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Resumo- Centrais telefônicas vêm cumprindo seu papel de comutar a comunicação
entre participantes desde final do século XIX, ano em que a primeira central
telefônica do mundo foi inaugurada, em New Haven, Connecticut. Desde então,
suas numerosas implementações e versões vêm possibilitando a criação de
complexos sistemas de comunicação através dos anos, e mesmo hoje em dia as
centrais telefônicas digitais têm um papel fundamental quando falamos de telefonia
IP.

A BYNE é uma empresa brasileira que oferece uma solução de integração de
diversas tecnologias, dentre as quais as principais tecnologias de comunicação
comum ou comunicação de missão crítica. Para tal, a empresa precisa garantir aos
seus clientes eficiência e segurança através de seus equipamentos e aplicações.
Seu principal produto, o ControlONE, oferece uma ampla gama de opções de
integração, indo desde telefonia até sistemas de rádio enlace e redes de câmeras
de segurança. Dentro da estrutura de serviços do ControlONE, toda a sua parte de
infraestrutura de telefonia, como filas e ramais registrados, sempre foi oferecida
através de centrais telefônicas digitais. Para tal, além da instalação do servidor do
ControlONE, existe também a necessidade da instalação e manutenção de um
equipamento PABX no ambiente do cliente. Pensando em clientes que não
necessitam de funcionalidades complexas e da disponibilidade de grandes números
de ramais e filas dentro do seu sistema, a BYNE passou a disponibilizar junto ao
ControlONE funcionalidades simples de centrais telefônicas digitais, como slots para
registro de ramais, planos numéricos e aplicações simples como o Pickup e
Conferências, sem a necessidade de instalação de um equipamento PABX extra.
Neste trabalho, será analisado esse processo de desenvolvimento e aplicação
dessa nova funcionalidade oferecida pela empresa.
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1. Introdução

A comunicação é um processo que envolve a troca de informações entre dois
ou mais interlocutores por meio de signos e regras semióticas mutuamente
entendíveis. Trata-se de um processo social primário, que permite criar e interpretar
mensagens que provocam uma resposta. Esse processo é considerado por muitos
um dos fatores determinantes na acelerada evolução do ser humano em
comparação com outros seres vivos, e continua sendo essencial para a raça
humana mesmo nos dias de hoje.

Com linguagens e a consequente vantagem evolutiva já estabelecidas, foi
uma questão de tempo até que se iniciasse um processo de criação de ferramentas
que nos permitissem exercer o processo de comunicação a distância. Sinais, gestos
e sons já eram processos dominados, e com o surgimento da escrita, observamos o
surgimento das cartas e dos telégrafos, e por consequência o surgimento das
telecomunicações.

Conforme o tempo foi passando, fomos capazes de desenvolver diferentes
maneiras de nos comunicarmos à distância, e isso abriu muitas portas. A distância,
muitas vezes limitadora principalmente nas indústrias, já não era mais um
empecilho. Não demoraria muito para que tecnologias como o telefone e o rádio
virassem parte da rotina do ser humano. Atualmente, diversas tecnologias de
comunicação são utilizadas, não apenas pessoalmente mas também
profissionalmente, dentro das mais variadas indústrias. A possibilidade de se
comunicar a distância não apenas adicionou vários setores já existentes, como os
setores de energia e acadêmicos, mas também criou setores completamente novos,
como o de telemarketing.

O papel fundamental das telecomunicações nas mais diversas operações das
mais variadas indústrias criou um enorme incentivo ao estudo e desenvolvimento de
novas técnicas e tecnologias relacionadas à comunicação a distância. Diversos
mercados necessitam de comunicação entre os seus diferentes setores, e o nível de
importância de que tal comunicação seja eficiente pode variar bastante. Para alguns
setores, a comunicação desempenha um papel não tão crítico, onde determinadas
falhas não colocam em risco a produção ou a vida dos funcionários. Em alguns
casos, porém, a comunicação sem falhas é um pré-requisito essencial.

Chamamos de comunicações de missão crítica o tipo de comunicação que
visa oferecer robustez e garantia de entrega em ambientes críticos, como locais e
empresas que operam em situações de risco armazenando, manipulando ou
processando materiais inflamáveis, como gases ou explosivos sujeitos a
vazamentos, degradação química ou autocatalítica, e também locais que sofrem
ação de agentes exteriores, tais como, calor, umidade, faíscas, fogo, fenômenos
sísmicos, choque e atritos ou situações de emergência. Momentos de falha em tais
setores podem resultar em cidades inteiras sem abastecimento elétrico, ou a perda



de uma ou mais vidas, então é evidente que em tais situações uma boa
comunicação é fundamental e passa a ser um fator determinante.

É muito comum em empresas que operam missões críticas variados sistemas
serem utilizados em conjunto. Muitas vezes, os agentes que estão em campo
possuem sistemas redundantes de GPS, para se localizarem em locais com pouco
ou nenhum sinal de rede, e também de rádio para se comunicar com as centrais de
controle e operação, e saberem onde e como devem atuar. Tais centrais de controle,
por sua vez, além do sistema de rádio, também possuem outros sistemas de
comunicação, como telefones para se comunicar com sistemas públicos de
segurança como polícia e bombeiros, por exemplo. Podem possuir também
computadores para acessar a Internet e bancos de dados e monitores para vigiar
câmeras de segurança e outros indicadores variados. É fácil entender que sistemas
deste tipo podem se tornar extremamente complexos, e o operador, que deveria
estar concentrado em executar o seu trabalho de forma eficiente, fica suscetível a
falhas devido à grande complexidade operacional de se lidar com variados sistemas
específicos.

