
O ECG da COMSOFT é uma nova tecnologia desenvolvida como o

novo padrão para os serviços de manipulação de mensagem no ATN.

Ele se baseia em uma especificação compreensiva elaborada em 

conjunto com a EUROCONTROL e os estados membros europeus.

ECG
EATM Communication Gateway

Além da capacidade do ECG em lidar
com todos os padrões internacionais
e ICAO de interoperabilidade (ATN,
CIDINI, AMHS, AFTN) um dos pontos
fortes do ECG é seu terminal flexível
de manipulação da mensagem, que
pode ser facilmente personalizado 
de acordo com as necessidades 
pessoais do usuário. Isso garante
uma adaptação suave para uma 
vasta quantidade de ambientes 
operacionais em qualquer provedor
de serviços de navegação aérea.

A arquitetura aberta da COMSOFT 
e, portanto da ECG para projetar 
e implementar implica em uma 
composição modular tanto para o
equipamento como para o programa. 

A COMSOFT empreendeu um esforço
especial na compatibilidade do ECG
com equipamentos padronizados e
que estivessem bem estabelecidos no
mercado e disponíveis a um custo
razoável em todo o mundo. 

O pacote principal de software do
ECG é modular e independente da
plataforma. Graças a sua excelente
escalabilidade e superior capacidade
de atualização e extensão, o ECG é
recomendável em centro COM 
de qualquer tamanho - não 
importando a aplicação. Em razão 
da sua flexibilidade, o ECG poderá 
se manter em sintonia com os 
desenvolvimentos futuros e de acordo
com as necessidades que resultarem
destes acontecimentos. 

● Arquitetura aberta, com tolerância a falhas;

● Baseada exclusivamente em equipamentos
COTS;

● Em estrita conformidade com os padrões de
comunicação internacionais e ICAO (ATN,
CIDIN,AFTN);

● Em estrita conformidade aos padrões de
manuseio de mensagem do ICAO (AMHS,
AFTN);

● Suporte da infra-estrutura baseada na Internet
da Europa (IPAX);

● Troca transparente de todos os tipos de
dados aeronáuticos’

● Alta conectividade;

● Terminal de manipulação de mensagens per-
sonalizável;

● Altamente adaptável através de configuração
online;

● IHM Uniforme, totalmente integrada para
todas as funções do sistema;

● Excelente capacidade de transferência de
dados.

Destaques

COMSOFT



O ECG é formado de três partes importantes que são conectadas

por uma rede Ethernet LAN redundante: sistema central, sistema de

gravação e estações de operação. Todas as partes se baseiam em

equipamentos COTS e são altamente escaláveis e independentes

umas das outras.

Arquitetura do Sistema

Redundância

Sistema Central
● Consiste de servidores centrais

duplicados;
● Hospeda interfaces físicas LAN/WAN

duplicadas para se conectar e 
estabelecer comunicação com 
parceiros externos;

● Executa pilhas de protocolo
LAN/WAN para se comunicar com
todos os sistemas parceiros;

● Executa funções de troca de 
mensagens e roteamento central.

Sistema de Gravação
● Consiste de servidores de base de

dados duplicados;
● Mantém base de dados temporária

técnica, estatística e de tráfego,
(tempo de armazenamento 
configurável);

● Mantém base de dados estática
(configurações do sistema, 
modelos, outros dados);

● Fornece acesso direto e on-line a
todos os bancos de dados;

● Permite o acesso de um número 
ilimitado de clientes a todos os
bancos de dados.

Estações de operação
● Oferece operação e supervisão 

descentralizada de todo o sistema;
● São idênticas em equipamento e

programação, todas fornecendo
todo o escopo funcional;

● Permite um controle eficiente de
acesso através de perfis de 
usuários configuráveis individual-
mente;

● Fornece acesso simultâneo para 
leitura a todos os recursos do
sistema;

● Garante a consistência dos 
recursos durante a operação e
reconfiguração por diferentes 
usuários.

