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Tema / Titulo

Evolução para APIs TMForum

Contexto

O mercado de telecomunicações tem vindo a passar por uma grande evolução nos últimos anos.

Esta evolução veio aumentar a complexidade dos sistemas dos operadores tanto no número de sistemas como na quantidade e complexidade dos 
dados. Com esta evolução, e a rapidez com que o mercado tem evoluído, a informação trocada entre sistemas tem adquirido cada vez mais 
relevância.

Estas alterações têm vindo a aumentar a complexidade de integração entre sistemas. Com isto em mente a TM Forum, a associação global do setor 
para provedores de serviços e seus fornecedores no setor de telecomunicações, desenvolveu um conjunto de APIs REST para padronizar as 
comunicações entre os vários sistemas.

A Altice Labs, mantendo a exigência ao nível dos padrões de qualidade que faz parte do seu DNA, quer adotar este conjunto de APIs, mas sem que 
isto tenha impacto nas APIs atuais, que os nossos clientes espalhados pelo mundo já utilizam.

Para isto é necessário analisar e desenvolver uma estratégia de implementação destas APIs, sem que a mesma tenha impacto no negocio dos 
nossos clientes.

O primeiro produto da suite da Altice Labs a implementar estas APIs, vai ser o Alarm Manager. O Alarm Manager é o fault management system da 
Altice Labs, um sistema centralizado de deteção e analise de alarmes.

Objetivos do Projeto

Pretende-se com este projeto avaliar a melhor abordagem para a evolução das APIs northbound do produto tendo em conta as melhores praticas TM 
Forum, sem afetarem as APIs em utilização pelos nossos clientes. Esta análise irá resultar na implementação da abordagem acordada.

Aspetos Inovadores

APIs

Ferramentas a utilizar

Java; JBoss Quarkus; FlinkApache Kafka; Oracle/PostgreSql; Docker; Kubernetes, Graylog, Grafana, Prometheus
Ferramentas de processo de desenvolvimento: JIRA, WIKI, SVN, …

Referências Bibliográficas

Atividades

https://wiki.ptin.corppt.com/display/~bruno-m-rebelo


Analise das APIs TMForum e das atuais APIs do produto
Definição dos requisitos funcionais e não funcionais
Analise das possíveis abordagens para resolver o problema
Implementação da abordagem acordada
Participação na integração da solução selecionada

Competências Chave Requeridas

Dinâmico e com boa capacidade de investigação e capacidades analíticas
Comunicativo e com grande espírito de equipa
Conhecimentos de APIs, incluindo arquiteturas, melhores praticas e protocolos de comunicação
Noções de arquiteturas baseadas em micro-serviços

Orientador (nome e email)

Bruno Miguel Bailao Rebelo - bruno-m-rebelo@alticelbs.com
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