes. Existe uma correlação entre ambos, ou seja, o ruído de fundo 

pode influenciar na qualidade de escuta. 

O estudo dos fatores de qualidade acima descritos contribuiu para a definição de 

três classes de serviços para qualidade de voz, documentadas em [ETSI 02]: 

• WIDEBAND – este tipo de serviço de telefonia IP fornece ao usuário uma 

experiência de qualidade superior ao serviço de telefonia tradicional. 

• NARROWBAND – este tipo de serviço fornece ao usuário experiência de 

qualidade similar ao serviço de telefonia tradicional. Esta classe está 

subdividida em três subclasses de qualidade: Alta (High), Média (Medium) e 

aceitável (acceptable). 

• BEST EFFORT – este tipo de serviço fornece um serviço de comunicação 

usável, porém sem garantias de desempenho. 

Cada uma dessas classes de qualidade é especificada através de três métricas de 

desempenho: 

• Qualidade total da transmissão (overall transmission quality rating – R) - 

descreve a qualidade acústica boca-ouvido, identificada pelo usuário médio e 

calculada através do modelo E-Model [ITU01]. Este modelo considera todos 

os tipos de degradações comuns a este tipo de aplicação, incluindo perda de 

pacotes. 

• Qualidade de fala do ouvinte (Listener Speech Quality). 

• Atraso fim-a-fim (end-to-end delay). 

A Tabela 6.1 apresenta os valores para métrica R, segundo o ETSI. Os valores 

foram extraídos do documento [ETSI02].  
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Tabela 6.1 - Valores para qualidade de transmissão (R)  

NARROWBAND  WIDEBAND 

HIGH MEDIUM ACCEPTABLE 

BEST EFFORT 

Overall 
Transmission 
Quality 
Rating (R ) 

* não disponível > 80 > 70 > 50 > 50 
* valor desejável 
 

 
Existe uma relação entre os valores da métrica R e o nível de satisfação dos 

usuários em relação à qualidade percebida. Estes valores estão descritos na Tabela 6.2 e 

foram extraídos de [ITU02] que trata da definição e categorias de qualidade de 

transmissão de voz. 

         Tabela 6.2 - Categorias de qualidade de transmissão de voz ITU-T 

Overall 
Transmission 
Quality 
Rating (R) 

90 ≤ R < 
100 

80 ≤ R < 
90 

70 ≤ R < 80 60 ≤ R < 70 50 ≤ R < 60 

 Muito 
satisfeito 

Satisfeito Alguns usuários 
insatisfeitos 

Muitos 
usuários 
insatisfeitos 

Quase todos os 
usuários insatisfeitos 

 
Os valores exatos para a métrica Listener Speech Quality não são fornecidos pelo 

ETSI. Contudo, valores relativos aos obtidos através de recomendações específicas, 

auxiliam a operacionalização de requisitos de qualidade percebida.  A Tabela 6.3 

apresenta os valores relativos para esta métrica, definidos pelo ETSI e extraídos do 

documento [ETSI02] e documentos referenciados. Os valores exatos contidos nas 

referências e recomendações citados nesta tabela não são relevantes para este trabalho. 

            Tabela 6.3 - Parâmetro de qualidade de voz ETSI 

NARROWBAND  WIDEBAND 

HIGH MEDIUM ACCEPTABLE 

BEST EFFORT 

Relative 
speech 
quality 1 

Superior ao 
G.711 

Equivalente ou 
superior a 
recomendação 
ITU-T G.726 
para 32 kbits/s 

Equivalente 
ou superior 
ao GSM-FR 

Não definido Não definido 

1qualidade de voz em cenário não interativo considerando um sentido 
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Especificações de valores para a métrica End-to-end Delay para classes TIPHON 

são baseados na recomendação do ITU-T [ITU03]. A Tabela 6.4 ilustra estes valores. 

Tabela 6.4 - Valores para atraso fim-a-fim ETSI 

NARROWBAND  WIDEBAND 

HIGH MEDIUM ACCEPTABLE 

BEST EFFORT 

End-to-end 
Delay 

< 100 ms < 100 ms < 150 ms < 400 ms < 400 ms 
 

6.1.2   Qualidade Percebida 

Os resultados de alguns estudos preliminares sobre parâmetros de qualidade para 

aplicações de conversação, documentados em [ITU04], mostram que: 

1. Delay - Os limites para o atraso no tempo de transmissão, assumindo o 

controle de fenômenos como o eco, podem ser assim definidos: 

• 0 – 150ms – faixa preferencial – para valores abaixo de 30 ms o delay 

não é perceptível, para valores inferiores a 150 ms é necessário o 

cancelamento do eco e tratamento de distorções. 

• 150 – 400ms – faixa aceitável, mas com crescimento na degradação. 

• Acima de 400ms – inaceitável. 

2. Jitter – O ouvido humano é altamente intolerante à variação no atraso 

(jitter), sendo desejável a sua redução máxima. O valor máximo de 1ms é 

sugerido. 

3. Loss – requisitos para perda de informação são influenciados pelo fato de 

que o ouvido humano é tolerante a uma certa quantidade de distorção do 

sinal original. É sugerida uma taxa inferior a 3% como limite aceitável.  

A Tabela 6.5, a seguir, resume os valores limites para os parâmetros delay, jitter e 

loss, segundo a expectativa de qualidade de um usuário comum em uma aplicação que 

utiliza serviços conversacionais em tempo-real (adaptado de [ITU04]): 
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Tabela 6.5 - Valores para QoS percebida  

Qualidade Percebida Delay Jitter Loss 

Ideal <150 ms  
 

< 1 ms < 3% 

Aceitável <400 ms  < 1 ms  < 3%  

6.1.3   Parâmetros de  QoS 

As abordagens para introdução da noção de QoS em sistemas baseados em pacotes, 

também chamados protocolos IP QoS, fornecem às aplicações a possibilidade de 

escolha entre múltiplos e controlados níveis de qualidade para os serviços requeridos. 

Para dar suporte a estas capacidades, dois elementos são necessários: 

1. Elementos de rede ao longo do caminho seguido pelos pacotes de dados das 

aplicações devem suportar mecanismos para controle da qualidade de 

serviço. 

2. Uma forma para comunicar os requisitos da aplicação para os elementos da 

rede e trocar informações sobre gerenciamento de QoS entre estes 

elementos. 

Mecanismos utilizam parâmetros específicos para a caracterização do tráfego 

gerado/usado pelas aplicações, segundo a classe de serviço solicitada. As duas classes 

de serviço oferecidas pela abordagem IETF IntServ [RFC2205] são carga controlada 

[RFC2211] e qualidade garantida [RFC2212]. Estas classes utilizam parâmetros 

definidos segundo a metáfora Token Bucket para caracterização do fluxo de dados. 

O parâmetro TSpec (Traffic Specification) definido em [RFC2215] descreve as 

características do tráfego enviado e inclui as seguintes informações: 

• bucket rate (r ) – em byte/s 

• bucket depth (b ) – em bytes 

• peak rate (p ) - em byte/s. 

• minimum policed unit (m) - em bytes. 

• maximum packet size (M ) – em Bytes 

 
O serviço de qualidade garantida inclui também o parâmetro Rspec que descreve o 

fluxo recebido. Este parâmetro é semelhante ao parâmetro Tspec.  
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6.1.4   Modelagem  

Esta seção exemplifica a modelagem de requisitos de qualidade através das abstrações 

da arquitetura ESCHER. Este exemplo torna mais visíveis os vários requisitos que estão 

envolvidos em uma aplicação de Telefonia na Internet. Os valores modelados foram 

obtidos nos documentos mencionados na seção anterior. 

Neste estudo de caso, o usuário caracteriza o nível de qualidade desejada através 

do requisito não-funcional genérico qualidade de voz (QofSpeech). O nível de qualidade 

associado a esse requisito é alto (High). Como este requisito é de natureza genérica, ele 

foi automaticamente especializado em quatro requisitos específicos associados a este 

tipo de aplicação: TalkingQuality, InteractionQuality, ListeningQuality, 

backgroundNoise. O nível de qualidade associado a cada um desses requisitos é herdado 

do requisito genérico, ou seja, nível de qualidade alto (High). Em ESCHER, esses 

requisitos são armazenados na UserLayer. 

No nível da aplicação, três atributos de QoS implementam os requisitos do 

usuário: OverallRating, RelativeSpeechQuality e e2eDelay. Os valores associados a 

cada um desses atributos se referem ao nível de qualidade informado pelo usuário 

(High), e foram extraídos das Tabelas 6.3, 6.4 e 6.5. 

O valor associado a OverallRating ( > 80 ) corresponde a “satisfeito” e “muito 

satisfeito”, o valor associado a RelativeSpeechQuality (� G.726) identifica valores para 

parâmetro de qualidade de voz definidos pelo ETSI e o valor associado ao atraso fim-a-

fim (e2eDelay)  é “<100ms”. 

No nível do Middleware, o nível da qualidade é monitorado a partir de três 

características de QoS, usadas como métricas de desempenho: delay, jitter e loss. Os 

valores associados a cada uma dessas características de QoS correspondem à faixa ideal, 

definida  pelo   ITU-T, para parâmetros de QoS, segundo a percepção do usuário de 

aplicações conversacionais (ver Tabela 6.5). 

A modelagem permite visualizar uma certa divergência entre os valores definidos 

pelo ETSI (parâmetro e2eDelay) e pelo ITU-T (delay). O primeiro define valores mais 

rígidos (< 100ms) e o segundo valores mais flexíveis (<150ms), baseados na qualidade 

percebida. A diferença de 50ms é significativa e pode implicar em recursos alocados 



 

132 

desnecessariamente. Neste estudo de caso foi considerado o valor mais flexível 

(<150ms). 

No nível de mecanismos de QoS, valores são associados a cada parâmetro de QoS 

que caracteriza o tráfego da aplicação, segundo a abordagem IETF IntServ. Os valores 

associados a estes parâmetros são obtidos através do processo de mapeamento. Os 

valores usados na modelagem são ilustrativos. Maiores detalhes sobre a forma de 

obtenção destes valores podem ser encontrados em [RFC2215].  

A Figura 6.1 apresenta o resultado da modelagem ESCHER para requisitos de 

QoS da aplicação Telefonia na Internet considerada neste estudo de caso. Esta 

modelagem permite uma visão completa dos requisitos envolvidos neste tipo de 

aplicação. Por motivo de simplificação, os diversos valores obtidos na literatura foram 

representados de maneira uniforme, sendo que na modelagem foi representado somente 

um valor e na simulação foi representado o intervalo de valores.  

 
 

Figura 6.1  - Modelagem ESCHER para Telefonia na Internet 



 

133 

6.1.5 Resultados da Simulação 

Esta seção é dedicada à apresentação dos resultados obtidos na simulação através da 

ferramenta Possum [HST97]. As simulações deste estudo de caso envolveram vários 

cenários. O objetivo principal da escolha destes cenários foi avaliar a arquitetura com 

relação a capacidade de adaptação do nível de QoS e tratamento explícito da percepção 

do usuário. 

