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A utilização de sistemas

5),'

(5DGLR

)UHTXHQF\

,GHQWLILFDWLRQ

) para

identificação e localização de produtos ou equipamentos durante o seu ciclo de vida
constitui-se solução eficiente de automação, principalmente em cadeias de
suprimentos nas quais os produtos ou equipamentos possuem requisitos físicos de
armazenamento, instalação ou manutenção, que não são satisfeitos por outros
métodos de identificação. Por outro lado, nas organizações participantes de uma
cadeia de suprimentos, onde coexistem os mais diversos sistemas de gestão e
logística (muitas vezes apresentando considerável grau de incompatibilidade entre
si), é necessário construir uma camada de software – o

PLGGOHZDUH

– que possibilite

integrar os sistemas de gestão e logística de cada participante da cadeia, visando
garantir a qualidade e precisão das informações geradas sobre cada produto ou
equipamento. Neste projeto propõe-se o desenvolvimento de um protótipo de
PLGGOHZDUH

capaz de realizar esta integração numa cadeia de suprimentos de uma

concessionária de distribuição de energia elétrica do Estado de São Paulo. O
PLGGOHZDUH
KDQGKHOGV

desenvolvido é voltado a dispositivos móveis (aparelhos celulares,

, coletores de dados, entre outros) que, localizados nas organizações

participantes da cadeia, capturam os dados referentes aos processos realizados
durante o ciclo de vida de um equipamento da rede de distribuição de energia
elétrica e disponibilizam os mesmos em um banco de dados capaz de ser integrado
com os demais sistemas de gestão ou logística existente na cadeia de suprimentos.
Palavras-chave: 5),', PLGGOHZDUH, cadeia de suprimentos, dispositivos móveis, 50
2'3

.

$%675$&7

'HVLJQRIDQ5),'PLGGOHZDUHIRUXVHLQV\VWHPVPDQDJHPHQWVXSSO\FKDLQ


The use of

5),'

systems (Radio Frequency Identification) for the identification

and localization of products or equipment during their life cycle constitutes an
efficient automation solution, especially for supply chains in which the products or
equipment have storage, installation or maintenance physical requirements that are
not complied by other means of identification. On the other hand, in the organizations
that participate in a supply chain where diverse management and logistic systems
coexist (often presenting a considerable incompatibility grade among them), it is
necessary to build a software layer – the middleware – that allow the integration of
the management and logistic systems from each member of the chain, aiming at
guaranteeing the quality and precision of the information generated on each product
or equipment. The proposal of this project is the development of a middleware
prototype capable of accomplishing such integration in a supply chain from an
electricity distributor of the State of São Paulo. The developed middleware is focused
on mobile devices (cell phones, handhelds, data collectors, among others) that, once
localized in the organizations that are part of the chain, capture data concerning the
processes that took place during the life cycle of the electricity distribution network
equipment and display it on a database able to integrate with the remaining
management or logistic systems presented in the supply chain.

Key words: RFID, middleware, supply chain, mobile device, RM-ODP.
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O novo cenário proposto pelo mercado globalizado, onde as corporações
buscam obter melhores resultados concentrando-se nas atividades essenciais ao
seu negócio e terceirizando atividades secundárias, aumenta a importância do
planejamento e administração das relações entre fornecedores e clientes,
valorizando assim o conceito de cadeia de suprimentos.
Uma cadeia de suprimentos consiste em uma rede de organizações
(fornecedores, fabricantes, montadores, armazéns, distribuidores) que, por meio de
processos colaborativos de aquisição, transformação e distribuição de materiais,
fornecem produtos e/ou serviços aos clientes (Furtado e Carvalho, 2001).
Atualmente, as grandes corporações vêm adotando como estratégia de
crescimento o desenvolvimento dos relacionamentos entre as diversas organizações
envolvidas em uma cadeia de suprimentos (Gulati

HW DO

, 2000). O principal foco

desta estratégia é o aprimoramento do controle e logística do produto durante todo o
seu ciclo de vida (Fawcett HWDO., 1997).
Segundo o Conselho de Profissionais da Administração de Cadeias de
Suprimentos (&6&03 -

&RXQF\O RI 6XSSO\ &KDLQ 0DQDJHPHQW 3URIHVVLRQDOV

,

logística é a parte da administração da cadeia de suprimentos responsável por
planejar, executar e controlar o fluxo e o armazenamento eficiente e econômico de
matérias-primas, materiais semi-acabados e produtos acabados, bem como as
informações a eles relativas, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com
o propósito de atender às exigências dos clientes (&6&03, 2007).
Esta capacidade de coordenação e sincronização dos fluxos de bens e
serviços realizados na cadeia de suprimentos está relacionada à eficiência na troca
de informações digitalizadas entre os parceiros responsáveis pelos processos
logísticos ocorridos. (Fawcett
sistemas

(53

HW DO

., 1997). Atualmente, as corporações utilizam

((QWHUSULVH 5HVRXUFH 3ODQQLQJ) para auxiliar na administração dos

processos relacionados aos seus produtos e serviços. Esses sistemas são
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responsáveis por integrar os diversos sistemas e informações distribuídos nas áreas
da corporação.
Todavia, uma típica cadeia de suprimentos abrange diferentes corporações, em
diferentes estágios de desenvolvimento tecnológico, o que dificulta a integração das
informações geradas pelos seus variados sistemas computacionais.
Chopra e Meindl (2006) observam que os sistemas

(53

concentram-se em

aspectos operacionais e possuem “capacidades analíticas relativamente fracas”, isto
é, não possuem ferramentas para auxiliar em decisões estratégicas.
Deste modo, nota-se a necessidade do desenvolvimento de um sistema
computacional capaz de integrar as informações geradas pelos processos
executados nas corporações que participam da cadeia de suprimentos, permitindo
que uma dada corporação

&L

tenha acesso às informações geradas pelas

Q

corporações & que compartilham do ciclo de produção e comercialização do produto
M

ou serviço em foco durante todo o seu ciclo de vida.
Para atender a tal objetivo, é necessário que se construa uma interface de
VRIWZDUH

que possibilite a conexão de duas ou mais aplicações ou componentes do

sistema através de uma rede.
Além desta interface, outro fator de grande impacto sobre a qualidade da
gestão e a logística dos produtos em uma cadeia de suprimentos é a utilização de
um sistema de identificação único dos mesmos, capaz de rastrear cada produto
durante todo o seu ciclo de vida, ao longo de seu percurso através das diversas
corporações que compõem a cadeia de suprimentos.
Esta identificação pode ser realizada por meio de códigos impressos nos
produtos  como, por exemplo, os códigos de barras e os códigos

&0&



passíveis de serem reconhecidos por meio de leitores ópticos ou magnéticos
apropriados, ou, então, através de dispositivos eletrônicos (tipicamente, as etiquetas
de 5),') afixados aos produtos e que armazenam em suas memórias os códigos de
identificação que são lidos mediante comunicação sem fio com instrumentos de
interrogação.
Um projeto de pesquisa do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de
São Paulo – IPT, denominado “Controle Logístico Inteligente de Equipamentos de
Distribuição em Estoque e Instalados em Campo”, ilustra esse contexto

LQWHJUDomRH
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LGHQWLILFDomR

. Este projeto refere-se ao desenvolvimento de um sistema de controle

logístico inteligente capaz de capturar dados e gerenciar equipamentos na rede de
distribuição de energia elétrica da

&3)/

(Companhia Paulista de Força e Luz),

identificados por meio de etiquetas eletrônicas 5),'.
A

&3)/

é uma concessionária de distribuição de energia elétrica responsável

por parte da rede de distribuição do estado de São Paulo. Para garantir a qualidade
de seu produto (a energia elétrica), seguindo os indicadores regulados pelos órgãos
competentes, torna-se imprescindível o controle e manutenção dos equipamentos
distribuídos na rede.
As redes de distribuição de energia elétrica são formadas por diversos
equipamentos, tais como cabos, bancos de capacitores, transformadores e chaves
de religação (ver Apêndice A). Todos estes componentes fazem parte de uma
cadeia de suprimentos constituída pelos seus fabricantes e pelas empresas
responsáveis pela manutenção, transporte e administração logística dos mesmos.
Estas corporações são responsáveis por diversos processos no decorrer do ciclo de
vida de cada equipamento. Dentre estes processos, os principais são: requisição,
aquisição, transporte, instalação, remoção, inspeção, manutenção e eliminação.
A cada processo realizado com um dado equipamento é gerada uma
quantidade específica de dados sobre o mesmo que é armazenada de maneira
descentralizada pela corporação responsável pelo processo, sem que a

&3)/

consiga gerenciar estes dados ou tenha acesso a eles através de seus sistemas
corporativos. Adiciona-se à dificuldade de acesso aos dados o fato de as
corporações identificarem os equipamentos de maneira diferente e, muitas vezes,
fora dos padrões da &3)/.
O sistema de identificação dos equipamentos da rede de distribuição elétrica
torna-se complexo devido às condições físicas peculiares a que são expostos e ao
modo como são instalados. Os transformadores, chaves de religação e cabos, por
exemplo, são instalados em altitudes que inviabilizam a utilização de identificação
impressa ou código de barras, por demandar aproximação para captura da
informação; além disso, estão sujeitos a adversidades climáticas que causariam a
deterioração dos códigos impressos.
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Um meio de identificação que se mostra adequado a essas condições é a
identificação à distância, por meio de rádio freqüência, utilizando-se “etiquetas
eletrônicas” (WDJV) chamadas 5),'(5DGLR)UHTXHQF\,GHQWLILFDWLRQ), as quais contêm
informações sobre o objeto que se deseja identificar e sobre o equipamento leitor
que irá realizar a leitura das informações nelas codificadas.
Portanto, para aumentar a eficiência da gestão e logística aplicada aos
equipamentos na cadeia de suprimentos da distribuição de energia elétrica é
necessária a adoção de um sistema único de identificação e a integração deste com
os diversos sistemas de gestão participantes da cadeia de suprimentos apontada,
incluindo-se os sistemas de gestão utilizados pela própria concessionária.



2EMHWLYR

O objetivo deste trabalho é desenvolver um sistema-protótipo capaz de
disponibilizar em um banco de dados único informações pertinentes aos processos
ocorridos durante o ciclo de vida dos equipamentos utilizados em uma rede de
distribuição de energia elétrica, identificados por meio de etiquetas

5),'

,

possibilitando, assim, a integração destas informações com os sistemas de gestão já
existentes na corporação responsável pela administração da rede de distribuição de
energia elétrica.
O protótipo obtido se limita a lidar com as informações referentes,
especificamente, aos transformadores de tensão utilizados na rede de distribuição
de energia elétrica.



5HVXOWDGRVHVSHUDGRVHFRQWULEXLo}HV

Será desenvolvido um sistema computacional protótipo, composto por um leitor
de etiquetas

5),'

, um dispositivo móvel (KDQGKHOGV, por exemplo) e um servidor de

dados que, utilizado por todas as corporações envolvidas na cadeia de suprimentos
da rede de distribuição de energia elétrica, localize e registre os processos ocorridos
com um determinado equipamento identificado por meio de etiqueta 5),'.
Devido à grande variedade de arquiteturas de
dispositivos móveis existentes, o

VRIWZDUH

KDUGZDUH

apresentadas pelos

desenvolvido para o particular dispositivo
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utilizado neste projeto tem como requisitos o de ser multi-plataforma e o de atender
às características de baixo desempenho intrínsecas a esse tipo de equipamento.
Tais requisitos distinguem este projeto dos demais que foram identificados e
analisados durante a revisão da literatura.
Os dados coletados pelo

VRIWZDUH

do dispositivo móvel serão disponibilizados

em um banco de dados unificado, capaz de favorecer a integração com o sistema de
gestão da concessionária de energia elétrica. É importante salientar que este projeto
se restringe ao desenvolvimento do

VRIWZDUH

embarcado nos dispositivos móveis e

dos mecanismos para integração do mesmo com o banco de dados unificado, não
abrangendo a integração com o sistema de gestão.
A arquitetura deste sistema computacional será elaborada com base no modelo
de referência

502'3

, tornando este trabalho um exemplo da aplicação de tal

modelo de referência.



2UJDQL]DomRGRWUDEDOKR

Este trabalho está organizado de maneira a atender ao arcabouço de processo
da Engenharia de Software, proposto por Pressman (2007), e que se compõe de
cinco etapas:

&RPXQLFDomR

,

3ODQHMDPHQWR

,

0RGHODJHP

,

&RQVWUXomR

e

,PSODQWDomR

.

Esta metodologia é detalhada no capítulo 3.1 Metodologia.
Devido à natureza acadêmica deste trabalho, são executadas apenas as
&RPXQLFDomR

etapas

,

3ODQHMDPHQWR

e

0RGHODJHP

, as quais foram reorganizadas

em cinco tarefas:
I.

Definição de Escopo;

II.

Levantamento de Requisitos;

III.

Detalhamento dos Requisitos;

IV.

Definição da Arquitetura;

V.

Construção do Protótipo.

