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� Introdu�c�ao

Nos ultimos anos tem�se veri	cado a utiliza
c�ao cada vez mais generalizada de

meios computacionais e informaticos nas empresas e industrias dos mais diversos

ramos de actividade� A utiliza
c�ao destes meios permite melhorar e tornar mais

e	ciente a execu
c�ao de tarefas isoladas� quer ao n�vel dos processos produtivos quer

ao n�vel da gest�ao� Neste contexto� os sistemas SCADA� desempenham um papel

fundamental no que respeita �a recolha de informa
c�ao e ao controlo dos processos

industriais�

Existe uma diversidade de sistemas SCADA dispon�veis no mercado� Estes n�ao

oferecem� obviamente� as mesmas funcionalidades� da� que seja interessante proceder

ao estudo das suas caracter�sticas para que possa ser feita uma analise comparativa�

Com este trabalho pretendemos fornecer uma perspectiva das diversas solu
c�oes

existentes ao n�vel de sistemas SCADA� tentanto focar os aspectos mais positivos de

cada uma delas� sem minimizar� no entanto� as caracter�sticas que possam revelar�se

indesejaveis�

Come
caremos por descrever de uma forma informal os sistemas SCADA

abordados ao longo do trabalho� dando ainda algumas indica
c�oes sobre outros

sistemas existentes no mercado� Na sec
c�ao � e feito um resumo das principais

caracter�sticas destes sistemas e na sec
c�ao � salientam�se os seus aspectos modulares�

Em seguida descrevem�se e analisam�se as funcionalidades mais importantes dos

sistemas SCADA e nas sec
c�oes �� �� � e � discutem�se� respectivamente� as

capacidades de representa
c�ao e manipula
c�ao de dados� as capacidades gra	cas� as

capacidades de con	gura
c�ao e as capacidades de comunica
c�ao� Abordamos tambem�

nas sec
c�oes �� e ��� as possibilidades de expans�ao dos sistemas SCADA e os aspectos

de compatibilidade com ferramentas e aplica
c�oes� Finalmente� na sec
c�ao �� s�ao

apresentadas as conclus�oes deste trabalho�

�
Supervisory Control And Data Acquisition�

�



� Os Sistemas Estudados

Os dom�nios de aplicabilidade de sistemas SCADA s�ao muito diversi	cados�

abrangendo sectores industriais tais como a industria qu�mica� farmac�eutica�

alimentar e de bebidas� automovel� metalo�mec�anica ou da pasta de papel� E

tambem poss�vel encontrar aplica
c�oes de sistemas SCADA na produ
c�ao� tratamento

e distribui
c�ao de gas� electricidade e outros recursos energeticos� A utiliza
c�ao de

SCADAs e igualmente uma realidade em sistemas de simula
c�ao� de treino e de

con	gura
c�ao�

A tabela apresentada de seguida� contem informa
c�oes gerais relativas a alguns

dos sistemas SCADA dispon�veis no mercado� N�ao faremos um estudo exaustivo de

cada um deles� pois pensamos ser mais proveitoso fazer uma abordagem tematica

relativa a funcionalidades normalmente fornecidas� Nos momentos oportunos

faremos as refer�encias que considerarmos justi	cadas em termos de compara
c�ao dos

diversos sistemas SCADA�

SCADA Companhia País Tipo de Solução
Contronic S Hartmann & Braun Alemanha Sistema Integrado

DCI System Six Fischer & Porter Estados Unidos Sistema Integrado

EasyMAP PROCOS A/S Dinamarca Software OS/2

FactoryLink IV USDATA Estados Unidos Software Multi-plataforma

FIX DMACS Intellution Estados Unidos Software Windows

Genesis ICONICS Estados Unidos Software MS-DOS

InTouch Wonderware Estados Unidos Software Windows

LabVIEW National Instruments Estados Unidos Software Multi-plataforma

Processyn Logique Industrie França Software MS-DOS e OS/2

Process Window Taylor Canadá Software Windows

SCAN 1000 Hexatec Inglaterra Software Windows

VXL Control Systems International Estados Unidos Software VMS

Figura �� Alguns sistemas SCADA dispon�veis no mercado�

Esta tabela contem apenas uma amostra de alguns dos sistemas SCADA

existentes� N�ao inclui� por outro lado� outro tipo de sistemas que est�ao relacionados

com a tematica da supervis�ao e controlo mas que n�ao oferecem o mesmo tipo de

funcionalidades� Na verdade� existem alguns sistemas mais vocacionados para a

concretiza
c�ao de aplica
c�oes na area da gest�ao fabril� como sejam aplica
c�oes para

gest�ao de opera
c�oes� para o controlo da qualidade e para a gest�ao da manuten
c�ao�

�



� OS SISTEMAS ESTUDADOS �

Referimo�nos� por exemplo� �a ferramenta PROFIT�� colocada no mercado por um

consorcio Luso�Alem�ao� que permite concretizar as aplica
c�oes atras mencionadas�

De todos os sistemas apresentados na tabela� apenas alguns foram estudados em

maior profundidade� Foram eles o EasyMAP���� o FactoryLink���� o InTouch���� o

Processyn��� e o Process Window���� A selec
c�ao deste subconjunto de sistemas foi

realizada com base nos seguintes criterios� conhecimentos previos �acerca do sistema�

experi�encia de utiliza
c�ao e quantidade de informa
c�ao dispon�vel� Consideramos

o conjunto de sistemas escolhido representativo do estado actual do mercado de

sistemas SCADA�

Dado que ser�ao estes os sistemas mais referidos ao longo deste cap�tulo� pensamos

ser util fornecer uma descri
c�ao geral de cada um deles� antes de iniciarmos a

abordagem a que nos propomos�

��� EasyMAP

O EasyMAP e um sistema SCADA que permite o desenvolvimento de uma

vasta gama de aplica
c�oes no �ambito da automatiza
c�ao de sistemas e do controlo

de processos� A unica plataforma de execu
c�ao suportada e o OS��� da IBM� para

computadores PC�AT ou compativeis� Este sistema conta com um numero razoavel

de instala
c�oes em todo o mundo� das quais destacamos as instala
c�oes no aeroporto

de Copenhaga� como sistema de monitoriza
c�ao� controlo e colec
c�ao de dados� na

Renault� como base para demonstra
c�ao de projectos e na Tuborg� como sistema de

monitoriza
c�ao e controlo do processo de fabrico�

A sua caracter�stica mais particular reside no metodo utilizado para comunica�


c�ao com os dispositivos industriais� Para este 	m o EasyMAP segue o standard

MAP�TOP para comunica
c�oes� o qual especi	ca o protocolo MMS� como um dos

protocolos de n�vel superior� em termos da estrutura
c�ao ISO para os n�veis de

comunica
c�ao�

A especi	ca
c�ao do MMS e totalmente orientada �as caracter�sticas dos ambientes

industriais� fornecendo �as aplica
c�oes o tipo de servi
cos de comunica
c�ao adequados

�
PRoduction Optimization through Flexible and Integrated software Tools�

�
Manufacturing Message Speci�cation�
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a este ambiente� As caracter�stcas espec�	cas do protocolo s�ao escondidas ao

integrador de sistemas� ao qual s�ao fornecidas interfaces de programa
c�ao e de

con	gura
c�ao gra	cas que simpli	cam e aceleram o desenvolvimento do sistema de

supervis�ao�

Gra
cas �a utiliza
c�ao de um protocolo unico de comunica
c�ao �neste caso o MMS��

a liga
c�ao aos dispositivos industriais n�ao requer cuidados especiais do ponto de vista

da con	gura
c�ao do sistema� Na verdade� do ponto de vista do SCADA e irrelevante

saber quais as caracer�sticas do dispositivo com o qual se processa a comunica
c�ao�

pois este e virtualizado pelo MMS� No entanto� e necessario que todos os dispositivos

possuam uma interface MMS� pois se tal n�ao acontecer tera de ser construida uma

gateway entre o dispositivo e a rede MAP�

Na 	gura � apresentamos um panorama do ambiente de comunica
c�oes encon�

trado no EasyMAP� Ressalta o facto do MMS ser o protocolo utilizado� mesmo para

comunica
c�ao entre as aplica
c�oes do sistema� Observa�se� ainda� que e poss�vel interli�

gar o EasyMAP a redes proprietarias� utilizando o Novell Netware ou o Microsoft

LAN Manager� Esta op
c�ao pode ser utilizada para interligar multiplas inst�ancias

do EasyMAP� ou seja� para alargar o leque de possibilidades de comunica
c�ao en�

tre aplica
c�oes� Veri	ca�se tambem que existem ja gateways entre o EasyMAP e as

aplica
c�oes standard EXCEL e ORACLE� Re	ra�se que a gateway entre o EasyMAP

e o EXCEL e baseada no protocolo DDE��

A arquitectura do EasyMAP e baseada na exist�encia de um conjunto de aplica�


c�oes que comunicam entre si atraves do ambiente MMS� Estas aplica
c�oes permitem

a visualiza
c�ao gra	ca da informa
c�ao atraves de sinopticos� janelas de alarme e

de eventos ou gra	cos de tend�encia� Existem tambem aplica
c�oes que permitem

construir e con	gurar o sistema� Finalmente� s�ao disponibilizadas aplica
c�oes

diversas� entra as quais destacamos uma interface de programa
c�ao para linguagem

C� que permite o desenvolvimento de gateways entre o MMS e qualquer protocolo

proprietario�

�
Dynamic Data Exchange�
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Figura �� Panorama geral da interliga
c�ao entre aplica
c�oes e dispositivos� no
EasyMAP�

��� FactoryLink IV

O FactoryLink e constituido por um nucleo de software de base e por um

conjunto de programas� chamados modulos� que permitem o desenvolvimento de

aplica
c�oes de supervis�ao e controlo� Uma das suas caracter�sticas principais consiste

na diversidade de plataformas suportadas� Existem vers�oes do FactoryLink para

diversos sistemas operativos� entre os quais salientamos o Microsoft Windows� o

VMS� o OS��� o HP�UX e o DEC Alpha AXP�

As interfaces de programa
c�ao e con	gura
c�ao do sistema baseiam�se num

ambiente gra	co �a base de janelas� menus� preenchimento de tabelas� editores e

outras ferramentas de uso intuitivo� A constru
c�ao das aplica
c�oes de supervis�ao n�ao

requer� na maioria das situa
c�oes� conhecimentos espec�	cos �acerca das tecnologias

de suporte� tais como sistemas operativos� bases de dados ou redes de comunica
c�ao�

Outra das caracter�sticas relevantes deste sistema e a utiliza
c�ao da arquitectura

Open Software Bus para comunica
c�ao entre os diversos modulos� Esta arquitectura�

representada na 	gura �� permite que os modulos sejam totalmente independentes

uns dos outros e� no entanto� compat�veis� A comunica
c�ao entre os modulos e
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realizada atraves de uma base de dados de tempo real incorporada no Open Software

Bus� a qual desempenha um papel fundamental na execu
c�ao global do sistema� A

interface de acesso aoOpen Software Bus e unica e publica� o que permite a exist�encia

de modulos funcionais desenvolvidos por outras marcas�

A comunica
c�ao com os dispositivos industriais e feita por modulos EDI�� os

quais proporcionam uma interface uniforme entre a base de dados de tempo real e os

diversos equipamentos� O FactoryLink disp�oe de uma grande variedade de modulos

EDI para comunica
c�ao com PLCs e outros dispositivos industriais� A constru
c�ao

de novos modulos EDI e tambem poss�vel� gra
cas �a exist�encia de uma ferramenta

propria para tal 	m�

A comunica
c�ao entre diversas inst�ancias do FactoryLink e realizada atraves de

um modulo de acesso �a rede local� Este modulo suporta diversos protocolos de

comunica
c�ao� TCP�IP� NetBIOS� DECnet e MMS� Atraves deste modulo e poss�vel

transferir informa
c�ao entre duas bases de dados de tempo real� a qual 	ca dispon�vel

a todos os modulos a elas ligados� Esta op
c�ao permite distribuir as aplica
c�oes de

supervis�ao pelos varios nos da rede� facto que se pode revelar de grande utilidade�
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Figura �� A arquitectura Open Software Bus do sistema FactoryLinkIV�

�
External Device Interface�
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Para 	nalizar� re	ra�se que existe um modulo de comunica
c�ao por DDE que�

funcionando como servidor DDE� permite a interliga
c�ao entre a base de dados de

tempo real e qualquer aplica
c�ao com suporte para DDE� Por outro lado� dado que

o FactoryLink tambem possui um cliente DDE� podem estabelecer�se comunica
c�oes

bi�direccionais atraves deste protocolo�

��� InTouch

O recurso a interfaces homem�maquina extremamente so	sticadas e uma reali�

dade que se veri	ca cada vez com mais frequ�encia no actual universo aplicacional�

O InTouch e mais um exemplo desta evolu
c�ao que se tem vindo a veri	car� Este sis�

tema proporciona uma interface baseada no ambiente gra	co do Microsoft Windows

para desenvolvimento de aplica
c�oes SCADA�

O InTouch tem sido testado em aplica
c�oes para diversos ramos da industria�

nomeadamente na industria qu�mica� de tratamento de lixos e na industria alimentar�

Foi tambem utilizado na investiga
c�ao aeronautica e aeroespacial nos Estados Unidos

e foi testado em aplica
c�oes de monitoriza
c�ao �a dist�ancia�

A constru
c�ao das aplica
c�oes e orientada a objectos� os gra	cos s�ao constitu�dos

por objectos� disponibilizados em bibliotecas de objectos� ou previamente de	nidos�

cujos metodos correspondem �as suas caracter�sticas din�amicas� A activa
c�ao dos

metodos e feita atraves de associa
c�oes entre os objectos e os dados do sistema� A

caracter�stica principal deste SCADA e� de facto� a simplicidade das ferramentas de

desenvolvimento das aplica
c�ao�

Internamente� o InTouch possui uma base de dados que contem os nomes das

variaveis de	nidas no sistema� com uma capacidade maxima de ����� nomes� Os

metodos utilizados para actualiza
c�ao dos valores das variaveis s�ao optimizados em

dois aspectos� apenas s�ao transmitidos os valores correspondentes a pontos vis�veis

no ecran� apenas s�ao transmitidos os valores que sofreram altera
c�oes�

A arquitectura de comunica
c�oes deste sistema baseia�se nos protocolos DDE e

netDDE� utilizando para comunica
c�oes internas uma extens�ao ao DDE� proprietaria�

denominada fastDDE� Na 	gura � e poss�vel observar este mecanismo de comunica�


c�ao� e as aplica
c�oes que dele dependem� Como se pode veri	car� a comunica
c�ao
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com os dispositivos industriais e com outras entidades da rede local e levada a

cabo atraves interfaces dedicadas� que funcionam como gateways entre um protocolo

espec�	co e o DDE�
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Figura �� Mecanismo basico de comunica
c�ao utilizado pelo sistema SCADA InTouch�

No InTouch� o acesso aos equipamentos industriais e proporcionado por

servidores DDE� O utilizador pode optar por utilizar servidores disponibilizados

no InTouch ou construir os seus proprios servidores� utilizando uma ferramenta

de desenvolvimento propria para esse 	m� Todos os servidores� incluindo aqueles

desenvolvidos pelo utilizador� podem ser acedidos por aplica
c�oes com interface

DDE� tais como o EXCEL ou o Lotus ������ Contudo� as interac
c�oes entre

os servidores DDE e o InTouch processam�se utilizando o fastDDE� que garante

melhores desempenhos�

E poss�vel interligar aplica
c�oes em maquinas distintas da rede ao InTouch atraves

do NetDDE� Este protocolo pode ser utilizado em redes TCP�IP� DECnet� NetBIOS

e Novell� ou ainda sobre liga
c�oes serie atraves de modem�
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��� Processyn

O Processyn� de origem francesa� e uma solu
c�ao no dom�nio dos sistemas SCADA

que diverge em alguns aspectos da generalidade das solu
c�oes existentes no mercado�

As primeiras vers�oes deste sistema apenas podiam ser utilizadas no sistema operativo

MS�DOS� e impunham algumas limita
c�oes do ponto de vista da memoria dispon�vel

para execu
c�ao das aplica
c�oes de supervis�ao� Mais recentemente� foi disponibilizada

uma vers�ao do Processyn para OS�� que possui caracter�sticas muito mais atractivas

no respeitante �as capacidades de memoria�

Outra diferen
ca que caracteriza este sistema consiste no metodo utilizado para

criar as aplica
c�oes de supervis�ao� Ao contrario de outros sistemas� que disp�oem

de ferramentas de uso intuitivo que n�ao exigem conhecimentos de programa
c�ao� a

con	gura
c�ao do Processyn recorre �a programa
c�ao das aplica
c�oes� utilizando instru�


c�oes espec�	cas para cada tipo de aplica
c�ao� Apos a de	ni
c�ao do codigo e necessario

gerar a aplica
c�ao correspondente� o que e feito de uma forma semelhante ao que

acontece na compila
c�ao de programas escritos em linguagem C ou PASCAL� ou

seja� invocando um comando de gera
c�ao da aplica
c�ao �compilador�� Na maior parte

dos sistemas SCADA a valida
c�ao da con	gura
c�ao e feita de uma forma interactiva� �a

medida que v�ao sendo criadas tabelas� de	nidos objectos ou preenchidos formularios�

Devido ao metodo utilizado para cria
c�ao das aplica
c�oes� o Processyn consegue

apresentar um bom desempenho durante a execu
c�ao� Talvez por isso se justi	que o

elevado numero de empresas onde e referida a utiliza
c�ao deste sistema� Apesar de�

na sua maioria� serem pequenas e medias empresas francesas� s�ao referidas empresas

de renome de diversos ramos de actividade� tais como a petroqu�mica �BP� ESSO��

a aeronautica �AEROSPATIALE�� a electronica �BULL� BASF� THOMSON�� a

industria automovel �CITROEN� MICHELIN� e a area de servi
cos �UAP� Aeroporto

de Paris� CREDIT AGRICOLE��

A execu
c�ao do sistema e suportada por uma base de dados que contem as

variaveis utilizadas� Apenas existem tr�es tipos de variaveis� logicas� analogicas e

sequ�encias de caracteres� A de	ni
c�ao das interac
c�oes entre o sistema e o exterior

e realizada em modulos relativos a cada unidade externa� O Processyn considera

quatro tipos de modulos� respeitantes �as interfaces de comunica
c�ao� �as interfaces
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gra	cas� �as interfaces de comando e� 	nalmente� �as interfaces de armazenamento de

dados�

Todo o tratamento da informa
c�ao e descrito e realizado na base de dados� por um

nucleo de tratamento sequencial da informa
c�ao descrito atraves de uma linguagem

de programa
c�ao espec�	ca do Processyn� Na 	gura � pode observar�se a arquitectura

basica do Processyn� sendo vis�veis os conceitos atras descritos�
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Figura �� Arquitectura basica do Processyn�

Devido �a arquitectura do sistema� a interac
c�ao com os dispositivos industriais e

feita por modulos de interface espec�	cos para cada tipo de dispositivo� O Processyn

disponibiliza um elevado numero de modulos de interface de forma a abranger os

equipamentos mais comuns� Em todo o caso� e poss�vel desenvolver programas em C

ou PASCAL que executem qualquer funcionalidade n�ao suportada pelo Processyn�

inclusivamente funcionalidades de interface a outros dispositivos� Estes programas

s�ao ligados a um modulo especial do Processyn� denominado M�odulo Residente� que

disponibiliza uma interface de acesso �a base de dados do sistema e fun
c�oes de acesso

�a porta serie do computador�

A comunica
c�ao em redes locais entre aplica
c�oes Processyn pode ser realizada

utilizando modulos espec�	cos para o tipo de rede utilizada� Existe suporte para

redes compat�veis com a interface NetBIOS e para redes MS�NET �em sistemas

MS�DOS��
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��� Process Window

O Process Window� da Taylor Industrial Software� e um sistema desenhado para

o Microsoft Windows ��� que oferece as potencialidades normalmente reconhecidas

nos sistemas SCADA e� alem disso� pode ser integrado com software para programa�


c�ao de PLCs �o ProWORX e o ProWORXPLUS�� software para programa
c�ao

de blocos funcionais �ProOBJEX� e software para programa
c�ao de diagramas de

�uxo �FloSOLV�� A palavra de ordem deste sistema e oferecer um ambiente de

desenvolvimento integrado�

Do ponto de vista gra	co e de con	gura
c�ao� as caracter�sticas deste sistema

s�ao muito semelhantes �as do InTouch� Os sinopticos s�ao orientados a objectos e a

con	gura
c�ao e feita �a base de preenchimento de tabelas� No entanto� relativamente

aos mecanismos de comunica
c�ao� este sistema n�ao e t�ao completo como o InTouch�

A comunica
c�ao com os equipamentos industriais e suportada por modulos

de interface dedicados� que utilizam uma interface proprietaria de liga
c�ao ao

Process Window� Tal como a generalidade dos sistemas� tambem este permite

o desenvolvimento de gestores de periferico para equipamentos n�ao suportados�

fornecendo para tal as bibliotecas e o software de desenvolvimento necessario�

Neste sistema n�ao existe nenhum suporte espec�	co para distribui
c�ao das aplica�


c�oes de supervis�ao� Tal podera ser feito� quando muito� recorrendo a tecnologias

fornecidas pelo proprio sistema Windows�
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Genericamente� a analise de sistemas e das suas caracter�sticas pode ser realizada

de uma forma metodica se o todo for decomposto em partes mais pequenas e� como

tal� mais faceis de analisar� Os sistemas SCADA s�ao apenas um caso particular�

sendo assim proveitoso come
carmos por identi	car as suas caracter�sticas mais

relevantes� para em seguida nos debru
carmos com mais profundidade sobre cada

uma delas�

Assim� apos uma analise alargada dos diversos sistemas SCADA� concluimos

que uma das poss�veis abordagens ao estudo das suas caracter�sticas se pode basear

na seguinte reparti
c�ao tematica�

Aplica�c�oes� Podem estudar�se as mais comuns aplica
c�oes disponibilizadas pelos

sistemas SCADA� ou seja� as aplica
c�oes de Supervis�ao� Controlo� Gest�ao

da produ
c�ao� Planeamento da produ
c�ao� Controlo de qualidade� Simula
c�ao�

Manuten
c�ao e Teste automatico�

Funcionalidades dispon��veis� Por vezes e dif�cil distinguir uma funcionalidade

de uma aplica
c�ao� Apesar disso� tentaremos fazer aqui essa distin
c�ao com

base na convic
c�ao de que as funcionalidades constituem o suporte das aplica�


c�oes� ou seja� admitindo que uma aplica
c�ao e constru�da utilizando diversas

funcionalidades� Fara ent�ao sentido estudar os sistemas SCADA em termos

das funcionalidades que disp�oem� De uma forma geral� podem considerar�se

como funcionalidades a capacidade de realizar curvas de tend�encia� Historicos�

Tratamento de alarmes� Arquiva
c�ao da dados� Ordena
c�ao �temporal� de

eventos� Receitas e Tratamentos espec�	cos �programa
c�ao��

Capacidades de representa�c�ao e tratamento� A informa
c�ao relativa �as ca�

pacidades de um sistema no respeitante ao tamanho das aplica
c�oes� ao tipo

dos dados� ao seu numero ou aos modos como podem ser actualizados� e de�

terminante na sua escolha� Da� a import�ancia do seu estudo�

Capacidades gr�acas� A interface com o utilizador determina a facilidade de

utiliza
c�ao de um sistema� Actualmente as interfaces mais comuns baseiam�se

��
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em ambientes gra	cos� permitindo realizar a introdu
c�ao de dados e a visualiza�


c�ao de resultados de uma forma mais e	caz� As capacidades gra	cas de um

sistema podem ser avaliadas em termos do suporte �a con	gura
c�ao das aplica�


c�oes� �a edi
c�ao de sinopticos� �a sua anima
c�ao e �a qualidade geral da representa�


c�ao�

Congurabilidade� A qualidade de um sistema tem necessariamente de ser in�u�

enciada pelos mecanismos dispon�veis para a sua con	gura
c�ao� Em concreto

s�ao relevantes as capacidades de gest�ao de con	gura
c�oes que estatica quer

dinamicamente �altera
c�ao da con	gura
c�ao durante a execu
c�ao do sistema��

Expansibilidade� E importante conhecer as caracter�sticas de um sistema no re�

speitante �as suas possibilidades de expans�ao� A tend�encia natural das empre�

sas em expandirem�se implica cuidados na escolha dos sistemas informaticos�

em particular dos sistemas SCADA� que devem conseguir acompanhar tal ex�

pans�ao�

Adaptabilidade� A constante evolu
c�ao das solu
c�ao informaticas e computacionais

conduz por vezes a situa
c�oes de incompatibilidade entre novos produtos e out�

ros ja existentes� Assim� deve saber�se com exactid�ao quais as possibilidades

de adapta
c�ao de um sistema SCADA a diferentes solu
c�oes� Por exemplo� e

conveniente que o sistema consiga adaptar�se com facilidade a novos equipa�

mentos industriais� pois tal situa
c�ao ocorre com frequ�encia�

Comunica�c�ao� Nesta divis�ao tematica� os mecanismos de comunica
c�ao ocupam

um papel de primazia� A comunica
c�ao engloba em si todos os aspectos que

se relacionam quer com caracter�sticas f�sicas� ou seja� com o tipo de redes

ou interfaces� quer com caracter�sticas sem�anticas� ou seja� com os protocolos�

O estudo de um SCADA do ponto de vista da comunica
c�ao foca o suporte

existente para�

� Portas �serie� paralela��

� Redes �Ethernet� Token Ring� Token Bus��

� Protocolos �TCP�IP� Novell� NetBIOS� MAP� DECnet� Arcnet� DDE�

NetDDE� Dedicados��
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� Drivers �ABB EXCOM� ALLEN BRADLEY� CELDUC� CROUZET�

CHESSEL� EUROTHERM� GEFANUC CCM� MICROCOR CORECI�

MODBUS�JBUS� OMRON� SIEMENS ����� etc��

Compatibilidade� Em virtude da tend�encia actual para a utiliza
c�ao de sistemas

abertos� onde seja poss�vel a interliga
c�ao ou a interopera
c�ao entre aplica
c�oes

distintas� os sistemas SCADA permitem transferir dados de� e para� outras

aplica
c�oes� O estudo das capacidades dos SCADA neste dom�nio tera de ser

centrado na avalia
c�ao da compatibilidade com bases de dados �DBASE IV�

ORACLE� Ingres� Informix� Sybase� WIN�Access�� folhas de calculo �Lotus�

Excel� MultiPlan� e aplica
c�oes desenvolvidas pelo utilizador �em linguagem C

ou Pascal� por exemplo��

Sistemas operativos� Alguns sistemas SCADA existem em vers�oes para diferentes

sistemas operativos� Esta caracter�stica sugere um estudo comparativo�

utilizando como refer�encia os sistemas operativos mais divulgados� MS�DOS�

WINDOWS� OS��� SunOS� HP�UX� VMS� SCO�UNIX� AIX�

A tabela que apresentamos na 	gura � sintetiza� de acordo com a reparti�


c�ao tematica proposta� as caracter�sticas dos cinco sistemas SCADA que foram

escolhidos como objecto de estudo�

O aprofundamento de cada um destes temas sera materia das sec
c�oes seguintes�

No entanto� dedicaremos ainda algum espa
co �a discuss�ao de uma caracter�stica

que se revelou constante nos diversos sistemas SCADA estudados� Referimo�nos

�a estrutura
c�ao modular dos SCADA�
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FactoryLink IV EasyMAP Processyn InTouch

Aplicações • Controlo de Célula
• Supervisão e Aquisição de

dados
• Controlo da Qualidade
• Controlo de processos

contínuos e discretos
• Controlo Distribuído

• Controlo de Célula
• Gestão de Alarmes
• Gestão e Controlo da

Produção
• Supervisão e Aquisição de

dados
• Controlo da Qualidade
• Instrumentação

• Supervisão
• Controlo de Célula
• Gestão da Produção
• Controlo da Qualidade
• Simulação
• Teste Automático

• Interfaces de Operação
• Aquisição de dados
• Controlo e Supervisão
• Gestão de Alarmes
• Controlo da Qualidade

Funcionalidades Interfaces:
•  Sinópticos
•  Curvas de Tendência
•  Alarmes
•  Gráficos Estatísticos
•  Gestão de Receitas

Computação:
• Funções Lógicas e

Matemáticas
• Processamento Estatístico
• Programação em C e C++

Execução:
•  Eventos
•  Contadores
•  Relatórios
•  Históricos
•  Passwords

Interfaces:
•  Sinópticos
•  Alarmes
•  Curvas de Tendência
•  Gestão de Receitas

Computação:
• Linguagem de Controlo

Sequencial
• Programação em C
• Lógica Fuzzy

Execução:
•  Históricos
•  Eventos
•  Relatórios
•  Passwords

Interfaces:
•  Sinópticos
•  Curvas de Tendência
•  Alarmes
•  Gráficos de barras

Computação:
• Tratamentos específicos
• Programação em Microsoft

C, Pascal ou Macro
Assembler

Execução:
•  Históricos
•  Eventos
•  Receitas
•  Relatórios
•  Estatísticas
•  Cronómetros
•  Passwords

Interfaces:
•  Sinópticos
•  Curvas de Tendência
•  Alarmes
•  Gestão de Receitas
•  Gráficos Estatísticos

Computação:
• Processamento Estatístico
• Expressões Lógicas e

Matemáticas
Execução:

•  Históricos
•  Eventos
•  Relatórios
•  Passwords

Capacidade Memória disponível Memória disponível Memória disponível ou 65535
variáveis

64, 128, 256 ou 32767
variáveis

Visualização • X Windows
• Microsoft Windows
• Presentation Manager
• DEC Windows

• Presentation Manager • CGA (320x200x4)
• EGA (640x350x16)
• VGA (640x480x16)
• GALAXY, MERCURY

(1024x768x16)

• Microsoft Windows

Configuração Utilização de interfaces
gráficas e recurso a
programação.