Algumas atividades iniciais são descritas também neste primeiro estudo de caso, à 

exceção de atividades de cadastramento que foram detalhadas no capítulo 5. Dessa 

forma, toda a funcionalidade da arquitetura é apresentada. Feito isso, somente as 

atividades que envolvem avaliação do nível de qualidade fornecida, obtenção do nível 

de satisfação do usuário e adaptação do nível de qualidade acordada são descritas. 

A especificação de requisitos do usuário (AddQoSuser) dão início ao processo de 

configuração do serviço. Neste caso o usuário define como entrada (variável nfrs?) o 

requisito não-funcional genérico qualidade de fala alta (QofSpeech High), definida 

como prioridade (variável priors?), em uma aplicação de Telefonia na Internet (VoIP), 

também fornecida como entrada (variável tpAppl?). Essas informações fazem parte dos 

requisitos abstratos do usuário (UserQoSspec) e da aplicação (ApplicationQoSspec), que 

futuramente comporão o contrato de serviço e alimentam as estruturas da arquitetura 

ESCHER, conforme destaque. 

… 
 
97 ESCHER: !!P_C_S!!AddQoSuser {{("QofSpeech",High)}/nfrs?, 
{"QofSpeech"}/priors?,"VoIP"/tpAppl?}       !!P_C_F!! 
[… 
 

 UserLayer' := {("QofSpeech", High)}, 

 ApplicationLayer' := {}, 

 MiddlewareLayer' := {},  

 QoSMechanismLayer' := {}, 

 … 
 UserQoSspec' := 
     [QoSdesired := {("QofSpeech", High)}, QoSperceived := {}, 
      QoSpriorities := {"QofSpeech"}, SatisfactionLevel := High], 
 
 ApplicationQoSspec' := 
     [QoSrequired := {}, category := "InteractiveRT", typeApplic := "VoIP"], 
 …  
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Em seguida é dado início o processo de mapeamento descendente 

(downwardsMapping), que ocorre em três passos. O primeiro (MappingToQoSattr) 

ocorre entre os requisitos de QoS da camada do usuário e da camada de aplicação. 

Durante esta fase, os requisitos genéricos são especializados em requisitos mais 

específicos que simplificam o mapeamento. As informações resultantes deste processo 

são refletidas nas respectivas camadas. 

… 
98 ESCHER: !!P_C_S!!MappingToQoSattr                     !!P_C_F!! 
[… 
 
 UserLayer' := 
     {("InteractionQuality", High), ("ListeningQuality", High), 
      ("QofSpeech", High), ("TalkingQuality", High), ("backgroundNoise", 
High)}, 
 ApplicationLayer' := 
     {("OverallRating", (">=80", ">=80", ">=80")), 
      ("RelativeSpeechQuality", (">=G.726", ">=G.726", ">=G.726")), 
      ("e2eDelay", ("<100ms", "<100ms", "<100ms"))}, 
 MiddlewareLayer' := {},  

 QoSMechanismLayer' := {}, 

 …  

 
 

O segundo passo do mapeamento (MappingToQoSchar) ocorre entre a camada da 

aplicação e a camada de Middleware. Três características de QoS (QoSchar) foram 

utilizadas para estabelecer um conjunto de métricas (delay, jitter e loss), a partir do 

qual, os serviços de Middleware poderão monitorar o nível de qualidade. 

 
… 
 
99 ESCHER: !!P_C_S!!MappingToQoSchar                     !!P_C_F!! 
[… 
 UserLayer' := 
     {("InteractionQuality", High), ("ListeningQuality", High), 
      ("QofSpeech", High), ("TalkingQuality", High), ("backgroundNoise", 
High)}, 
 ApplicationLayer' := 
     {("OverallRating", (">=80", ">=80", ">=80")), 
      ("RelativeSpeechQuality", (">=G.726", ">=G.726", ">=G.726")), 
      ("e2eDelay", ("<100ms", "<100ms", "<100ms"))}, 
 MiddlewareLayer' := 
     {("delay", ("<10s", "<10s", "<10s")), 
      ("jitter", ("<1ms", "<1ms", "<1ms")), ("loss", ("<3%", "<3%", "<3%"))}, 
 QoSMechanismLayer' := {}, 
 …  
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O terceiro e último passo do mapeamento descendente envolve as duas camadas 

mais concretas da arquitetura ESCHER, a camada de Middleware e a camada de 

Mecanismos de QoS. Este mapeamento considera um mecanismo de QoS específico 

como entrada (variável mech?). Neste caso foi utilizado o protocolo RSVP [RFC2205] 

na abordagem IntServ (IntServRSVP). Os requisitos mais concretos, relacionados a 

informações de QoS da camada de Middleware, compõem a especificação do serviço 

(ServiceQoSspec), que também fará parte do contrato de serviço. 

 
… 
100 ESCHER: !!P_C_S!!MappingToQoSparam {"IntServRSVP"/mech?}     !!P_C_F!! 
[ … 
 UserLayer' := 
     {("InteractionQuality", High), ("ListeningQuality", High), 
      ("QofSpeech", High), ("TalkingQuality", High), ("backgroundNoise", 
High)}, 
 ApplicationLayer' := 
     {("OverallRating", (">=80", ">=80", ">=80")), 
      ("RelativeSpeechQuality", (">=G.726", ">=G.726", ">=G.726")), 
      ("e2eDelay", ("<100ms", "<100ms", "<100ms"))}, 
 MiddlewareLayer' := 
     {("delay", ("<10s", "<10s", "<10s")), 
      ("jitter", ("<1ms", "<1ms", "<1ms")), ("loss", ("<3%", "<3%", "<3%"))}, 
 QoSMechanismLayer' := 
     {("bucketDepth(b)", ("8000bytes", "8000bytes", "8000bytes")), 
      ("bucketRate(r)", ("128bytes", "128bytes", "128bytes")), 
      ("minPolUnit(m)", ("570bytes", "570bytes", "570bytes")), 
      ("peakRate(p)", ("500b/s", "500b/s", "500b/s"))}, 
 … 
 ServiceQoSspec' := 
     [QoSagreed := 
          {("bucketDepth(b)", ("8000bytes", "8000bytes", "8000bytes")), 
           ("bucketRate(r)", ("128bytes", "128bytes", "128bytes")), 
           ("minPolUnit(m)", ("570bytes", "570bytes", "570bytes")), 
           ("peakRate(p)", ("500b/s", "500b/s", "500b/s"))}, 
      QoSmeasured := 
          {("delay", ("<10s", "<10s", "<10s")), 
           ("jitter", ("<1ms", "<1ms", "<1ms")), 
           ("loss", ("<3%", "<3%", "<3%"))}, 
      QoSprovided := {}, Status := None, VirtualResourceAlloc := {}], 
 … 
  

 

O processo de mapeamento descendente (downwardsMapping) produz como 

resultado final um conjunto de parâmetros de QoS (QoSparam) associados 

respectivamente a intervalos de valores, que são utilizados durante a atividade de 

negociação (QoSnegotiation). Não foi considerado nenhum modelo de negociação 

específico ou política de admissão durante esta atividade.  

O objetivo da simulação do processo de negociação, além de representar esta 

atividade, é demonstrar o estabelecimento de um contrato de serviço (Contract), que 
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considera tanto os requisitos subjetivos do usuário, como as informações relacionadas à 

aplicação, aos serviços de Middleware e aos Mecanismos de QoS. Sendo assim a 

qualidade desejada pelo usuário (QoSdesired) e suas prioridades (QoSpriorities) fazem 

parte do contrato de QoS (Contract). 

Da mesma forma o processo de obtenção e alocação de recursos é tratado em um 

alto nível de abstração. O conjunto de recursos alocados (VirtualResourceAlloc) para a 

realização do serviço considera a abstração recursos virtuais (VirtualResource) para 

representar os recursos físicos. Ao ser estabelecido, o status do contrato é definido como 

ativo (Active). O nível alto (High) de satisfação do usuário (SatisfactionLevel) indica a 

perspectiva de atendimento da qualidade desejada (QoSdesired). 

… 
101 ESCHER: !!P_C_S!!QoSnegotiation                  !!P_C_F!! 
[UserLayer' := 
     {("InteractionQuality", High), ("ListeningQuality", High), 
      ("QofSpeech", High), ("TalkingQuality", High), ("backgroundNoise", 
High)}, 
 ApplicationLayer' := 
     {("OverallRating", (">=80", ">=80", ">=80")), 
      ("RelativeSpeechQuality", (">=G.726", ">=G.726", ">=G.726")), 
      ("e2eDelay", ("<100ms", "<100ms", "<100ms"))}, 
 MiddlewareLayer' := 
     {("delay", ("<10s", "<10s", "<10s")), 
      ("jitter", ("<1ms", "<1ms", "<1ms")), ("loss", ("<3%", "<3%", "<3%"))}, 
 QoSMechanismLayer' := 
     {("bucketDepth(b)", ("8000bytes", "8000bytes", "8000bytes")), 
      ("bucketRate(r)", ("128bytes", "128bytes", "128bytes")), 
      ("minPolUnit(m)", ("570bytes", "570bytes", "570bytes")), 
      ("peakRate(p)", ("500b/s", "500b/s", "500b/s"))}, 
  … 
 Contract' := 
     [QoSdesired := 
          {("InteractionQuality", High), ("ListeningQuality", High), 
           ("QofSpeech", High), ("TalkingQuality", High), 
           ("backgroundNoise", High)}, 
      QoSperceived := {}, QoSpriorities := {"QofSpeech"}, 
      QoSprovided := {}, 
      QoSrequired := 
          {("bucketDepth(b)", ("8000bytes", "8000bytes", "8000bytes")), 
           ("bucketRate(r)", ("128bytes", "128bytes", "128bytes")), 
           ("minPolUnit(m)", ("570bytes", "570bytes", "570bytes")), 
           ("peakRate(p)", ("500b/s", "500b/s", "500b/s"))}, 
      QoSmeasured := 
          {("delay", ("<10s", "<10s", "<10s")), 
           ("jitter", ("<1ms", "<1ms", "<1ms")), 
           ("loss", ("<3%", "<3%", "<3%"))}, 
      SatisfactionLevel := High, Status := Active, 
      VirtualResourceAlloc := 
          {{("virtualResource1", "virtualResource2", "virtualResource3")}}, 
      category := "InteractiveRT", typeApplic := "VoIP"], 
 … 
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As atividades anteriormente descritas encerram a fase de negociação da qualidade 

de serviço. Estas atividades servem de base para os cenários que enfatizam a capacidade 

da arquitetura, em detectar alterações no nível de qualidade acordada e considerar a 

qualidade percebida pelo usuário, durante a fase de adaptação de QoS. A primeira 

atividade representa a obtenção da qualidade fornecida (variável   getQoSprovided?). 

Neste cenário, a qualidade requerida (QoSrequired) é diferente da qualidade fornecida 

(QoSprovided), conforme destaque. 