As tarefas I ('HILQLomR GH (VFRSR) e II (/HYDQWDPHQWR GH 5HTXLVLWRV) remetem
à etapa

&RPXQLFDomR

e estão referidas nos tópicos 1.1 (0RWLYDomR), 1.2 (2EMHWLYR) e

1.3 (5HVXOWDGRV(VSHUDGRVH&RQWULEXLo}HV) do primeiro capítulo.
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O tópico 1.4 (2UJDQL]DomR GR 7UDEDOKR) descreve sumariamente os produtos
da etapa

3ODQHMDPHQWR

e são concluídos com base nos estudos e análise

executados na tarefa III ('HWDOKDPHQWR GRV 5HTXLVLWRV), a qual é detalhada no
capítulo 2 ((VWDGRGD$UWH).
A tarefa IV ('HILQLomR GD $UTXLWHWXUD) consolida todas as tarefas anteriores e
visa demonstrar uma maneira de se construir um sistema computacional que
satisfaça aos requisitos e ao escopo definidos anteriormente. Esta tarefa abrange a
etapa 0RGHODJHP e está documentada no capítulo 4 ($UTXLWHWXUD).
Os produtos da tarefa V (&RQVWUXomR GR 3URWyWLSR) são descritos no capítulo 5
('HVFULomRGR6LVWHPD3LORWR).
Ao fim das cinco tarefas são realizados testes e análises sobre o protótipo
construído com o propósito de validar as etapas cumpridas e sugerir melhorias, bem
como apresentar sugestões para as etapas faltantes que não serão realizadas.
Estes testes, análises e recomendações são descritos no capítulo 6 (&RQFOXV}HV H
5HFRPHQGDo}HV

).
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(67$'2'$$57(

Neste capítulo apresenta-se o resultado do estudo dos assuntos pertinentes ao
desenvolvimento do sistema computacional almejado, assim como a análise de
alguns projetos descritos na literatura voltados à solução de problemas similares ao
que é objeto de investigação deste trabalho.
Iniciando-se com a análise do problema da gestão de cadeias de suprimentos,
em que se destacam suas necessidades e algumas soluções oferecidas pelos
sistemas convencionalmente utilizados, passa-se diretamente ao estudo de sistemas
de informação baseados em

5),'

, quando então se analisam seus padrões e

diferenças com relação às demais tecnologias de identificação.
Como o sistema de informação baseado em

5),'

deverá estar integrado aos

demais sistemas computacionais da cadeia de suprimentos, a análise dos meios
para se promover tal integração conduz ao estudo de um assunto da maior
relevância  projeto e desenvolvimento de

PLGGOHZDUHV

, um dos temas centrais

deste capítulo.
Por ser a portabilidade uma característica essencial que o sistema deva possuir,
de modo a reduzir o impacto de uma possível migração ou adaptação da plataforma
existente, algo bastante provável de ocorrer em um sistema heterogêneo, há que se
provê-lo com a capacidade de realizar a detecção de contextos e adaptação a essas
modificações. Com isso, o paradigma de computação ubíqua vem à baila, tornandose de grande relevância para o desenvolvimento do sistema computacional em foco
e assunto destacado neste capítulo.
Considerando-se, finalmente, que o sistema em desenvolvimento apresenta as
características de um sistema de processamento aberto e distribuído, apresenta-se,
brevemente, ao final deste capítulo, o método
'LVWULEXWHG3URFHVV 

almejado.

502'3

(5HIHUHQFH 0RGHO  2SHQ

adequado à descrição da arquitetura do sistema computacional

18



&DGHLDGHVXSULPHQWRV

Uma cadeia de suprimentos é definida por uma rede de ligações bi-direcionais
entre corporações distintas visando à produção de produtos (matérias primas ou
peças) ou serviços (transporte, manutenção e armazenamento, por exemplo)
destinados a uma corporação da cadeia, a qual, por seu turno, é responsável pela
produção de um produto ou serviço específico.
Denomina-se

*HVWmR GD &DGHLD GH 6XSULPHQWRV

(6&0

1

ao conjunto de

atividades abrangendo planejamento, sensoriamento e controle das ações dos
agentes das diversas corporações participantes da cadeia, de modo a que os fluxos
de atividades e de informações gerados internamente supram os agentes da
corporação responsável pela produção do produto ou serviço final. Segundo Furtado
e Carvalho (2005), o sucesso destas atividades depende da coordenação do fluxo
das informações e das decisões entre as corporações pertencentes à cadeia de
suprimentos.
A complexidade da gestão da cadeia de suprimentos é diretamente
proporcional à quantidade de corporações que a compõem, visto que cada uma
possui sua própria gestão, independente das demais e, não necessariamente tem
acesso às decisões dos outros membros da cadeia. Sistemas computacionais de
apoio à tomada de decisão têm se apresentado como soluções para minorar as
dificuldades apontadas. Tais sistemas procuram levar em conta os interesses
individuais de cada corporação, mas impõem restrições que visam à redução da
complexidade da gestão e, consequentemente, à redução dos custos e ao ganho de
qualidade do produto ou serviço fornecido.
Furtado e Carvalho (2005) propõem um modelo hierárquico (Figura 1) para
auxílio ao processo decisório em uma cadeia de suprimentos, onde o planejamento
da produção passa a ser realizado por uma instância superior, denominada

QtYHO

FRRSHUDWLYR

. Esta instância é responsável por coordenar o processo de decisão na

cadeia de suprimentos, orientando as decisões dos seus membros, mas levando em
conta as restrições, necessidades e objetivos de cada um deles. Tal orientação se
dá por meio da imposição de metas a serem perseguidas pelas corporações que
compõem a cadeia.

1

Do inglês 6XSSO\&KDLQ0DQDJHPHQW (6&0).
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)LJXUD- Estrutura hierárquica para planejamento.
Fonte: Furtado e Carvalho (2005).

As decisões tomadas pelo

QtYHO FRRSHUDWLYR

alimentam os sistemas de gestão

das empresas pertencentes à cadeia (note-se que continua a existir o planejamento
individual das corporações no
pelas decisões tomadas pelo
presentes no

QtYHO GH HPSUHVD

, porém o mesmo agora é norteado

QtYHO FRRSHUDWLYR

QtYHOGHHPSUHVD

). Ao mesmo tempo, as corporações

são responsáveis, também, por realimentar a gestão

central com suas restrições, estabelecendo assim novas metas e eliminando
possíveis inconsistências nas decisões.
Um sistema de informação capaz de suprir esta necessidade de auxiliar a
tomada de decisão por parte do

QtYHO FRUSRUDWLYR

deve integrar, com o devido nível

de abstração, informações provenientes dos sistemas de gestão individuais de cada
corporação, os quais são compostos por módulos, responsáveis por cada uma das
suas macro-áreas. Segundo Davenport (1998), uma corporação moderna é
subdividida, basicamente, em quatro macro-áreas  )LQDQFHLUD, 5HFXUVRV+XPDQRV,
2SHUDo}HV H /RJtVWLFD

, e

3URSDJDQGD H 9HQGDV

 cada uma das quais possui

necessidades distintas e, portanto, sistemas de informação distintos utilizados em
sua gestão.
A integração destes sistemas de informação é promovida pelas conhecidas
ferramentas (53 2.

2

Do inglês (QWHUSULVH5HVRXUFH3ODQQLQJ±3ODQHMDPHQWRGH5HFXUVRVGDV(PSUHVDV.
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Sistemas

(53

são

VRIWZDUHV

concebidos para propiciar a integração de dados

e processos provenientes das diversas áreas de uma corporação, os quais, em geral,
são administrados por sistemas computacionais independentes que apresentam
pouca ou nenhuma interface de comunicação entre si. Por meio de um sistema (53
consegue-se modelar e interpretar as informações de uma empresa, evitando-se
redundâncias, eliminando-se inconsistências e, ao mesmo tempo, facilitando-se o
armazenamento e automação dos processos, sejam estes técnicos, administrativos
ou comerciais.
Os sistemas
053

3

(53

surgiram nos anos 70, como extensão dos antigos sistemas

 coleção de programas que se intercomunicavam para resolver problemas

de planejamento do uso dos materiais e componentes requeridos em um processo
de fabricação. Posteriormente, já nos anos 80, as novas demandas por controle
requeridas pelas empresas levaram à elaboração do

053 ,,

4

, que integrava, sob o

mesmo ambiente, funções de planejamento de uso de materiais e componentes,
inventário, pagamento e alocação de mão-de-obra. Na década de 90, o lançamento
da versão

5

/3 do sistema

6$3

5

estabeleceu alguns princípios para a constituição

dos modernos sistemas (53, quais sejam:
• utilização de arquitetura de KDUGZDUH cliente-servidor;
• versatilidade para operar sobre diferentes plataformas computacionais;
• arquitetura aberta, permitindo a integração com sistemas desenvolvidos por
terceiros;
• integração de aplicativos que tratam de todos os aspectos do gerenciamento
de uma empresa, como, por exemplo, fabricação, logística, finanças e
recursos humanos (vide Figura 2).

3

Do inglês 0DWHULDOV5HTXLUHPHQW3ODQQLQJ – Planejamento de Requisição de Materiais.
Do inglês 0DQXIDFWXULQJ5HVRXUFH3ODQQLQJ,,.
5
Do alemão 6\VWHPDQDO\VHXQG3URJUDPPHQWZLFNOXQJ.
4

21

)LJXUDAbrangência de um sistema (53 típico.
Fonte: Davenport (1998).

Segundo Chopra e Meindl (2006), os sistemas
módulos básicos 
5HFXUVRV +XPDQRV

)LQDQoDV

e

,

/RJtVWLFD

,

(53

)DEULFDomR

,

*HUHQFLDPHQWR GR )RUQHFHGRU

.

são compostos por seis

$WHQGLPHQWR GH 3HGLGR

,

O módulo de

)LQDQoDV

é

responsável por rastrear informações financeiras (receita e custo) das diversas áreas
de uma corporação. O módulo de

/RJtVWLFD

lida com o transporte e gerenciamento

de estoques e depósitos. O módulo de )DEULFDomR coordena as etapas de fabricação,
ou seja, a seqüência temporal de operações realizadas por um conjunto de
máquinas e equipamentos de modo a transformar a matéria prima no produto final.
O módulo de

$WHQGLPHQWR GH 3HGLGR

monitora todo o ciclo de atendimento da

demanda, desde a realização do pedido até a entrega do produto. O módulo de
5HFXUVRV +XPDQRV

coordena as tarefas desta área da corporação como, por

exemplo, o turno de trabalho dos colaboradores. Todos esses módulos refletem a
abrangência do conceito proposto anteriormente por Davenport (1998) e operam
separadamente ou de maneira integrada.
Conforme apresentado anteriormente, além das relações que ocorrem entre as
áreas de uma corporação, existem aquelas que se estabelecem entre as
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corporações da cadeia de suprimentos. Tais relações obrigam os sistemas

(53

a

disporem dos meios para se integrarem com os sistemas de informação de outras
corporações, sejam sistemas ERP ou não, permitindo assim a obtenção de dados de
produtos e serviços adquiridos de fornecedores ou oferecidos a clientes, como
proposto por Furtado e Carvalho (2005).



6LVWHPDV5),'

O princípio no qual se baseiam os sistemas
em 1938, com o desenvolvimento do

,))

6

, um

5),'

foi utilizado pela primeira vez

WUDQVSRQGHU

instalado nas aeronaves

da Inglaterra para identificá-las através do sinal de radar. Muitos anos depois desse
acontecimento, os mesmos

WUDQVSRQGHUV

passaram a ser denominados

5),' WDJV

,

ou seja, etiquetas eletrônicas para identificação por rádio freqüência, e o seu campo
de aplicação desviou-se da finalidade militar para o uso predominantemente civil.
Paralelamente aos avanços registrados na tecnologia de

5),'

, abrangendo temas

tão variados como identificação por indução acoplada, alimentação dos
retificação das emissões de
utilização de ondas

8+)

5)

WDJV

por

, geração flexível de códigos de identificação,

, cabe destacar que somente em 1973 surge a primeira

patente nos Estados Unidos tratando do uso de etiquetas

5),'

em aplicação de

controle de acesso, onde uma etiqueta eletrônica é utilizada para destravar uma
porta por meio de um leitor acoplado a um mecanismo de tranca.
Para a adequada seleção de um conjunto etiqueta-leitor, de modo a atender às
necessidades de uma dada aplicação, é necessário examinar os seguintes aspectos
técnicos:
•

fonte de alimentação

•

freqüência de operação;

•

tipo de FKLS;

•

formato e material do encapsulamento;

•

tipo de leitor;

•

VRIWZDUH

6

utilizado para a comunicação.

Do inglês ,GHQWLILFDWLRQ)ULHQGRU)RH
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Um sistema 5),' típico baseia-se em um leitor que utiliza um OLQN de radio para
se comunicar com pelo menos um

WUDQVSRQGHU

ou etiqueta eletrônica, formado por

circuitos integrados com um número único de identificação armazenado em memória
não volátil.
Os sistemas

5),'

são caracterizados utilizando três fatores: a freqüência de

operação, a fonte de alimentação da etiqueta eletrônica e o protocolo de
comunicação.
Com relação à fonte de alimentação, as etiquetas

5),'

se classificam em

passivas, semi-passivas ou ativas. Esta alimentação é necessária para que o circuito
integrado existente na etiqueta possa funcionar e transmitir a identificação que está
armazenada em sua memória. As etiquetas passivas são aquelas que não possuem
um dispositivo de alimentação próprio, utilizando a própria radiação das antenas dos
leitores para alimentar seus circuitos e transmitir os dados, por meio da retificação
da onda

5)

PLFURZDWWV

interceptada pela antena. Esta potência é da ordem de uma centena de

, e este é o fator que limita o raio de identificação de uma etiqueta

8+)

passiva a cerca de 1 a 15 m, de acordo com a energia emitida pelo leitor e com o
ganho da antena da etiqueta eletrônica. Além disso, esta etiqueta não emite seu
próprio sinal ao leitor, mas simplesmente modula o sinal que sua antena reflete,
através da alteração da impedância da mesma. Portanto, precisa prover apenas
uma função de modulação-chaveamento a uma freqüência baixa, comparada ao
sinal de 900MHz. Como não há geração de novas ondas (e sim reflexão da onda
emitida pelo leitor), o raio para que o leitor reconheça tal sinal é da ordem de uma
dezena de metros. Devido à baixa potência disponível, não é possível embarcar na
etiqueta um processamento matemático, não se podendo utilizar métodos e
algoritmos de tratamento de sinal para amenizar os efeitos de sombra. Dentre as
vantagens deste tipo de etiqueta eletrônica, destaca-se o baixo custo, que pode
chegar a alguns centavos de dólar por unidade. Além disso, possuem dimensões
pequenas e podem ser embarcados em etiquetas adesivas. Finalmente, não
requerem manutenção por não necessitarem de baterias, e podem manter-se em
funcionamento por diversos anos.
Etiquetas eletrônicas semi-passivas (ou semi-ativas) são equipadas com uma
bateria para prover energia para o circuito integrado, mas ainda usam a reflexão da
onda recebida na transmissão, evitando a necessidade de possuírem um
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transmissor independente. Podem alcançar grandes distâncias de comunicação (de
10 a 100m), e são amplamente empregados em pedágios automáticos (vide figura
3). A confiabilidade na leitura é muito superior ao do tipo passivo, já que esta
etiqueta não depende mais do leitor para se suprir de energia. Entretanto, há a
necessidade da troca periódica da bateria (da ordem de cinco anos), e o seu custo é
bem superior ao do tipo passivo, alcançando valores da ordem de US$10,00.

