
Resumo 

Nos últimos anos tem-se assistido a uma evolução sem precedentes no universo das 

telecomunicações, em que arquitecturas de redes e de serviços baseadas em IP assumem uma 

posição cêntrica, dando expressão a uma convergência para redes “all IP”. Esta convergência está a 

assumir uma particular relevância no contexto das redes celulares com a sua evolução para redes de 

3a Geração.  

Nesta simbiose de redes de 3a Geração com redes IP, foi identificada a oportunidade de conceber e 

eventualmente desenvolver um componente para a rede de acesso, em redes UMTS. Os principais 

requisitos identificados para este novo componente eram permitir uma convergência acrescida de 

ambientes de rede fixos/privados para ambientes de rede públicos/móveis através do recurso a 

acessos UMTS, de uma forma mais integrada do que nas soluções normalizadas.  

Esta dissertação teve por principais objectivos a identificação de requisitos, a pré-especifição, e a 

validação em função dos requisitos, do componente de rede acima proposto.  

Nesse sentido foram analisados cenários de convergência de ambientes de rede fixos/privados para 

ambientes de rede públicos/móveis no contexto das tendências de evolução das redes IP e das redes 

celulares de 3a Geração. Foram identificadas e apresentadas várias alternativas arquitectónicas para 

o componente de rede de acesso das quais se seleccionou a que melhor satisfazia os requisitos 

identificados. Procedeu-se posteriormente, a uma análise aprofundada da alternativa seleccionada 

em que foram definidos os principais vectores da especificação do componente de rede, tendo-se 

concluído com uma avaliação dos resultados obtidos.  

Abstract 

Recent years have seen a significant evolution in the telecommunication's universe, where IP based 

networks and service architectures are taking a central position, giving credence to a convergence 

towards “all IP” networks. This convergence assumes a particular relevance in the context of evolution 

to Third Generation Cellular Networks.  

From this symbiosis of Third Generation Cellular Networks with IP Networks, the opportunity was 

identified to conceive and, eventually, to develop an access network component for UMTS networks. 

The main requirement identified for this new component was to allow a deeper convergence between 

fixed/private and public/mobile network environments than in normalized solutions, by resorting to 

UMTS access networks.  

The main objectives of this thesis were to identify the requirements, the pre-specification and the 

validation of the above-mentioned network component.  



The developed work has consisted in the analysis of convergence scenarios from fixed/private to 

public/mobile network environments considering the evolutionary trends of IP and Third Generation 

Cellular networks. Then, several architectural alternatives for the access network component were 

identified and analyzed.  

Finally the most promising alternative (considering the requirements identified) was chosen to perform 

a deeper analysis. Its main specification vectors were defined and the final results evaluated.  