… 
  
102 ESCHER: !!P_C_S!!MonitoringContract {{("bucketDepth(b)", ("8000bytes", 
"8000bytes", "8000bytes")),("bucketRate(r)", ("128bytes", "128bytes", 
"128bytes")),("minPolUnit(m)", ("570bytes", "570bytes", 
"570bytes")),("peakRate(p)", ("300b/s", "300b/s", "300b/s"))}/getQoSprovided?}                  
!!P_C_F!! 
[… 
 UserLayer' := 
     {("InteractionQuality", High), ("ListeningQuality", High), 
      ("QofSpeech", High), ("TalkingQuality", High), ("backgroundNoise", 
High)}, 
 ApplicationLayer' := 
     {("OverallRating", (">=80", ">=80", ">=80")), 
      ("RelativeSpeechQuality", (">=G.726", ">=G.726", ">=G.726")), 
      ("e2eDelay", ("<100ms", "<100ms", "<100ms"))}, 
 MiddlewareLayer' := 
     {("delay", ("<10s", "<10s", "<10s")), 
      ("jitter", ("<1ms", "<1ms", "<1ms")), ("loss", ("<3%", "<3%", "<3%"))}, 
 QoSMechanismLayer' := 
     {("bucketDepth(b)", ("8000bytes", "8000bytes", "8000bytes")), 
      ("bucketRate(r)", ("128bytes", "128bytes", "128bytes")), 
      ("minPolUnit(m)", ("570bytes", "570bytes", "570bytes")), 
      ("peakRate(p)", ("500b/s", "500b/s", "500b/s"))}, 
 … 
 Contract' := 
     [QoSdesired := 
          {("InteractionQuality", High), ("ListeningQuality", High), 
           ("QofSpeech", High), ("TalkingQuality", High), 
           ("backgroundNoise", High)}, 
      QoSperceived := {}, QoSpriorities := {"QofSpeech"}, 
      QoSprovided := 
          {("bucketDepth(b)", ("8000bytes", "8000bytes", "8000bytes")), 
           ("bucketRate(r)", ("128bytes", "128bytes", "128bytes")), 
           ("minPolUnit(m)", ("570bytes", "570bytes", "570bytes")), 
           ("peakRate(p)", ("300b/s", "300b/s", "300b/s"))}, 
      QoSrequired := 
          {("bucketDepth(b)", ("8000bytes", "8000bytes", "8000bytes")), 
           ("bucketRate(r)", ("128bytes", "128bytes", "128bytes")), 
           ("minPolUnit(m)", ("570bytes", "570bytes", "570bytes")), 
           ("peakRate(p)", ("500b/s", "500b/s", "500b/s"))}, 
      QoSmeasured := 
          {("delay", ("<10s", "<10s", "<10s")), 
           ("jitter", ("<1ms", "<1ms", "<1ms")), 
           ("loss", ("<3%", "<3%", "<3%"))}, 
      SatisfactionLevel := High, Status := Active, 
      VirtualResourceAlloc := 
          {{("virtualResource1", "virtualResource2", "virtualResource3")}}, 
      … 
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Detectada a quebra de contrato, representada pela situação descrita, o processo de 

mapeamento ascendente (upwardsMapping) define o impacto desta alteração sobre a 

qualidade desejada pelo usuário, identificando os requisitos não-funcionais afetados. 

Neste caso, a situação do contrato passa a ser violado (Violated). 

 

… 
 
103 ESCHER: !!P_C_S!!upwardsMapping                 !!P_C_F!! 
[ … 
 
  Contract' := 
     [QoSdesired := 
          {("InteractionQuality", High), ("ListeningQuality", High), 
           ("QofSpeech", High), ("TalkingQuality", High), 
           ("backgroundNoise", High)}, 
      QoSperceived := {}, QoSpriorities := {"QofSpeech"}, 
      QoSprovided := 
          {("bucketDepth(b)", ("8000bytes", "8000bytes", "8000bytes")), 
           ("bucketRate(r)", ("128bytes", "128bytes", "128bytes")), 
           ("minPolUnit(m)", ("570bytes", "570bytes", "570bytes")), 
           ("peakRate(p)", ("300b/s", "300b/s", "300b/s"))}, 
      QoSrequired := 
          {("bucketDepth(b)", ("8000bytes", "8000bytes", "8000bytes")), 
           ("bucketRate(r)", ("128bytes", "128bytes", "128bytes")), 
           ("minPolUnit(m)", ("570bytes", "570bytes", "570bytes")), 
           ("peakRate(p)", ("500b/s", "500b/s", "500b/s"))}, 
      QoSmeasured := 
          {("delay", ("<10s", "<10s", "<10s")), 
           ("jitter", ("<1ms", "<1ms", "<1ms")), 
           ("loss", ("<3%", "<3%", "<3%"))}, 
      SatisfactionLevel := High, Status := Violated, 
      VirtualResourceAlloc := 
          {{("virtualResource1", "virtualResource2", "virtualResource3")}}, 
      category := "InteractiveRT", typeApplic := "VoIP"], 
 … 
  

 

O nível de satisfação do usuário (SatisfactionLevel) é obtido através de uma 

atividade (UserSatisfactionLevel) que tem como objetivo a captura da qualidade 

percebida pelo usuário (variável QoSpercv?).  

Neste cenário, o usuário detectou a degradação ("QofSpeech", Medium) e a 

qualidade percebida  (QoSperceived) foi registrada. O nível de satisfação do usuário é 

considerado baixo (Low), uma vez que o requisito não-funcional qualidade de fala 

(QofSpeech) teve sua expectativa de atendimento reduzida, de alta (High) para média 

(Medium). O resultado da simulação, mostrado a seguir, descreve esta situação. 
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… 
104 ESCHER: !!P_C_S!!UserSatisfactionLevel {{("QofSpeech",Medium)}/QoSpercv?}     
!!P_C_F!! 
[ … 
  
 Contract' := 
     [QoSdesired := 
          {("InteractionQuality", High), ("ListeningQuality", High), 
           ("QofSpeech", High), ("TalkingQuality", High), 
           ("backgroundNoise", High)}, 
      QoSperceived := {("QofSpeech", Medium)}, 
      QoSpriorities := {"QofSpeech"}, 
      QoSprovided := 
          {("bucketDepth(b)", ("8000bytes", "8000bytes", "8000bytes")), 
           ("bucketRate(r)", ("128bytes", "128bytes", "128bytes")), 
           ("minPolUnit(m)", ("570bytes", "570bytes", "570bytes")), 
           ("peakRate(p)", ("300b/s", "300b/s", "300b/s"))}, 
      QoSrequired := 
          {("bucketDepth(b)", ("8000bytes", "8000bytes", "8000bytes")), 
           ("bucketRate(r)", ("128bytes", "128bytes", "128bytes")), 
           ("minPolUnit(m)", ("570bytes", "570bytes", "570bytes")), 
           ("peakRate(p)", ("500b/s", "500b/s", "500b/s"))}, 
      QoSmeasured := 
          {("delay", ("<10s", "<10s", "<10s")), 
           ("jitter", ("<1ms", "<1ms", "<1ms")), 
           ("loss", ("<3%", "<3%", "<3%"))}, 
      SatisfactionLevel := Low, Status := Active, 
      VirtualResourceAlloc := 
          {{("virtualResource1", "virtualResource2", "virtualResource3")}}, 
      category := "InteractiveRT", typeApplic := "VoIP"], 
 … 
 

 

A decisão de efetuar ou não a adaptação no nível de qualidade de serviço é 

representada pela atividade AdaptationDecision. Neste cenário, ocorre a adaptação do 

nível de qualidade. Esta decisão é registrada pela alteração na situação do contrato que 

passa de ativo (Active) para contrato em negociação (Negotiating). 

Este processo de renegociação segue os mesmos passos da negociação detalhados 

anteriormente, que finaliza com o estabelecimento de um novo contrato de serviço 

(Contract). Dessa forma, este processo é abstraído da especificação por não ser 

relevante para a análise das funcionalidades principais da arquitetura ESCHER, que é o 

tratamento explícito da percepção do usuário.  
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… 
 
105 ESCHER: !!P_C_S!!AdaptationDecision    !!P_C_F!! 
[ … 
 
 Contract' := 
     [QoSdesired := 
          {("InteractionQuality", High), ("ListeningQuality", High), 
           ("QofSpeech", High), ("TalkingQuality", High), 
           ("backgroundNoise", High)}, 
      QoSperceived := {("QofSpeech", Medium)}, 
      QoSpriorities := {"QofSpeech"}, 
      QoSprovided := 
          {("bucketDepth(b)", ("8000bytes", "8000bytes", "8000bytes")), 
           ("bucketRate(r)", ("128bytes", "128bytes", "128bytes")), 
           ("minPolUnit(m)", ("570bytes", "570bytes", "570bytes")), 
           ("peakRate(p)", ("300b/s", "300b/s", "300b/s"))}, 
      QoSrequired := 
          {("bucketDepth(b)", ("8000bytes", "8000bytes", "8000bytes")), 
           ("bucketRate(r)", ("128bytes", "128bytes", "128bytes")), 
           ("minPolUnit(m)", ("570bytes", "570bytes", "570bytes")), 
           ("peakRate(p)", ("500b/s", "500b/s", "500b/s"))}, 
      QoSmeasured := 
          {("delay", ("<10s", "<10s", "<10s")), 
           ("jitter", ("<1ms", "<1ms", "<1ms")), 
           ("loss", ("<3%", "<3%", "<3%"))}, 
      SatisfactionLevel := Low, Status := Negotiating, 
      VirtualResourceAlloc := {}, category := "InteractiveRT", 
      typeApplic := "VoIP"], 
 … 
 

  

Em um segundo cenário, embora não tenha ocorrido degradação na qualidade 

fornecida (QoSprovided), o usuário considera a qualidade percebida (QofSpeech) 

inferior (Medium) a qualidade desejada. 

… 
104 ESCHER: !!P_C_S!!UserSatisfactionLevel {{("QofSpeech",Medium)}/QoSpercv?}   
!!P_C_F!! 
[ … 
  Contract' := 
     [QoSdesired := 
          {("InteractionQuality", High), ("ListeningQuality", High), 
           ("QofSpeech", High), ("TalkingQuality", High), 
           ("backgroundNoise", High)}, 
      QoSperceived := {("QofSpeech", Medium)}, 
      QoSpriorities := {"QofSpeech"}, 
      QoSprovided := 
          {("bucketDepth(b)", ("8000bytes", "8000bytes", "8000bytes")), 
           ("bucketRate(r)", ("128bytes", "128bytes", "128bytes")), 
           ("minPolUnit(m)", ("570bytes", "570bytes", "570bytes")), 
           ("peakRate(p)", ("500b/s", "500b/s", "500b/s"))}, 
      QoSrequired := 
          {("bucketDepth(b)", ("8000bytes", "8000bytes", "8000bytes")), 
           ("bucketRate(r)", ("128bytes", "128bytes", "128bytes")), 
           ("minPolUnit(m)", ("570bytes", "570bytes", "570bytes")), 
           ("peakRate(p)", ("500b/s", "500b/s", "500b/s"))}, 
  … 
      SatisfactionLevel := Low, Status := Active, 
  … 
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Assim sendo, neste cenário ocorre a adaptação do nível de qualidade de serviço, 

situação registrada pela nova situação do contrato (Negotiating), em atendimento à 

qualidade percebida (QoSperceived) pelo usuário, cujo nível de satisfação 

(SatisfactionLevel) é considerado baixo (Low). 