)LJXUDExemplo de etiqueta semi-passiva.
Fonte: Elaborado pelo autor.

As etiquetas ativas, por sua vez, possuem um dispositivo de alimentação
próprio, podendo, por esse motivo, ser utilizadas em aplicações mais complexas que
requerem leituras a grandes distâncias e grande quantidade de dados a serem
armazenados ou, até mesmo, capacidade de processamento interno dos dados.
Comportam-se de forma semelhante a rádios, usando a bateria própria para
alimentar um transmissor e seus circuitos integrados. Assim, pode-se obter até
centenas de metros de raio de comunicação, a despeito de um custo e dimensões
elevadas. Essas etiquetas são apropriadas para realizar o rastreamento de objetos
de valor. Podem ser equipadas com grandes memórias internas, que lhes permitem
armazenar vasta gama de dados.
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Quanto à freqüência de operação, são utilizadas diversas freqüências em
sistemas

5),'

, variando de 125 kHz a 2,4 GHz. Para freqüências de até algumas

dezenas de MHz, as antenas das etiquetas eletrônicas são muito menores que o
comprimento de onda, e o acoplamento entre leitor e etiqueta eletrônica é realizado
por indução. Este efeito é caracterizado pela indutância mútua entre as antenas do
leitor e da etiqueta eletrônica. A corrente elétrica em uma antena induz uma tensão
na outra. A indutância mútua é grande quando antenas em espiral são colocadas
próximas umas das outras, mas cai rapidamente com a distância (aproximadamente
com o quadrado da distância). Conseqüentemente, sistemas

5),'

por indução

funcionam de forma adequada quando o leitor e a etiqueta eletrônica encontram-se
próximos. A distância de leitura é limitada por uma dimensão próxima ao diâmetro
da antena do leitor. Como, devido a razões práticas, as antenas dos leitores limitamse a no máximo 50 cm, o raio de leitura deste tipo de sistema

5),'

atinge, no

máximo, 1 m aproximadamente.
Para freqüências da ordem de centenas de MHz até alguns GHz, o
comprimento de onda torna-se comparável à dimensão das antenas, e estas
passam a radiar estas ondas facilmente. A potência, entretanto, cai com o inverso do
quadrado da distância, de forma que se podem obter raios maiores de comunicação
entre leitor e a etiqueta. Entretanto, o ambiente de propagação também se torna
mais complexo, e efeitos de reflexão geram grandes variações localizadas na
potência emitida (efeito sombra). Assim, algumas etiquetas eletrônicas podem ser
lidas por leitores a muitos metros, enquanto outras, mesmo estando a pequenas
distâncias do leitor, podem não ser identificadas, pelo fato de receberem pouca
potência eletromagnética do mesmo.
Este efeito sombra é mais grave em sistemas
ou

,QWHUQHW

5),'

do que em telefonia celular

sem fio, devido ao fato de que as etiquetas são, em geral, elementos

passivos, de baixo custo, sem fonte interna de potência e capacidade de
processamento computacional. Assim, as etiquetas eletrônicas possuem capacidade
limitada para a realização de correções matemáticas ou eletrônicas do sinal
recebido, o que poderia minimizar o problema do efeito sombra.
A distinção entre o efeito físico responsável pelo acoplamento entre antena e a
etiqueta eletrônica leva a diferentes características e aplicações para as diferentes
bandas de freqüência utilizadas. Etiquetas eletrônicas de baixa freqüência (/))
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operam a 125/134 kHz, com comprimento de onda de aproximadamente 2000m e
acoplamento indutivo. O raio típico de leitura deste sistema é de 1m. As etiquetas
eletrônicas apresentam grandes dimensões, já que suas antenas necessitam possuir
diversas voltas (da ordem de centenas), devido ao fraco acoplamento indutivo
decorrente da baixa freqüência. A taxa de comunicação de dados é baixa, uma vez
que a freqüência fundamental é baixa. Pode-se obter até 1kbps sendo, portanto
inadequadas para aplicações que requerem leituras rápidas ou troca de grandes
volumes de dados. São bastante utilizadas em identificação de animais (devido à
grande penetração das ondas em água e tecidos animais), chaves de ignição de
automóveis e autenticação de pagamentos.
Etiquetas eletrônicas de alta freqüência (+)) operam em geral em 13,56MHz.
O comprimento de onda é da ordem de 20m. Assim, ainda operam de forma
indutiva, e a máxima distância de leitura é da ordem de 1m para antenas grandes. A
taxa de comunicação é bem superior ao caso anterior, podendo alcançar dezenas
de kbps. Como a tensão induzida é proporcional à freqüência, as etiquetas
eletrônicas
/)

+)

recebem tensões induzidas muito superiores às etiquetas eletrônicas

, requerendo menor número de voltas nas espiras das antenas. Tipicamente,

pode-se utilizar de 4 a 8 voltas em uma antena com alguns centímetros de diâmetro.
Esta pode ser fabricada por litografia, o que permite a produção em massa de tais
etiquetas eletrônicas, encapsuladas em cartões no formato de cartões magnéticos
típicos. Assim, esta tecnologia desperta grande interesse para a resolução de
problemas de controle de acesso, desenvolvimento de

VPDUWFDUGV

, etiquetagem de

produtos, etc.
Etiquetas eletrônicas de freqüência ultra-elevadas (8+)) operam tipicamente
de 303 a 960MHZ, havendo sistemas que utilizam até 5,8GHz. Nessas freqüências,
o comprimento de onda é da ordem de 33cm, comparável às dimensões das
antenas. Assim, sistemas

8+)

operam por radiação, e podem atingir raios de leitura

maiores. Para etiquetas eletrônicas simples, de baixo custo, passivas, obtém-se,
tipicamente, abrangência de leitura de até 3m; mas é possível um alcance de até
10m. Uma taxa de comunicação de 50-150kbps é facilmente obtida, existindo
atualmente sistemas de algumas centenas de kbps. O comprimento ideal das
antenas é de metade do comprimento de onda, ou seja, da ordem de 15cm. Assim,
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para tornar as etiquetas eletrônicas e leitores mais práticos, comprime-se a
dimensão linear através de curvas ou expansão nas áreas das antenas.
Como mencionado, sistemas

8+)

possuem graves efeitos de sombra na

comunicação, que devem ser tratados. Além disso, esta faixa de freqüência compete
com muitas aplicações licenciadas, tais como telefonia celular e rádio-comunicação.
Devido à diferença na camada física da comunicação, etiquetas eletrônicas
+)

e

8+)

Sistemas

/)

/)

,

geralmente utilizam meios diferentes de modulação e codificação.
empregam modulação por mudança na freqüência fundamental (125

para 134kHz). Sistemas

8+)

e

+)

utilizam modulação por amplitude na portadora.

Um ponto que define também o tipo de modulação é o fato de as etiquetas
eletrônicas serem alimentadas pelo sinal transmitido pelo leitor. Assim, esquemas de
comunicação nos quais o binário “1” é codificado como sinal alto e “0” é transmitido
como sinal nulo, pode causar vulnerabilidade na comunicação devido à perda de
alimentação na etiqueta eletrônica na transmissão de palavras com muitos zeros.
Outros fatores que têm grande impacto no desempenho dos sistemas

5),'

dizem respeito a múltiplos caminhos encontrados pelos sinais emitidos, absorção
dos sinais por outros materiais, colisões de sinal e erros de transmissão, os quais
dão origem a estados

em que as etiquetas eletrônicas, mesmo próximas aos

leitores, não são detectadas. Este efeito é chamado de falso negativo. No caso de
etiquetas eletrônicas instaladas em embalagens de produtos líquidos, por exemplo,
onde a absorção do sinal é alta, o índice de erros de leitura por falso negativo pode,
facilmente, ultrapassar os 50%. Caso uma etiqueta detecte um leitor diferente
daquele que requisitou a identificação, tem-se o efeito de falso positivo, porém este
erro é menos freqüente.
Com relação ao protocolo de comunicação entre etiqueta e leitor, existem
diversos padrões propostos por instituições normalizadoras internacionais, visando
compatibilizar os produtos dos diversos fabricantes. Os dois padrões mais comuns
são o ,62 e o (3& 7.
A estrutura e o significado do pacote de dados são também distintos e
usualmente incompatíveis entre diferentes protocolos, mesmo que na maioria deles

7

Respectivamente, de ,QWHUQDWLRQDO6WDQGDUG2UJDQL]DWLRQ e (OHFWURQLF3URGXFW&RGH.
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se utilize da estrutura geral de Sincronismo/Cabeçalho/Comando/Dado. Muitos
esquemas possuem também verificação de erros através de &5& (F\FOLFUHGXQGDQF\
FKHFN

).

Em muitos casos apenas um leitor está ativo em uma dada localização física,
devendo então existir um sistema de controle de acesso para resolver potenciais
conflitos entre um grande número de etiquetas presentes no campo de ação do
leitor. Um destes sistemas de controle, conhecido como controle de acesso Aloha,
equivale a fazer as etiquetas enviarem mensagens de forma aleatória e, caso a
resposta da antena não ocorra, eles interrompem momentaneamente suas
emissões.
O conjunto de normas ,62 referentes aos sistemas

5),'

regulamenta todos os

aspectos do seu funcionamento, desde o estabelecimento da potência padrão para
as antenas até a especificação da composição dos quadros que carregam os dados.
Dentre estas normas destacam-se as ISO10536, ISO14443 e ISO15693, que
estabelecem padrões para cartões inteligentes (VPDUWFDUGV), a ISO10374, que
descreve etiquetas eletrônicas para aplicações em

FRQWDLQHUV

, as ISO15961,

ISO15962, ISO15963, ISO1800 e ISO18001, que estabelecem padrões para o uso
de etiquetas eletrônicas no gerenciamento de itens, e as ISO11784, ISO11785 e
ISO14223, que padronizam o uso de etiquetas eletrônicas em aplicações de
identificação animal.


O padrão de comunicação (3& (EPCGlobal, 2007) foi criado pela organização
(3&*OREDO

que foi uma das pioneiras na utilização do

5),'

como um substituto de

códigos de barras e outros mecanismos de identificação de objetos.
O dado

(3&

possui 64 bits e 96 bits, e estuda-se atualmente a ampliação para

128 bits. Contém os seguintes campos: 1) um cabeçalho, descrevendo a estrutura
do dado remanescente; 2) alguns bits de verificação e filtragem; 3) um número
gerencial descrevendo, em geral, a companhia ou organização; 4) um objeto de
classe, descrevendo um modelo; 5) um número serial, para identificação do objeto.
Existem também convenções para incluir no dado

8

de (OHFWURQLF3URGXFW&RGH

(3&

alguns identificadores já
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utilizados em outros meios de identificação, tais como
barras e o 66&&

10

*7,1

9

, usado em código de

. O (3& utiliza também um &5& com 16 bits.
7DEHOD

Estrutura do número (3&. 

XX

XXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXX

0-7 bits (8 bits)

8-35 bits (28 bits)

36-59 bits (24 bits)

60-95 bits (36 bits)

Cabeçalho

Número do Gerenciador EPC

Classe do Objeto

Número de Série

Fonte: Elaborado pelo autor.

A
leitores

(3&*OREDO
8+)

também definiu diversas normas para etiquetas eletrônicas e

. Como exemplo, pode-se citar o

etiquetas eletrônicas de 64

ELWV

(3&

Classe 0, que corresponde a

, programadas na fábrica e somente para leitura. A

codificação utilizada pelo leitor é do tipo modulação por intervalo de pulso,
empregando um sinal com um comprimento variável de estado

KLJK

e

ORZ

, para

indicar o estado lógico “0”, “1” e QXOO, como mostra a figura 4.

)LJXUDModulação utilizada em leitores (3& Classe 0
Fonte: Elaborado pelo autor.


A resposta da etiqueta ocorre em uma freqüência mais elevada  alguns MHz

acima da freqüência emitida pelo leitor. O valor lógico “1” corresponde a sinal com
3.3MHz e o valor lógico “0” corresponde a 2,2MHz. A comunicação é do tipo bit-porbit, onde a resposta da etiqueta ao bit enviado pelo leitor é superposta à onda
emitida pelo leitor, conforme ilustra a figura 5.

9

de JHQHUDOWUDGHLGHQWLILFDWLRQQXPEHU
de VHULDOVKLSSLQJFRQWDLQHUFRGH

10
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)LJXUD

Sinal enviado padrão (3& Classe 0.
Fonte: Elaborado pelo autor.


Quando há um grande número de etiquetas no campo de ação de um leitor,
potenciais colisões são resolvidas usando uma árvore de busca binária (vide figura
6). Durante um ciclo dentro da varredura, cada etiqueta emite o próximo bit de seu
número

(3&

. Se o leitor ecoar aquele número, a etiqueta continua emitindo os bits

subseqüentes. Caso contrário, a etiqueta entra em um estado dormente,
aguardando o próximo ciclo de varredura. Logicamente, a utilização de números de
identificação mais curtos permite navegações mais rápidas ao longo da árvore, ao
custo de uma maior probabilidade de colisão, pois estes números são muito
pequenos para serem globalmente únicos.

)LJXUDÁrvore de busca binária simplificada
Fonte: Elaborado pelo autor.
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O padrão

(3&

Classe 1, por seu turno, define etiquetas de 64 ou 96 bits, com

a capacidade de serem regravadas em campo. Este padrão utiliza a codificação do
tipo F2F no qual o bit “1” é representado por um pulso com o dobro da freqüência do
bit “0” (vide Figura 7).

)LJXUD Codificação )) utilizada no padrão (3& Classe 1.
Fonte: Elaborado pelo autor.