A melhor maneira para se atingir a
redundância do sistema é duplicar o
sistema. O benefício de um sistema
duplicado é que se evitam pontos
isolados de falha. Por exemplo: o
sistema não tem componentes 
compartilhados de equipamento e
programa integrados, como é 
tipicamente usado nas soluções
padrão de soluções agrupadas 
disponíveis no mercado. 

A solução da ECG da COMSOFT 
coloca esta indicação na prática com
especial maestria, já que todos os 

componentes de seus sistema são
duplicados. O sistema central tem duas
unidades de comunicação idênticas, que
são operadas em  combinação de ope-
ração ou reserva a quente (hot stand-
by). Ambas as unidadessupervisionam
mutuamente seus HW e SW.

As trocas abertas de mensagens da
unidade operacional se refletem
permanentemente na unidade eserva,
assim esta unidade é capaz de 
assumir o comando a qualque tempo,
geralmente em menos de cinco 
segundos e sem perda de dados.

Arquitetura do Sistema

O sistema de gravação tem dois
servidores da banco de dados
idênticos que operam em paralelo
(servidores espelhados). A
atualização entre os servidores de
banco de dados é realizada em
segundo plano sem afetar as
operações regulares.

O sistema pode ser operado e
supervisionado por até 99 estações
de operação, que podem ser usadas
ao mesmo tempo. Cada estação de
operação fornece o espaço funcional
completo.



Características Funcionais

Características da GUI
● O ECG fornece interface ao usuário

fácil, intuitiva e inteiramente 
gráfica;

● Todas as funções podem ser 
usadas ao mesmo tempo a partir
de diversas estações de operação;

● Além dos diálogos e menus 
estruturados hierarquicamente, um
novo navegador (browser) de 
objetos permite acesso rápido e
direto a assuntos relacionados.

Manipulação dos
Parâmetros do Sistema
● 99% de todos os parâmetros do

sistema podem ser alterados 
online;

● Características relacionadas ao
hardware, como por exemplo a 
adição de novas interfaces ou
alterações de características de
interfaces físicas (V.24 e V.11),

são partes do parâmetro do siste-
ma e resultam zero paradas dos
sistemas;

● Receptores são analisados 
imediatamente na validade e as
informações checadas são cruzadas
com relação aos parâmetros 
relacionados, levando a um 
máximo de robustez contra entrada
de usuário inconsistente.

Inspeção do Sistema
A cada dois segundos o sistema 
coleta valores de diagnóstico de
todos os recursos ao longo de todos
os níveis do sistema:
● estado e recursos dos com-

ponentes do sistema;
● reconhecimento de mensagens;
● estado das conexões remotas e

valores relacionados com a pilha
de protocolo (monitoramento da
linha de dados);

● disponibilidade do sistema (janela
móvel de 06 meses)

Baseado em valores de diagnóstico, o
sistema gera estatísticas absolutas,
médias e limites em diferentes 
formatos (minuto, hora, dia, mês,
ano). Todos os valores podem ser
visualizados em formulários 
organizados na forma de tabela e
gráficos (diagrama de retângulos, 
gráficos, mapas).

Manipulação de Eventos e
Alarmes
● Todas as mudanças no sistema são

relatadas e armazenadas ;
● Os eventos podem ser configurados

individualmente com atributos de
visibilidade e alarme.

Segurança Estendida
O ECG da COMSOFT é equipado com
ferramentas para gerenciar os 
lançamentos de softwares e para
administrar de modo centralizado 
os sistemas globais de configuração
de dados. As partes do sistema (e.g.
o sistema central) são atualizadas 
automaticamente com os dados 
necessários durante a fase de iniciali-
zação. Isso oferece as seguintes 
vantagens:
● Perdas de tempo e possibilidades

de erro durante instalação manual
do software e atualização das 
tarefas nos componentes simples
do sistemas são evitadas;

● O ECG permite arquiteturas 
descentralizadas,ou seja, dois 
sistemas localizados em locais 
diferentes podem ser gerenciados
de modo centralizado;

● O gerenciamento de contingência 
é o mais eficiente, pois o 
chaveamento dos serviços 
operacionais de um local para
outro é somente uma questão de
minutos.

