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1.Arquitetura de redes e plano de numeração da SMP

A arquitetura de redes do SMP deverá ser muito eficiente, tendo em vista que a tarifa do SMP
depende em sua maior parte dependerá principalmente da eficiência das redes de SMP. Como
os operadores de SMP deverão cobrir uma faixa de áreas maior do que as dos operadores de
celular existentes, exige-se de um operador de SMP que projete sua arquitetura ótima de redes
incluindo-se as linhas de acesso local [linhas locais que permitam o acesso e igualmente linhas
de longa distância]. Encomenda-se que a ANATEL permita que um operador de SMP possa
construir sua rede sem qualquer controle.

Da mesma forma, o plano de numeração do SMP deverá respeitar as recomendações da ITU
[União Internacional para as Telecomunicações], tendo em vista que o sistema GMS pode dar
suporte aos serviços internacionais de “roaming” com muitos países do exterior.

2.Cuidados com as questões de segurança

Como o sistema GSM emprega o cartão SIM para a autenticação PIM e o roaming, poderão ser
necessárias algumas novas diretrizes para aumentar a segurança.
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1.Condições de “Roaming”

Nos serviços de telefonia celular existentes, o serviço analógico é igualmente fornecido, com a
finalidade de propiciar um “roaming” em nível nacional. Entretanto, o sistema analógico
somente pode prover um serviço de voz e a eficiência da utilização de sua freqüência é inferior
ao sistema digital. Da mesma forma, o sistema analógico tem um desempenho muito ruim em
termos e o custo do terminal de modo dual é um custo elevado. Levando-se em conta estas
situações, o SMP deverá prover serviços de “roaming” em nível nacional, sem usar o sistema
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analógico. Não é difícil, pois o sistema de 1.8GHz-SMP irá utilizar a mesma tecnologia baseada
em GSM.

Igualmente, os serviços de “roaming” entre os operadores de telefonia celular existentes
(CDMA/TDMA) e os novos operadores de SMP (GSM) deverá ser conseguido sem atritos
[suavemente]. Entretanto, deve-se observar que os terminais de modo dual dos operadores de
celular que existem (CDMA/TDMA) e os novos operadores de SMP (GSM) não existem
atualmente.

2.Planejamento das Freqüências

No Brasil, uma parte da freqüência de 1,9GHZ já foi reservada para  os serviços de WLL.
Entretanto, essa faixa de freqüências (1910 – 1950 MHz) está imbricada sobre [recobre] o
espectro IMT-2000. Considerando-se a grande demanda futura para as utilizações de
multimídia que não necessitem do uso de cabo, poderá ser necessário de recolocar esta faixa
de freqüências não para a aplicação WILL, mas para futuros serviços móveis, como o 3G.

Recomenda-se que a ANATEL comece o estudo e tome providências para esclarecer o
programa.