… 
105 ESCHER: !!P_C_S!!AdaptationDecision  !!P_C_F!! 
[ … 
  Contract' := 
     [QoSdesired := 
          {("InteractionQuality", High), ("ListeningQuality", High), 
           ("QofSpeech", High), ("TalkingQuality", High), 
           ("backgroundNoise", High)}, 
      QoSperceived := {("QofSpeech", Medium)}, 
      QoSpriorities := {"QofSpeech"}, 
      QoSprovided := 
          {("bucketDepth(b)", ("8000bytes", "8000bytes", "8000bytes")), 
           ("bucketRate(r)", ("128bytes", "128bytes", "128bytes")), 
           ("minPolUnit(m)", ("570bytes", "570bytes", "570bytes")), 
           ("peakRate(p)", ("500b/s", "500b/s", "500b/s"))}, 
      QoSrequired := 
          {("bucketDepth(b)", ("8000bytes", "8000bytes", "8000bytes")), 
           ("bucketRate(r)", ("128bytes", "128bytes", "128bytes")), 
           ("minPolUnit(m)", ("570bytes", "570bytes", "570bytes")), 
           ("peakRate(p)", ("500b/s", "500b/s", "500b/s"))}, 
      SatisfactionLevel := Low, Status := Negotiating, 
      VirtualResourceAlloc := {}, category := "InteractiveRT",     
 … 
 

 

Um terceiro cenário representa situação contrária ao cenário anterior. Neste 

cenário, embora a qualidade fornecida seja degradada, o usuário a considera alta (High). 

… 
104 ESCHER: !!P_C_S!!UserSatisfactionLevel {{("QofSpeech",High)}/QoSpercv?}   
!!P_C_F!! 
[ … 
   Contract' := 
     [QoSdesired := 
          {("InteractionQuality", High), ("ListeningQuality", High), 
           ("QofSpeech", High), ("TalkingQuality", High), 
           ("backgroundNoise", High)}, 
      QoSperceived := {("QofSpeech", High)}, QoSpriorities := {"QofSpeech"}, 
      QoSprovided := 
          {("bucketDepth(b)", ("8000bytes", "8000bytes", "8000bytes")), 
           ("bucketRate(r)", ("128bytes", "128bytes", "128bytes")), 
           ("minPolUnit(m)", ("570bytes", "570bytes", "570bytes")), 
           ("peakRate(p)", ("300b/s", "300b/s", "300b/s"))}, 
      QoSrequired := 
          {("bucketDepth(b)", ("8000bytes", "8000bytes", "8000bytes")), 
           ("bucketRate(r)", ("128bytes", "128bytes", "128bytes")), 
           ("minPolUnit(m)", ("570bytes", "570bytes", "570bytes")), 
           ("peakRate(p)", ("500b/s", "500b/s", "500b/s"))}, 
      SatisfactionLevel := High, Status := Active, 
  … 
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Neste cenário, apesar da degradação, não ocorre adaptação do nível de qualidade, 

pois é respeitada a percepção do usuário. 

… 
105 ESCHER: !!P_C_S!!AdaptationDecision  !!P_C_F!! 
[ … 
  
 Contract' := 
     [QoSdesired := 
          {("InteractionQuality", High), ("ListeningQuality", High), 
           ("QofSpeech", High), ("TalkingQuality", High), 
           ("backgroundNoise", High)}, 
      QoSperceived := {("QofSpeech", High)}, QoSpriorities := {"QofSpeech"}, 
      QoSprovided := 
          {("bucketDepth(b)", ("8000bytes", "8000bytes", "8000bytes")), 
           ("bucketRate(r)", ("128bytes", "128bytes", "128bytes")), 
           ("minPolUnit(m)", ("570bytes", "570bytes", "570bytes")), 
           ("peakRate(p)", ("300b/s", "300b/s", "300b/s"))}, 
      QoSrequired := 
          {("bucketDepth(b)", ("8000bytes", "8000bytes", "8000bytes")), 
           ("bucketRate(r)", ("128bytes", "128bytes", "128bytes")), 
           ("minPolUnit(m)", ("570bytes", "570bytes", "570bytes")), 
           ("peakRate(p)", ("500b/s", "500b/s", "500b/s"))}, 
      SatisfactionLevel := High, Status := Active, 
      … 
 

 

6.2   Videoconferência na Internet  

Aplicações de videoconferência pessoal permitem aos usuários utilizarem computadores 

para participar de uma conferência, normalmente também possibilitando o 

compartilhamento de documentos e aplicações. Uma videoconferência em ambiente de 

rede de dados envolve a transmissão entre os participantes de diferentes fluxos de 

tráfego, incluindo alguns de tempo real como áudio e vídeo. 

A aplicação de videoconferência pessoal é a mais crítica sob o aspecto de 

requisitos de rede, pois além de ser uma aplicação bidirecional, ela transporta 

simultaneamente mídias de áudio e vídeo, além de dados. Estas aplicações devem 

utilizar um padrão a fim de permitir a interoperabilidade entre fabricantes diferentes, tal 

como o H.323 [ITU 99]. 

Este estudo de caso tem como objetivo principal avaliar como os elementos da 

arquitetura ESCHER tratam aspectos de correlação entre dois requisitos conflitantes: 

qualidade de apresentação e custo.   
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6.2.1   Requisitos de Qualidade de Serviço 

Das três mídias transportadas, a de áudio é a que requer mais atenção à qualidade de 

serviço, para preservar a inteligibilidade da conferência e, portanto deve ter a 

preferência na alocação de recursos da rede na transmissão. Os requisitos de banda de 

rede para a mídia de áudio são pequenos, tipicamente não excedendo 75 kbps, e podem 

ser utilizadas codificacões de baixa taxa de bits, como o padrão G.723.1, para diminuir 

ainda esta necessidade de banda.  

O retardo fim-a-fim (e2eDelay) para o áudio não deve ultrapassar o valor de 250 

ms, a fim de impedir uma comunicação de áudio sem sincronismo entre os 

participantes. A rede também deverá garantir um jitter pequeno, a fim de não aumentar 

ainda mais o retardo, ao atrasar o ponto de reprodução dos pacotes para eliminar o jitter 

através de um buffer de recepção.  

A mídia de vídeo deve ser a de menor prioridade, mesmo em relação à dos dados, 

e também precisa ser comprimida a fim de utilizar uma banda de rede menor.  Uma vez 

que a reprodução da mídia de vídeo deve estar sincronizada com a de áudio, ela acaba 

herdando os mesmos requisitos de retardo e jitter da de áudio, apesar desta por si só 

possuir requisitos menos restritivos.  

6.2.2   Qualidade Percebida 

A qualidade percebida pelo usuário de uma videoconferência pessoal na Internet, em 

geral  está relacionada  a “qualidade de áudio” e a “qualidade de vídeo”. Outro aspecto 

que pode ser observado diretamente pelo usuário é a sincronização entre áudio e vídeo. 

A palavra sincronização pressupõe a noção de tempo.  

A diferença obtida a partir da relação temporal entre áudio e vídeo é conhecida 

como skew [SK95]. Objetos mídia perfeitamente sincronizados possuem skew nulo (ou 

seja, 0ms).  Experimentos descritos em [SE93], mostram que existem três regiões 

distintas que refletem os limite de percepção para skew: 

• Região “in sync” – skew entre -80ms (áudio atrás do vídeo) e +80ms (áudio à 

frente do vídeo). Nesta zona, a maioria das pessoas não detecta o skew. 
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• Região “out of sync” - skew entre -160ms e +160ms. Nesta zona, a 

apresentação não é considerada aceitável por ninguém. 

• Região “transient” – skew entre -80ms e -160ms e entre +80ms e +160ms. 

Nesta zona, existe uma diferença de percepção entre indivíduos. 

Estas regiões enfatizam a diferença de percepção entre os indivíduos e abre 

possibilidades para um gerenciamento de recursos mais eficiente.  

6.2.3   Parâmetros de  QoS 

Os parâmetros de QoS utilizados neste estudo de caso são definidos pela tecnologia 

ATM [BOU92], para a categoria de serviço CBR (Constant Bit Rate). Esta classe de 

serviço é a mais adequada para o tráfego gerado por aplicações de videoconferência 

[JUN96].  

O acordo básico feito pela rede neste tipo de serviço é que uma vez estabelecida a 

conexão, o nível de QoS negociado é garantido para todas as células transmitidas 

durante a execução do serviço. 

O serviço CBR prevê conexões com tráfego fixo para determinada largura de 

banda. Parâmetros de QoS para a classe CBR inclui: PCR (Peak Cell Rate) valor que 

deve ser continuamente avaliado durante todo o tempo da conexão; CTD (Cell Transfer 

Delay); e CDV (Cell Delay Variation). Parâmetros adicionais podem ser definidos, tais 

como  MaxCTD (Maximum Cell Transfer Delay) e CLR (Cell Loss Ratio). 

Os valores considerados para estes parâmetros são fictícios, utilizados somente 

para efeito de modelagem. 

6.2.4   Modelagem 

O objetivo deste estudo de caso é exemplificar o tratamento da correlação entre 

requisitos não-funcionais (Figura 6.2). Nesta aplicação de videoconferência na Internet, 

o usuário caracteriza o nível de qualidade desejada através dos requisitos não-funcionais 

genéricos qualidade de apresentação (QofP) e custo (Cost). O nível de qualidade 

associado a QofP é alto (High) e o nível associado a custo é médio (Medium).  



 

145 

 

Figura 6.2  - Modelagem ESCHER para Videoconferência 

Como o requisito qualidade de apresentação é de natureza genérica, ele foi 

automaticamente especializado em três requisitos específicos associados a este tipo de 

aplicação: qualidade de áudio (QofAudio), qualidade de vídeo (QofVideo) e qualidade 

de sincronização (QofSync). O nível de qualidade associado a cada um desses requisitos 

é herdado do requisito genérico, ou seja, nível de qualidade alto (High).   

Muitos modelos de custo para serviços na Internet têm sido propostos [FOR98] 

[SRL01]. Apesar destas iniciativas representarem um grande avanço, estabelecer o 

equilíbrio entre qualidade requerida e custo não é uma tarefa trivial. Um dos principais 

desafios é equacionar a divergência entre o gerenciamento de recursos e o oferecimento 

de serviços com QoS. A utilização máxima de recursos, essencial para o gerenciamento 

de recursos, pode significar baixa qualidade de serviço fornecida às aplicações, e vice-

versa.   
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Neste estudo de caso, o custo foi definido genericamente pelo usuário. A 

especialização deste requisito não seguiu nenhum modelo de custo em particular.  Dois 

requisitos específicos foram identificados: custo por conexão (perConnect) e custo por 

tempo de CPU (perCPUtime), que herdam o nível de qualidade médio (Medium) 

associado ao custo. 