A comunicação do padrão

(3&

Classe 1 é feita por pacotes, com a

transmissão de um pacote completo de dados pelo leitor antes da recepção do sinal
de resposta de alguma etiqueta. A solução das colisões é feita por uma abordagem
do tipo filtragem acoplada à busca em árvore binária. O leitor envia um subconjunto
do número de identificação
cujo

(3&

(3&

na sua reaquisição (3,1*), e apenas as etiquetas

possuem aquele subconjunto enviam a resposta, na qual são emitidos os

próximos 8 bits de seu número de identificação. Se apenas uma etiqueta responder,
o leitor envia um pedido de seu ,' completo.
Conforme ilustrado na Tabela 2, que apresenta uma distribuição de padrões de
5),'

normalizados por órgãos internacionais e regionais, relativamente à faixa de

freqüência operacional os sistemas

5),'

são classificados em três categorias: baixa

freqüência (/)), alta freqüência (+)) e ultra-alta freqüência (8+)).
Os protocolos foram desenvolvidos de forma independente e, mesmo estando
normalizados, apresentam problemas de interoperabilidade. Por exemplo, uma
etiqueta ISO11784 não é detectada por um leitor ISO11784, e nem mesmo com um
sistema

(3&*OREDO 8+)

. Em alguns casos, porém, uma dada família de protocolos

pode apresentar certo nível de interoperabilidade (ISO, 2007).
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É importante salientar que a implantação de um sistema de identificação
baseado em

5),'

exige um alto investimento inicial e pode demandar um alto custo

de manutenção, uma vez que o custo unitário das etiquetas, dependendo de suas
características tecnológicas, pode ser bastante elevado.

7DEHOD

Distribuição de padrões por freqüências e tipos de etiquetas eletrônicas. 

)UHTrQFLD

N+]

7LSR

/) 

0+]
/) 

0+]
+) 

0+]

0+]

8+) 

8+) 

*+]
8+) 

*+]
8+) 

ISO18000-6
ISO11784/5,
3DVVLYR

ISO10536

14223
ISO18000-2

ISO14443

EPC class 0

ISO15693

EPC class 1

ISO18000-3

EPC GEN II

ISO18000-4

AAR S918
6HPLSDVVLYR

AAR S918

$WLYR

ISO18000-4

ANSI 371.2

ISO18000-4

ISO18000-7

ANSI 371.1

CEN

Fonte: Dobkin, 2005
Um exemplo do uso de sistemas baseados em

5),'

na administração da rede

elétrica encontra-se em um trabalho realizado no final de novembro de 2005 pelo
± 6HUYLFHV DQG 6ROXWLRQV

(Wessel, 2007), uma subsidiária da

,%0

,7

em Chemnitz, na

Alemanha, que desenvolveu uma aplicação para auxiliar os operadores da rede
elétrica a detectarem problemas na rede causados por corrosão, danos físicos e
elétricos, algo que antes era difícil de realizar, em virtude das condições
desfavoráveis de acesso às torres das linhas de transmissão. Na solução proposta,
são instaladas etiquetas

5),'

ativas, operando em

8+)

, nos mastros das torres de

transmissão, com capacidade de leitura de até 50 metros. Essas etiquetas são
interrogadas por uma antena acoplada a um computador portátil, conectado a uma
rede sem fio (como

*356

ou

8706



) no qual se encontra instalado o software de

inspeção operado por um engenheiro de manutenção a bordo de um helicóptero que
sobrevoa as torres da linha de transmissão. A partir da identificação da torre, obtida
através da interrogação da etiqueta, obtêm-se informações (armazenadas na própria

11

Do inglês *HQHUDO3DFNHW5DGLR6HUYLFH e 8QLYHUVDO0RELOH7HOHFRPPXQLFDWLRQV6\VWHP
respectivamente.
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etiqueta ou em banco de dados externo) sobre a localização da torre e sobre os
últimos procedimentos de manutenção nela realizados, algo que auxilia o
engenheiro de manutenção na tomada de decisões. Concluída as tarefas requeridas,
atualizam-se as informações da etiqueta, gravando-se nela os dados relativos aos
procedimentos de manutenção realizados.
Nicolai (2005) descreve um projeto realizado em parceria com uma companhia
aérea, visando ao aperfeiçoamento do processo de manutenção das aeronaves com
auxílio de um sistema de administração do conhecimento (que armazena e organiza
os dados sobre os equipamentos existentes nas aeronaves) e de computadores
portáteis afixados aos uniformes dos técnicos 12 e conectados aos bancos de dados
de manutenção das aeronaves por meio de uma rede sem-fio. Nesse projeto, o
técnico responsável pela manutenção, utilizando um dispositivo de leitura de

5),'

integrado ao computador portátil, após obter o registro de todos os defeitos ocorridos
durante o último vôo, localiza as peças (rotuladas com etiquetas

5),'

) associadas

aos mesmos. Concluído o reparo, elabora um relatório em seu computador portátil,
ao qual poderá ter acesso em rotinas de manutenção posteriores.
O projeto piloto

5),' (3& %UDVLO

*UXSR 3mR GH $o~FDU

/

-

(Grupo Pão de Açúcar, 2005), realizado pelo

em parceria com mais quatro empresas, teve por objetivo

estudar a viabilidade da aplicação da tecnologia de

5),'

a um contexto

multiempresarial e multidisciplinar, abrangendo a participação de empresas com
diferentes organizações e graus de conhecimento sobre a citada tecnologia. Neste
projeto foram monitorados, durante dois meses, cerca de 1000

SDOHWHV

(estrados de

madeira, metal ou plástico que são utilizados para movimentação de cargas)
rotuladas com etiquetas

5),'

e com códigos de barras. À medida que ocorriam os

processos de recebimento e expedição de mercadorias, os registros (5) e óptico)
das passagens das

SDOHWHV

pelos portais de leitura instalados na entrada e na saída

de cada centro de distribuição eram armazenados, permitindo que se pudesse,
posteriormente, comparar o intercâmbio de informações entre os parceiros
resultante dos registros oriundos da leitura dos códigos de barras e das etiquetas
5),'

.

12

Em inglês, utiliza-se a terminologia
computadores.

ZHDUDEOHFRPSXWLQJ

para designar essa classe de
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0LGGOHZDUH

Conforme Krakowiak (2008),

PLGGOHZDUH

é a camada de software que conecta

o sistema operacional com as aplicações distribuídas no sistema, facilitando o
desenvolvimento das mesmas por meio da abstração de componentes comuns de
programação, a omissão de detalhes de programação de baixo nível e a geração de
interfaces que mascaram a heterogeneidade dos componentes. Bray (1997), por sua
vez, atribui ao

PLGGOHZDUH

o papel de principal provedor de meios de comunicação

entre plataformas heterogêneas, tendo como uma de suas funcionalidades
essenciais

a

de

auxiliar

na

solução

de

problemas

de

conectividade

e

interoperabilidade entre sistemas legados e novos sistemas.
Historicamente, o termo “PLGGOHZDUH´ surgiu provavelmente em 1968, em um
relatório de uma Conferência da NATO
descreve o

PLGGOHZDUH

13

, em que d’Agapeyeff (NATO, 1968)

como sendo uma camada entre as aplicações e as rotinas

de serviço, no bojo do que ele denominou “pirâmide invertida” da organização de um
VRIWZDUH

. Este relatório tem grande relevância para a Engenharia de Software, pois é

uma das primeiras tentativas de se definir o escopo dessa disciplina.
Após um longo período de maturação desse conceito, observa-se que, a partir
de meados da década de 1990, as grandes empresas internacionais de software
voltam a sua atenção ao projeto de plataformas dedicadas ao desenvolvimento de
PLGGOHZDUHV

. Frutos importantes desse empenho são as plataformas

0HWKRG,QYRFDWLRQ

(50,) e

(QWHUSULVH-DYD%HDQV

((-%), da

-DYD 5HPRWH

6XQ0LFURV\VWHPV

, bem

como o 'LVWULEXWHG&RPSRQHQW2EMHFW0RGHO('&20), o &20+ e a plataforma .1(7,
estas últimos da 0LFURVRIW&R.
Produzir objetos de software reutilizáveis tem sido um dos grandes desafios
atuais da Engenharia de Software. De acordo com Krakowiak (2008), para que tal
objetivo seja atingido devem ser superadas as dificuldades associadas aos
OHJDGRV

, aos

VLVWHPDV GH PHGLDomR

, à



emprego de SUR[LHV .

13
14

North Atlantic Treaty Organization.
Do inglês SUR[LHV, ou seja, representantes.

VLVWHPDV

DUTXLWHWXUD EDVHDGD HP FRPSRQHQWHV

e ao
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Quanto aos sistemas legados, a reutilização de aplicativos “velhos”,
desenvolvidos usando ferramentas proprietárias descontinuadas e executados em
ambientes específicos, não é um problema trivial, uma vez que tais aplicativos
podem ser utilizados apenas por uma interface especifica e não são passíveis de
modificação. A mesma dificuldade se aplica em relação à construção de sistemas de
mediação, capazes de gerenciar ambientes que executam diversas tarefas
simultaneamente,

como,

por

exemplo,

monitoramento

de

desempenho,

reconhecimento de padrões em imagens e geração de alarmes. A dificuldade
associada à arquitetura baseada em componentes surge da técnica de se dividir
sistemas em blocos de acordo com suas funcionalidades, estabelecendo níveis de
abstração distintos para distinguir “blocos fundamentais” passíveis de reutilização.
Finalmente, a adaptação de clientes (3'$V6PDUW3KRQH3&V1RWHERRNV, etc.) por
meio de “SUR[LHV”, em aplicações cliente-servidor, requer a adequação do fluxo de
comunicação de dados de dispositivos que possuem características muito
heterogêneas de desempenho, banda de comunicação, recursos de I/O

e de

processamento, entre outras.
A forma mais conveniente de se ultrapassar as dificuldades impostas pelos
quatro problemas apontados acima consiste em se desenvolver aplicações que
utilizam um VRIWZDUH intermediário (PLGGOHZDUH) para realizar as seguintes funções:
• ocultar a distribuição dos componentes do sistema;
• ocultar a heterogeneidade dos componentes de

KDUGZDUH

, dos sistemas

operacionais e dos protocolos de comunicação;
• apresentar uma interface homem-máquina normalizada, uniforme e de alto nível
que facilite o desenvolvimento e manutenção da aplicação;
• suprir uma série de serviços comuns, atendendo a funcionalidades genéricas,
facilitando a colaboração entre aplicações.
Segundo Krakowiak (2008), o

PLGGOHZDUH

pode ser classificado conforme dois

critérios: propriedades de comunicação e arquitetura e interfaces.
Com relação às propriedades de comunicação temos dois parâmetros de
classificação: Topologia e Características de comunicação. A topologia pode ser fixa
ou variável. Na fixa temos entidades em locais fixos, sem variação de configuração
de rede. Na topologia variável temos entidades móveis que podem estar conectadas
ou não durante a execução da aplicação. As características de comunicação podem
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ser previsíveis ou imprevisíveis. Nas previsíveis temos características de
comunicação bem definidas, sem variações de desempenho. A essa característica
chamamos de comunicação síncrona. Nas imprevisíveis existem variações das
características de comunicação, como banda e latência. A essa característica
chamamos de comunicação assíncrona. 
Quanto ao critério de arquitetura e interfaces temos três classificações. São
elas: Entidades Gerenciadas -

PLGGOHZDUHV

que gerenciam entidades distinguidas

por suas definições, propriedades e modos de comunicação -, Estrutura provedora
de serviço -

PLGGOHZDUH

que gerencia entidades por meio de regras predefinidas

como na relação cliente e servidor ou publicador e assinante - e Interface provedora
de serviço -

PLGGOHZDUH

que provê comunicações primitivas que podem ser

assíncronas ou síncronas. Síncronas quando um cliente envia uma mensagem de
requisição e aguarda uma resposta e assíncrona quando um cliente envia uma
mensagem e não aguarda uma resposta que pode ou não chegar.
É importante salientar que, a despeito das vantagens oferecidas pelos
PLGGOHZDUHV

relativamente à ocultação de detalhes de baixo nível de um sistema e

à independência de plataforma e linguagem proporcionadas, a sua utilização pode
acarretar redução de desempenho, visto que os mesmos possuem múltiplas
camadas de VRIWZDUH
Um projeto que ilustra o desenvolvimento de um
5),'

:LQ5),'

éo

PLGGOHZDUH

para sistemas

(Prabhu, 2006). Desenvolvido utilizando a plataforma .1(7, sua

arquitetura apresenta cinco camadas. A camada de

KDUGZDUH

é representada pelas

etiquetas, antenas, leitores e demais sensores; a camada de protocolo de
comunicação contém as definições dos protocolos de comunicação com as
etiquetas;

a

camada

de

processamento

dos

dados

é

responsável

pelo

processamento das informações geradas pelos leitores; a quarta camada é
constituída por um

;0/ )UDPHZRUN

, responsável por representar as informações

geradas pela terceira camada; a quinta e última é a camada de apresentação dos
dados, onde estes são transformados de modo a que possam ser integrados às
aplicações coorporativas. O acesso a esse

PLGGOHZDUH

é realizado por meio de três

tipos de serviços disponíveis na rede da corporação:
6HUYLFHV

e módulos baseados em

5HPRWH 2EMHFWV

:LQGRZV 6HUYLFHV

,

:HE

. Nesse projeto desenvolveu-se

também um motor de regras (5XOH HQJLQH) responsável por aplicar uma lógica
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específica ao domínio do problema, selecionando as tecnologias adequadas às
camadas do PLGGOHZDUH de acordo com os tipos de leitores, etiquetas e aplicações a
serem integrados.
Outro exemplo de
)UHTXHQF\

PLGGOHZDUH 5),'

éo



5) ,'

(5HOLDEOH )UDPHZRUN IRU 5DGLR

,GHQWLILFDWLRQ

) (Ahmed, 2007). Neste projeto é apresentada uma

arquitetura para um

PLGGOHZDUH

de alta confiabilidade, reduzindo os impactos das

falhas, devido aos possíveis falsos positivos e falsos negativos, por meio da
utilização de “leitores virtuais”. Este

PLGGOHZDUH

visa utilização em sistemas de

rastreamento de produtos, onde os leitores são dispostos ao longo de um ou mais
caminhos e a aplicação deve controlar a passagem de objetos, identificados com
etiquetas eletrônicas, durante um percurso específico. Cada parte do percurso é
coberta por um leitor virtual. Cada leitor virtual é responsável por um conjunto de
leitores físicos subseqüentes. O leitor virtual acumula e trata as informações lidas
das etiquetas, e envia informações já consolidadas, quando consultado, evitando os
erros de leitura e aumentando a confiabilidade do sistema. O tratamento das
informações das etiquetas no leitor virtual leva em conta a leitura de uma etiqueta
por todos os leitores controlados por este leitor virtual.



