
Resumo 

O presente trabalho apresenta a futura e promissora Arquitectura de Redes de Informação e 

Telecomunicações (TINA).  

TINA-C representa o consórcio internacional que define a arquitectura de software TINA. Esta 

arquitectura visa a introdução rápida e flexível de serviços avançados de telecomunicações, 

considerando de uma forma integrada a gestão dos serviços e da própria infraestrutura de rede que 

os suporta. Os serviços são construídos usando aplicações de software desenvolvidas por diferentes 

vendedores.  

A arquitectura TINA é composta por uma arquitectura lógica que define conceitos básicos de 

distribuição e interoperabilidade, uma arquitectura de serviços que inclui a especificação, projecto e 

gestão dos serviços e uma arquitectura de gestão que lida essencialmente com a gestão dos 

recursos da rede.  

O objectivo principal desta tese concentra-se na definição e demonstração do funcionamento da 

arquitectura TINA relativamente à gestão específica de um determinado tipo de recursos - os que 

estão directamente envolvidos na gestão das conexões. A Arquitectura de Gestão das Conexões 

(CMA) é extensivamente explicada neste documento, procurando-se simultaneamente demonstrar as 

suas capacidades e a forma como podem ser utilizadas por serviços avançados de 

telecomunicações. Deste modo, faz-se uma completa descrição dos princípios e conceitos básicos da 

arquitectura, assim como uma avaliação teórica das suas potencialidades e limitações.  

Este trabalho foca-se essencialmente na especificação da interface de acesso do domínio dos 

serviços ao domínio de gestão de rede. Mais precisamente, na forma como se encontram modelados 

os recursos de rede necessários à gestão das conexões e como podem aceder os serviços às suas 

capacidades sempre que necessitem de estabelecer, alterar ou libertar conexões. A determinação 

cuidada do conhecimento comum partilhado por ambos os domínios mantendo, no entanto, 

indepêndencia na funcionalidade inerente a cada um, tem uma importância crucial na definição das 

restantes interfaces da arquitectura CMA e por consequência nos objectivos últimos da arquitectura 

TINA que se pretende ser tão aberta e flexível quanto possível.  

Abstract 

The current work presents the future and promising TeIecommunications Information Networking 

Architecture (TINA).  

TINA-C is a worId-wide consortium that defines the software architecture TINA. This architecture aims 

the rapid and flexibIe introduction of advanced information and teIecommunication services by 



considering the abiIity to manage services and the network infrastrucutre in an integrated way. The 

services are constructed by using software appIications deveIoped by different vendors.  

TINA architecture is composed of a IogicaI architecture which defines basic concepts of distribution 

and interoperabiIity, a service architecture that incIudes service specification, design and management 

and a management architecture essentially deaIing with network resource management.  

The main objective of this thesis is the definition and demonstration of the architecture management 

functionaIity of a certain group of resources, the one that is directIy involved in connection 

management. TINA Connection Management Architecture (CMA) is explained in this document 

together with the demonstration of its capabilities and how they can be used by advanced 

telecommunication services. Thus, a complete description of the architecture basic concepts and 

principIes is presented, as well as a theoretic evaluation of their potentialities and limitations.  

The focus of the work carried through was essentially on the interface specification to the network 

management domain and the way it can be accessed by service domain. The complete 

characterisation of the shared knowIedge between domains, keeping the functionality as independent 

as possible, is cruciaI to the definition of the remaining architecture interfaces and as a consequence 

to TINA as an open and flexible architecture.  