A correlação entre qualidade de apresentação (QofP) e Custo (Cost) é 

representada graficamente por uma seta, que aponta para o requisito definido como 

prioritário. Neste caso, custo é prioritário. 

No nível da aplicação, quatro atributos de QoS são definidos para realização dos 

requisitos específicos de qualidade de apresentação: taxa de amostragem (SampleRate), 

tamanho da amostra (SampleSize), tipo de canal (Channel) e tipo de codificador 

(Codec). Dois atributos são definidos para realização do requisito custo: valor por fluxo 

(perFlow) e valor por segundo (perSec). Os valores associados a cada um dos atributos 

são ilustrativos.  

Na camada de Middleware, uma nova característica de QoS, representando o 

skew, é utilizada para monitoramento da qualidade de sincronização. O valor desta 

métrica corresponde à região “in sync”, detalhada na seção 6.2.2. Na camada de 

mecanismos de QoS, três parâmetros de QoS são definidos: PCR (Peak Cell Rate ), 

CTD (Cell Transfer Delay ) e CDV (Cell Delay Variation). 

6.2.5 Resultados da Simulação 

O objetivo da simulação deste estudo de caso foi avaliar a capacidade da 

arquitetura ESCHER em tratar múltiplos requisitos não-funcionais, bem como o 

estabelecimento de prioridades. Também a correlação entre requisitos conflitantes como 

qualidade de apresentação (QofP) e custo (Cost) também é tratada. 

… 
 
97 ESCHER: !!P_C_S!!AddQoSuser {{("QofP",High),("Cost", 
Medium)}/nfrs?,{"QofP"}/priors?,"VideoConference"/tpAppl?}       !!P_C_F!! 
[ … 
 
 UserLayer' := {("Cost", Medium), ("QofP", High)}, 

 ApplicationLayer' := {}, 

 MiddlewareLayer' := {},  

 QoSMechanismLayer' := {}, 
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 … 
 UserQoSspec' := 
     [QoSdesired := 
          {("Cost", Medium), ("QofP", High)}, 

      QoSperceived := {}, QoSpriorities := {"QofP"}, 
      SatisfactionLevel := High]] 
 
 ApplicationQoSspec' := 
     [QoSrequired := {}, 
      category := "InteractiveRT", typeApplic := "VideoConference"], 
 
 

 

Os dois requisitos não-funcionais especificados são genéricos, portanto o processo 

de mapeamento primeiramente encontra outros requisitos não-funcionais mais 

específicos ligados ao tipo de aplicação, no caso uma aplicação de Videoconferência na 

Internet. 

Em seguida são definidos os atributos de QoS (QoSattr) que são tratados na 

camada de Aplicação, as características de QoS (QoSchar) na camada de Middleware e 

por fim (MappingToQoSparam), são encontrados os parâmetros de QoS (QoSparam) 

tratados na camada de Mecanismos de QoS. Neste estudo de caso foi considerada a 

tecnologia ATM [ALL95], como mecanismo para o fornecimento de garantia de QoS. 

… 
 
100 ESCHER: !!P_C_S!!MappingToQoSparam {"ATM"/mech?}     !!P_C_F!! 
[ … 
 
 UserLayer' := 
     {("Cost", Medium), ("QofAudio", High), ("QofP", High), ("QofSync", High), 
      ("QofVideo", High), ("perCPUtime", Medium), ("perConnect", Medium)}, 
 ApplicationLayer' := 
     {("Channel", ("Stereo", "Stereo", "Stereo")), 
      ("Codec", ("PCM", "PCM", "PCM")), 
      ("SampleRate", ("44KHz", "44KHz", "44KHz")), 
      ("SampleSize", ("16bits", "16bits", "16bits")) 
      ("perFlow", Medium), ("unitValue", "unitValue", "unitValue")), 
      ("perSec", Medium), ("unitValue", "unitValue", "unitValue"))}, 
 MiddlewareLayer' := 
     {("delay", ("<10s", "<10s", "<10s")), 
      ("jitter", ("<1ms", "<1ms", "<1ms")), ("loss", ("<3%", "<3%", "<3%")), 
      ("skew", ("<80ms", "<80ms", "<80ms"))}, 
 QoSMechanismLayer' := 
     {("Cell Delay Variation", ("0.5ms", "0.5ms", "0.5ms")), 
      ("Cell Transfer Delay", ("4.5ms", "4.5ms", "4.5ms")), 
      ("Peak Cell Rate", ("1536", "1536", "1536"))}, 
 … 
  

 

Durante a fase de monitoramento do serviço, foi registrada degradação no nível de 

qualidade fornecida (QoSprovided) em relação a qualidade requerida (QoSrequired). 
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… 
102 ESCHER: !!P_C_S!!MonitoringContract {{("Peak Cell Rate", ("1536", "1536", 
"1536")),("Cell Transfer Delay", ("4.0ms", "4.0ms", "4.0ms")),("Cell Delay 
Variation", ("0.5ms", "0.5ms", "0.5ms"))}/getQoSprovided?}                  
!!P_C_F!! 
[ … 
  
 Contract' := 
     [QoSdesired := 
          {("Cost", Medium), ("QofAudio", High), ("QofP", High), 
           ("QofSync", High), ("QofVideo", High), ("perCPUtime", Medium), 
           ("perConnect", Medium)}, 
      QoSperceived := {}, QoSpriorities := {"QofP"}, 
      QoSprovided := 
          {("Cell Delay Variation", ("0.5ms", "0.5ms", "0.5ms")), 
           ("Cell Transfer Delay", ("4.0ms", "4.0ms", "4.0ms")), 
           ("Peak Cell Rate", ("1536", "1536", "1536"))}, 
      QoSrequired := 
          {("Cell Delay Variation", ("0.5ms", "0.5ms", "0.5ms")), 
           ("Cell Transfer Delay", ("4.5ms", "4.5ms", "4.5ms")), 
           ("Peak Cell Rate", ("1536", "1536", "1536"))}, 
      SatisfactionLevel := High, Status := Active, 
      VirtualResourceAlloc := {{("virtualResource1", "virtualResource3")}}, 
      category := "InteractiveRT", typeApplic := "VideoConference"], 
 … 

 

Detectada a quebra de contrato, através da diferença entre a qualidade requerida 

(QoSrequired) e a qualidade fornecida (QoSprovided), a situação do contrato é definida 

como violado (Violated), através do processo de mapeamento ascendente 

(upwardsMapping). 

 
… 
103 ESCHER: !!P_C_S!!upwardsMapping                 !!P_C_F!! 
[ … 
  
 Contract' := 
     [QoSdesired := 
          {("Cost", Medium), ("QofAudio", High), ("QofP", High), 
           ("QofSync", High), ("QofVideo", High), ("perCPUtime", Medium), 
           ("perConnect", Medium)}, 
      QoSperceived := {}, QoSpriorities := {"QofP"}, 
      QoSprovided := 
          {("Cell Delay Variation", ("0.5ms", "0.5ms", "0.5ms")), 
           ("Cell Transfer Delay", ("4.0ms", "4.0ms", "4.0ms")), 
           ("Peak Cell Rate", ("1536", "1536", "1536"))}, 
      QoSrequired := 
          {("Cell Delay Variation", ("0.5ms", "0.5ms", "0.5ms")), 
           ("Cell Transfer Delay", ("4.5ms", "4.5ms", "4.5ms")), 
           ("Peak Cell Rate", ("1536", "1536", "1536"))}, 
      SatisfactionLevel := High, Status := Violated, 
      VirtualResourceAlloc := {{("virtualResource1", "virtualResource3")}}, 
      category := "InteractiveRT", typeApplic := "VideoConference"], 
 … 
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Embora o custo (Cost) tenha sido reduzido (Low), o que é interessante para o 

usuário, já que se trata de requisito conflitante com a qualidade de apresentação (QofP), 

este último foi definido como prioritário (QoSpriorities) e portanto a satisfação do 

usuário é baixa (Low).  

… 
 
104 ESCHER: !!P_C_S!!UserSatisfactionLevel {{("QofP",Medium), ("Cost", 
Low)}/QoSpercv?}     !!P_C_F!! 
[ … 
  
 Contract' := 
      [QoSdesired := 
          {("Cost", Medium), ("QofAudio", High), ("QofP", High), 
           ("QofSync", High), ("QofVideo", High), ("perCPUtime", Medium), 
           ("perConnect", Medium)}, 
      QoSperceived := {("QofP", Medium),("Cost", Low)}, QoSpriorities := 
{"QofP"}, 
      QoSprovided := 
          {("Cell Delay Variation", ("0.5ms", "0.5ms", "0.5ms")), 
           ("Cell Transfer Delay", ("4.0ms", "4.0ms", "4.0ms")), 
           ("Peak Cell Rate", ("1536", "1536", "1536"))}, 
      QoSrequired := 
          {("Cell Delay Variation", ("0.5ms", "0.5ms", "0.5ms")), 
           ("Cell Transfer Delay", ("4.5ms", "4.5ms", "4.5ms")), 
           ("Peak Cell Rate", ("1536", "1536", "1536"))}, 
      SatisfactionLevel := Low, Status := Active, 
      VirtualResourceAlloc := {{("virtualResource1", "virtualResource3")}}, 
      category := "InteractiveRT", typeApplic := "VideoConference"], 
 … 
 

Por fim, este nível de satisfação do usuário (SatisfactionLevel) baixo (Low) 

definido pela percepção do usuário sobre qualidade de serviço, determina a adaptação 

do nível de qualidade.  

Considerando o comportamento da arquitetura e os cenários descritos no primeiro 

estudo de caso, é correto supor que mesmo que não houvesse degradação no nível da 

qualidade fornecida, ainda assim a adaptação ocorreria em função da percepção do 

usuário.  

Além disso, o resultado da simulação também ilustra a capacidade da arquitetura 

ESCHER no tratamento da correlação e da prioridade entre requisitos de QoS do 

usuário.   
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… 
 
105 ESCHER: !!P_C_S!!AdaptationDecision    !!P_C_F!! 
[ … 
  
 Contract' := 
     [QoSdesired := 
          {("Cost", Medium), ("QofAudio", High), ("QofP", High), 
           ("QofSync", High), ("QofVideo", High), ("perCPUtime", Medium), 
           ("perConnect", Medium)}, 
      QoSperceived := {("QofP", Medium),("Cost", Low)}, QoSpriorities :=            
{"QofP"}, 
      QoSprovided := 
          {("Cell Delay Variation", ("0.5ms", "0.5ms", "0.5ms")), 
           ("Cell Transfer Delay", ("4.0ms", "4.0ms", "4.0ms")), 
           ("Peak Cell Rate", ("1536", "1536", "1536"))}, 
      QoSrequired := 
          {("Cell Delay Variation", ("0.5ms", "0.5ms", "0.5ms")), 
           ("Cell Transfer Delay", ("4.5ms", "4.5ms", "4.5ms")), 
           ("Peak Cell Rate", ("1536", "1536", "1536"))}, 
 
      SatisfactionLevel := Low, Status := Negotiating, 
      VirtualResourceAlloc := {}, category := "InteractiveRT", 
      typeApplic := "VideoConference"], 
 … 
 

6.3   Considerações Finais  

Neste capítulo, foram utilizados dois estudos de caso para demonstrar a modelagem de 

requisitos de QoS através dos elementos da arquitetura ESCHER. Também foram 

apresentados os resultados de simulações obtidos através da ferramenta Possum 

[HST97], que é um animador de especificação Z. 