&RPSXWDomRXEtTXD

Com o desenvolvimento das redes de comunicação sem fio e a grande difusão
de dispositivos computacionais portáteis ampliaram-se as possibilidades de
realização de tarefas remotamente, em quaisquer lugares que estivessem afeitos à
área de cobertura

dessas redes. Para que esses dispositivos computacionais

pudessem ser capazes de operar com mobilidade e para que os seus dados
pudessem ser convenientemente integrados, tornou-se necessário introduzir dois
novos paradigmas  a computação SHUYDVLYD 15 e a computação ubíqua.
Um ambiente de computação
computadores

e

serviços

SHUYDVLYD

disponíveis

e

compõe-se de um conjunto de
distribuídos

em

escala

ampla,

interconectados e com pouca mobilidade (Kofuji, 2005). Um exemplo típico de
aplicação com tais características poderia ser a de rastreamento da posição de

15

Neologismo oriundo do termo SHUYDVLYHFRPSXWDWLRQ.
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objetos em um ambiente dotado de portais de leitura
admitindo-se que cada objeto portasse uma etiqueta

5),'

. Em tais circunstâncias,

5),'

, o registro temporal de

sua posição seria atualizado a cada evento de passagem por um dado portal do
ambiente, como no projeto RF2ID exposto no capítulo anterior.
De acordo com Weiser (1993), computação ubíqua é um método de elevar o
uso dos computadores a um estágio onde estes se tornam parte do ambiente do
usuário, interagindo com o mesmo de forma natural, mas imperceptível. De certa
forma, a computação ubíqua pode ser considerada como o oposto da realidade
virtual, pois enquanto esta tem como propósito inserir o usuário em um mundo
computacional, a computação ubíqua visa inserir os computadores no mundo dos
usuários (Weiser, 1996). Dito de outra forma, os sistemas de computação ubíqua
são “enraizados” no ambiente do usuário, interagindo com este sem que o mesmo
reaja conscientemente à interação ou se aperceba de que ela de fato veio a ocorrer.
Conclui-se então que a computação ubíqua utiliza a computação pervasiva
para integrar funcionalidades computacionais ao ambiente humano dos usuários.
Tomando por referência um sistema pervasivo para rastreamento de indivíduos em
um ambiente, poder-se-ia construir um sistema de computação ubíqua em que se
realizam adaptações ao ambiente à medida que os diversos indivíduos modificam
suas posições. Luzes poderiam se apagar caso determinadas salas estivessem
desocupadas; sessões de computadores poderiam ser automaticamente bloqueadas
quando os usuários autorizados a utilizá-los não se encontrassem mais no seu
ambiente; e assim por diante.
Uma nova classe de sistemas móveis distribuídos que vem sendo desenvolvida
a partir do paradigma de computação ubíqua é a computação orientada a contexto 16.
Nestes sistemas, a aplicação se adapta de acordo com o

FRQWH[WR

onde o usuário

está inserido (Schilit, 1994), ou seja, de acordo com um conjunto de variáveis que
caracterizam o seu ambiente e o seu estado em um dado instante. Segundo Kofuji
(2005), os contextos podem ser classificados em quatro categorias: contexto
computacional, contexto de usuário, contexto físico e contexto de tempo.
No contexto computacional, são tratadas as variáveis deste âmbito,
considerando condições como a conexão de rede (conectado ou não, largura de

16

Do inglês &RQWH[W$ZDUH&RPSXWLQJ.
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banda, redes próximas) e recursos disponíveis (resolução de tela, capacidade de
armazenamento, processamento). No contexto de usuário são tratadas variáveis
como características de perfil (cores, tamanhos, sons), situação social, humor, entre
outras. No contexto físico observam-se variáveis relacionadas ao ambiente físico
como nível de iluminação, ruído, temperatura e condições do tráfego. No contexto de
tempo são tratadas variáveis como hora do dia, semana, mês e estação do ano.
Todos estes contextos podem ser relacionados numa mesma aplicação fazendo
com que esta aplicação reaja a qualquer mudança sem que o usuário precise
interferir.
Um trabalho de relevância no âmbito da computação ubíqua é o
(DeVaul, 2001), desenvolvido pelo

0,7

0,7KULO

(0DVVDFKXVHWWV ,QVWLWXWH RI 7HFKQRORJ\) que

propõe uma arquitetura de hardware para dar suporte a aplicações de computação
ubíqua. Esta plataforma de hardware é formada por 4 núcleos computacionais, dois
dos quais são responsáveis pela execução de aplicações, um pela rede sem fio e o
outro pela aquisição de dados dos periféricos, dentre os quais se destacam:
acelerômetros de três eixos (sensores de movimento), leitores

,5

microfone, câmera de vídeo, fones de ouvido, GPS, e um visor

(infra-vermelho),
/&'

acoplado a

óculos. Todos estes sensores são instalados em um colete vestido pelo usuário.
Nesse mesmo trabalho (DeVaul, 2001)

menciona-se uma

desenvolvida para computação ubíqua, denominada

0HPRU\ *ODVVHV

aplicação
(Óculos para

a memória), a qual se destina a auxiliar usuários que manifestam doenças como a
amnésia. Auxiliado por esse sistema, o usuário pode armazenar lembranças
condicionadas a contextos como, por exemplo: “Da próxima vez que eu estiver perto
do mercado, lembre-me de comprar leite” ou “Da próxima vez que eu falar com meu
chefe, lembre-me de pedir um aumento”. O contexto é detectado pelos sensores
(câmeras, microfones, acelerômetros,

*36

, etc) e vinculado à informação a ser

lembrada. Desta forma, através de uma máquina de inferência, a aplicação recupera
a informação no próximo momento em que o contexto for detectado.
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0RGHORGH5HIHUrQFLD2'3

O

0RGHORGH5HIHUrQFLDSDUD3URFHVVDPHQWR'LVWULEXtGRH$EHUWR
,62 ,(&

definido na norma
entre

/

,QWHUQDWLRQDO

a

7HOHFRPXQLFDWLRQ 8QLRQ

(502'3)17,

10746, tem origem em 1987 com um esforço conjunto

6WDQGDUGV

2UJDQL]DWLRQ

(,78) para definir o

2'3

(,62)

e

,QWHUQDWLRQDO

a

(Open Distributed Processing). A

motivação para tal esforço baseia-se na necessidade de estabelecer uma estrutura
para especificar sistemas distribuídos e abertos (Ferreira, 2001).
O

502'3

propõe a construção de um

IUDPHZRUN

capaz de definir a

arquitetura de um sistema computacional com recursos heterogêneos e múltiplos
domínios organizacionais, buscando agregar as seguintes propriedades:
•

Portabilidade e interoperabilidade;

•

Capacidade de integração a outros sistemas ou a outros recursos
computacionais sem custos adicionais de desenvolvimento;

•

Suporte à evolução do sistema, adaptação a reconfigurações dinâmicas e
acomodações;

•

Autonomia dos componentes do sistema, que, a despeito disso, mantêm-se
convenientemente interligados;

•

Habilidade para combinar sistemas de diferentes domínios administrativos e
técnicos para atingir um mesmo objetivo;

•

Habilidade para monitorar, controlar e gerenciar os recursos do sistema;

•

Estabelecimento de requisitos de qualidade para o funcionamento do sistema;

•

Habilidade para assegurar a proteção dos dados e o acesso não-autorizado ao
sistema;

•

Capacidade de ocultar das aplicações os detalhes e as diferenças entre os
mecanismos usados na resolução de problemas causados pela distribuição;
O principal fundamento deste “IUDPHZRUN” é o modelo de múltiplas visões

(YLHZSRLQWV) que possibilita aos diferentes participantes de um projeto observar o
sistema por uma perspectiva conveniente e segundo um nível de abstração
adequado. Conforme mostrado na Figura 8, essas
pontos de vista, a saber:

HPSUHVD

,

YLV}HV

LQIRUPDomR

,

FRPSXWDomR

WHFQRORJLD

.

17

se subdividem em cinco

Do inglês 5HIHUHQFH0RGHO2SHQ'LVWULEXWHG3URFHVV (502'3 ).

,

HQJHQKDULD

e
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O ponto de vista

HPSUHVD

define o propósito, o escopo e as políticas de uso do

sistema, sintetizando-o a partir de regras de negócio que regem as relações
organizacionais das corporações envolvidas, de modo que o sistema passa a ser
REMHWRV

representado por um ou mais

HPSUHVD

e pelas suas regras de

relacionamento.
O ponto de vista LQIRUPDomR descrita por meio de REMHWRV LQIRUPDomR, define
os tipos de informação processadas pelo sistema, as suas restrições de uso e
possíveis interpretações. Três esquemas podem ser utilizados para a definição dos
REMHWRV LQIRUPDomR



LQYDULDQWH

,

HVWiWLFR

expressa as relações existentes entre os

e

GLQkPLFR

. O esquema invariante

REMHWRV LQIRUPDomR

possíveis; o esquema estático caracteriza o estado de um

e os seus estados

REMHWR LQIRUPDomR

num

determinado instante; o esquema dinâmico expressa as mudanças de estados
possíveis para um REMHWRLQIRUPDomR.
O ponto de vista FRPSXWDomR define as funcionalidades do sistema, utilizando
objetos distribuídos e interfaces. Para tanto, especifica as ações (por exemplo:
criação de novos objetos, de interfaces e conexões) que um objeto pode realizar e a
forma como se pode ter acesso a uma dada interface do mesmo. Em outras
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palavras, a

YLVmRFRPSXWDomR

especifica

TXDQGR

e

SRUTXH

a interação entre objetos

pode ser realizada.
O ponto de vista HQJHQKDULD define os recursos necessários para que ocorra a
interação entre os objetos básicos de engenharia, ou seja, aqueles
definidos na

que foram

YLVmR FRPSXWDomR

. Assim, a visão engenharia especifica o “como” os

objetos interagem.
O ponto de vista WHFQRORJLD estabelece as opções de tecnologia que dão
suporte ao sistema. Os objetos tecnologia definem a infra-estrutura dos
componentes de KDUGZDUH e VRIWZDUH utilizados no desenvolvimento do sistema.



&RQWULEXLo}HVGDDQiOLVHGDOLWHUDWXUDQRGHVHQYROYLPHQWRGRSURMHWR

Considerando as afirmações de Furtado e Carvalho (2005), que apontam como
dependência do sucesso da administração de uma cadeia de suprimentos a
coordenação do fluxo de informações e das decisões entre os participantes da
cadeia, neste trabalho apresenta-se um cenário onde uma corporação assume o
papel do nível cooperativo na cadeia de suprimentos de distribuição de energia
elétrica, sendo responsável por essa coordenação. Tal coordenação, porém,
demanda uma organização de informações, a começar pela forma de identificação
dos equipamentos utilizados na rede de distribuição.
Conforme enfatizado em (Wessel, 2007), sistemas

5),'

são particularmente

apropriados em situações como a apontada acima. Os projetos de Nicolai (2005) e o
projeto-piloto 5),'/(3&-Brasil do Grupo Pão de Açúcar constituem alguns exemplos
de aplicações bem sucedidas de

5),'

à identificação de equipamentos e produtos.

Em todos esses, porém, observa-se que

é necessário desenvolver um sistema

computacional que seja capaz de integrar sistemas legados das empresas aos
novos sistemas de identificação

5),'

. Para tanto, é recomendável que se construa

uma camada intermediária de software  o

PLGGOHZDUH

, conforme definido em

(Krakowiak, 2008), responsável por essa missão.
O

PLGGOHZDUH

do qual

trata a dissertação em foco, no entanto, apresenta

algumas características distintas das relatadas em trabalhos que abordam
desenvolvimento de

PLGGOHZDUHV

, em geral. Diferentemente do que se observa nas
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aplicações discutidas na literatura (Prabhu, 2006; Ahmed, 2007), em que o
middleware se limita a transferir a informação dos leitores RFID para a interface de
aquisição de dados, o PLGGOHZDUH do qual trata esta dissertação realiza a integração
entre o sistema

5),'

comum a todas as empresas da corporação e os sistemas de

informação dessas corporações, possibilitando, assim, que as informações,
coordenadas pela corporação principal, sejam compartilhadas por todos os membros
da cadeia de suprimentos, conforme preconizado por Furtado e Carvalho (2005).
Outro aspecto importante do sistema desenvolvido nesta dissertação é a
natureza distribuída do

PLGGOHZDUH

, o qual é compartilhado por todas as empresas

da cadeia de suprimentos e, portanto, utilizado por todos os colaboradores que
executam alguma atividade com os coletores de dados. Para tanto é necessário que
o

PLGGOHZDUH

se adapte a ambientes computacionais e físicos distintos, propriedade

característica da computação ubíqua. No

PLGGOHZDUH

proposto nesta dissertação

utilizam-se dispositivos portáteis com comunicação sem fio, onde a aplicação é
capaz de detectar se um usuário pode ou não executar determinada função com
base na avaliação de seu perfil e da conectividade do equipamento portátil com os
servidores.
Visando modelar de maneira coerente esta arquitetura, optou-se pelo modelo
de referência

2'3

(,62/,(& 10746) desenvolvido com o propósito de especificar

sistemas abertos e distribuídos como o proposto nesta dissertação.
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0$7(5,$,6(0e72'26

'DVHVSHFLILFDo}HVJHUDLVGRVLVWHPD

Conforme já mencionado, este trabalho tem origem no projeto intitulado
&RQWUROH /RJtVWLFR ,QWHOLJHQWH GH (TXLSDPHQWRV GH 'LVWULEXLomR HP (VWRTXH H
,QVWDODGRVHP&DPSR

realizado pelo IPT em atendimento à chamada de projetos de

pesquisa da CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz), dentro do escopo do
programa de pesquisa e desenvolvimento da

$1((/

(Agência Nacional de Energia

Elétrica).
Em linhas gerais, o referido projeto teve por objetivo desenvolver um dispositivo
portátil sem fio capaz de se comunicar com equipamentos instalados na rede de
5),'

distribuição de eletricidade aos quais são afixadas etiquetas de

. Após

identificar o equipamento, o dispositivo deveria consultar uma base de dados (local
ou remota) e extrair e/ou cadastrar informações pertinentes ao equipamento
identificado.
Com a inclusão desses dispositivos computacionais móveis pretendia-se
integrar os sistemas de informação das corporações participantes da cadeia de
suprimentos da empresa (&3)/), propiciar o rastreamento geográfico dos
equipamentos e facilitar a obtenção de seus históricos de eventos, abrindo caminho
para a implantação de uma política de manutenção preditiva.