Utilização de interfaces
gráficas e recurso a
programação.

Editores gráficos, semi--
gráficos e Editores de texto.

Programação.

Interfaces Gráficas.

Comunicação Redes:
•  Ethernet
•  Token Ring
•  MAP

Protocolos:
•  DECnet
•  MMS
•  NetBIOS
•  TCP/IP

Redes:
•  Ethernet
•  Token Ring
•  Token Bus
•  MAP

Protocolos:
•  MMS
•  LAN Manager
•  NetWare

Redes:
•  Ethernet
•  Token Ring

Protocolos:
•  NetBIOS
•  MS-NET

Redes:
•  Ethernet
•  Token Ring

Protocolos:
•  DECnet
•  NetBIOS
•  NetWare
•  TCP/IP
•  Série/Modem

Compatibilidade Bases de dados:
•  dBASE IV
•  IBM Database manager
•  Ingres
•  ORACLE
•  Rdb/VMS
•  SYBASE

Aplicações:
•  Interface DDE

Bases de dados:
•  ORACLE

Aplicações:
•  Interface DDE

Bases de dados:
•  dBASE IV

Aplicações:
•  Formatos Standard

Aplicações:
•  Interface DDE

Interface com
dispositivos

• Larga gama de drivers
• Plataforma para

desenvolvimento de novos
drivers

• Plataforma para
desenvolvimento de
Gateways entre a interface
MMS e protocolos
proprietários

• Larga gama de drivers • Larga gama de servidores
DDE

• Plataforma para
desenvolvimento de
servidores DDE

Plataformas • Windows e NT
• OS/2
• VMS
• AIX
• HP-UX
• OSF/1
• SCO Open Desktop

• OS/2 • MS-DOS
• OS/2

• Windows

Figura �� Caracter�sticas principais dos sistemas SCADA estudados�



	 A Modulariza�c�ao dos Sistemas

No estudo que efectuamos� registamos a tend�encia para a apresenta
c�ao dos

sistemas SCADA como pacotes de software constitu�dos por diversos modulos�

muitas vezes independentes� A modularidade apresentada e efectiva� e revela�se no

facto de as diversas aplica
c�oes ou funcionalidades suportadas por um determinado

sistema estarem agrupadas em modulos� os quais ser�ao ou n�ao utilizados de acordo

com o criterio do utilizador e de acordo com os requisitos do sistema de controlo�

Este tipo de abordagem �exibiliza consideravelmente a instala
c�ao e a con	gura�


c�ao do sistema SCADA� Permite tambem melhorar alguns par�ametros com im�

port�ancia em sistemas deste tipo� tais como o desempenho e a facilidade de utiliza�


c�ao� Na verdade e facil concluir que o sistema sera tanto mais rapido quanto melhor

forem aproveitados os recursos existentes� sendo este aproveitamento viabilizado pela

possibilidade de utiliza
c�ao apenas dos recursos necessarios� A modulariza
c�ao traduz�

se numa maior facilidade de utiliza
c�ao dado que por um lado permite uma maior

especializa
c�ao com consequentes ganho de rendimento e� por outro lado� gra
cas �a

clara de	ni
c�ao das interfaces entre os diversos modulos� n�ao impede a congrega
c�ao

dos esfor
cos separados na concretiza
c�ao de um sistema coerente�

Como exemplos de sistemas que fazem da modulariza
c�ao um argumento para

a sua valoriza
c�ao podemos salientar o EasyMAP� o FactoryLink e o InTouch�

Tipicamente� funcionalidades tais como a cria
c�ao de receitas� o controlo estat�stico�

a edi
c�ao de sinopticos� a comunica
c�ao entre aplica
c�oes �DDE� e a simula
c�ao�

s�ao apresentadas como modulos separados� Em contrapartida� as funcionalidades

basicas� normalmente comuns a todos os sistemas SCADA� s�ao realizadas de uma

forma integrada pelo software de base do sistema� Referimo�no� por exemplo� �a

colec
c�ao de dados� �as temporiza
c�oes e aos alarmes�

A modulariza
c�ao tem tambem consequ�encias do ponto de vista economico�

Alguns dos sistemas estudados �por exemplo o EasyMAP e o Processyn� apresentam

determinados modulos como componentes totalmente separados do sistema de base�

os quais apenas ter�ao de ser adquiridos quando necessario� Por outro lado� em certos

casos e poss�vel utilizar pacotes de software de outras empresas em substitui
c�ao dos

modulos inclu�dos no sistema SCADA� A t�tulo de exemplo salientamos aplica
c�oes

��
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do tipo folha de calculo� que aproveitando as interfaces de compatibilidade oferecidas

pelos sistemas SCADA para acesso aos dados permitem a realiza
c�ao de tarefas de

calculo ou a apresenta
c�ao de gra	cos� Esta utiliza
c�ao de aplica
c�oes previamente

dispon�veis comporta n�ao so benef�cios economicos mas tambem benef�cios evidentes

a n�vel da utiliza
c�ao para os utilizadores com conhecimento dessas aplica
c�oes�

A decomposi
c�ao modular dos sistemas SCADA permite racionalizar o esfor
co

dispendido na sua con	gura
c�ao� Um bom exemplo deste facto pode ser ilustrado pela

decomposi
c�ao das funcionalidades relativas �a edi
c�ao de sinopticos em dois modulos�

Um dos modulos permite a cria
c�ao e gest�ao de s�mbolos gra	cos que s�ao armazenados

numa base de dados para posterior utiliza
c�ao e o outro permite a cria
c�ao e edi
c�ao

de sinopticos constru�dos por composi
c�ao dos simbolos existentes na base de dados�

Neste exemplo cada modulo tem uma fun
c�ao espec�	ca bem determinada� A cria�


c�ao de s�mbolos e normalmente necessaria apenas na instala
c�ao do sistema� ao passo

que a edi
c�ao dos sinopticos sera provavelmente realizada sempre que se veri	que

alguma altera
c�ao do sistema supervisionado� Faz portanto sentido separar estas

funcionalidades em dois modulos distintos�

Ao n�vel da comunica
c�ao� quer com os dispositivos industriais� quer com

outras entidades ligadas �a rede� a modulariza
c�ao do sistema pode tambem ser

vantajosa� Cada modulo de comunica
c�ao concretiza os servi
cos especi	cados numa

interface para um determinado protocolo ou rede� isolando a depend�encia do sistema

relativamente ao suporte de comunica
c�ao utilizado� Em alguns sistemas e mesmo

seguida uma 	loso	a identica �a do standard ISO para os n�veis de comunica
c�ao�

visto que se veri	ca o encadeamento de modulos entre o SCADA e o n�vel f�sico�

cada um com um 	m espec�	co e com uma interface bem de	nida� Se a interface

entre os modulos de comunica
c�ao e o SCADA for aberta� e ainda poss�vel� utilizando

ferramentas apropriadas� desenvolver novos modulos� por exemplo para comunica
c�ao

atraves de protocolos proprietarios�

Alguns SCADA suportam multiplas plataformas� a n�vel de sistema operativo�

A este n�vel� a modulariza
c�ao no contexto aplicacional n�ao comporta vantagens

evidentes� No entanto� no contexto da arquitectura de software� a modulariza
c�ao e

um aspecto fundamental� determinante em termos de portabilidade do codigo�

Finalmente� n�ao podiamos deixar de referir as vantagens da modulariza
c�ao
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do ponto de vista da evolu
c�ao do sistema� Dado que os modulos s�ao blocos

independentes� e poss�vel melhora�los ou mesmo substitu��los por novos modulos

sem que isso afecte o funcionamento dos outros modulos ou de outras aplica
c�oes� A

evolu
c�ao do sistema pode� portanto� ser gradual�

Uma poss�vel desvantagem que advem da modulariza
c�ao prende�se com quest�oes

de desempenho� Em compara
c�ao com solu
c�oes de software integrado� onde todas

as funcionalidades s�ao realizadas num unico bloco� e natural que se note um menor

desempenho das solu
c�oes modulares� Esta e a contrapartida que resulta dos ganhos

atras analisados� A redu
c�ao do desempenho resulta� fundamentalmente� do esfor�


co dispendido nas opera
c�oes realizadas para respeitar as interfaces de	nidas� Na

verdade� a modulariza
c�ao implica uma separa
c�ao de	nitiva do contexto acess�vel a

cada modulo� o que resulta num aumento das trocas de dados e consequente degrada�


c�ao do desempenho� Os aplica
c�oes integradas� pelo facto de possu�rem apenas um

nucleo de informa
c�ao� global a todo o sistema� permitem um acesso e uma manipula�


c�ao dessa informa
c�ao extremamente e	cientes�

Em seguida apresentamos uma analise das funcionalidades e das aplica
c�oes mais

comuns encontradas nos sistemas SCADA�




 Aplica�c�oes e Funcionalidades

As empresas que comercializam os sistemas SCADA apresentam�nos atraves da

indica
c�ao das suas caracter�sticas principais� explicitando os requisitos de hardware�

de software e as funcionalidades oferecidas� Nesta explana
c�ao poder�amos ter

optado por seguir uma logica semelhante� conducente �a abordagem isolada de cada

SCADA� mas desistimos desta ideia motivados pela convic
c�ao de que o interesse

de sistematizar as funcionalidades individualmente oferecidas por cada SCADA e

reduzido� Pensamos ser mais frutuoso explorar o signi	cado e a necessidade das

funcionalidades mais comuns� dando apenas indicadores das grandezas relativas �a

diversidade e qualidade das concretiza
c�oes� A prova do que acabamos de dizer pode

ser obtida por inspec
c�ao da 	gura �� Como pode ser observado existe uma grande

uniformidade em termos das funcionalidades oferecidas� o que refor
ca a nossa op
c�ao

estrategica de abordar o problema numa perspectiva tematica� A analise individual

de cada SCADA seria certamente muito repetitiva�

Ainda antes de iniciarmos a discuss�ao das funcionalidades dos sistemas SCADA�

pensamos ser importante esclarecer alguns aspectos com in�u�encia na compreens�ao

do texto que se segue�

Vimos na sec
c�ao anterior que algumas funcionalidades oferecidas pelos sistemas

SCADA s�ao realizadas por modulos de software independentes� No entanto� como

foi tambem referido� as funcionalidades basicas� essenciais para a constru
c�ao de

um sistema de supervis�ao� est�ao incorporadas num unico modulo� normalmente o

modulo principal do SCADA� Assim� o texto que se segue tra
cara um panor�ama

muito alargado de funcionalidades comunmente suportadas pelos sistemas SCADA�

independente da forma como nos s�ao apresentadas� como modulos� como aplica
c�oes

independentes ou simplesmente como op
c�oes em menus de escolha multipla�

O criterio que determinou a sequ�encia de abordagem das diversas funcionali�

dades prende�se com a criticalidade� no contexto de um sistema de supervis�ao� de

cada uma delas�

��
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��� Con�gura�c	ao do Sistema

No seu sentido mais lato� um sistema de supervis�ao e composto por diversos

componentes que devem ser con	gurados� e que podem ser agrupados de acordo

com a parte do sistema a que dizem respeito� Referimo�nos� entre outros� ao meio

f�sico de comunica
c�ao� aos dispositivos fabris� �a infraestrutura computacional e aos

perifericos �impressoras� plotters� meios de arquivo magnetico� etc��� Nesta sec
c�ao

iremos apenas descrever os aspectos que dizem respeito �a con	gura
c�ao do proprio

SCADA� ou seja� do software de supervis�ao� Na sec
c�ao � ser�ao ent�ao abordados os

aspectos relativos a con	gura
c�ao mais generica de um sistema de supervis�ao� A�

sera tambem exposta a nossa vis�ao cr�tica relativa �as capacidades de con	gura
c�ao

dos diferentes SCADA�

Todos os sistemas SCADA possuem ferramentas que de alguma forma permitem

facilitar as tarefas de con	gura
c�ao� Fazendo um esfor
co de sistematiza
c�ao�

poderemos considerar dois grupos basicos de ferramentas que se distinguem pelos

objectivos a que se destinam� Aquelas que permitem con	gurar variaveis e servi
cos

globais ao sistema� e ainda as que s�ao utilizadas na constru
c�ao e na con	gura
c�ao

das aplica
c�oes de supervis�ao�

As variaveis globais do SCADA� que indicam nomes de 	cheiros� que determinam

o modo gra	co ou caracter�sticas sonoras� que especi	cam formatos a utilizar ou que

nomeiam servi
cos de rede� s�ao normalmente con	guradas directamente a partir do

programa principal do SCADA� Este tipo de ac
c�oes de con	gura
c�ao� bem como

as ferramentas que lhes est�ao associadas� s�ao pouco complexas e de import�ancia

super	cial no contexto das tarefas de con	gura
c�ao� Como tal n�ao lhes dedicaremos

mais espa
co�

A con	gura
c�ao das aplica
c�oes de supervis�ao e uma tarefa bem mais complicada�

Engloba diversas ac
c�oes� tais como a de	ni
c�ao das variaveis que v�ao ser supervi�

sionadas� a cria
c�ao dos sinopticos� o estabelecimento de associa
c�oes entre objectos

gra	cos e variaveis� a de	ni
c�ao de alarmes e do tratamento a dar�lhes e a de	ni
c�ao

de ac
c�oes de processamento e arquiva
c�ao de dados�

As solu
c�oes propostas pelos diversos SCADA para a execu
c�ao destas tarefas n�ao

pode ser considerada uniforme� O Processyn� por exemplo� oferece uma interface
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semi�gra	ca de aux�lio �a programa
c�ao �semelhante a um editor�� atraves da qual se

pode descrever o ciclo de processamento que sera realizado� A mesma interface e

tambem utilizada para descrever os sinopticos ou os gra	cos de tend�encia� Todas

as descri
c�oes s�ao baseadas numa linguagem espec�	ca que exige conhecimentos de

programa
c�ao�

Em contraste com esta aproxima
c�ao� podemos citar o InTouch e o Process

Window� sistemas cuja 	loso	a assenta fundamentalmente na simplicidade das

interfaces e na aus�encia de requisitos de programa
c�ao� Qualquer deles apresenta

um ambiente gra	co e uma metodologia de utiliza
c�ao que tem por base o Microsoft

Windows� revelando�se assim muito familiar para a grande maioria dos utilizadores�

A integra
c�ao das diversas ferramentas de de	ni
c�ao e con	gura
c�ao e tambem uma

caracter�stica destes dois sistemas�

Num ponto intermedio podemos ainda encontar sistemas SCADA que� sem

desprezarem as vantagens da utiliza
c�ao de �uentes interfaces� permitem o recurso

�a programa
c�ao e descentralizam as tarefas de con	gura
c�ao e modela
c�ao� Referimo�

nos ao FactoryLink� que� fazendo juz �a sua arquitectura muito modular� possui

modulos espec�	cos que suportam cada uma das funcionalidade do sistema �e que

s�ao con	gurados independentemente�� Alguns modulos apresentam ferramentas de

con	gura
c�ao baseadas no preenchimento de tabelas e na parametriza
c�ao de variaveis�

como por exemplo os modulos de supervis�ao de alarmes e de carregamento de

receitas� ao passo que outros obrigam o utilizador a criar programas obedecendo a

uma linguagem propria� como e o caso do modulo de fun
c�oes logicas e matematicas�

A informa
c�ao de con	gura
c�ao e armazenada em 	cheiros� normalmente em for�

mato binario� apenas leg�veis pelo SCADA onde foram gerados� No entanto� alguns

sistemas utilizam bases de dados como meio preferencial para armazenamento da

informa
c�ao� Por exemplo� o EasyMAP utiliza uma base de dados ORACLE para

guardar a informa
c�ao relativa aos elementos gra	cos que comp�oem os sinopticos�

Dado existir� por vezes� a necessidade de utilizar a informa
c�ao de con	gura
c�ao

externamente ao SCADA �nomeadamente a informa
c�ao respeitante �as variaveis

de	nidas�� encontram�se em alguns sistemas �FactoryLink� Processyn� funcionali�

dades de convers�ao que permitem manipular a informa
c�ao utilizando formatos stan�

dard� normalmente �DIF �legivel por folhas de calculo� ou ASCII� Quando existe um
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modulo de con	gura
c�ao e atraves dele que s�ao disponibilizadas estas funcionalidades�

Os sistemas que permitem con	gurar de uma forma modular os seus diversos

componentes� tornam�se mais versateis numa perspectiva de con	gura
c�ao global�

Na verdade� estes sistemas permitem a cria
c�ao de multiplas con	gura
c�oes para

um determinado componente �por exemplo� podem criar�se diversos sinopticos que

diferem apenas nas cores utilizadas�� sendo seleccionada durante a execu
c�ao a

con	gura
c�ao mais adequada de cada componente�

A con	gura
c�ao do sistema de supervis�ao deve iniciar�se pela de	ni
c�ao das

variaveis que ser�ao supervisionadas� Simplisticamente� pode dizer�se que tal de	ni�


c�ao corresponde �a atribui
c�ao de nomes �as variaveis existentes nos dispositivos

acedidos� Em concreto� dever�ao de	nir�se pontos de acesso ao dispositivo� utilizados

nas ac
c�oes de comunica
c�ao para atribui
c�ao de valores �as variaveis� Um ponto de

acesso pode ser visto como uma entidade que apenas possui a informa
c�ao para

aceder a uma determinada variavel num dispositivo� n�ao tendo autonomia para

decidir quando dever�ao ser executadas ac
c�oes de leitura ou escrita� Estas ac
c�oes so

ser�ao realizadas quando tal for solicitado por outras entidades do sistema� E poss�vel

de	nir diversos pontos de acesso associados ao mesmo gestor de dispositivo� o gestor

conhece os detalhes espec�	cos do protocolo de comunica
c�ao com o dispositivo e o

ponto de acesso fornece os dados que permitem endere
car uma determinada variavel�

No EasyMAP um ponto de acesso tem de descrever uma variavel MMS� ou

seja� tem de indicar o VMD que a disponibiliza� o nome pelo qual e referenciada

nesse VMD e o seu tipo� No Processyn� os pontos de acesso s�ao de	nidos nos

modulos de interface aos dispositivos� e cont�em informa
c�ao que dependente do

modulo utilizado� Por exemplo� num modulo de interface a um PLC� um ponto de

acesso tera de indicar um endere
co do PLC� No caso do InTouch� como a interface

aos dispositivos e realizada por servidores dedicados que s�ao acedidos por DDE� um

ponto de acesso tera de conter a indica
c�ao do servidor a utilizar� bem como outra

informa
c�ao espec�	ca para cada servidor� No FactoryLink� o acesso aos dispositivos

e realizado atraves do modulo EDI �External Device Interface�� que e mais do que

uma simples interface como nos casos anteriores� Como foi referido na sec
c�ao ����

todos os modulos deste SCADA comunicam entre si atraves da base de dados de

tempo real� Assim� a leitura ou escrita de variaveis dos dispositivos� realizada pelo
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modulo EDI� e implicitamente comandada pelas aplica
c�oes de supervis�ao atraves da

actua
c�ao de variaveis nessa base de dados� Cada ponto de acesso tem de de	nir n�ao

so o endere
co a aceder no dispositivo� mas tambem as variaveis que determinam a

execu
c�ao de leituras e escritas e ainda a variavel da base de dados que sera utilizada

na transfer�encia�

Durante a de	ni
c�ao das diversas aplica
c�oes que constituem o sistema� a

refer�encia a uma determinada variavel sera feita sempre atraves do mesmo nome�

que aponta para uma entrada na base de dados de tempo�real� em memoria� Assim�

o numero maximo de variaveis que se podem de	nir numa sistema de supervis�ao sera

limitado� na pior das hipoteses� pela dimens�ao maxima da base de dados� Contudo�

alguns SCADA limitam explicitamente o numero maximo de pontos de acesso

que podem ser de	nidos� no intuito de obter lucros do ponto de vista comercial�

O custo destes sistema e proporcional ao numero maximo de pontos de acesso

disponibilizados�

Apos a de	ni
c�ao das variaveis pode iniciar�se a constru
c�ao dos sinopticos

e a con	gura
c�ao das diversas aplica
c�oes e funcionalidades de supervis�ao� N�ao

continuaremos aqui a descrever as particularidades da con	gura
c�ao de cada uma

delas� dado que isso sera feito� caso seja relevante� nas sec
c�oes que as descrevem�

Para 	nalizar� sera interessante referir a incapacidade de con	gura
c�ao din�amica

que se veri	ca em todos os sistemas� Queremos com isto dizer que n�ao e poss�vel

modi	car o comportamento do sistema durante a sua execu
c�ao� quer ao n�vel

da de	ni
c�ao de variaveis� quer mesmo ao n�vel das ac
c�oes realizadas� O que e

poss�vel fazer� mas apenas em alguns sistemas� e activar ou desactivar a execu
c�ao de

determinadas aplica
c�oes� por exemplo aplica
c�oes de detec
c�ao de eventos ou colec
c�ao

de dados� No Processyn� o metodo de constru
c�ao das aplica
c�oes� por conter uma

fase de gera
c�ao da aplica
c�ao� impede totalmente a activa
c�ao de modulos isolados

durante a execu
c�ao� Neste sistema� a modi	ca
c�ao de apenas um modulo implica a

reconstru
c�ao do sistema na sua globalidade�
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��� Controlo de Acesso

Quase todos os SCADA estudados permitem a distribui
c�ao de aplica
c�oes de

supervis�ao por varias entidades do sistema espalhadas numa rede local� E assim

natural que que existam multiplos utilizadores com acesso ao sistema SCADA�

eventualmente com responsabilidades espec�	cas no respeitante �a manuten
c�ao e �a

interac
c�ao com as diversas aplica
c�oes de supervis�ao�

As funcionalidades para controlo de acessos permitem limitar o acesso de

utilizadores a determinadas partes do sistema� ou ao sistema na sua totalidade�

Desta forma� podem evitar�se situa
c�oes de utiliza
c�ao abusiva do sistema por

utilizadores n�ao quali	cados� impossibilitando�os de causar estragos� mesmo que

inadvertidamente� A mais simples das protec
c�oes consiste na obrigatoriedade de

introdu
c�ao de uma senha para inicializa
c�ao do sistema� Outros tipos de protec
c�ao

consistem� por exemplo� na de	ni
c�ao de n�veis de acesso ou na de	ni
c�ao de opera
c�oes

condicionais� Neste ultimo caso� a condi
c�ao para a realiza
c�ao de uma opera
c�ao pode

consistir� simplesmente� na introdu
c�ao de uma senha�

No EasyMAP e no InTouch� as fun
c�oes do controlo de acesso permitem a distin�


c�ao de utilizadores e consequente atribui
c�ao individual de privilegios� No Processyn�

como o sistema e baseado na execu
c�ao sequencial de instru
c�oes� a de	ni
c�ao de protec�


c�oes de acesso torna�se relativamente simples� bastando que sejam introduzidas

instru
c�oes de introdu
c�ao e valida
c�ao de senhas� De certa forma� este tipo de protec�


c�ao corresponde �a de	ni
c�ao de opera
c�oes condicionais� O FactoryLink� pelo facto de

poder ser executado em plataformas intrinsecamente multi�utilizador �plataformas

UNIX�� permite a utiliza
c�ao das aplica
c�oes de duas formas distintas� como uma

unica aplica
c�ao partilhada por diversos utilizadores ou como multiplas aplica
c�oes�

independentes� executando simultaneamente no mesmo computador� cada uma

suportando um conjunto distinto de utilizadores� Nestas plataformas� a valida�


c�ao de utilizadores e feita atraves dos mecanismos proprios do sistema operativo

ou do sistema de 	cheiros� Assim� a inicializa
c�ao do SCADA esta implicitamente

protegida� Durante a execu
c�ao� o FactoryLink pode tambem utilizar opera
c�oes

condicionais� tal como nos outros sistemas�
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��� Gest	ao da Execu�c	ao

Apenas alguns sistemas SCADA possuem uma arquitectura assente na de	ni
c�ao

e na execu
c�ao de modulos de supervis�ao e controlo independentes� So nestes faz

portanto sentido falar de aplica
c�oes cuja fun
c�ao e gerir a execu
c�ao dos modulos

de	nidos� Os sistemas FactoryLink e EasyMAP podem ser englobados nesta

categoria e� como tal� possuem mecanismos de gest�ao de modulos� Estes dois

sistemas s�ao ainda representativos do panorama geral dos SCADA no respeitante �a

forma como a gest�ao de modulos e realizada� O FactoryLink possui um modulo

dedicado exclusivamente �as tarefas de gest�ao da execu
c�ao dos outros modulos�

enquanto que o EasyMAP incorpora as mesmas funcionalidades no modulo principal�

A utilidade principal desta funcionalidade e permitir a activa
c�ao ou desactiva
c�ao

de modulos ou aplica
c�oes de	nidas� Permite� paralelamente� a monitoriza
c�ao do seu

estado de actividade� bem como a visualiza
c�ao de outras informa
c�oes que lhes s�ao

relativas� tais como nomes de 	cheiros ou utilizadores�

No caso do Processyn� o sistema desenvolvido constitui um unico modulo

totalmente integrado� n�ao fazendo por isso sentido considerar esta funcionalidade�

O InTouch e o Process Window permitem igualmente a activa
c�ao de aplica
c�oes

durante a execu
c�ao do sistema� Estas podem ser activadas n�ao so atraves de op�


c�oes dispon�veis nos menus do sistema como tambem por intermedio de objectos

animados vis�veis nos sinopticos�

Convem referir� no entanto� que as vers�oes de Run�Time� apesar de n�ao

incluirem as ferramentas que permitem o desenvolvimento das aplica
c�oes� t�em

obrigatoriamente de possuir um mecanismo para o seu lan
camento�

��� Monitoriza�c	ao

A monitoriza
c�ao e uma funcionalidade que consiste na visualiza
c�ao do valor de

determinadas variaveis� a pedido do utilizador� paralelamente �a execu
c�ao do sistema�

Na pratica� n�ao e obrigatoria a exist�encia de um modulo especi	co para realizar

esta funcionalidade� dado que ela e implicitamente realizada por outros modulos�

Apesar disso� o FactoryLink disp�oe de um modulo especialmente vocacionado para
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este efeito� e o EasyMAP permite tambem� atraves da escolha das op
c�oes correctas�

visualizar o valor de variaveis �a medida que este se vai modi	cando� Estes sistemas

possibilitam ainda o acesso directo �a base de dados de tempo real para modi	ca
c�ao

do valor de variaveis�

Nos SCADA que n�ao disp�oem de op
c�oes expl�citas para monitorizar variaveis� e

sempre poss�vel reservar uma zona do sinoptico para visualizar a evolu
c�ao do valor

de determinadas variaveis� So n�ao sera poss�vel� durante a execu
c�ao� monitorizar

outras variaveis que n�ao as escolhidas� A altera
c�ao de variaveis e tambem permitida�

pelo mesmo processo� e com as mesmas restri
c�oes�

Gra
cas a esta funcionalidade� pode testar�se a execu
c�ao de uma aplica
c�ao�

confrontando o valor das variaveis inspeccionadas com o comportamento da aplica�


c�ao face a esse valor� Podem ainda realizar�se simula
c�oes� por imposi
c�ao dos valores

das variaveis�

��� Sin
opticos

Os sinopticos constituem o meio mais e	caz de apresenta
c�ao dos dados dos

processos supervisionados� Atraves de um sinoptico pode captar�se rapidamente

a informa
c�ao mais relevante do sistema� qualquer que seja o tipo de aplica
c�ao�

Tal e	ci�encia deriva da representa
c�ao gra	ca dos dispositivos supervisionados� e

da utiliza
c�ao de cores� sons� padr�oes a anima
c�oes gra	cas�

Todos os sistemas estudados possuem editores gra	cos para o desenvolvimento de

sinopticos� Com estes editores e poss�vel desenhar todo o tipo de objectos� escolher

cores� tamanhos� padr�oes e outros atributos� e ainda dispor de fun
c�oes de duplica�


c�ao� simetria� rota
c�ao� amplia
c�ao� alinhamento� etc� de objectos� Os objectos mais

comuns� tais como valvulas� interruptores� tanques� canaliza
c�oes ou tapetes rolantes

s�ao disponibilizados em bibliotecas de objectos� Naturalmente� todas as tarefas de

desenho s�ao realizadas utilizando um dispositivo apontador�

Apesar das diferen
cas entre os diversos editores serem reduzidas� o metodo de

anima
c�ao dos objectos gra	cos n�ao e sempre o mesmo� Enquanto que no Processyn

existe um modulo que indica as ac
c�oes de anima
c�ao de um sinoptico� as quais s�ao

descritas atraves de uma sintaxe espec�	ca� nos outros sistemas as caracter�sticas de
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anima
c�ao de um objecto s�ao determinadas pelo preenchimento de tabelas�

O tipo de fun
c�oes de anima
c�ao varia� igualmente conforme o SCADA utilizado�

As fun
c�oes mais comuns s�ao aquelas que permitem a altera
c�ao dos atributos dos

objectos� a visualiza
c�ao em forma de gra	co �valor em fun
c�ao do tempo�� a a	xa
c�ao

de texto e a introdu
c�ao de dados� Existem ainda fun
c�oes que permitem a modi	ca�


c�ao dos proprios objectos� quer de uma forma linear �altera
c�ao do tamanho� rota
c�ao�

posi
c�ao� quer de uma forma discreta �um desenho diferente para cada estado�� A

compara
c�ao das capacidades gra	cas dos diversos sistemas SCADA sera realizada

na sec
c�ao ��

��� Temporiza�c	oes

A possibilidade de de	nir temporiza
c�oes e muito importante no contexto das

aplica
c�oes de supervis�ao� Esta funcionalidade e necessaria� por exemplo� para a

aquisi
c�ao c�clica de dados na constru
c�ao da historia de um processo ou para executar

ac
c�oes de controlo distribu�das e sincronizadas�

Uma temporiza
c�ao consiste na de	ni
c�ao de um valor temporal� medido no

relogio do computador� que� quando atingido� ira desencadear a execu
c�ao de uma

determinada ac
c�ao ou a sinaliza
c�ao de uma variavel� O valor temporal pode tambem

referir�se a um intervalo de tempo e n�ao a um valor absoluto� Neste caso� e ainda

poss�vel optar�se por reactivar a temporiza
c�ao� de modo a que esta seja c�clica�

De uma forma geral� esta funcionalidade n�ao e explicitamente oferecida por

nenhum sistema SCADA� sendo o FactoryLink a excep
c�ao �a regra� Na verdade� a

situa
c�ao mais vulgar corresponde a uma utiliza
c�ao implicita de temporiza
c�oes� que

s�ao geradas pelo proprio sistema� O utilizador n�ao tem qualquer controlo sobre a

activa
c�ao ou paragem destas temporiza
c�oes� podendo quando muito� como no caso

do EasyMAP� seleccionar o valor da temporiza
c�ao a utilizar a partir de uma lista

de escolha� Estas temporiza
c�oes impl�citas s�ao utilizadas para a leitura c�clica dos

dados dos processos� e consequente actualiza
c�ao de sinopticos� gra	cos e outro tipo

de informa
c�ao�

Tal como foi dito� o FactoryLink foge a esta regra� dado que possui um modulo

dedicado �a de	ni
c�ao de temporiza
c�oes� bem como um modulo de contadores que
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pode ser utilizado para 	ns semelhantes� A exist�encia destes modulos e apenas

poss�vel devido �a arquitectura deste sistema� baseada na exist�encia de uma base de

dados central� acess�vel por todos os modulos� Tendo em conta que neste sistema

a actividade dos diversos modulos e ditada pela modi	ca
c�ao das variaveis contidas

na base de dados� Vejamos como podem ser utilizados os temporizadores para

que um sinoptico seja actualizado� Tal acontecera quando o modulo de interface

ao dispositivo 	zer uma nova leitura da variavel� ou seja� apos ter sido activada a

variavel que este modulo utiliza para desencadear novas leituras� Ora essa variavel

pode ser a que e modi	cada quando a temporiza
c�ao termina� donde se conclui que

a de	ni
c�ao de temporiza
c�oes pode ser utilizada para refrescamento dos sinopticos�

O modulo de contadores existente neste sistema pode ser utilizado em combina�


c�ao com o modulo de temporiza
c�oes� Os contadores s�ao de	nidos de modo a

que quando atingem um determinado valor activam uma ac
c�ao pre�de	nida� Os

contadores s�ao incrementados pela actua
c�ao em variaveis da base de dados� o que

pode ser feito �a custa de temporiza
c�oes�

A de	ni
c�ao quer dos temporizadores� quer dos contadores� e realizada por

preenchimento de tabelas de con	gura
c�ao�

O Processyn tambem oferece um mecanismo que� de certa forma� pode permitir

a de	ni
c�ao de temporiza
c�oes� Este mecanismo consiste na de	ni
c�ao de cronometros

e metronomos� que� durante a execu
c�ao c�clica do sistema� podem ser testados como

condi
c�ao para execu
c�ao de ac
c�oes� A con	gura
c�ao destes mecanismos e feita no

modulo correspondente� e a utiliza
c�ao �activa
c�ao e teste� e feita do modulo principal�

��� Colec�c	ao de dados

A funcionalidade de colec
c�ao de dados e imprescind�vel na concretiza
c�ao de um

sistema de supervis�ao� Ela e utilizada com duas 	nalidades basicas� materializadas

na constru
c�ao de historicos dos processos e na actualiza
c�ao das interfaces gra	cas�

A sobreposi
c�ao das duas 	nalidades n�ao implica� no entanto� a duplica
c�ao

do numero de acessos aos dispositivos� O que acontece e que a leitura de uma

variavel e aproveitada simultaneamente para actualizar os gra	cos e para produzir

os dados historicos� No caso dos sistemas que integram estas funcionalidades no
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modulo principal� esta gest�ao e feita internamente� n�ao sendo da responsabilidade

do utilizador� No caso do FactoryLink� a con	gura
c�ao do modulo de gera
c�ao de

dados historicos tem de ser feita em sincronia com a con	gura
c�ao das temporiza
c�oes

para colec
c�ao de dados� ou seja� as variaveis que determinam a realiza
c�ao de novas

leituras t�em de ser as mesmas que determinam a escrita de dados na base de dados

historica� No Processyn� como e o utilizador quem descreve as ac
c�oes a realizar pelo

sistema� este podera incluir instru
c�oes de escrita de dados em 	cheiros de dados

historicos� apos cada aquisi
c�ao de dados�

Tanto no EasyMAP como no FactoryLink� os dados historicos s�ao registados em

bases de dados relacionais� O segundo sistema e contudo mais �exivel no sentido

em que permite a utiliza
c�ao de diversas bases de dados� enquanto que o EasyMAP

se restringe �a utiliza
c�ao de bases de dados ORACLE�

No InTouch e no Process Window� a cria
c�ao de dados historicos e realizada em

simult�aneo com a produ
c�ao de gra	cos de tend�encia� A de	ni
c�ao destes gra	cos

permite especi	car opera
c�oes de registo em 	cheiros ou bases de dados dos dados

visualizados�

Como e natural� a con	gura
c�ao dos modulos ou das ac
c�oes que permitem gerar

os dados historicos dos processos� implica a indica
c�ao do nome do 	cheiro ou da

base de dados que sera utilizada�

�� Alarmes e Eventos

A utiliza
c�ao de alarmes para detec
c�ao e aviso de situa
c�oes anormais� e uma

funcionalidade dispon�vel em todos os SCADA� A con	gura
c�ao dos alarmes segue

sempre o mesmo princ�pio� e necessario referenciar a variavel que sera monitorizada

e indicar as condi
c�oes activadoras do alarme�

As condi
c�oes mais comuns de activa
c�ao consistem nas igualdades e desigualdades

matematicas� no valor booleano e na altera
c�ao de valor� Outras condi
c�oes menos

comuns s�ao a passagem por valor e a taxa de varia
c�ao�

Alguns sistemas permitem atribuir prioridades aos alarmes� Por exemplo� o

InTouch permite utilizar ate ��� prioridades distintas e o FactoryLink ate ��� O

Process Window permite tambem o escalonamento de alarmes por prioridades� No
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Processyn� como a actividade do sistema e determinada pela execu
c�ao sequencial

das instru
c�oes� n�ao faz sentido falar em prioridades dos alarmes�

Relativamente �as ac
c�ao realizadas aquando da ocorr�encia de alarmes� todos os

sistemas permitem o seu registo em memoria estavel durante a execu
c�ao� Estes

registos podem ser consultados posteriormente� como fazendo parte da historia

dos processos� Outras ac
c�oes que podem ser realizadas� consistem na a	xa
c�ao de

mensagens em janelas de alarmes ou na produ
c�ao de relatorios directamente para

impressoras�

A de	ni
c�ao de alarmes pode ser utilizada e conjuga
c�ao com funcionalidades

de controlo estat�stico dos processos� Por exemplo� no InTouch e poss�vel de	nir

alarmes cujas condi
c�oes de activa
c�ao consistem nos limites dos valores de qualidade

impostos no modulo de controlo estat�stico� Se um determinado limite for violado�

sera activado o alarme correspondente�

Uma caracter�stica relevante no processamento de alarmes do FactoryLink� e a

possibilidade de altera
c�ao din�amica das condi
c�oes de alarme� Esta caracter�stica

pode ser util� principalmente se houver altera
c�oes nas condi
c�oes de funcionamento

dos processos industriais que condicionem a activa
c�ao dos alarmes�

��� Gr
a�cos de Tend�encia

Os gra	cos de tend�encia s�ao� a par dos sinopticos� um dos instrumentos mais

importantes dos sistemas SCADA� Estes gra	cos permitem visualizar a evolu
c�ao

temporal do valor de uma ou varias variaveis� fornecendo uma vis�ao clara da

tend�encia evolutiva do processo� Atraves da observa
c�ao destes gra	cos e poss�vel

detectar� num curto espa
co de tempo� situa
c�oes de evolu
c�ao anormais que requerem

medidas correctivas�

A con	gura
c�ao destes gra	cos comporta n�ao so a indica
c�ao das variaveis

visualizadas como tambem os valores maximos e m�nimos atribuidos ao eixo das

variaveis� Eventualmente pode ser necessario indicar o sentido de desenho das

curvas� as cores e outros par�ametros visuais�

Todos os sistemas� com excep
c�ao do Processyn� permitem a visualiza
c�ao de

gra	cos de tend�encia de dados historicos� Esta funcionalidade pode ser muito util
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para efeitos de compara
c�ao da evolu
c�ao actual com a tend�encia registada ao longo

de um largo espa
co de tempo� Na con	gura
c�ao deste tipo de gra	cos poder�ao ser

indicados os valores inicial e 	nal do espa
co temporal a visualizar�

Os gra	cos de tend�encia� para alem de poderem ser visualizados em janelas

individuais� podem ser utilizados como objectos� incorporados num sinoptico do

sistema e animados pelas variaveis cujo valor se pretende monitorizar�

A frequ�encia de amostragem utilizada para produzir estes gra	cos relaciona�se

com as temporiza
c�oes de	nidas para a colec
c�ao de dados �sec
c�ao ����� Assim� no

InTouch� no Processyn e no Process Window n�ao e poss�vel alterar esta frequ�encia�

No EasyMAP e poss�vel escolher uma das frequ�encias dispon�veis numa lista de

op
c�oes e no FactoryLink e utilizado o modulo de temporiza
c�oes �sec
c�ao �����

Finalmente� relembramos que no InTouch e no Process Window a produ
c�ao dos

dados historicos dos processos e realizada em paralelo com a visualiza
c�ao de gra	cos

de tend�encia�

���� Receitas

A funcionalidade de cria
c�ao e carregamento de receitas e utilizada para

automatizar os procedimentos de con	gura
c�ao dos proprios processos industriais�

De certa forma pode considerar�se que esta e uma funcionalidade estritamente

de controlo dos processos� dado que determina o seu modo de funcionamento�

Normalmente� uma receita e carregada num dispositivo antes deste ser posto em

execu
c�ao� e funciona como uma inicializa
c�ao� Uma receita pode consistir� por

exemplo� num programa que sera executado ou num conjunto de valores que indicam

a quantidade de cada ingrediente que sera utilizado no processo de fabrico�

A cria
c�ao de receitas e uma tarefa normalmente simples� dado que e feita atraves

do preenchimento de formularios e n�ao requer conhecimentos de programa
c�ao� Cada

receita e guardada num 	cheiro individual� sendo por isso poss�vel criar tantas

receitas quanto o espa
co dispon�vel no disco� Em alguns sistema a edi
c�ao de receitas

pode tambem ser feita em editores externos ao sistema� dado que o formato dos

	cheiros� nestes casos� n�ao e binario� No Processyn esta e� alias� a unica forma de

criar receitas�



� APLICAC� �OES E FUNCIONALIDADES ��

Uma receita consiste numa tabela onde cada linha contem a descri
c�ao de um

ingrediente� Na de	ni
c�ao de cada componente da receita deve constar� pelo menos�

a indica
c�ao do seu tipo� do seu valor� e do nome da variavel correspondente na base

de dados do sistema�

Uma caracter�stica importante desta funcionalidade e a possibilidade de car�

regamento de receitas como resposta a eventos gerados no sistema e n�ao apenas por

determina
c�ao do utilizador�

Todos os sistemas SCADA que estudamos oferecem esta funcionalidade� No

EasyMAP� no Process Window e no InTouch ela e apresentada quase como um

produto separado� talvez pelo facto de ser uma ferramenta mais de controlo e menos

de supervis�ao� No Processyn a utiliza
c�ao de receitas e conseguida �a custa de instru�


c�oes de interac
c�ao directa com 	cheiros� para leitura das receitas� e instru
c�oes de

escrita nos dispositivos� O FactoryLink disp�oe de um modulo de gest�ao de receitas

que funciona como um intermediario entre os 	cheiros e a base de dados de tempo

real�

���� Gest	ao de Ficheiros

A capacidade de gerir 	cheiros n�ao e� em princ�pio� um atributo dos sistemas de

supervis�ao� No entanto� dado que ela existe nos sistemas Processyn e FactoryLink�

pensamos ser necessario referi�la� Note�se que apenas se justi	ca a exist�encia de

funcionalidades de gest�ao de 	cheiros pelo facto delas poderem ser realizadas durante

a execu
c�ao do sistema� na consequ�encia de eventos ou da detec
c�ao de alarmes�

As funcionalidades oferecidas permitem realizar as opera
c�oes habituais com

	cheiros� ou seja� visualizar o conteudo� imprimir� copiar� remover ou modi	car

o seu nome� Permitem ainda visualizar o conteudo de uma directoria�

���� Processamento de Dados

O processamento de dados consiste na realiza
c�ao de opera
c�oes logicas e

matematicas sobre os dados supervisionados� Os valores obtidos podem ser

utilizados por aplica
c�oes de supervis�ao ou armazenados em 	cheiros para posterior

consulta e tratamento por outras aplica
c�oes� Por exemplo� e poss�vel de	nir anima�
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c�oes num sinoptico ou condi
c�oes de alarme baseadas em dados processados�

Relativamente �a forma como e feita a express�ao das opera
c�oes de processamento

encontram�se muitas diferen
cas entre os diversos SCADA� O sistema mais versatil

e o FactoryLink� pois permite n�ao so de	nir opera
c�oes que s�ao interpretadas

durante a execu
c�ao� como permite tambem a utiliza
c�ao de fun
c�oes compiladas�

escritas em linguagem C� Neste sistema o tratamento das opera
c�oes e feito por

um modulo de fun
c�oes logicas e matematicas que existe nas vers�oes interpretada e

compilada� A de	ni
c�ao das opera
c�oes pode ser feita� independentemente da vers�ao�

numa linguagem proprietaria� semelhante ao BASIC mas mais estruturada� Na

vers�ao compilada� o codigo de	nido nesta linguagem e previamente traduzido para

linguagem C�

O EasyMAP possui uma aplica
c�ao que permite executar programas escritos

numa numa linguagem propria para controlo sequencial � a linguagem ALL�

Algorithmic Language� Na verdade� esta funcionalidade n�ao esta directamente

relacionada com o processamento de dados� mas dado que permite realizar algumas

fun
c�oes de processamento relacionadas com o controlo sequencial de dispositivos

pensamos ser importante referi�la aqui� Como complemento a esta aplica
c�ao� o

EasyMAP prop�oe a utiliza
c�ao de aplica
c�oes externas para processamento de dados�

especi	camente o EXCEL� disponibilizando os mecanismos adequados para tal

utiliza
c�ao�

No InTouch a funcionalidade de processamento de dados e permitida atraves da

de	ni
c�ao de scripts de ac
c�oes� Estas ac
c�oes� que consistem na realiza
c�ao de calculos

e simula
c�oes sobre os dados do sistema� podem ser invocadas quer por ac
c�ao directa

do operador do sistema� quer como resultado de eventos tais como a mudan
ca de

estado de variaveis� a ocorr�encia de alarmes ou a abertura de janelas�

No Processyn e igualmente poss�vel executar ac
c�oes de processamento de dados�

Neste sistema� para alem das normais fun
c�oes logicas e matematicas� s�ao ainda

disponibilizadas fun
c�oes de convers�ao de valores� de formata
c�ao e de teste evolutivo

de valores�

Convem referir a import�ancia das funcionalidades de processamento de dados

para a de	ni
c�ao de eventos e alarmes� De facto� e frequente a necessidade de de	nir
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condi
c�oes de alarme que resultam de dados processados sendo assim relevante a

possibilidade de interligar estas duas funcionalidades�

���� Processamento Estat
�stico

O processamento estat�stico n�ao deve ser considerado apenas como uma

extens�ao ao processamento matematico descrito na sec
c�ao anterior� Na verdade�

a possibilidade de realizar opera
c�oes de calculo estat�stico e determinante para a

constru
c�ao de aplica
c�oes de gest�ao� de planeamento da produ
c�ao e de controlo de

qualidade� entre outras�

A import�ancia desta funcionalidade e evidente nos SCADA estudados� pois

a sua utiliza
c�ao implica normalmente custos adicionais pelo facto de n�ao ser

incluida no software basico e ter de ser adquirida separadamente� Esta situa
c�ao

e particularmente notoria nos casos do InTouch e do Process Window�

O controlo estat�stico dos processos e fundamental para a obten
c�ao de dados

sobre o comportamento do processo produtivo e para o controlo da qualidade� As

indica
c�oes que podem ser obtidas atraves da compara
c�ao dos dados estat�sticos com

padr�oes previamente estabelecidos servem para orientar e melhorar todo o processo

produtivo�

As ac
c�oes de processamento estat�stico podem ser efectuadas em tempo�real

sobre dados do processo ou ent�ao sobre dados provenientes de bases de dados

historicas� Neste ultimo caso e poss�vel realizar o controlo estat�stico em diferido

com a colec
c�ao e supervis�ao dos dados� e ate de uma forma distribu�da�

No InTouch e no Process Window esta funcionalidade permite a apresenta
c�ao de

dados estat�sticos sob a forma gra	ca atraves de histogramas� gra	cos sigma e outros�

Contudo� no Process Window apenas e poss�vel fazer o controlo estat�stico de dados

historicos� Neste sistema� esta funcionalidade e concretizada por um programa que

pode ser executado isoladamente� sendo por isso independente do SCADA�

O FactoryLink tem um modulo de controlo estat�stico de processos muito

completo� proporcionando uma vasta gama de tipos de gra	cos� A t�tulo de exemplo

podemos mencionar os seguintes tipos� Media� Mediana� Desvio padr�ao� Media

em deslocamento e Histograma� O funcionamento deste modulo segue os mesmos
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princ�pios que todos os outros� ou seja� baseia�se em interac
c�oes com a base de dados

de tempo real do sistema atraves do Open Software Bus�

O EasyMAP� tal como para o processamento matematico� prop�oe a utiliza
c�ao

do EXCEL para realiza
c�ao de processamento estat�stico dos dados�

���� Relat
orios

A funcionalidade de produ
c�ao de relatorios n�ao e muito relevante� Na verdade�

consiste na disponibiliza
c�ao de uma forma auxiliar de apresenta
c�ao dos dados�

normalmente mais condensada� fundamentalmente �a base de tabelas ou quadros�

Os relatorios podem ser produzidos sob a forma visual �no ecran� ou escrita �na

impressora��

No caso do InTouch e poss�vel con	gurar a forma como o relatorio sera

apresentado� utilizando ferramentas gra	cas para tal disponibilizadas� No Processyn

e apenas possivel produzir tabelas com um formato 	xo�
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de dados

A reserva de espa
co em memoria para armazenamento das variaveis� implica a

caracteriza
c�ao do tipo de dados que lhes estar�ao associados� Os tipos admitidos

pela generalidade dos SCADA s�ao basicamente quatro� Boleano� Inteiro� Real e

Mensagem �sequ�encia de caracteres�� A excep
c�ao digna de refer�encia e o EasyMAP�

sistema que pelo facto de assentar a sua estrutura de comunica
c�ao no protocolo

MMS� considera como tipos admiss�veis para as variaveis todos os que est�ao de	nidos

nesse protocolo�

Como ja foi referido� a capacidade de de	ni
c�ao e armazenamento interno de

variaveis n�ao depende apenas da capacidade de memoria da plataforma de suporte�

Na verdade s�ao impostas por vezes limita
c�oes �a capacidade dos SCADAs que se

re�ectem no custo do sistema� Por exemplo� no caso do Process Window s�ao

disponibilizadas � vers�oes distintas� com capacidades para de	ni
c�ao de ��� ��� ou

���� variaveis� sendo a vers�ao com maior capacidade naturalmente mais cara�

Durante a execu
c�ao das aplica
c�oes� os diversos sistemas SCADA guardam

os valores das variaveis numa base de dados interna� em memoria� denominada

por vezes como base de dados de tempo�real� Dado que a gest�ao desta base

de dados e de import�ancia fulcral no desempenho global do sistema� todos os

sistemas se preocupam em optimizar os mecanismos de actualiza
c�ao dos valores

das variaveis� Antes de descrevermos as optimiza
c�oes normalmente efectuadas� e

necessario salientar que a leitura de variaveis dos dispositivos pode ser desencadeada

com dois 	ns distintos�

� Para constru
c�ao de historicos do processo� sendo os dados registados em bases

de dados relacionais ou� simplesmente� em 	cheiros�

� Para processamento imediato� com vista �a actualiza
c�ao de sinopticos� gra	cos

de tend�encia ou gra	cos de controlo estat�stico do processo�

Dado que a colec
c�ao de dados para constru
c�ao de historicos do processo

requer um ritmo de aquisi
c�ao constante� as variaveis que de	nem o processo

��
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est�ao permanentemente activas� ou seja� t�em de ser constantemente actualizadas�

No entanto� as variaveis referenciadas por sinopticos ou por outras aplica
c�oes de

caracter�sticas gra	cas� apenas est�ao activas se as aplica
c�oes que as referenciam

estiverem gra	camente vis�veis� Assim� a primeira optimiza
c�ao consiste na elimina�


c�ao de acessos desnecessarios� ou seja� acessos para leitura de variaveis que n�ao est�ao

activas� A segunda optimiza
c�ao e conseguida gra
cas �a detec
c�ao das variaveis cujo

valor foi alterado� apenas estas s�ao transmitidas do gestor de dispositivo para a base

de dados� Desta forma consegue reduzir�se o tempo de processamento do sistema�

com consequentes benef�cios para o desempenho�

No que respeita �as capacidades de manipula
c�ao dos dados do ponto de vista apli�

cacional e importante reter os aspectos relativos ao seu processamento e armazena�

mento� Referimo�nos �a diversidade de fun
c�oes de processamento disponibilizadas e

aos formatos com que podem ser guardados os dados� Globalmente� n�ao registamos

diferen
cas assinalaveis quanto �as capacidades de processamento� O mesmo n�ao se

veri	ca relativamente �as capacidades de armazenamento� Na verdade veri	ca�se que

tato e poss�vel encontrar sistemas que apenas disponibilizam uma interface m�nima

de escrita em 	cheiros �eventualmente utilizando algumas formata
c�oes espec�	cas

para determinadas aplica
c�oes� como sistemas que disp�oem de interfaces para diver�

sas bases de dados� para alem da simples escrita em 	cheiros�

De uma forma geral� pensamos que um sistema SCADA deveria apresentar

as seguintes caracter�sticas no que diz respeito �a capacidade de representa
c�ao e

manipula
c�ao de dados�

� Possibilidade de de	nir um numero ilimitado de variaveis �pelo menos

virtualmente��

� Capacidades de manipula
c�ao n�ao so de tipos basicos mas igualmente de tipos

compostos de variaveis �vectores e estruturas� � esta capacidade pode ser util

na comunica
c�ao com determinados dispositivos dado permitir a redu
c�ao da

quantidade de mensagens trocadas gra
cas ao agrupamento dos dados�

� Capacidade de armazenamento interno de variaveis para utiliza
c�ao simult�anea

por multiplas aplica
c�oes � o objectivo e evitar a troca excessiva de mensagens

com os dispositivos� o que aconteceria se cada aplica
c�ao gerasse um pedido de
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leitura de variaveis independentemente das outras aplica
c�oes�

� Disponibiliza
c�ao de fun
c�oes de processamento� em concreto de fun
c�oes ma�

tematicas� logicas e trigonometricas� Sera ainda conveniente a exist�encia de

fun
c�oes estat�sticas basicas� tais como media� maximo� m�nimo e desvio padr�ao�

� Possibilidade de armazenamento dos dados em 	cheiros� utilizando formatos

compat�veis com aplica
c�oes comuns tais como EXCEL ou LOTUS�
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As capacidades gra	cas dos sistemas SCADA s�ao extremamente importantes

do ponto de vista do utilizador� Na verdade� a interac
c�ao do utilizador com o

sistema assenta fundamentalmente na observa
c�ao das aplica
c�oes de supervis�ao e

eventualmente na utiliza
c�ao de funcionalidades espec�	cas por exemplo para actua�


c�ao nos dispositivos�

Comparando os diversos sistemas estudados� podemos a	rmar que de uma

forma geral todos eles possuem capacidades gra	cas su	cientes para a constru
c�ao de

sinopticos visualmente e	cientes� No entanto� se analisarmos mais pormenorizada�

mente as varias solu
c�oes dispon�veis veri	camos que alguns dos sistemas fornecem

um maior leque de op
c�oes gra	cas�

Ha fundamentalmente dois aspectos a considerar relativamente �as capacidades

gra	cas dos SCADA� as capacidades de de	ni
c�ao de s�mbolos estaticos e as

capacidades de anima
c�ao� Relativamente �a de	ni
c�ao dos s�mbolos� as capacidades

est�ao muito condicionadas pelo editor gra	co utilizado� ou seja� pelas ferramentas de

edi
c�ao disponibilizadas� A este n�vel n�ao se registam diferen
cas assinalaveis entre os

diversos sistemas� ja que todos eles permitem o desenho dos elementos basicos �por

exemplo� linhas� arcos� caixas� pol�gonos e texto� e possuem aproximadamente as

mesmas fun
c�oes de manipula
c�ao dos objectos �por exemplo� copia� simetria� rota
c�ao�

alinhamento e agrupamento��

As capacidades de anima
c�ao dos objectos s�ao relativamente diferentes nos

diversos SCADA estudados� Porem� antes de discutirmos estas diferen
cas� pensamos

ser relevante sumarizar as formas mais importantes de anima
c�ao que podem ser

encontradas num sistema SCADA�

Introdu�c�ao de texto� Esta forma de anima
c�ao consiste na possibilidade de intro�

du
c�ao de dados alfanumericos �por exemplo codigos ou passwords��

Axa�c�ao de texto� E poss�vel visualizar texto com fontes� cores e tamanhos

variaveis�

Bot�oes� Consiste na de	ni
c�ao de bot�oes que quando activados desencadeiam ac
c�oes

que lhes est�ao associadas�

��
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S��mbolos� Consiste na de	ni
c�ao um conjunto de objectos ou s�mbolos que ir�ao

representar o valor de uma variavel� Para cada valor �ou gama de valores�

sera utilizado um dos s�mbolos do conjunto�

Gr�acos� Consiste na representa
c�ao do valor de variaveis atraves de gra	cos do

tipo amplitude�versus�tempo ou gra	cos de barras�

Barras� Consiste na representa
c�ao do valor de variaveis atraves de barras de

comprimento e cor variaveis�

Som� Consiste na produ
c�ao de sons devido a modi	ca
c�oes de valores�

Cor� Associa
c�ao da cor dos objectos ao valor das variaveis�

Tamanho� Associa
c�ao do tamanho� largura ou altura dos objectos ao valor das

variaveis�

Posi�c�ao� De	ni
c�ao da posi
c�ao �horizontal e�ou vertical� dos objectos em fun
c�ao do

valor das variaveis�

Preenchimento� De	ni
c�ao da percentagem de preenchimento �horizontal ou verti�

cal� dos objectos em fun
c�ao do valor das variaveis� Muito util para representar

n�vel de enchimento de tanques ou depositos�

Rota�c�ao� De	ni
c�ao de �angulos de rota
c�ao em fun
c�ao do valor das variaveis�

Visibilidade� Permite tornar vis�vel ou n�ao um objecto em fun
c�ao do valor de uma

variavel�

A introdu
c�ao e a a	xa
c�ao de texto e valores digitais ou analogicos e poss�vel em

todos os sistemas� No Processyn� as variaveis analogicas podem ser representadas

por gra	cos de barras ou curvas de tend�encia e as variaveis de texto podem ver os

seus atributos modi	cados� Neste sistema� o aspecto visual dos sinopticos depende

em gande medida da con	gura
c�ao do driver de ecran� Relembramos que este sistema

pode funcionar em plataformas MS�DOS� suportando por isso ele proprio as interac�


c�oes com o ecran� Nas vers�oes em OS��� os drivers de v�deo fazem parte da propria

plataforma� sendo o aspecto visual das aplica
c�oes sempre semelhante� De certa

forma pode dizer�se que em MS�DOS os sinopticos s�ao orientados ao pixel� ao passo
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que em OS�� e em Windows s�ao orientados a objectos� A este proposito re	ra�se

que o aspecto visual do Process Window e do InTouch e muito semelhante� devido

naturalmente ao facto de ambos utilizarem a interface gra	ca do Windows� No

caso do EasyMAP a de	ni
c�ao dos gra	cos e tambem muito boa� dado que utiliza a

interface gra	ca do OS��� o Presentation Manager�

No FactoryLink podem ser utilizados todos os tipos de anima
c�ao referidos com

excep
c�ao dos seguintes� Tamanho� Posi
c�ao� Preenchimento� Rota
c�ao e Visibilidade�

No InTouch as formas de anima
c�ao n�ao suportadas s�ao os S�mbolos as Barras e o

Som� De certa forma� pode compreender�se esta disjun
c�ao dado que a representa
c�ao

visual de movimento de objectos tanto pode ser obtida atraves da a	xa
c�ao sucessiva

de diferentes s�mbolos ou objectos �FactoryLink� como atraves de altera
c�ao da posi�


c�ao� �angulo e tamanho �InTouch�� No FactoryLink e de assinalar a coer�encia do

aspecto gra	co dos sinopticos� quando estes s�ao transportados para plataformas

diferentes� Na verdade� e poss�vel criar sinopticos numa plataforma �por exemplo

em OS��� e posteriormente utilizalos noutras plataformas �por exemplo em UNIX�

com interface gra	ca X�Windows��

No EasyMAP as capacidades de anima
c�ao dos objectos assemelham�se �as do

InTouch� Para alem das op
c�oes basicas e poss�vel utilizar bot�oes e de	nir anima
c�oes

com base na modi	ca
c�ao da cor� do tamanho� da posi
c�ao� do preenchimento e da

rota
c�ao�

Para 	nalizar queremos apenas assinalar que� de uma forma geral� se encontram

grandes de	ci�encias do ponto de vista de representa
c�ao tridimensional dos objectos�

Pensamos que este tipo de tecnologia sera certamente implantada em futuros

produtos desta area�
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A con	gura
c�ao de um sistema SCADA e� como ja vimos� uma tarefa delicada�

A complexidade desta tarefa depende� para alem das ferramentas postas �a disposi�


c�ao para executar as tarefas de con	gura
c�ao� de outros factores que ainda n�ao

analisamos� Depende da dimens�ao do sistema a supervisionar �quantidade de

dispositivos�� do seu grau de heterogeneidade �diversidade de dispositivos� e do

seu grau de interdepend�encias �interac
c�oes entre dispositivos�� Depende ainda de

factores de ordem tecnica relacionados com a arquitectura do sistema SCADA�

A in�u�encia destes factores re�ecte�se nas diversas etapas da con	gura
c�ao do

sistema� No entanto� nem todos contribuem da mesma forma para a complexidade

das tarefas de con	gura
c�ao� o que justi	ca uma analise mais detalhada das rela
c�oes

existentes� Antes de mais� e para sistematizar esta analise� pensamos ser importante

identi	car um conjunto de elementos basicos que necessitam de ser con	gurados�

Assim� e necessario con	gurar�

� Os mecanismos que permitem a comunica
c�ao com os dispositivos fabris

�escolha e con	gura
c�ao dos gestores de perifericos��

� As mensagens �dados� que ser�ao trocadas entre o sistema SCADA e os

dispositivos �de	ni
c�ao de variaveis��

� As aplica
c�oes que permitem recolher� tratar� representar e armazenar os dados

recolhidos dos dispositivos�

� O ambiente de suporte do sistema� ou seja� outras aplica
c�oes� ferramentas ou

plataformas das quais depende o SCADA�

A quantidade de dispositivos existentes no sistema supervisionado e directa�

mente proporcional �a quantidade de dados produzidos e por isso in�uencia o pro�

cesso de con	gura
c�ao das variaveis e tambem a con	gura
c�ao das aplica
c�oes� Na

verdade� e natural que quanto maior for o numero de dispositivos mais complexos

sejam os sinopticos� maior seja o numero de alarmes� etc� Porem� se os dispositivos

forem todos iguais� os objectos que s�ao utilizados no sinoptico s�ao sempre os mesmos�

��
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sendo portanto mais rapida a prototipagem do sistema� Por outro lado� a diversi�

dade de dispositivos tem um efeito oposto� ja que obriga �a de	ni
c�ao de multiplos

objectos gra	cos� apesar de n�ao conduzir obrigatoriamente a uma maior complexi�

dade dos sinopticos� O grau de heterogeneidade tem tambem grande in�u�encia na

con	gura
c�ao dos mecanismos de comunica
c�ao� De facto� as implica
c�oes acarretadas

pela utiliza
c�ao de dispositivos diferentes fazem�se sentir ao n�vel do numero de ge�

stores de periferico que e necessario utilizar� E importante veri	car� a este proposito�

que alguns sistemas SCADA tornam imposs�vel a supervis�ao em ambientes muito

heterogeneos� pois n�ao permitem a utiliza
c�ao simult�anea de um numero arbitrario

de drivers� Nesta situa
c�ao encontram�se� por exemplo� o Processyn e o FixDMacs�

A heterogeneidade pode tambem ter implica
c�oes a n�vel da con	gura
c�ao da

plataforma de suporte� especialmente no que respeita �a heterogeneidade de redes de

comunica
c�ao� A instala
c�ao de novas redes implica normalmente a con	gura
c�ao da

propria plataforma �sistema operativo�� dado que e esta a responsavel pelas interac�


c�oes de mais baixo n�vel� Do ponto de vista do SCADA este tipo de heterogeneidade

e transparente�

Por ultimo� a interdepend�encia entre os dispositivos tem re�exos principalmente

ao n�vel da complexidade dos sinopticos� Tem igualmente re�exos ao n�vel da

de	ni
c�ao de ac
c�oes de processamento e de controlo dado que e exigida uma maior

sincroniza
c�ao destas ac
c�oes�

Os factores que analisamos n�ao in�uenciam� normalmente� a con	gura
c�ao am�

bientes de suporte ou outras aplica
c�oes� Veri	ca�se que estas possuem mecanismos

independentes de con	gura
c�ao� que dependem apenas do tipo de interac
c�ao com

o SCADA� Por exemplo� a con	gura
c�ao de bases de dados� folhas de calculo ou

sistemas de 	cheiros e totalmente independente do n�vel dos dispositivos�

Um aspecto ao qual e normalmente dedicada uma grande aten
c�ao consiste

na uniformidade de interfaces visuais e de utiliza
c�ao relativamente a diferentes

plataformas� As aplica
c�oes de con	gura
c�ao� por implicarem uma elevada interac
c�ao

com o utilizador� podem bene	ciar especialmente com esta uniformidade� Assim�

os sistemas SCADA com vers�oes para diferentes plataformas permitem utilizar a

con	gura
c�ao construida numa determinada plataforma em qualquer uma das outras

plataformas dispon�veis� Por exemplo� e possivel con	gurar um sinoptico utilizando
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o editor de sinopticos da vers�ao para OS�� e posteriormente utilizar esse sinoptico

numa plataforma gra	ca diferente �por exemplo X�Windows� num sistema UNIX��

A con	gura
c�ao de sistemas de supervis�ao em pequenas instala
c�oes industriais

n�ao levanta grandes problemas� No entanto� o problema da escala e da distribui�


c�ao pode fazer�se sentir aquando da con	gura
c�ao do SCADA� se as capacidades do

sistema forem limitadas� Um aspecto essencial deve ser a capacidade do sistema de

executar as aplica
c�oes de supervis�ao independentemente da sua localiza
c�ao� Deve ser

poss�vel� por exemplo� executar aplica
c�oes para visualiza
c�ao de gra	cos de tend�encia

num computador� utilizando dados gerados� ou armazenados� noutro computador�

Veri	ca�se que quanto a este aspecto se levantam di	culdades de con	gura
c�ao�

emergentes da necessidade de instalar pelo menos o sistema de base em cada local

onde se pretende executar uma aplica
c�ao de supervis�ao� Tal exig�encia deve�se ao

facto do transporte da informa
c�ao ser sustentado por mecanismos proprios de cada

SCADA� que tornam o sistema fechado do ponto de vista da distribui
c�ao� S�ao

exemplos disto o FactoryLink� que fornece modulos espec�	cos para transfer�encia de

dados entre duas inst�ancias do sistema� e o InTouch� que utiliza o protocolo netDDE

para acesso atraves da rede a inst�ancias remotas�

As capacidades dos sistemas relativamente aos aspectos da sua recon	gura
c�ao

tambem devem ser avaliadas� Os problemas que normalmente surgem devem�se �a

utiliza
c�ao de novos equipamentos para os quais o sistema n�ao esta con	gurado� e

devem�se tambem �a necessidade de redimensionar o sistema em geral e as aplica�


c�oes de supervis�ao� em particular� O problema da recon	gura
c�ao ao n�vel dos

gestores de dispositivo apenas e complicado se estes n�ao estiverem dispon�veis�

Apesar dos fabricantes anunciarem o suporte de uma gama muito diversi	cada de

dispositivos� e natural que novos equipamentos apresentem interfaces diferentes�

ainda n�ao suportadas� Nestes casos e necessario esperar ate que os novos gestores

de periferico sejam desenvolvidos� ou ent�ao utilizar as ferramentas adequadas

�com custos adicionais de aquisi
c�ao� para desenvolvimento dos gestores necessarios�

Re	ra�se que o unico sistema dos que estudamos que n�ao apresenta este problema

e o EasyMAP� dado que a interface entre o sistema e os equipamentos e sempre a

mesma�

O redimensionamento do sistema pode implicar a utiliza
c�ao de novas inst�ancias



� CAPACIDADES DE CONFIGURAC� �AO ��

do SCADA� Neste caso� tal como ja foi focado� pode ser necessario dispender algum

tempo na interliga
c�ao das diversas celulas de supervis�ao� de forma a obter bons

resultados em termos da e	ci�encia global do sistema� Em termos da rede	ni�


c�ao dos sinopticos e das outras funcionalidades� as di	culdades ser�ao semelhantes

nos diversos sistemas� Registe�se apenas que no caso do Processyn� pelo facto da

con	gura
c�ao das aplica
c�oes ser realizada atraves de editores de texto o tempo gasto

na reescrita das aplica
c�oes �e posteriormente na sua compila
c�ao e teste� pode ser

mais elevado que nos restantes sistemas estudados�

De facto� os metodos de con	gura
c�ao que implicam o conhecimento de uma

linguagem espec�	ca exigem um esfor
co adicional de aprendizagem� para alem do

tempo gasto na con	gura
c�ao� Contudo� s�ao mais vantajosos do ponto de vista

da versatilidade pois permitem a constru
c�ao de aplica
c�oes mais adaptadas aos

requisitos� inversamente �as aplica
c�oes que podem ser construidas por parametriza
c�ao

de variaveis�
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��� Comunica�c	ao com os Dispositivos