Operação e Controle do
Sistema
O ECG incorpora um conceito único
de integração dos produtos COTS.
Como a troca de dados entre os 
componentes do sistema é harmoni-
zada por uma interface de gerencia-
mento padronizada, o sistema pode
ser controlado e operado por uma
IHM simples e uniforme.

Connectivity

Controle e Operaçao do Systema

Conectividade



Dados Técnicos

Núcleo do sistema - Dois servidores com processadores baseados na 
Intel, compatível com PC (armário otimizado),

- Funcionamento em operação/hot standby.
- Até 160 interfaces redundantes WAN 
(V.24/V.11/V.35)

- Até seis interfaces redundantes LAN (Gigabit/
Fast Ethernet, FDDI)

- Sistema operacional Linux

Sistema de gravação - Dois servidores baseados em processador Intel®
compatível com PC (rack otimizado)

- Configuração de operação com servidor 
espelhado

- Cada servidor equipado com sistemas de 
gravação de alta capacidade

- Sistema operacional Linux

Estação de operação - Até 99 estações de trabalho baseadas em 
processador Intel®

- Sistema operacional Linux -X- sistema Windows,
gerenciador de janela OSF Motif

Sistema de tempo - Baseado no Tempo Universal Coordenado (UTC)
usando um servidor com tempo DCF77 ou GPS- 
NTP ou interfaces serials.

Global - Capacidade permanente de chaveamento de
aproximadamente 200 mensagens por Segundo
(relação inbound-outbound de 1:2)

Números de manutenção - Disponibilidade maior que 99,9997%
- MTTR menor que 20 minutos
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COMSOFT

Roteamento &
Manipulação da
Mensagem
● O ECG fornece funções 

integradas de reconhecimento
de mensagem AFTN e AMHS
(Servidor de Mensagem ATS,
Gateway AFTN/AMHS);

● Funções padrão de roteamento
AFTN/AMHS podem ser 
ampliadas através da cópia, do
redirecionamento e da pausa de
mensagens. Um filtro flexível
torna mais fácil a seleção das
mensagens;

● O ECG pode atuar como um
gateway através da troca 
transparente de mensagens;

● As mensagens recebidas e
transmitidas podem ser 
monitoradas on-line por circuito;

● Mensagens pendentes em filas
de saída podem ser 
monitoradas on-line (por 
circuito), acessadas diretamente
e reroteadas, redirecionadas
para outros destinos, 
bloqueadas e removidas. Um 
filtro flexível torna mais fácil a
seleção das mensagens;

● As listas de saída das 
mensagens têm sua extensão
checada permanentemente,
assim como também é checado
se estas listas contêm 
mensagens com um tempo útil
de vida excedido.

Message Database
Handling
● O período de armazenamento é

configurável (excedendo 30 dias);
ele depende apenas do espaço
físico disponível no disco. Todos
os dados são acessíveis on-line
(não há distinção entre os dados
armazenados a longo ou a curto
prazo).

● O ECG fornece uma função de
rastreamento de mensagens
única, que independe do tipo de
mensagem; ou seja, é possível
encontrar uma mensagem AFTN
entrando e encontrar uma 
mensagem AMHS saindo, e vice
versa.

● Um filtro flexível torna mais fácil
a recuperação da mensagem.

Manipulador Final de
Mensagem
Personalizável
● O ECG fornece um manipulador

final de mensagem flexível, que
permite a comunicação do ECG
com aplicações de mensagens
proprietárias através apenas da
configuração; 

● O manipulador terminal permite a
integração do ECG com qualquer
ambiente proprietário de sistema;

● Os provedores de serviços de
navegação aérea podem concreti-
zar extensões e atualizações no
ambiente por si próprios, sem a
necessidade de suporte externo.

Performance
● O ECG é capaz de trocar uma

carga permanente próxima a 200
mensagens por segundo com
uma taxa de emissão/recepção de
1.2 sem afetar a qualidade do
serviço;

● O ECG protege a si próprio contra
sobrecargas através da aplicação
de mecanismos extensivos de
controle de fluxo;

● Situações excepcionais, como por
exemplo, uma enorme quantidade
de mensagens na fila, causada
por interrupções temporárias, não
reduzem a performance geral do
sistema.