$VHWDSDVGDPHWRGRORJLDGHHQJHQKDULDGHVRIWZDUHXWLOL]DGD

Estando definidos o escopo do problema e as motivações para a busca de
soluções, procedeu-se à aplicação do método clássico de engenharia de software,
também chamado de

DUFDERXoR GH SURFHVVR

, o qual, de acordo com Pressman

(2006), abrange cinco etapas, a saber:
FRQVWUXomR

FRPXQLFDomR

,

SODQHMDPHQWR

,

PRGHODJHP

,

e LPSODQWDomR.

Na etapa de

FRPXQLFDomR

estabelece-se o escopo do projeto e realiza-se o

levantamento de requisitos. Durante a fase de

SODQHMDPHQWR

descrevem-se as

tarefas, os riscos, os recursos necessários, os produtos esperados e o cronograma
previsto. Na etapa de

PRGHODJHP

criam-se modelos capazes de descrever os
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requisitos identificados e propõe-se um sistema computacional capaz de satisfazer
esses requisitos. Durante a etapa de

FRQVWUXomR

gera-se o código e executam-se os

testes requeridos para assegurar seu funcionamento. Finalmente, a etapa de
LPSODQWDomR

abrange a instalação do sistema computacional em seu ambiente

operacional e a subseqüente avaliação de sua funcionalidade.
É importante salientar que neste trabalho enfatizam-se principalmente os
resultados gerados durante a etapa de

PRGHODJHP

do sistema computacional,

culminando com o desenvolvimento de um protótipo coerente com as especificações
estabelecidas na fase de FRPXQLFDomR previamente executada pelo IPT.


$HWDSDGHµFRPXQLFDomR¶

Durante a execução da etapa de

FRPXQLFDomR

realizaram-se diversas reuniões

com os engenheiros e técnicos da CPFL envolvidos nos processos logísticos de
instalação e manutenção de equipamentos instalados na rede de distribuição.
Esse trabalho teve como principal fruto a definição da arquitetura básica do
sistema computacional a ser construído  um conjunto de dispositivos móveis de
coleta de dados que interrogam etiquetas eletrônicas

5),'

afixadas aos

equipamentos da rede de distribuição de energia e, por meio dos códigos
identificadores obtidos, se comunicam com uma base de dados de manutenção de
equipamentos.
Nesta base, denominada

%DQFR

GH 'DGRV /RJtVWLFRV GD :HE

(%'/:),

armazenam-se as informações técnicas e logísticas dos equipamentos da rede de
distribuição durante seu ciclo de vida, as quais podem ser atualizadas pelos
operadores de todas as corporações que compõem a cadeia de suprimentos da
empresa à medida que identificam eventos que mereçam ser registrados, como, por
exemplo: remoção do equipamento para o setor de manutenção, identificação de um
defeito no equipamento, mudança das características técnicas do equipamento após
a manutenção etc.
As atividades realizadas durante a etapa de

FRPXQLFDomR

do ciclo de

desenvolvimento do sistema produziram como resultado final um conjunto de
requisitos técnicos definidores da arquitetura do sistema, os quais estão
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devidamente documentados em dois relatórios técnicos do IPT (IPT-91876 e IPT94981).


$QiOLVHGRVUHTXLVLWRVRULXQGRVGDHWDSDGHµFRPXQLFDomR¶

Nessa análise foram destacados os seguintes aspectos: métodos e
ferramentas de administração de cadeia de suprimentos, características dos
sistemas de identificação, sistemas computacionais distribuídos e sistemas
mediadores (PLGGOHZDUH).
Inicialmente estudaram-se as cadeias de suprimento, com o propósito de se
identificarem soluções que facilitassem a descentralização das informações, o que,
segundo Furtado (2005), é um fator determinante para o bom desempenho de uma
cadeia de suprimentos. Esse autor, aliás, propõe uma divisão lógica da cadeia de
suprimento em dois níveis o nível FRRSHUDWLYR e o nível HPSUHVD. No primeiro nível
existiria uma entidade responsável por centralizar as informações e tomar decisões
baseadas nessas informações; no nível

HPSUHVD

correspondente ao das

corporações que compõem a cadeia de suprimentos e são dotadas de sistemas de
gestão próprios, os diversos agentes obteriam as informações geradas no nível
cooperativo e reagiriam de forma consistente, incluindo no sistema novas
informações específicas desse nível hierárquico.
Analisando-se a técnica de identificação automática baseada em

5),'

observam-se quatro características que a distinguem das demais técnicas de
identificação de produtos: operação segura em ambiente hostil, inexistência de
contacto físico, robustez dos processos de interrogação e gravação. Tais
características tornam essa técnica bastante adequada à identificação dos
equipamentos da rede de distribuição de energia elétrica, pois, nesse caso, não há
como proteger os elementos de identificação afixados aos equipamentos, os quais
são expostos a condições climáticas variáveis e, além disso, a identificação precisa
ser feita a uma distância considerável (da ordem de 6 metros, para equipamentos
instalados em postes). No protótipo desenvolvido utilizam-se etiquetas
L-TG800-(IH), da

:DYH7UHQG

&R

que

5),'

modelo

apresentam as seguintes características:

alimentação própria, alcance de leitura de até 30m, freqüência de operação de
433,92 MHz e resistência a temperatura de até 60ºC. O protocolo utilizado é
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propriedade da fabricante, cabendo destacar que este equipamento só possui
capacidade de leitura.
O requisito de que o sistema deve se basear em dispositivos computacionais
móveis, utilizados em contextos variados de acordo com a função do operador que
os utiliza e a corporação para a qual trabalha, traz à tona outra importante área de
estudo para este projeto  a computação ubíqua. Segundo Weiser (1996), esse
modelo computacional tem por objetivo inserir os computadores no mundo dos
usuários, ou seja, tornar a interação homem-computador a mais natural e
transparente possível. Schilit (1994) cita a computação orientada a contexto como
uma nova classe de sistemas computacionais distribuídos, baseada no conceito de
computação

ubíqua.

Aprofundando

a

análise

dessa

classe

de

sistemas

computacionais, Kofuji (2005) identifica a existência de quatro tipos básicos de
contextos: o computacional, o do usuário, o físico e o temporal. Estes tipos estão
detalhados no capítulo 2.4 – Computação ubíqua. No projeto sobre o qual versa esta
dissertação, o contexto computacional (que trata da conectividade de rede) e o
contexto do usuário (que trata dos perfis de usuário e de sua localização) são
suficientes para atender aos requisitos definidos na fase de FRPXQLFDomR.
A associação de três requisitos de projeto  integração das corporações da
cadeia de suprimentos, portabilidade e identificação baseada em

5),'

 dá ensejo

ao desenvolvimento de um software mediador  o assim denominado

PLGGOHZDUH

.

Conforme enfatizado por Krakowiak (2008), em ambientes em que sistemas
computacionais baseados em diversos tipos de hardware e variados sistemas
operacionais devem operar harmoniosamente, o

PLGGOHZDUH

é um item essencial.

Observe-se que o sistema proposto requer a conexão com dispositivos leitores 5),'
e que esta comunicação deve ser transparente para o dispositivo móvel. Além disso,
é esperado que no ambiente em foco coexistam dispositivos com diferentes
configurações de hardware, operando sob variados sistemas operacionais, uma vez
que as atividades da cadeia de suprimento são realizadas por agentes de diversas
corporações. Finalmente, é importante lembrar que o banco de dados logísticos
(%'/:) deve fornecer e capturar dados de diversos sistemas computacionais
distribuídos.
Considerando-se que a harmonização de todos os requisitos apontados acima
seria uma tarefa de grande dificuldade caso não se projetasse um

PLGGOHZDUH
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apropriado ao ambiente computacional em foco, estabeleceu-se que uma das
principais características do sistema a ser projetado seria a de possuir um
PLGGOHZDUH

capaz de tornar transparentes as operações realizadas pelos agentes

das diversas corporações participantes da cadeia de suprimentos da empresa de
distribuição de energia elétrica em causa.
Buscando uma forma de descrever a arquitetura deste sistema e tendo em
vista as características de distribuição, portabilidade e integração explícitas nos
requisitos, estudou-se o modelo de referência para processamento distribuído e
aberto  o

502'3

(5HIHUHQFH

0RGHO RI 2SHQ 'LVWULEXWHG 3URFHVVLQJ

). Este

modelo propõe um arcabouço capaz de definir a arquitetura de sistemas
computacionais heterogêneos e com múltiplos domínios organizacionais. Para tanto,
conta com o fundamento de múltiplas visões, que possibilitam cinco níveis de
abstração e perspectivas distintas, a saber: visão

HPSUHVD

, visão

LQIRUPDomR

, visão

FRPSXWDomR

, visão HQJHQKDULD e visão WHFQRORJLD.



$HWDSDGHµSODQHMDPHQWR¶

Tomando-se por base os requisitos oriundos da etapa de

FRPXQLFDomR

analisou-se o estado da arte no que tange ao desenvolvimento dos componentes
previstos para o sistema, conforme descrito no capítulo 2. Com isso, pôde-se levar a
cabo a etapa de SODQHMDPHQWR do sistema.
Nesta etapa dividiu-se o sistema computacional proposto em dois grandes
módulos  o módulo do dispositivo móvel e o do servidor de dados (%'/:)  e
definiu-se um cronograma, um conjunto de tarefas necessárias à conclusão do
sistema e um conjunto de produtos a serem gerados durante o ciclo de
desenvolvimento do sistema (ver capítulo 1.4 – Organização do Trabalho).
Outra atividade importante realizada durante esta etapa do projeto foi a
definição de um ambiente de desenvolvimento do sistema. Tendo em vista a
impossibilidade de se desenvolver os módulos do sistema em seu ambiente físico
real optou-se pela criação de um ambiente artificial composto por máquinas virtuais
capazes de simular as máquinas do ambiente real, abrangendo: um dispositivo leitor
5),'

de interface serial e uma etiqueta eletrônica 5),'.
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Dessa forma, foram concebidas duas máquinas virtuais  uma para o servidor
de dados (%'/:) e outra para o dispositivo móvel. Definiu-se que ambas seriam
emuladas na mesma máquina física, de modo a facilitar sua operação simultânea e
5),'

que, considerando que o dispositivo leitor de

é conectado à porta serial do

equipamento físico, essa porta seria mapeada para o dispositivo móvel virtual.


$HWDSDGHµPRGHODJHP¶

Nesta etapa, amplamente documentada no capítulo 4 desta dissertação,
procurou-se detalhar a arquitetura básica do sistema definida na etapa
502'3

utilizando-se o modelo de referência

. Os pontos de vista do

desenvolvidos de forma incremental, a partir do ponto de vista
informações obtidas durante a fase
pontos de vista

HPSUHVD

,

FRPXQLFDomR

LQIRUPDomR

e

FRPXQLFDomR

,

502'3

são

HPSUHVD

. As

são suficientes para suprirem os

FRPSXWDomR

. Todavia, o preenchimento das

informações requeridas pelos pontos de vista

HQJHQKDULD

e

WHFQRORJLD

exige que se

examinem mais a fundo os detalhes da arquitetura do sistema. Os dois principais
pontos a serem tratados são as plataformas para o desenvolvimento das duas
partes  a do dispositivo móvel e a do servidor de dados %'/:.
Tendo em vista o requisito de utilização dos dispositivos móveis e a diversidade
de hardware e de sistemas operacionais disponíveis para estes dispositivos,
procurou-se adotar uma plataforma que fosse capaz de atender a essa diversidade.
Explorando-se a literatura, identificaram-se alguns sistemas semelhantes ao
vislumbrados neste trabalho, como, por exemplo, o protótipo para coleta de
informações em saúde utilizando dispositivos móveis descrito em (Moraes, 2004) e o
estudo sobre tecnologias móveis descrito em (Paludo, 2003). Analisando-se esses
trabalhos concluiu-se que uma plataforma bastante indicada ao desenvolvimento do
sistema em foco seria o -0( (-DYD0LFUR(GLWLRQ), da 6XQ0LFURV\VWHPV.
Após um minucioso estudo das características e recursos dessa plataforma,
conforme documentado no capítulo 3.2.1 – -0( foram criados protótipos funcionais
para a validação dos requisitos do projeto, abrangendo: interface homem-máquina,
manipulação de arquivos locais e funcionalidades de conexão serial e da conexão
com servidores remotos por protocolo 7&3,3.
Os protótipos referidos foram executados em simuladores de equipamentos
como

6PDUW3KRQH

, telefone celular e

3RFNHW3F

. Neste caso, contudo, não foi

50

possível realizar a comunicação com a interface serial, fato que se deve a problemas
de compatibilidade da

9LUWXDO

0DFKLQH

-0(

com a biblioteca nativa para

comunicação serial disponível em seu sistema operacional (:LQGRZV0RELOH).
Uma vez diagnosticada a causa do mal-funcionamento dos protótipos,
pesquisaram-se plataformas alternativas que não apresentassem problemas de
compatibilidade. Consultas à literatura acabaram por conduzir à escolha da
plataforma

6XSHU:DED

(Loutfi, 2003), evolução da antiga plataforma

:DED

(Loutfi,

2003) dotada de máquinas virtuais para os mais variados sistemas operacionais de
dispositivos portáteis, incluindo-se o :LQGRZV0RELOH.
Pesquisas realizadas no site do desenvolvedor do

6XSHU:DED

revelaram a

existência de um grande número de projetos realizados com o auxílio dessa
plataforma, incluindo-se nestes um projeto da

&23(/

(Companhia Paranaense de

Energia Elétrica) versando sobre um sistema computacional embarcado em
dispositivo móvel utilizado para comunicação com o centro de controle da empresa
por meio da rede celular.
Após o estudo das funcionalidades e recursos oferecidos por essa plataforma,
conforme se descreve no item 3.7.3, foram desenvolvidos protótipos funcionais para
a validação dos requisitos do sistema. Os testes realizados com estes protótipos
revelaram plena compatibilidade da plataforma

6XSHU:DED

com os requisitos

estabelecidos, justificando a sua adoção para o desenvolvimento da parte do
sistema piloto a ser executada no dispositivo móvel. Durante os estudos e o
desenvolvimento do sistema piloto esta plataforma recebeu uma nova atualização e
passou a ser chamada de 7RWDO&URVV.
Com relação ao desenvolvimento da parte do sistema responsável pelo
servidor de dados
serviços
7RPFDW

:HE

%'/:

, optou-se pela plataforma

$SDFKH

para distribuir os

necessários. Esta plataforma é formada pelas aplicações

 responsável por executar os

responsável por executar o

62$3

6HUYOHWV

para o servidor

-DYD ±

e

$SDFKH

$SDFKH $[LV



+773

. As razões para esta

escolha se deveram a dois motivos: domínio da linguagem Java e a atribuição de
licenciamento

*3/

às aplicações desenvolvidas. A ferramenta de gerenciamento de
0\64/

banco de dados adotada foi o
ferramenta e licenciamento

, também escolhida pelo domínio da

*3/

.