Diversos cenários foram utilizados na simulação, enfatizando a funcionalidade da 

arquitetura no tratamento explícito da percepção do usuário, durante as fases de 

negociação e monitoramento da qualidade de serviço, que são dois problemas tratados 

nesta tese.    
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Capítulo 7 

Conclusões e Trabalhos Futuros 

 

Um modelo de serviços personalizados com garantias de QoS na Internet envolve vários 

aspectos, alguns deles tratados por áreas de pesquisas distintas. A abordagem integrada 

utilizada para concepção da arquitetura ESCHER permitiu visualizar claramente estes 

aspectos.  

Neste capítulo são discutidas as contribuições da arquitetura ESCHER para 

algumas áreas de pesquisas, notadamente a área de Redes e Sistemas Distribuídos. 

Contribuições secundárias também são descritas. A seguir são apresentadas perspectivas 

de trabalhos futuros. 
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7.1   Resumo das Contribuições 

Uma das principais contribuições deste trabalho refere-se à integração conceitual entre a 

percepção de qualidade do usuário e a abordagem de QoS. Diferentemente das 

arquiteturas de QoS tradicionais, a arquitetura ESCHER está centrada no usuário e suas 

necessidades, ao invés de priorizar questões operacionais relacionadas ao provimento do 

serviço.  

A arquitetura ESCHER representa um avanço no tratamento da percepção do 

usuário por vários motivos. Entre outros, porque amplia o próprio conceito de 

percepção. Tradicionalmente, a qualidade percebida pelo usuário tem sido associada ao 

desempenho da rede somente. Embora as condições da rede representam um fator 

crucial na qualidade percebida pelo usuário e garantir QoS em um ambiente 

imprevisível como a Internet não seja tarefa trivial, para o usuário são necessários 

outros requisitos na definição de qualidade de serviço.  

No contexto da arquitetura ESCHER é considerada a capacidade do usuário em 

avaliar o serviço de forma global, através de outros aspectos além do desempenho da 

rede, tais como custo (percepção de valor) e segurança (percepção de risco).  

Obviamente existem enormes desafios na operacionalização desta característica, 

tanto na avaliação individual de cada um destes aspectos, como na avaliação conjunta. 

Os méritos de ESCHER neste contexto refere-se à integração destes aspectos em uma 

única arquitetura, tornando visíveis as áreas críticas de integração e possibilitando a 

implementação gradual de novos aspectos de qualidade. 

Na arquitetura ESCHER são incluídos dois elementos que enriquecem a 

especificação de QoS sob a perspectiva do usuário: a correlação e a definição de 

prioridades. A correlação permite formalizar conhecimento sobre a forma como os 

vários aspectos que influenciam a qualidade percebida se relacionam, influenciando o 

resultado final junto ao usuário.  

Por sua vez, a definição de prioridades pelo usuário da aplicação flexibiliza 

significativamente o atendimento dos requisitos de qualidade do serviço, ampliando as 

chances de satisfazer o próprio usuário. Considerando as dificuldades em manter a 

previsibilidade no fornecimento de serviços na Internet, mesmo em presença de 
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mecanismos de atendimento diferenciado de aplicações, o estabelecimento de 

prioridades alivia as pressões sobre estes mecanismos.  

Utilizar este tipo de conhecimento de forma explícita, pode afetar 

significativamente a forma com as aplicações multimídia são desenvolvidas, além de 

produzir efeitos imediatos sobre a avaliação e satisfação do usuário desta aplicações. 

Dessa forma, é correto supor que uma aplicação ESCHER3 tem mais chances de atender 

satisfatoriamente os requisitos de qualidade do usuário.  

Embora a aquisição de recursos para a realização de serviços não seja tratada 

diretamente pelos elementos da arquitetura ESCHER, esta atividade é indicada dentro 

do processo de configuração do serviço,  propiciando um direcionamento na construção 

de modelos de serviços que considerem também os requisitos de alto nível do usuário. 

Nesse sentido, ESCHER representa uma mudança de paradigma na concepção de 

modelos de serviços de comunicação de dados e políticas de gerenciamento de recursos, 

embora esta não seja sua principal prioridade. 

O tratamento integrado das várias informações de QoS, desde a perspectiva do 

usuário até os elementos responsáveis pela implementação dos serviços, permite ter uma 

visão mais detalhada do impacto que os requisitos de qualidade definidos pelo usuário 

causam sobre a operacionalização dos serviços. Uma conseqüência direta desta 

característica da arquitetura ESCHER é a simplificação do processo de mapeamento de 

requisitos de QoS.  

Embora o mapeamento seja essencialmente um processo complexo, a abordagem 

de mapeamento gradativo definido pela arquitetura ESCHER, permite dividir esta 

complexidade em sub-processos mais simples. Cada sub-processo de mapeamento 

envolve somente duas perspectivas, por exemplo, a perspectiva do usuário e da 

aplicação. Esta estratégia permite identificar com clareza os pontos críticos para a 

tradução da qualidade esperada pelo usuário em qualidade fornecida pelo sistema. Uma 

provável conseqüência disso é o aceleramento no surgimento de soluções que 

possibilitem tornar o mapeamento de QoS um processo automatizado. 

                                                
3 Por aplicação ESCHER compreende-se uma aplicação cujo processo de desenvolvimento considerou 
todos os aspectos detalhados na arquitetura de mesmo nome, seja pela implementação direta ou pela 
utilização de serviços que realizam a funcionalidade descrita.  
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Embora em algumas arquiteturas [ALF97, BKB00, BBP04] este processo seja 

automático, a automação nesses casos pressupõe a definição prévia de possibilidades ou 

requisitos que o usuário pode escolher. Apesar da simplicidade, abordagens como essas 

não são adequadas à personalização de serviços, que é a ênfase da arquitetura ESCHER 

e uma forte tendência na prestação de serviços em geral. 

Outra vantagem da estratégia de mapeamento adotada pela arquitetura ESCHER, 

diz respeito à possibilidade de avaliação do impacto que alterações na qualidade 

fornecida causam sobre a qualidade percebida pelo usuário. Em termos mais práticos, 

essa característica permite identificar situações de quebra de contrato, ou seja, a 

existência de divergências entre o nível de qualidade acordada e o nível de qualidade 

fornecida. 

Várias possibilidades decorrem desta situação. Por exemplo, é possível que 

determinados serviços oferecidos pelo Middleware se encarreguem do ajuste dinâmico 

deste novo nível de qualidade, conferindo características de adaptabilidade às aplicações 

de forma transparente para o usuário.  

Outra possibilidade é que o usuário, após ser notificado da alteração, considere 

aceitável a qualidade fornecida, seja por que não afeta significativamente a qualidade da 

aplicação (percepção de desempenho) ou porque este novo nível de qualidade torna 

mais atraente o custo do serviço (percepção de valor).  

Por estas características, é possível considerar a utilização da arquitetura ESCHER 

como base para concepção e implementação de modelos de adaptabilidade de 

aplicações. Nesse contexto, a natureza da contribuição de ESCHER é semelhante à 

citada anteriormente para modelos de gerenciamento de recursos, ou seja, ESCHER 

facilita a identificação de pontos críticos que envolvem a aplicação e o usuário em 

aspectos relacionados a qualidade. 

Outra contribuição da arquitetura ESCHER está relacionada ao contrato de QoS 

(SLA -  Service Level Agreement). Em ESCHER, o contrato de QoS inclui 

explicitamente a perspectiva do usuário. Tradicionalmente, somente aspectos técnicos 

são discutidos no contexto de SLA. Contudo, a definição de qualquer contrato de 

serviço deve considerar obrigatoriamente a compreensão das partes envolvidas sobre os 

termos do acordo. A especificação de requisitos de QoS do usuário, segundo ESCHER, 
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permite ao usuário uma participação mais ativa no processo de negociação, visto que o 

mesmo torna-se um processo mais facilmente compreendido. 

Contribuições secundárias também podem ser relacionadas, dentre elas a 

utilização da arquitetura ESCHER para o estudo de modelos para monitoramento e 

avaliação do nível de qualidade percebida. Por exemplo, a avaliação de qualidade em 

aplicações de voz. Neste tipo de aplicação, a avaliação é feita com base na percepção do 

usuário, através da utilização de técnicas como MOS (Mean Opinion Score) [KMK99], 

que mede o nível de satisfação do usuário. A despeito das vantagens deste modelo, a 

ausência do tratamento da correlação entre outros requisitos, além dos associados à voz, 

restringe sua utilização para avaliação de qualidade em aplicações multimídia. 

A arquitetura ESCHER também contribui para a modelagem de serviços, 

notadamente no que se refere à personalização [RRC03]. A definição de uma semântica 

de serviço que estabelece diferentes visões de qualidade, no nível do usuário, da 

aplicação, do Middleware e da rede, também representa uma importante contribuição da 

arquitetura ESCHER. 

A integração de requisitos não-funcionais e noções de QoS em uma única 

arquitetura representam uma importante contribuição da arquitetura ESCHER para a 

Engenharia de Requisitos. Dentre outros benefícios, esta integração permite a realização 

de requisitos não-funcionais através de elementos de QoS de baixo nível.  

Os requisitos não-funcionais utilizados pela arquitetura ESCHER estão 

relacionados à fase de utilização do produto, porém a implementação do princípio de 

separação de interesses facilita a integração com requisitos funcionais e outros 

requisitos não-funcionais da fase de processo. 

O tratamento da correlação entre requisitos não-funcionais conflitantes e o 

estabelecimento de prioridades na arquitetura ESCHER representam um avanço no 

tratamento efetivo de requisitos não-funcionais. Embora o NFR Framework [CNY00], 

apresente estas características, questões relacionadas a QoS ainda são pouco exploradas.  

Por fim, considerando que um contrato de QoS nada mais é do que um documento 

de requisitos que estabelece regras e valores negociados entre um provedor e um 

usuário de um determinado serviço ou conjunto de serviços é correto supor que a 
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arquitetura ESCHER pode contribuir também para elicitação de requisitos de QoS e 

para a definição de uma estrutura de documento que privilegie a perspectiva do usuário. 

A despeito do reconhecimento amplo dos benefícios da formalização, o uso de 

técnicas de descrição formal ainda não está bem difundido entre a comunidade de 

engenheiros de software e menos ainda na comunidade de redes. A especificação formal 

de todos os elementos arquiteturais e operações de uma arquitetura complexa como 

ESCHER, permite avaliar a expressividade do formalismo e a dificuldade no seu uso 

efetivo. 