Um dos aspectos fulcrais dos sistemas SCADA consiste na forma como interagem

com os dispositivos supervisionados� ou controlados� Nos ambientes onde mais

frequentemente s�ao utilizados� os sistemas SCADA encontram uma variada gama

de dispositivos� desde computadores pessoais passando por PLCs� reguladores PID�

terminais fabris ou simplesmente sistemas de aquisi
c�ao de dados� Dado n�ao se

veri	car� na maior parte dos casos� qualquer tipo de uniformidade em termos das

interfaces apresentadas por estes dispositivos� surgem naturalmente diverg�encias na

forma como os SCADA resolvem este problema�

Ao longo deste trabalho ja nos debru
camos varias vezes sobre os aspectos da

comunica
c�ao com os equipamentos industriais� Faremos agora uma s�ntese do que

foi dito�

Do ponto de vista da liga
c�ao f�sica a comunica
c�ao pode ser realizada das

seguintes formas�

� Atraves de portas standard �RS���� paralela�

� Atraves de cartas espec�	cas �redes proprietarias�

� Atraves de cartas standard �redes standard�

No caso das redes standard as interfaces de baixo n�vel est�ao ja incorporadas

no sistema operativo� Nestas redes� apenas os protocolos dos n�veis superiores t�em

de ser concretizados pelos gestores de periferico ou pelas aplica
c�oes de supervis�ao�

Nos restantes casos os gestores de periferico s�ao responsaveis pela realiza
c�ao das

interfaces com o n�vel f�sico�

A n�vel protocolar existem essencialmente duas aproxima
c�oes poss�veis na resolu�


c�ao do problema da interface com os dispositivos fabris� a primeira� e tambem a mais

usual� consiste na utiliza
c�ao de um gestor de periferico para cada tipo de dispositivo

ligado ao sistema SCADA� a segunda consiste na utiliza
c�ao de uma interface standard

de comunica
c�ao entre o SCADA e os dispositivos� sendo para tal necessario que

��
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os dispositivos estejam� ou possam ser munidos com essa interface� Quando os

dispositivos possuem interfaces espec�	cas e necessario desenvolver mecanismos de

tradu
c�ao entre as primitivas do protocolo standard e as primitivas reconhecidas pelo

dispositivo� As diferen
cas entre estas duas aproxima
c�oes re�ectem�se a diversos

n�veis� entre os quais ao n�vel da con	gura
c�ao e da distribui
c�ao do sistema�

Os sistemas SCADA que comunicam com os dispositivos atraves de gestores de

dispositivo espec�	cos comportam uma limita
c�ao intr�nseca derivada da necessidade

de exist�encia de uma enorme diversidade desses gestores� Na verdade� dado que

os sistemas SCADA s�ao normalmente empregues em ambientes ja constitu�dos� n�ao

e poss�vel prever quais os dispositivos ja existentes na planta fabril� sendo tanto

maior a probabilidade de existirem dispositivos n�ao suportados pelo sistema SCADA

quanto menor for o numero de gestores nele incorporados� Prevendo a possibilidade

de lacunas em termos de suporte a dispositivos� a generalidade dos SCADA

disponibiliza ferramentas para o desenvolvimento de gestores de dispositivos� Como

exemplos podemos referir o FactoryLink� o Taylor e o InTouch� No entanto� e de

referir que o utilizador tera de aprender ou conhecer os mecanismos particulares

oferecidos por cada um dos SCADAs para o desenvolvimento desses gestores�

A utiliza
c�ao de uma interface uniforme para comunica
c�ao com os dispositivos

obriga a exist�encia de tradutores para cada tipo de dispositivo� E assim evidente que

a constru
c�ao de um novo sistema de supervis�ao pode acarretar um esfor
co adicional

de gera
c�ao de tradutores para os novos equipamentos� Contudo� o desenvolvimento

destes tradutores e� em princ�pio� mais simples que o desenvolvimento de um

gestor de periferico pois n�ao requer o conhecimento de novas ferramentas de

desenvolvimento� Por outro lado� os tradutores t�em as vantagens de poderem ser

posteriormente utilizados para equipamentos do mesmo tipo e de virtualizarem os

dispositivos� Do ponto de vista do sistema SCADA um dispositivo e uma entidade

cuja localiza
c�ao e irrelevante� podendo por isso ser facilmente movido� Depois de

estar con	gurado� o sistema de supervis�ao pode muito facilmente ser recon	gurado

dado que n�ao e necessario realizar qualquer modi	ca
c�ao nas interfaces com os

dispositivos�
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��� Comunica�c	ao entre Aplica�c	oes

A comunica
c�ao entre multiplas entidades do mesmo sistema SCADA e realizada

utilizando protocolos proprietarios desenvolvidos para cada sistema� A disponibiliza�


c�ao destes mecanismos de comunica
c�ao e motivada por quest�oes que se prendem

com a distributividade e escalabilidade dos sistemas� Na verdade� para que o

sistema possa ser distribu�do e necessario que os dados dos processos industriais

sejam vis�veis remotamente� o que n�ao acontece na situa
c�ao normal de opera
c�ao do

sistema�

A este respeito veri	ca�se que a generalidade dos sistemas SCADA n�ao demon�

stra capacidades intr�nsecas para a distribui
c�ao� E verdade que a possibilidade

de comunica
c�ao entre duas inst�ancias do mesmo SCADA permite realizar algumas

opera
c�oes distribu�das� mas �a custa da utiliza
c�ao de protocolos proprietarios� even�

tualmente pouco e	cientes e certamente limitativos em termos de expansibilidade�

Implica ainda a necessidade de aquisi
c�ao de um maior numero de licencas de instala�


c�ao�

Relativamente aos sistemas estudados� podemos a	rmar que nenhum deles ofer�

ece uma interface aberta para que qualquer aplica
c�ao possa aceder directamente aos

dados de tempo real mantidos internamente ao sistema� Esta lacuna impossibilita

de	nitivamente a utiliza
c�ao de aplica
c�oes que necessitem de aceder a estes dados� por

exemplo outras aplica
c�oes gra	cas de representa
c�ao de sinopticos ou aplica
c�oes de

processamento e armazenamento de dados� No caso concreto da comunica
c�ao entre

diferentes sistemas SCADA� veri	ca�se� pelas raz�oes ja indicadas� que tal tambem

n�ao e poss�vel�



�� Expansibilidade

Actualmente� as exig�encias economicas e concorrenciais conduzem a um acel�

erado crescimento das empresas que se traduz na permanente necessidade de reci�

clagem dos recursos humanos� de expans�ao das estruturas e de moderniza
c�ao tec�

nologica� Na medida do poss�vel e realizado um esfor
co de aproveitamento e ex�

pans�ao da estrutura ja existente� em vez da sua mera substitui
c�ao� No entanto� tal

so sera poss�vel se essa estrutura for aberta e expans�vel�

No caso concreto dos sistemas SCADA� sera interessante averiguar as possibili�

dades de reestrutura
c�ao do sistema na sua expans�ao para grandes instala
c�oes� Por

outras palavras� deve determinar�se se a organiza
c�ao hierarquica da estrutura in�

dustrial em expans�ao� agora composta por um maior numero de n�veis� pode ser

e	cazmente integrada pelo sistema SCADA utilizado�

Relativamente aos sistemas estudados� o �enfase das potencialidades e maiori�

tariamente dado �as funcionalidades t�picas das aplica
c�oes de supervis�ao e controlo

ao n�vel de uma celula fabril� De certa forma� veri	ca�se que a arquitectura basica

da generalidade dos sistemas SCADA despreza a vis�ao integrada do ambiente in�

dustrial em detrimento de uma maior e	ci�encia e capacidade de actua
c�ao ao n�vel

de celulas de fabrico isoladas� Pode assim dizer�se que a vis�ao integradora destes

SCADA se limita aos dois n�veis inferiores da estrutura industrial� ou seja� ao n�vel

dos dispositivos e da sua supervis�ao�

As exig�encias de grandes instala
c�oes industriais obrigam �a exist�encia de um

terceiro n�vel� normalmente onde residem as aplica
c�oes de controlo de qualidade�

de gest�ao da produ
c�ao e de gest�ao da manuten
c�ao� que deve estar no topo da

estrutura hierarquica e por isso ter visibilidade sobre todas as celulas fabris e linhas

de produ
c�ao� N�ao estando os sistemas SCADA vocacionados para este tipo de

estrutura
c�ao� impossibilitam a visibilidade e o �uxo de informa
c�ao e comprometem

as possibilidades de expans�ao� A integra
c�ao com o n�vel de gest�ao tera de ser

realizada com base noutras plataformas� por exemplo recorrendo a bases de dados

distribu�das�

��
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A constru
c�ao de um sistema de supervis�ao requer normalmente a execu
c�ao

de diversos tipos de aplica
c�oes em paralelo com a execu
c�ao do sistema SCADA�

nomeadamente de sistemas gestores de bases de dados� folhas de calculo e aplica�


c�oes de gera
c�ao de gra	cos� A interac
c�ao entre estas aplica
c�oes e o sistema SCADA

so e poss�vel se este dispuser de interfaces compat�veis com as das aplica
c�oes�

Pode a	rmar�se que tem de existir pelo menos ummecanismo de compatibilidade

entre o sistema SCADA e as restantes aplica
c�oes� pois caso contrario n�ao seria

poss�vel utilizar os dados recolhidos pelo SCADA� O mecanismo mais basico de

compatibilidade entre aplica
c�oes consiste na transfer�encia de informa
c�ao atraves

de 	cheiros� utilizando formatos comuns� Outros mecanismos mais elaborados

permitem a comunica
c�ao e transfer�encia de dados directamente entre as aplica
c�oes�

Por exemplo� no Windows e utilizado o DDE� no UNIX podem ser utilizados sockets

e no OS�� podem ser utilizadas queues�

Os sistemas estudados apresentam diversos graus de compatibilidade� O

FactoryLink e aquele que permite a interac
c�ao com a maior variedade de aplica�


c�oes� em especial com aplica
c�oes de bases de dados� No outro extremo situa�se o

Processyn� sistema cujo mecanismo exclusivo de exporta
c�ao de dados e atraves da

escrita em 	cheiros�

De uma forma geral� pode dizer�se que todos os sistemas que assentam em

plataformas Windows ou OS�� disponibilizam uma interface DDE para acesso a

aplica
c�oes externas� Por exemplo� e atraves desta interface que os SCADA garantem

a compatibilidade com a folha de calculo EXCEL� que no caso do EasyMAP

e utilizada como ferramenta primordial para a realiza
c�ao de funcionalidades de

processamento de dados e de gera
c�ao de gra	cos�

��



�� Conclus�oes

Neste trabalho realizamos o estudo de alguns sistemas SCADA actualmente

existentes no mercado� De	nimos os criterios que permitiram orientar este estudo e

discutimos as diversas caracter�sticas desta fam�lia de sistemas�

Escolhemos um conjunto de cinco sistemas SCADA que descrevemos resumi�

damente e que utilizamos como refer�encia para exempli	car os diversos tipos de

solu
c�oes existentes para a concretiza
c�ao das funcionalidades mais comuns�

Um aspecto importante que observamos nestes sistemas consiste na organiza�


c�ao modular do software� determinada pela separa
c�ao de funcionalidades� Esta

caracter�stica n�ao so �exibiliza a constru
c�ao dos sistemas de supervis�ao como permite

rentabilizar os recursos e melhorar o desempenho� Numa perspectiva integradora� a

modularidade comporta tambem algumas vantagens relativamente �a distribui
c�ao e

�a expans�ao do sistema�

As funcionalidades oferecidas pelos sistemas SCADA s�ao quase sempre as

mesmas� As diferen
cas acentuam�se ao n�vel das interfaces de utiliza
c�ao e de

apresenta
c�ao destas funcionalidades� Uma constante em todos os sistemas e a

procura da qualidade de representa
c�ao gra	ca do processo supervisionado� Para tal

s�ao postas �a disposi
c�ao uma grande variedade de ferramentas auxiliares de desenho

e um elevado conjunto de possibilidades de anima
c�ao gra	ca�

Veri	camos que a exist�encia de uma grande variedade de dispositivos industriais

constitui um factor com o qual todos os sistemas se preocupam e procuram resolver�

Neste sentido� as interfaces para os equipamentos mais comuns s�ao sempre fornecidas

e e sempre dada a possibilidade ao utilizador de gerar as suas proprias interfaces�

utilizando ferramentas apropriadas�

Os problemas relacionados com a expansibilidade� distributividade e hetero�

geneidade de sistemas e aplica
c�oes s�ao muito importantes numa perspectiva inte�

gradora� Infelizmente� s�ao poucos os sistemas SCADA da gera
c�ao actual que d�ao

import�ancia a estes problemas� pois a maioria tem como principal objectivo ape�

nas o controlo e supervis�ao ao n�vel da celula fabril� De facto� veri	camos que a

interliga
c�ao entre os sistemas SCADA e os sistemas de gest�ao de alto n�vel e nor�

��
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malmente comprometido quer pela heterogeneidade de sistemas operativos quer pela

utiliza
c�ao de interfaces de comunica
c�ao e transfer�encia de dados proprietarias� Con�

statamos tambem os problemas de expansibilidade caracter�sticos da generalidade

dos SCADA� em parte devidos �as limitadas capacidades de comunica
c�ao ao n�vel

aplicacional�

Apos este estudo� podemos concluir que de uma forma geral os sistemas SCADA

actualmente dispon�veis permitem a concretiza
c�ao de bons sistemas de supervis�ao

ao n�vel da celula fabril� mas que numa perspectiva integradora apresentam algumas

limita
c�oes�
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