Feitas essas escolhas, construíram-se dois
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protótipos funcionais de serviço :HE com busca e inserção no banco de dados, para
comprovar o funcionamento da plataforma escolhida.


$HWDSDGHµFRQVWUXomR¶

Uma vez completada a modelagem do sistema computacional procedeu-se à
fase de

FRQVWUXomR

do sistema piloto, de acordo com a arquitetura especificada. Ao

final, aplicaram-se testes ao sistema visando dimensionar, corrigir possíveis
problemas no desenvolvimento e validar a arquitetura definida anteriormente.
Conforme enfatizado por Leite (2007) existe quatro tipos de protótipos  o de
DSUHVHQWDomR

, o

DSUHVHQWDomR

DXWrQWLFR

, o

IXQFLRQDO

e o

VLVWHPD

à

. O

SURWyWLSR

GH

tem por objetivo provar que a organização da interface com o usuário

atende aos requisitos estabelecidos durante a etapa de
limita-se

SLORWR

implantação

dessa

interface,

desprovida

FRPXQLFDomR

. Por isso,

de

quaisquer

outras

funcionalidades.
O

SURWyWLSRDXWrQWLFR

já contém algumas funcionalidades, mas ainda enfatiza o

atendimento aos requisitos definidos para a interface com o usuário.
O

SURWyWLSR IXQFLRQDO

apresenta funcionalidades específicas baseadas nas

especificações de projeto definidas durante a etapa de

FRPXQLFDomR

; seu objetivo é

o de esclarecer e validar as opções técnicas passíveis de serem adotadas no projeto.
Finalmente, o

VLVWHPD

SLORWR

, construído com o propósito de validar a

arquitetura do sistema e demonstrar que este atende aos requisitos estabelecidos,
possui as principais funcionalidades requeridas, apresenta interfaces com o usuário
adequadas e pode constituir o núcleo básico para a construção do sistema final.
Nos tópicos que seguem descrevem-se as ferramentas utilizadas e os
componentes do protótipo (VLVWHPDSLORWR) construído.
 )HUUDPHQWDVXWLOL]DGDV

O ambiente de desenvolvimento deste projeto é formado por diversas
ferramentas de auxílio à execução de todas as etapas citadas nesta metodologia.
Para elaboração dos diagramas 80/ utilizados na construção da arquitetura do
PLGGOHZDUH

utiliza-se o

-8'( &RPPXQLW\

pela empresa &KDQJH9LVLRQ.

versão 5.2 ferramenta

IUHHZDUH

distribuída
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(FOLSVH

Como ferramenta de programação utiliza-se o
RSHQ VRXUFH

versão 3.5.2, ferramenta

para desenvolvimento em diversas linguagens. Para o caso específico

do desenvolvimento em

-0(

, adicionou-se ao

(FOLSVH

SOXJLQ (FOLSVH0(

o

. Para

elaboração do diagrama de classes referente ao código desenvolvido utilizou-se o
SOXJLQ (FOLSVH80/

O

(FOLSVH

foi utilizado tanto para o desenvolvimento do

aplicativo do dispositivo móvel como para o desenvolvimento dos serviços do
servidor de aplicação.
Para elaboração e análise dos diagramas entidade-relacionamento (0(5) do
banco de dados utilizou-se o
0LFURV\VWHPV

0\64/ :RUNEHQFK

, distribuído pela empresa

6XQ

.

Com o intuito de facilitar a emulação do ambiente computacional do projeto
utilizaram-se máquinas virtuais capazes de reproduzir os comportamentos do
dispositivo móvel e do servidor de dados em uma única máquina real. A ferramenta
de geração das máquinas virtuais adotada foi o

0LFURVRIW 9LUWXDO 3&

, executado

sobre o sistema operacional 0LFURVRIW:LQGRZV9LVWD.
Dessa forma, construiu-se um ambiente de emulação formado por duas
máquinas virtuais: a primeira emulando a plataforma
operacional

:LQGRZV 0RELOH

3RFNHW3&

sob

o sistema

5.0; a segunda, emulando uma plataforma

3&

sob o

sistema operacional 8EXQWX/LQX[.
No ambiente
0DFKLQH

) para

para

:LQGRZV 0RELOH

-0( -

:LQGRZV 0RELOH

da IBM e o

90

(de

YLUWXDO PDFKLQH

, ambos capazes de executar os

6XSHU:DED7RWDO&URVV

.90

5.0 foram instalados o
)

(.LOR

9LUWXDO

6XSHU:DED7RWDO&URVV

0,'/HWV -0(

e a aplicação

.

No ambiente /LQX[8EXQWX incluiram-se, além do sistema gerenciador de banco
de dados

0\64/

, os pacotes responsáveis pelo servidor de

$SDFKH 7RPFDW

, bem

como o $SDFKH$[LV.
Na maquina virtual

3RFNHW3&

configurou-se o leitor

5),'

, conectado através

de um cabo conversor serial/86% à máquina real. Esta porta, por sua vez, foi
mapeada para a máquina virtual do 3RFNHW3&.
Como dispositivo leitor

5),'

485, fabricado pela empresa

utilizou-se o leitor modelo

/5;

:DYHWUHQG 7HFKQRORJLHV &R

RS-232/RS-

o qual é capaz de

53

detectar uma etiqueta eletrônica a uma distância média de 10m. Utilizou-se também
uma etiqueta eletrônica do mesmo fabricante.
 &RPSRQHQWH-0(

O

-0(

(vide Figura 09) é uma plataforma criada para a construção de

aplicações -DYD para dispositivos com limitações de memória, tela, processamento e
energia e que apresenta os seguintes elementos de interface:
•

PyGXORGHFRQILJXUDomR

permitindo a seleção das bibliotecas e da máquina virtual

capaz de executá-las em uma grande gama de dispositivos;
•

PyGXOR GH GHILQLomR GR SHUILO

, permitindo a definição das

$3,V

que são utilizadas

pelos dispositivos;
•

SDFRWHGH$3,V

opcionais para cada tecnologia.

As configurações disponíveis são:
•

&/'&

(&RQQHFWHG

/LPLWHG 'HYLFH &RQILJXUDWLRQ

): adequada para dispositivos

dotados de capacidade computacional reduzida, como, por exemplo, telefones
celulares, SDJHUV e 3'$V;
•

&'&

(&RQQHFWHG

'HYLFH

3URILOH

): adequada para dispositivos com maior

capacidade computacional relativamente à categoria
VHWWRS ER[HV

de TVs a cabo, dispositivos

&/'&

, como, por exemplo,

ZLUHOHVV KLJKHQG

automotivos.

)LJXUDPlataforma Java
Fonte: Sun Microsystems – -0(7HFQRORJ\

e

sistemas
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A configuração

&/'&

utiliza o perfil

0,'3

(0RELOH ,QIRUPDWLRQ 'HYLFH 3URILOH)

para configurar o ambiente e acordo com o dispositivo onde a aplicação será
executada. Já a configuração
%DVLV3URILOH

&'&

utiliza os perfis

)RXQGDWLRQ 3URILOH

,

3HUVRQDO

e 3HUVRQDO3URILOH.

Segundo as especificações dos perfis

0,'3

os requisitos mínimos de

hardware para aplicações desenvolvidas sob a plataforma

-0(

(denominadas

0,'OHWV 

) são:

• tela com dimensões de 96mm x 54mm;
• entrada via teclado para uma mão, teclado para duas mãos ou tela sensível ao
toque;
• 256kB de memória não volátil para a execução do

0,'3

, 8kB de memória não

volátil para criação de dados persistentes da aplicação e 128kB de memória
volátil para a execução do -DYD;
• rede

ZLUHOHVV

de duas vias com possibilidade de intermitência e largura de banda

limitada;
• possibilidade de emissão de tons utilizando-se software ou KDUGZDUH dedicado.
E os requisitos mínimos do software, são:
•

NHUQHO

mínimo que possibilite a execução da máquina virtual Java (-90);

• mecanismo de leitura e escrita na memória não volátil que atenda aos requisitos
da

$3,

do sistema de gerenciamento de registros (506 –

5HFRUG 0DQDJHPHQW

6\VWHP

);

• mecanismo de captura de um ou mais dos tipos de entrada especificados pelo
KDUGZDUH

;

• mecanismo de gerenciamento do ciclo de vida da aplicação no dispositivo.
 6XSHUZDED

Esta plataforma, indicada para a programação de aplicativos utilizáveis em
dispositivos portáteis, foi criada por Hazan (Loutfi, 2003) que, inspirando-se em uma
plataforma mais simples e limitada  o

:DED

(Loutfi, 2003)  desenvolveu uma

nova máquina virtual e um conjunto de novas classes, expandindo assim as
funcionalidades da plataforma primitiva.
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Devido ao fato de possuir a mesma sintaxe da linguagem
6XSHU:DED

-DYD

, os programas

podem ser desenvolvidos com qualquer ferramenta utilizada pela

plataforma -DYD.

)LJXUDProcesso de desenvolvimento de um programa 6XSHUZDED.
Fonte: 6XSHU:DED &RPSDQLRQ Versão 2.02.

Compilando-se o código

-DYD

, via compilador

-'.

, geram-se os arquivos do

tipo ‘.class’, os quais são transformados em pacotes ‘.pdb’ interpretados pela
máquina virtual 6XSHUZDED.
Assim como na plataforma

-DYD

, o aplicativo desenvolvido em

6XSHUZDED

é

independente de plataforma, bastando existir uma máquina virtual desenvolvida para
a plataforma fim.
É importante destacar que existem atualmente máquinas virtuais disponíveis
para diversas tecnologias de dispositivos portáteis (por exemplo:
26

,

6\PELDQ26

,

3DOP

06 :LQGRZV &(3RFNHW 3&:LQGRZV 0RELOH

) e não portáteis (06 :LQGRZV H

/LQX[

).

Deve-se ressaltar que o

6XSHUZDED

passou por uma atualização durante o

desenvolvimento deste trabalho e, hoje, chama-se

7RWDO&URVV

. Não se observaram

alterações na sua estrutura, mas apenas melhoria de desempenho e inclusão de
novos recursos.
 6HUYLoRV:HE :HEVHUYLFH 

Replicando aqui a definição apresentada pela

:&

, “:HEVHUYLFH é um

aplicativo desenvolvido para realizar a interoperabilidade na interação máquina-amáquina, por meio de uma rede. Possui uma interface descrita num formato
processável por computador (especificamente o

:6'/

). Outros sistemas interagem
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ZHEVHUYLFH

com o
+773

por meio de mensagens

62$3

, tipicamente transmitidas usando

com serialização ;0/ em conjunto com outras normas referentes à :HE.”

A arquitetura de um

ZHEVHUYLFH

prevê a existência de três entidades:

UHTXHUHQWH

, SURYHGRU e GHVSDFKDQWH.

)LJXUD- Arquitetura de um ZHEVHUYLFH.
Fonte: Elaborado pelo autor.

A entidade

UHTXHUHQWH

é a pessoa ou organização que deseja fazer uso dos

serviços disponíveis na entidade
destacar que as entidades

SURYHGRU

µUHTXHUHQWH¶

(outra pessoa ou organização). Deve-se
e

µSURYHGRU¶

possuem agentes (agente

requerente e agente provedor), ou seja, componentes de

VRIWZDUH

ou de

KDUGZDUH

capazes de enviar e receber mensagens. Por outro lado, o conceito de

µVHUYLoR¶

corresponde, nesse caso, ao conteúdo caracterizado pela funcionalidade provida.
O µGHVSDFKDQWH¶ é o mecanismo que especifica um ZHEVHUYLFH por meio de um
documento escrito em :6'/  denominado :6' (de :HEVHUYLFHGHVFULSWLRQ)  o
qual define o formato das mensagens, os tipos de dados e os protocolos de
transporte e serialização a serem utilizados entre o
:6'

µUHTXHUHQWH¶

e o

µSURYHGRU¶

. O

é publicado no ‘despachante’ pelo ‘provedor’, permitindo assim que o

‘requerente’ possa ter acesso a ele.
As tecnologias recomendadas pela
VHUYLFHV

O

:&

para o desenvolvimento de

ZHE

são o ;0/, o 62$3 e o :6'/(vide Figura 12).

;0/

(([WHQVLEOH 0DUNXS /DQJXDJH) é um formato de dados normalizado,

flexível e extensível que potencializa a interoperabilidade entre diversas plataformas.
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)LJXUD– Arquitetura ZHEVHUYLFH e as tecnologias recomendadas pela :&.
Fonte: Elaborado pelo autor.