Como conseqüência deste trabalho, foi possível avaliar a utilização da notação Z 

[SPI92] para formalização de elementos subjetivos, tais como os requisitos não-

funcionais. A utilização de variáveis lingüísticas, tais como “alto” e “baixo” para 

definição dos níveis de percepção e satisfação do usuário, explicitou uma limitação 

deste formalismo no que se refere à satisfação parcial de determinadas restrições. Por 

exemplo, em Z um elemento pertence ou não a um determinado conjunto. No caso de 

atendimento parcial, portanto, um elemento seria identificado como não pertencente ao 

conjunto. Seria o mesmo que dizer que um usuário está totalmente satisfeito ou está 

absolutamente insatisfeito. Tal abordagem não se aplica a níveis de satisfação. 

Tradicionalmente, a especificação de requisitos de QoS tem sido definida no nível 

de rede ou no nível de aplicação, somente. Na arquitetura ESCHER, a inclusão da 

camada de usuário no topo da arquitetura, permitiu que a especificação de QoS do 

usuário ganhasse em expressividade. Através das abstrações de ESCHER, o usuário 

pode definir QoS utilizando seu próprio vocabulário.  

Embora não tenham sido utilizados recursos e técnicas próprias da área de IHC – 

Interação Homem-Computador, a arquitetura ESCHER, e mais especificamente o 

modelo de percepção de qualidade proposto, certamente pode auxiliar o 

aprofundamento de estudos sobre a participação mais ativa do usuário na configuração 

de serviços que atendam às suas necessidades individuais.  
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7.2   Trabalhos Futuros 

Todas as áreas citadas durante a descrição das contribuições da arquitetura ESCHER 

abrem inúmeras possibilidades para trabalhos futuros. Contudo, existe um especial 

interesse na implementação das atividades definidas e na validação de determinadas 

propriedades da arquitetura proposta, principalmente aquelas que identifiquem 

especificações de QoS semanticamente equivalentes, que podem ser usadas no processo 

de negociação e em mecanismos de adaptação dinâmica.  

Especificações semanticamente equivalentes são definidas como aquelas que 

apresentam o mesmo equilíbrio entre requisitos não-funcionais, embora apresente 

restrições diferentes para determinados requisitos. 

Em modelos de serviços personalizados, a alocação eficiente de recursos é um 

desafio a ser vencido. Derivar solicitações de recursos a partir de qualquer combinação 

de restrições de qualidade definidas livremente pelo usuário torna o gerenciamento de 

recursos uma tarefa extremamente complexa. A utilização de características de QoS, 

tais como o skew e sua região transiente (ver seção 6.2.2) para concepção de 

mecanismos mais eficientes de gerenciamento de recursos, também consiste em 

importante trabalho de pesquisa. Neste contexto, a arquitetura ESCHER pode orientar 

estas pesquisas, uma vez que integra os diversos elementos envolvidos com QoS, desde 

o nível do usuário até o nível de parâmetros de rede, a partir de regras formalmente 

definidas. 

De forma geral, os resultados das simulações apresentados, bem como as 

perspectivas de trabalhos futuros, estão direcionados para a validação da hipótese de 

que o tratamento explícito da percepção do usuário apresenta benefícios tanto para o 

usuário como para o provedor de serviços. Para o usuário, porque a personalização de 

serviços permite o melhor atendimento de suas reais necessidades. Para o provedor, 

porque o tratamento da percepção permite um gerenciamento mais eficiente de recursos 

e possibilita majorar a cobrança por serviços de valor agregado, categoria que inclui os 

serviços personalizados. 
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Apêndice A   

Descrição XML do Contrato de QoS  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- edited with XMLSPY v2004 rel. 4 U (http://www.xmlspy.com) by Claudia 
Ribeiro (UFPE) --> 
<!-- QoS contract based on User Perception  --> 
<xs:schema targetNamespace="http://www.cin.ufpe.br" 
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" 
xmlns="http://www.cin.ufpe.br" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 
 <xs:complexType name="ContractType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="UserQoSspec" type="UserQoSspecType"/> 
   <xs:element name="ApplicationQoSspec" 
type="ApplicationQoSspecType" minOccurs="0"/> 
   <xs:element name="ServiceQoSspec" type="ServiceQoSspecType" 
minOccurs="0"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:element name="Contract" type="ContractType"> 
  <xs:annotation> 
   <xs:documentation> </xs:documentation> 
  </xs:annotation> 
 </xs:element> 
 <xs:element name="NFR" type="xs:string"/> 
 <xs:element name="Level"> 
  <xs:simpleType> 
   <xs:restriction base="xs:string"> 
    <xs:enumeration value="High"/> 
    <xs:enumeration value="Medium"/> 
    <xs:enumeration value="Low"/> 
   </xs:restriction> 
  </xs:simpleType> 
 </xs:element> 
 <xs:element name="QoSattr" type="xs:string"/> 
 <xs:element name="VirtualResource" type="xs:string"/> 
 <xs:element name="ValueRange" type="xs:anyType"/> 
 <xs:element name="QoSparam" type="xs:string"/> 
 <xs:element name="QoSchar" type="xs:string"/> 
 <xs:complexType name="ApplicationQoSspec"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Category" type="xs:string"/> 
   <xs:element name="TypeApplic" type="xs:string"/> 
   <xs:element name="QoSrequired" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"> 
    <xs:complexType> 
     <xs:sequence> 
      <xs:element ref="QoSattr"/> 
      <xs:element ref="ValueRange"/> 
     </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="UserQoSspecType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="QoSdesired" maxOccurs="unbounded"> 
    <xs:complexType> 
     <xs:sequence> 
      <xs:element ref="NFR"/> 
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      <xs:element ref="Level"/> 
     </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="QoSpriorities" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"> 
    <xs:complexType> 
     <xs:sequence> 
      <xs:element ref="NFR"/> 
     </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="QoSperceived" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"> 
    <xs:complexType> 
     <xs:sequence> 
      <xs:element ref="NFR"/> 
      <xs:element ref="Level"/> 
     </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="SatisfactionLevel" default="High"> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:enumeration value="High"/> 
      <xs:enumeration value="Medium"/> 
      <xs:enumeration value="Low"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
  <xs:attribute name="userID" type="xs:string" use="required"/> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="ServiceQoSspecType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="QoSagreed" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"> 
    <xs:complexType> 
     <xs:sequence> 
      <xs:element ref="QoSparam"/> 
      <xs:element ref="ValueRange"/> 
     </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="QoSprovided" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"> 
    <xs:complexType> 
     <xs:sequence> 
      <xs:element ref="QoSparam"/> 
      <xs:element ref="ValueRange"/> 
     </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="QoSmeasured" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"> 
    <xs:complexType> 
     <xs:sequence> 
      <xs:element ref="QoSchar"/> 
      <xs:element ref="ValueRange"/> 
     </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="VirtualResourceAlloc" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"> 
    <xs:complexType> 
     <xs:sequence> 
      <xs:element ref="VirtualResource"/> 
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     </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
   </xs:element> 
   <xs:element name="Status"> 
    <xs:simpleType> 
     <xs:restriction base="xs:string"> 
      <xs:enumeration value="Violated"/> 
      <xs:enumeration value="Negotiating"/> 
      <xs:enumeration value="Active"/> 
     </xs:restriction> 
    </xs:simpleType> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="QoSconstraintsType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element ref="NFR"/> 
   <xs:element ref="Level"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="QoSprioritiesType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element ref="NFR"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="QoSperceivedType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element ref="NFR"/> 
   <xs:element ref="Level"/> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
 <xs:complexType name="ApplicationQoSspecType"> 
  <xs:sequence> 
   <xs:element name="Category" type="xs:string"/> 
   <xs:element name="TypeApplic" type="xs:string"/> 
   <xs:element name="QoSrequired" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"> 
    <xs:complexType> 
     <xs:sequence> 
      <xs:element ref="QoSattr"/> 
      <xs:element ref="ValueRange"/> 
     </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 
   </xs:element> 
  </xs:sequence> 
 </xs:complexType> 
</xs:schema> 
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Apêndice B   

Especificação Formal da Arquitetura ESCHER 

 
 
[String, Value, ApplicType, Category, QoSMechanismType, VirtualResource, 
 QoSTypeValue] 
 
Level ::��High 	�Medium 	�Low 
 
NFRType ::��Generic 	�Specific 
 
Order ::��Increasing 	�Decreasing 
 
NFRsRelationType ::��Conflicting 	�Convergent 
 
StatusType ::��Negotiating 	�Active 	�Violated 
 
��NFR��������������������������������������
�name: String 
�description: String 
�type: NFRType 
�orderPrefer: Order 
�����������������������������������������
 
��QoSattr������������������������������������
�name: String 
�description: String 
�domain: QoSTypeValue 
�domainValue: QoSTypeValue � � Value 
�orderPrefer: Order 
�����������������������������������������
 
��QoSchar������������������������������������
�name: String 
�description: String 
�domain: QoSTypeValue 
�domainValue: QoSTypeValue � � Value 
�orderPrefer: Order 
�����������������������������������������
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��QoSparam �����������������������������������
�name: String 
�description: String 
�domain: QoSTypeValue 
�domainValue: QoSTypeValue � � Value 
�orderPrefer: Order 
�mech: QoSMechanismType 
�����������������������������������������
 
��UserQoSspecType��������������������������������
�QoSdesired: NFR 
 Level 
�QoSpriorities: NFR � NFR 
 NFR 
�QoSperceived: NFR 
 Level 
�SatisfactionLevel: Level 
� ����������������
�� nfr1, nfr2: NFR 
�   	��nfr1� nfr2� � dom QoSpriorities � �nfr2� nfr1� � dom QoSpriorities 
�   ���QoSpriorities �nfr1� nfr2� = nfr1 � QoSpriorities �nfr2� nfr1� = nfr1 
�      � QoSpriorities �nfr1� nfr2� = nfr2 � QoSpriorities �nfr2� nfr1� = nfr2��
�     � dom QoSperceived � dom QoSdesired 
�     � ran QoSpriorities � dom QoSdesired 
�����������������������������������������
 
��ApplicationQoSspecType ����������������������������
�category: Category 
�typeApplic: ApplicType 
�QoSrequired: QoSattr 
 Value � Value � Value 
�����������������������������������������
 
��ServiceQoSspecType ������������������������������
�QoSagreed: QoSparam 
 Value � Value � Value 
�QoSprovided: QoSparam 
 Value � Value � Value 
�QoSmeasured: QoSchar 
 Value � Value � Value 
�VirtualResourceAlloc: � VirtualResource 
�Status: StatusType 
� ����������������
�dom QoSprovided � dom QoSagreed 
�����������������������������������������
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��Contract �����������������������������������
�UserQoSspec: UserQoSspecType 
�ApplicationQoSspec: ApplicationQoSspecType 
�ServiceQoSspec: ServiceQoSspecType 
�����������������������������������������
 
��Layers ������������������������������������
�UserLayer: � UserQoSspecType 
�ApplicationLayer: � ApplicationQoSspecType 
�MiddlewareLayer: � ServiceQoSspecType 
�QoSMechanismLayer: � Contract 
�����������������������������������������
 
