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Resumo 

A manutenção e o suporte técnico-operacional em um ambiente corporativo envolve 
uma série de atividades distintas, mas ao mesmo tempo fortemente interdependentes. A 
complexidade e dimensão do ambiente envolvido determinarão, proporcionalmente, a 
necessidade de atendimento de menores ou maiores parcelas deste rol de atividades.  

Em alguns casos, minimizar o enfoque sobre uma ou outra atividade poderá trazer 
insignificantes perdas e, em outros, poderá produzir conseqüências críticas. Neste trabalho é 
feita uma revisão a respeito dos conceitos envolvendo “Sistemas de Registro de Problemas”, 
ou como são comumente chamados, “Sistemas TTS” (Trouble Ticket System).  

Particularmente, estes conceitos serão relacionados com o foco do projeto de pesquisa 
atualmente em desenvolvimento pelo grupo de gerência de redes do laboratório da ReMAV 
Metropoa da PUCRS: o FreeNMS [FreeNMS 2003]. Basicamente, o foco deste projeto é o 
desenvolvimento de um Sistema de Gerência de Redes (NMS – Network Management 
System) padrão SNMP. Principalmente, o desenvolvimento de uma “solução” para Centros de 
Controles de Redes (NOC) em operadoras de redes Telecom. 

O motivo particular para o estudo de Sistemas TTS é a necessidade de provermos com 
um módulo com estas funcionalidades o sistema FreeNMS. 
 
Introdução 

De acordo com Terplan apud [Sphon 2002], o "Network Operation Center" (NOC) 
consiste em uma coleção de atividades requeridas para manter dinamicamente o nível de 
serviço em uma rede ou conjunto de redes. Estas atividades asseguram alta disponibilidade de 
recursos pelo rápido reconhecimento de problemas e degradação de performance, disparando 
funções de controle quando for necessário. 

Para verificar se o nível de serviço atual corresponde ao desejado, informações são 
extraídas da rede para obter a funcionalidade e performance em tempo real. As informações 
são obtidas continuamente ou sob demanda e armazenadas no banco de dados da gerência da 
rede. Partes destes dados são submetidos à análise e outros dados são utilizados para comparar 
o status real da rede com aquele desejado (planejado), permitindo verificar se alguma 
anomalia está ocorrendo. Deve-se preparar uma série de atividades para resolução de 
problemas, desde uma simples substituição de um dispositivo defeituoso até a execução de 
ferramentas mais sofisticadas para um diagnóstico mais acurado do problema. 



A utilização de um "Sistema de Registro de Problema" (Trouble Ticket System) auxilia 
o NOC no diagnóstico do problema e permite criar um Banco de Dados (BD) de experiências 
com problemas, viabilizando a utilização de sistemas especialistas na solução dos problemas. 

Os TTS também agilizam o processo de controle da rede porque permitem uma 
comunicação direta com os responsáveis pelo NOC [RFC 1297]. 

 
Funções e características de um Sistema TTS 

O "Registro de Problema" (o cadastro que é realizado a cada novo registro no sistema 
TTS) deve prover um histórico completo do problema de forma que qualquer operador possa 
tomar alguma iniciativa sem que para isso tenha de consultar outro operador: 
 

• Deve permitir um melhor escalonamento de problemas atribuindo prioridades aos 
mesmos. Os supervisores e operadores poderão tomar decisões acerca da necessidade 
ou não de mais pessoal pela carga corrente do "Centro de Operações de Rede". Seria 
interessante permitir que a prioridade dos registros mudasse de acordo com a hora do 
dia ou em resposta a alarmes de tempo. 

• Se o TTS for suficientemente integrado ao sistema de e-mail, então alguns registros 
podem ser despachados diretamente aos responsáveis.  

• Deve-se atribuir um "timeout" para cada registro de problema. Caso o problema não 
seja resolvido em tempo, automaticamente é acionado um alarme. A fim de se evitar 
"postergação indefinida", pode-se adotar um escalonamento baseado no tempo de 
espera, no tipo de rede e na severidade do problema. 

• Caso a empresa opere em mais de um Centro de Operações de Rede, deve-se canalizar 
os registros ao grupo de engenheiros, operadores ou representantes de clientes 
responsáveis por aquela rede de onde provem o registro de problema. 

• Fornece mecanismos para a obtenção de estatísticas tais como: "Tempo Médio entre 
Falhas" (MTBF – Mean Time Between Failure), "Tempo Médio de Conserto" MTBR 
Mean Time Between Repair) e “Tempo Médio para Falhas” (MTTF – Mean Time 
ToFailure). Uma coleta e análise apropriadas de tais estatísticas permitem que se 
tomem medidas preventivas a eventuais falhas em dispositivos do sistema. 

 
Potenciais Usuários de um TTS 

Os potenciais usuários de um TTS dependerão de quão sofisticado será o sistema de 
registro de problemas. Se este sistema tiver um mecanismo de ajuda orientado por um sistema 
especialista, boa parte do registro pode ser feita quase que automaticamente. Dessa forma, 
qualquer usuário (ou seja, incluindo o usuário final) poderá usufruir do sistema.  

Deve-se ressaltar também que mecanismos de segurança são fundamentais (prover 
logs e passwords) para um bom e correto funcionamento de um TTS. Caso o TTS não seja tão 
amigável, este poderá ser utilizado somente pelo pessoal que detenha conhecimento mais 
aprofundado do sistema (administradores). É importante que o TTS esteja disponível ao 
usuário final porque diminui a burocracia na solução de qualquer problema. 

 
Resultados Obtidos 

No caso do FreeNMS, sistema ao qual o TTS aqui descrito tem integração total, as 
bases de dados foram integradas de forma a permitir compartilhamento de informações. Desta 
forma, quando o sistema FreeNMS detecta alguma falha em algum dos equipamentos 
gerenciados, o alarme é aberto imediatamente no sistema TTS agregado, com a abertura de 
chamado. Isto proporciona uma grande facilidade para os técnicos operadores do NOC, pois a 
partir do alarme de problema detectado pelo sistema NMS, este registro poderá ser enviado 



para o sistema TTS com pouca ou até mesmo nenhuma intervenção por parte do operador do 
sistema. 

 
 
Proposta 

Uma das razões que nos motivou a descrever, neste documento, o trabalho realizado no 
TTS integrado ao FreeNMS é de identificar trabalhos correlatos e pesquisas avançadas neste 
tema. É sabido que a utilização de Inteligência Artificial em sistemas TTS pode contribuir 
muito para o encaminhamento de chamados para “o técnico correto” indicando inclusive a 
“ferramenta adequada” para a solução do problema em questão.  

Ainda existe a possibilidade que outros grupos que pesquisam na área de gerência de 
redes possam vir a necessitar também de um TTS. Este trabalho está disponível para que estes 
grupos pesquisem e avaliem nossas experiências na área. 

Desta forma, grupos de pesquisa que queiram unir-se ao trabalho já desenvolvido 
poderiam contribuir de inúmeras formas. 
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