Devido a essa problemática apresentada, existem empresas que apostam no
desenvolvimento de soluções para a integração desses sistemas de comunicações
para missão crítica. Aplicações capazes de integrar sistemas de câmeras de
segurança, telefonia, rádio, automação predial ou industrial, entre outros, em uma
mesma interface, para que o operador consiga trabalhar de forma eficiente e
consequentemente mais segura.
As chamadas mesas de operação podem ser aplicações sendo executadas em um
computador, ou em hardware dedicado completamente para tal função, e utilizam os
mais diversos protocolos e APIs de acesso para receber e enviar mensagens para
os sistemas que integra. Como são aplicações que conectam diferentes sistemas,
incluindo sistemas de comunicação voltados para missão crítica, elas por si só
apresentam algumas características de tais sistemas de comunicação, como a
ênfase na redundância de conexão e alta disponibilidade do serviço e atendidos
pela solução.

Em aplicações de integração desse tipo, é muito comum que o seu
desenvolvimento seja segmentado em diversos protocolos que se comunicam com
diferentes sistemas externos, sejam esses sistemas externos soluções para missão
crítica ou sistemas simples de comunicação. Por exemplo, é boa prática que dentro
da aplicação, um protocolo de rádio seja executado para gerenciar a troca de
mensagens do software da mesa com o sistema externo de rádio. Nesse caso, o
sistema de rádio seria um produto de terceiros, que pode ou não oferecer uma API
de comunicação, e o protocolo citado seria a parte do sistema de integração
responsável por se comunicar com tal sistema de rádio utilizando a API ou qualquer
outro meio possível. Muitas vezes, soluções de terceiros são a única maneira
possível para que tal integração seja possível, e em outras, o uso de tais soluções é
feito apenas por facilidade no desenvolvimento e não necessariamente



necessidade. Nesse segundo caso, é possível que exista a possibilidade de
otimização no sistema.

É comum encontrarmos aplicações disponíveis que entregam alguma
funcionalidade que é necessária no nosso sistema. Utilizar tais aplicações pode ser
vantajoso, já que implementar tal funcionalidade pode ser complexo e demandar
tempo. Porém, também existe a possibilidade de tais aplicações prontas entregarem
muito mais do que o necessário para as soluções. Nesses casos, às vezes o
caminho mais eficiente escolhido é o de se implementar uma versão mais básica de
tal solução, e dessa forma não integrar algo que pode acabar deixando sua
aplicação mais pesada ou suscetível a erros.

A empresa BYNE possui uma mesa de operações que dá ao usuário acesso
a uma aplicação de integração de sistemas de comunicações normais ou para
missões críticas. Empresas como Itaipu, do setor de geração de energia, ou o
Banco BBM, do setor financeiro, são exemplos de empresas que se beneficiam
desse sistema de integração. Para garantir confiabilidade quando operada em
sistemas críticos, sua solução oferece diversos sistemas de garantia de entrega,
redundância, alta disponibilidade, entre outros.

Uma de suas funcionalidades mais utilizadas por clientes atualmente é a
integração com sistemas de telefonia IP. Para entregar tal integração, a BYNE
utilizava uma solução de terceiros de central telefônica IP, que por sua vez se
comunica com o servidor principal do ControlONE, e através desse conjunto de
tecnologias é possível que o usuário faça e receba chamadas, crie conferências,
monitore filas e tenha acesso a um sistema de auditoria das operações realizadas.

Figura 1: Arquitetura do sistema ControlONE implantada em um cliente.



A solução de central telefônica utilizada para tal integração é extremamente
robusta, estabelecida no mercado e conta com uma quantidade muito grande de
funcionalidades disponíveis para o uso do ControlONE. De fato, o número elevado
de tais funcionalidades muitas vezes está além do que a solução da empresa
realmente necessita. Em determinado momento, a BYNE decidiu que tal solução de
terceiros de central telefônica IP não atendia mais às suas necessidades, e por tal
motivo, a empresa optou por desenvolver e incorporar algumas dessas
funcionalidades no seu próprio produto, podendo dessa forma desacoplar a central
telefônica, antes necessária no sistema. Este projeto tem como intenção estudar o
processo de desenvolvimento e atualização do sistema realizado pela empresa.

2. Metodologia

Para o desenvolvimento do projeto, serão executadas três etapas para que a
aplicação seja desenvolvida de maneira que corresponda às reais necessidades das
partes interessadas.

Delineamento da pesquisa

Aqui será feita a definição clara e precisa do tema ou produto que será
estudado. Será executado com objetivo de delimitar, dentro de uma área de
pesquisa, o objeto que se pretende investigar, facilitando o levantamento e a análise
da bibliografia.

Preparação e Coleta dos dados

Nesse passo, será feito o contato com a empresa responsável pela
tecnologia, para averiguar a disponibilidade e interesse no estudo de caso.
Realizando o contato e recebendo uma resposta positiva, a coleta de dados será
feita. Nesse estudo, os dados serão principalmente amostras de código, detalhes da
infraestrutura da solução e depoimentos dos envolvidos na implementação e no uso.

Análise do caso e Elaboração dos relatórios

Nessa etapa do trabalho, será feita a análise dos dados coletados e
consequentemente a elaboração do relatório, onde tais dados serão organizados
para serem apresentados para a empresa e para a banca.
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