��Relationships���������������������������������
�SpecializedBy: NFR 
 NFR 
�Correlation: NFR � NFR 
 NFRsRelationType 
�Realization: NFR � QoSattr 
�RelatedTo: ApplicType � NFR 
�Impact: QoSattr � QoSchar 
�ClassifiedAs: ApplicType  Category 
�Restriction: Category � QoSchar 
 Value � Value � Value 
�MapQoSattrLevel: QoSattr � Level 
 Value � Value � Value 
�MapQoSchar2QoSparam: �QoSchar 
 Value � Value � Value��
�                     
 QoSparam 
 Value � Value � Value 
�MapQoSparam2Resources: �QoSparam 
 Value � Value � Value� 
 � 
VirtualResource 
� ����������������
�dom Realization � dom SpecializedBy 
�� dom Realization � ran SpecializedBy 
�  � ran Realization � dom Impact 
�  � dom ClassifiedAs � dom RelatedTo 
�����������������������������������������
 
��ESCHER ������������������������������������
�Layers 
�Relationships 
�����������������������������������������
 
�getQoSprovided: Contract 
 QoSparam 
 Value � Value � Value 
�getQoSperceived: NFR 
 Level 
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��init �������������������������������������
�∆ESCHER 
� ����������������
�UserLayer' = � 
�ApplicationLayer' = � 
�MiddlewareLayer' = � 
�QoSMechanismLayer' = � 
�SpecializedBy' = � 
�Correlation' = � 
�Realization' = � 
�RelatedTo' = � 
�Impact' = � 
�ClassifiedAs' = � 
�Restriction' = � 
�MapQoSattrLevel' = � 
�MapQoSchar2QoSparam' = � 
�MapQoSparam2Resources' = � 
�����������������������������������������
 
��AddQoSUser ����������������������������������
�∆Layers 
�ΞRelationships 
�typeApplic?: ApplicType 
�QoSdesired?: NFR 
 Level 
�QoSpriorities?: NFR � NFR 
 NFR 
� ����������������
��u: UserQoSspecType; a: ApplicationQoSspecType 
�   	�u . QoSdesired = QoSdesired? 
�     � u . QoSpriorities = QoSpriorities? 
�     � u . SatisfactionLevel = High 
�     � a . typeApplic = typeApplic? 
�     � a . category = ClassifiedAs typeApplic? 
�     � a . QoSrequired = � 
�   ��u � UserLayer 
�     � a � ApplicationLayer 
�     � UserLayer' = UserLayer � �u��
�     � ApplicationLayer' = ApplicationLayer � �a��
�     � MiddlewareLayer' = MiddlewareLayer 
�     � QoSMechanismLayer' = QoSMechanismLayer 
�����������������������������������������
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��MappingToQoSattr �������������������������������
�∆Layers 
�ΞRelationships 
� ����������������
��u: UserQoSspecType; a: ApplicationQoSspecType; nfr1, nfr2: NFR; l: Level; 
� q: QoSattr; QoSlev: QoSattr � Level 
 Value � Value � Value; 
� f: Value � Value � Value 
�   	�u � UserLayer 
�     � a � ApplicationLayer 
�     � �nfr1� l� � u . QoSdesired 
�     � �nfr1� nfr2� � SpecializedBy 
�     � ��a . typeApplic� nfr1� � RelatedTo 
�        � �a . typeApplic� nfr2� � RelatedTo��
�     � �nfr2� q� � Realization 
�     � dom QoSlev � dom MapQoSattrLevel 
�     � ran QoSlev � ran QoSlev 
�     � �q� l� � dom QoSlev 
�     � f � ran QoSlev 
�     � u . QoSdesired = u . QoSdesired � ��nfr2� l���
�     � a . QoSrequired = a . QoSrequired � ��q� f���
�   ��UserLayer' = UserLayer � �u��
�     � ApplicationLayer' = ApplicationLayer � �a��
�     � MiddlewareLayer' = MiddlewareLayer 
�     � QoSMechanismLayer' = QoSMechanismLayer 
�����������������������������������������
 



 

184 

��MappingToQoSchar ������������������������������
�∆Layers 
�ΞRelationships 
� ����������������
��a: ApplicationQoSspecType; s: ServiceQoSspecType; c: QoSchar; 
� f: Value � Value � Value 
�   	�a � ApplicationLayer 
�     � c � dom �dom a . QoSrequired   Impact��
�     � �a . category� c� � dom Restriction 
�     � f � ran Restriction 
�     � s . QoSmeasured = s . QoSmeasured � ��c� f���
�     � s . QoSprovided = � 
�     � s . QoSagreed = � 
�     � s . VirtualResourceAlloc = � 
�     � s . Status = Negotiating 
�     � s � MiddlewareLayer 
�   ��UserLayer' = UserLayer 
�     � ApplicationLayer' = ApplicationLayer 
�     � MiddlewareLayer' = MiddlewareLayer � �s��
�     � QoSMechanismLayer' = QoSMechanismLayer 
�����������������������������������������
 
��MappingToQoSparam������������������������������
�∆Layers 
�ΞRelationships 
� ����������������
��s: ServiceQoSspecType; c: QoSchar 
 Value � Value � Value; 
� p: QoSparam 
 Value � Value � Value 
�   	�s � MiddlewareLayer 
�     � c � s . QoSmeasured 
�     � �c� p� � MapQoSchar2QoSparam 
�     � p = s . QoSagreed 
�   ��UserLayer' = UserLayer 
�     � ApplicationLayer' = ApplicationLayer 
�     � MiddlewareLayer' = MiddlewareLayer � �s��
�     � QoSMechanismLayer' = QoSMechanismLayer 
�����������������������������������������
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��QoSnegotiation ��������������������������������
�∆Layers 
�ΞRelationships 
� ����������������
��u: UserQoSspecType; a: ApplicationQoSspecType; c: Contract; 
� s: ServiceQoSspecType; p: QoSparam 
 Value � Value � Value; 
� v: � VirtualResource 
�   	�u � UserLayer 
�     � a � ApplicationLayer 
�     � s � MiddlewareLayer 
�     � p � s . QoSagreed 
�     � �p� v� � MapQoSparam2Resources 
�     � s . QoSprovided = p 
�     � s . VirtualResourceAlloc = v 
�     � c . UserQoSspec = u 
�     � c . ApplicationQoSspec = a 
�     � c . ServiceQoSspec = s 
�     � c � QoSMechanismLayer 
�     � s . Status = Active 
�   ��UserLayer' = UserLayer 
�     � ApplicationLayer' = ApplicationLayer 
�     � MiddlewareLayer' = MiddlewareLayer 
�     � QoSMechanismLayer' = QoSMechanismLayer � �c��
�����������������������������������������
 
��MonitoringContract ������������������������������
�∆Layers 
�ΞRelationships 
� ����������������
��c: Contract; p: QoSparam 
 Value � Value � Value; s: ServiceQoSspecType 
�   	�s � MiddlewareLayer 
�     � c � QoSMechanismLayer 
�     � c � dom getQoSprovided 
�     � p = getQoSprovided c 
�     � p = s . QoSprovided 
�   ��UserLayer' = UserLayer 
�     � ApplicationLayer' = ApplicationLayer 
�     � MiddlewareLayer' = MiddlewareLayer � �s��
�     � QoSMechanismLayer' = QoSMechanismLayer � �c��
�����������������������������������������
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��upwardsMapping ��������������������������������
�∆Layers 
�ΞRelationships 
� ����������������
��u: UserQoSspecType; c: Contract; s: ServiceQoSspecType; nfr: NFR; l1, 
� l2: Level 
�   	�u � UserLayer 
�     � c � QoSMechanismLayer 
�     � s � MiddlewareLayer 
�     � ! s . QoSprovided = s . QoSagreed 
�     � �nfr� l1� � u . QoSdesired 
�     � nfr � dom �Realization � Impact��
�     � nfr � dom getQoSperceived 
�     � l2 = getQoSperceived nfr 
�     � ! l1 = l2 
�     � u . QoSperceived = u . QoSperceived � ��nfr� l2���
�     � s . Status = Violated 
�   ��UserLayer' = UserLayer � �u��
�     � ApplicationLayer' = ApplicationLayer 
�     � MiddlewareLayer' = MiddlewareLayer � �s��
�     � QoSMechanismLayer' = QoSMechanismLayer 
�����������������������������������������
 
��UserSatisfactionLevel�����������������������������
�∆Layers 
�ΞRelationships 
� ����������������
��u: UserQoSspecType 
�   	�u � UserLayer 
�     � ��u . QoSdesired = u . QoSperceived " u . SatisfactionLevel = High��
�        � �u . QoSdesired # u . QoSperceived = � 
�           " u . SatisfactionLevel = Low��
�        � u . SatisfactionLevel = Medium��
�   ��UserLayer' = UserLayer � �u��
�     � ApplicationLayer' = ApplicationLayer 
�     � MiddlewareLayer' = MiddlewareLayer 
�     � QoSMechanismLayer' = QoSMechanismLayer 
�����������������������������������������
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��AdaptationContract ������������������������������
�∆Layers 
�ΞRelationships 
� ����������������
��u: UserQoSspecType; c: Contract; s: ServiceQoSspecType; nfr1, nfr2: NFR; l1, 
� l2: Level 
�   	�u � UserLayer 
�     � c � QoSMechanismLayer 
�     � s � MiddlewareLayer 
�     � u . SatisfactionLevel $ High 
�     � �nfr1� l1� � u . QoSdesired 
�     � �nfr1� l2� � u . QoSperceived 
�     � l1 $ l2 
�     � l1 = High 
�     � l1 = Medium 
�       � l2 = Low 
�       � Correlation �nfr1� nfr2� = Conflicting 
�       � ��nfr1� nfr2�� nfr1� � u . QoSpriorities 
�       � s . Status = Negotiating 
�   ��UserLayer' = UserLayer 
�     � ApplicationLayer' = ApplicationLayer 
�     � MiddlewareLayer' = MiddlewareLayer � �s��
�     � QoSMechanismLayer' = QoSMechanismLayer 
�����������������������������������������
 
��noAdaptationContract �����������������������������
�ΞLayers 
�ΞRelationships 
� ����������������
��u: UserQoSspecType; s: ServiceQoSspecType 
�   	�u � UserLayer 
�     � u . SatisfactionLevel = High 
�     � s � MiddlewareLayer 
�     � s . Status = Active 
�   ��UserLayer' = UserLayer 
�     � ApplicationLayer' = ApplicationLayer 
�     � MiddlewareLayer' = MiddlewareLayer � �s��
�     � QoSMechanismLayer' = QoSMechanismLayer 
�����������������������������������������
 
downwardsMapping��  MappingToQoSattr � MappingToQoSchar � 
MappingToQoSparam 
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AdaptationProcess��  AdaptationContract � downwardsMapping � QoSnegotiation 
 
NegotiatingPhase��  AddQoSUser � downwardsMapping � QoSnegotiation 
 
MonitoringPhase�� �
  MonitoringContract � upwardsMapping � UserSatisfactionLevel 
  � noAdaptationContract � AdaptationProcess 
 
ESCHERApplication��  NegotiatingPhase � MonitoringPhase 
 
 
 



 

 

 