O 62$3 (6LPSOH2EMHFW$FFHVV3URWRFRO), desenvolvido por Winer HWDO. (1988),
é um protocolo de acesso a objetos que utiliza
trocadas entre dois pontos. O

:&

;0/

como formato das mensagens

cita um acrônimo adicional para

6HUYLFH 2ULHQWHG $UFKLWHFWXUH 3URWRFRO

62$3



 refletindo a interpretação de que as

mensagens 62$3 representam as informações necessárias para invocar um serviço
ou as informações do resultado da invocação do serviço.
O :6'/ (:HE6HUYLFHV'HVFULSWLRQ/DQJXDJH), por sua vez, é uma linguagem
baseada em

;0/

para descrições de modelos de

ZHE VHUYLFHV

, começando pela

descrição das mensagens que serão trocadas entre o requerente e o provedor.
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$548,7(785$'20,''/(:$5(

A capacidade de capturar dados sobre os equipamentos das redes de
distribuição de energia elétrica em todas as etapas de seu ciclo de vida e em todas
as organizações que fazem parte da cadeia de suprimentos de uma concessionária
de energia elétrica é de fundamental importância para a gestão e manutenção
(preventiva e corretiva) adequada destes equipamentos. Tal capacidade torna-se
uma vantagem comercial, visto que potencializa uma redução de custos e valoriza o
patrimônio da organização em questão.
Para permitir esse domínio sobre a informação propagada na cadeia de
suprimentos é necessária uma integração entre os distintos sistemas de gestão
presentes nas organizações da cadeia de suprimentos.
Tal integração pode ser facilitada pela construção de um

PLGGOHZDUH

 objeto

deste trabalho , que realize a mediação entre as diversas aplicações utilizadas
pelos membros da cadeia de suprimentos. Ou seja, uma aplicação executada em
todas as organizações da cadeia de suprimentos, que é responsável por capturar os
dados referentes a cada etapa do ciclo de vida do equipamento e enviá-las a um
servidor de banco de dados centralizado, disponibilizando-os para possíveis
integrações com os sistemas de gestão das organizações participantes.
Considerando-se que o sistema se compõe de aplicações executadas em
dispositivos móveis distribuídos na cadeia de suprimentos, o

PLGGOHZDUH

deve se

responsabilizar pela execução das seguintes tarefas: 1) identificação da etiqueta
eletrônica dos equipamentos; 2) disponibilização das informações armazenadas no
servidor de banco de dados centralizados sobre o referido equipamento; 3)
fornecimento de uma interface ao usuário para que essas informações sejam
coletadas e/ou modificadas de acordo com as tarefas realizadas pelo operador.
Além disso, é necessário que o

PLGGOHZDUH

funcione independentemente de existir

ou não conectividade com o servidor de banco de dados.
Os requisitos estabelecidos acima caracterizam este protótipo como um
sistema de processamento aberto e distribuído, direcionando assim a modelagem da
sua arquitetura de acordo com o proposto no modelo de referência 502'3.
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Cabe salientar que, no protótipo desenvolvido, construiu-se um arcabouço
para acompanhamento do ciclo de vida de transformadores de energia elétrica, por
serem estes um dos mais importantes equipamentos presentes nas linhas de
distribuição.


3RQWRGHYLVWDµHPSUHVD¶

Este ponto de vista permite estabelecer as regras de negócio às quais o
sistema estará submetido. Definem-se, assim, os objetos

HPSUHVD

e suas

funcionalidades.
Os objetos
(TXLSDPHQWRV

HPSUHVD

observados nos requisitos são:

8VXiULR

,

,GHQWLILFDGRU GH

, *HUHQFLDGRUGH7DUHIDV e *HUHQFLDGRUGH&RQILJXUDomR.

Dentre estes objetos, o

8VXiULR

é o ator, executando as funcionalidades

disponíveis nos demais objetos.
Para ilustrar as funcionalidades previstas, na Figura 13 apresenta-se o
diagrama caso de uso 80/ para o sistema proposto.

)LJXUD- Diagrama Caso de Uso – Ponto de Vista (PSUHVD.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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O usuário interage com o objeto
ORJLQ

*HUHQFLDGRU GH &RQILJXUDomR

configurando

de acesso, senha, endereço do servidor de banco de dados e configurações do

leitor de 5),'.
,GHQWLILFDGRU GH (TXLSDPHQWRV

Por meio do objeto

o usuário pode mostrar a

lista dos equipamentos visíveis e consultar seus detalhes. Por meio do objeto
*HUHQFLDGRU GH 7DUHIDV

, o usuário consulta as tarefas que lhe são destinadas e as

executa, adicionando ou alterando dados relativos aos equipamentos em
formulários. As informações disponibilizadas aos usuários são filtradas pelo sistema,
dependendo do contexto onde o usuário está inserido.
Conforme ilustrado na Figura 14, os contextos existentes na cadeia de
suprimentos dos equipamentos de redes de distribuição de energia elétrica são:
)RUQHFHGRU

,

5HIRUPDGRU

,

&HQWUDO GH /RJtVWLFD

,

%DVH 2SHUDFLRQDO

e

/RFDO GH

,QVWDODomR

.

)LJXUD

- Contextos possíveis
Fonte: Elaborado pelo autor.

O usuário de cada um destes contextos possui direitos distintos às informações
dos equipamentos. Estes direitos referem-se às tarefas que podem ser executadas
pelos usuários em cada contexto.


3RQWRGHYLVWDµLQIRUPDomR¶

Este ponto de vista define os objetos

,QIRUPDomR

que descrevem as

informações manipuladas ou geradas pelos objetos (PSUHVD. Os objetos ,QIRUPDomR
identificados neste sistema são:
&RQWH[WR

.

&RQILJXUDomR

,

(TXLSDPHQWR

,

7DUHID

,

8VXiULR

e
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Para ilustrar esses objetos, utiliza-se o diagrama de classe

80/

, que permite

explorar sua estrutura interna bem como suas relações (vide Figura 15).

)LJXUD- Diagrama de Classes – Ponto de Vista ,QIRUPDomR.
Fonte: Elaborado pelo autor.

O objeto Contexto, apesar de não estar representado no ponto de vista
(PSUHVD

, está caracterizado nos requisitos do sistema. Tal objeto descreve os tipos

de contextos possíveis, visualizados pelas seguintes subclasses do diagrama de
classes

80/  )RUQHFHGRU

:

,

5HIRUPDGRU

,

&HQWUDO GH /RJtVWLFD

,

%DVH 2SHUDFLRQDO

e

/RFDOGH,QVWDODomR

.

Existem tarefas específicas para cada contexto, e, da mesma forma, os
usuários também estão subordinados a determinados contextos, sendo compelidos
a executar as tarefas desses mesmos contextos.
Cada tarefa, por sua vez, possui um conjunto de informações específicas a ser
armazenada sobre um determinado equipamento

;

. Assim, quando o usuário

solicitar detalhes sobre X as informações disponibilizadas devem estar coerentes
com o contexto onde esse usuário está inserido.
Na tabela 3 são relacionadas as tarefas disponíveis para cada um dos
contextos em que o sistema deverá atuar (IPTRelatório 94981-205, 2007
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7DEHOD±

Tarefas executadas em cada contexto 

&RQWH[WR

7DUHID

Atualização de cadastro do equipamento
1ª Inspeção elétrica
Fornecedor

1ª Inspeção do óleo
Expedição para a Central de Logística
(Fornecedor)
Recepção do transformador (Reformadora)

Reformadora

Expedição para Central de Logística
(Reformadora)
Recepção do transformador (BO)

Base Operacional

Expedição para local de instalação
Recepção do transformador (Local de
Instalação)

Local de Instalação

Inspeção
Recepção de transformador novo
Recepção de transformador avariado
Recepção de transformador reformado

Central de Logística

Expedição para Base Operacional
Expedição para Reformadora
Triagem

Fonte: Elaborado pelo autor.

Mais detalhes sobre estas tarefas podem ser consultados no Apêndice A.


3RQWRGHYLVWDµFRPSXWDomR¶

Este ponto de vista descreve as transformações das informações durante a
execução das funcionalidades previstas, permitindo, com isso caracterizar uma
decomposição funcional do sistema. Para representar a dinâmica destas
transformações durante as interações entre os objetos utiliza-se o diagrama de
seqüência 80/.
Os objetos
&RQILJXUDomR

,

&RPSXWDomR

definidos neste ponto de vista são:

,GHQWLILFDGRU GH (TXLSDPHQWRV

6HUYLGRU GH 'DGRV
VHUYLGRUGHGDGRV

,

. Os itens configuráveis são:

*HUHQFLDGRU GH

*HUHQFLDGRU GH 7DUHIDV
ORJLQ

(usuário e senha),

,

1~FOHR

e

FDPLQKR GR

e FRPXQLFDomRFRPROHLWRU5),' (porta serial e velocidade).
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Essas configurações ficam armazenadas no sistema de arquivos do dispositivo
móvel em um arquivo formatado chamado ‘config.ini’ e são utilizadas pelos demais
objetos do sistema.
O objeto

,GHQWLILFDGRU GH (TXLSDPHQWRV

, já abordado no ponto de vista

HPSUHVD

, é responsável por disponibilizar as funcionalidades de identificação dos

equipamentos por meio dos identificadores

5),'

. Esse objeto gera uma lista de

equipamentos visíveis (vide Figura 16) e permite que o usuário selecione um
equipamento para obter detalhes. Quando o usuário solicita detalhes sobre um
determinado equipamento o objeto
objeto

6HUYLGRU GH 'DGRV

,GHQWLILFDGRU GH (TXLSDPHQWRV

solicita-os ao

, armazenando o resultado no sistema de arquivos do

dispositivo móvel em um arquivo formatado, cujas informações são exibidas em um
formulário. Caso não haja conexão com o objeto
GH (TXLSDPHQWRV

6HUYLGRU GH 'DGRV

,o

,GHQWLILFDGRU

armazena esta requisição para que seja executada tão logo a

conexão esteja disponível.

)LJXUDDiagrama de seqüência da listagem de equipamentos visíveis.
Fonte: Elaborado pelo autor.

O objeto

*HUHQFLDGRU GH 7DUHIDV

realiza as funções de mostrar a lista de

tarefas para o usuário e gerar um formulário para que o usuário execute uma tarefa.
O formulário é gerado por meio da leitura do arquivo formatado da tarefa,
previamente armazenado pelo objeto
possui os seguintes dados:
IRUPXOiULR

1~FOHR

, mediante um "SDUVHU". Esse arquivo

7tWXOR GR IRUPXOiULR

,

1~PHUR GH LGHQWLILFDomR

. Estes últimos são formados pelos seguintes campos:

e

,WHQV GR

7LSR GR LWHP

,
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'HVFULomR GR ,WHP

,

7DPDQKR GR ,WHP

,

7LSR GH FDUDFWHUH SHUPLWLGR

e

&RQWH~GR GR

LWHP

. A lista de tarefas exibida para o usuário, gerada a partir dos arquivos de tarefas

existentes no dispositivo móvel, pode estar em dois estados: SHQGHQWH e ILQDOL]DGD.

)LJXUDDiagrama de Seqüência da requisição de detalhes de um
equipamento.
Fonte: Elaborado pelo autor.

O objeto

1~FOHR

é responsável por realizar as funções periódicas de

‘EDFNJURXQG’ no sistema. Essas funções são executadas sem que o usuário
perceba, de modo a não demandar interação ou resposta ao usuário. A primeira
destas funções é responsável por consultar o objeto

6HUYLGRU GH 'DGRV

sobre as

tarefas alocadas para o usuário configurado. Periodicamente, o objeto
consulta o objeto

6HUYLGRUGH'DGRV

1~FOHR

a respeito da existência ou não dessas tarefas;

caso existam, elas são armazenadas no sistema de arquivos do dispositivo móvel.
Outra função desempenhada pelo objeto Núcleo é a de enviar ao objeto
'DGRV

6HUYLGRUGH

as tarefas já executadas (finalizadas). A última tarefa do objeto

consiste em consultar o objeto
das tentativas pendentes.

6HUYLGRU GH 'DGRV

1~FOHR

sobre detalhes de equipamentos
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)LJXUDDiagrama de Seqüência da execução de funções em EDFNJURXQG
Fonte: Elaborado pelo autor.

O objeto 6HUYLGRUGH'DGRV é responsável por executar as consultas de tarefas
pendentes, obter detalhes de equipamentos e de alterações geradas pelas tarefas.
Este objeto realiza a filtragem das informações, dependendo do contexto do usuário
que as requisitaram.


3RQWRGHYLVWDµHQJHQKDULD¶

Este ponto de vista descreve os objetos

(QJHQKDULD

que dão consistência ao

sistema modelado segundo os pontos de vista anteriores.
Observe-se que o sistema pode ser dividido em três componentes distintos: o
Leitor 5),', o 'LVSRVLWLYR0yYHO e o 6HUYLGRUGH'DGRV.
O

'LVSRVLWLYR 0yYHO

com o usuário), o leitor
5),'

contém o objeto

5),'

e o

$SOLFDomR

6HUYLGRU GH 'DGRV

(responsável pela interação

. A comunicação com o leitor

ocorre por meio do padrão RS232, já a comunicação com o 6HUYLGRUGH'DGRV

é estabelecida através do protocolo

7&3,3

utilizando

+70/

para realizar as

requisições de serviços.
O sub-módulo
com o leitor

5),'

&RPXQLFDomR 6HULDO

do objeto

$SOLFDomR

realiza a comunicação

por meio do protocolo especificado pelo fabricante do leitor. Este

protocolo é baseado em dois tipos de pacotes  os de comando e os de resposta.
Ambos possuem até 72 bytes de tamanho total e são distinguidos por um

KHDGHU
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(primeiro byte do pacote): para pacotes de comando esse

KHDGHU

tem valor 0xAA;

para pacotes de resposta, 0x55.
7DEHOD

Estrutura dos pacotes de comando ou resposta.
3DFRWH

&DPSRVGR3DFRWH


+HDGHU

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tamanho
Identificação da rede
Identificação do receptor
Identificação do Nó
Código do Comando
Dados



&KHFNVXP

7DPDQKR

1 byte
(0xAA – Comando / 0x55 - Resposta)
1 byte (número de bytes da parte Dados)
1 byte
1 byte
1 byte
1 byte
Até 64 bytes de dados
1 byte (;25 de todos dos bytes do tamanho até o
último byte dos dados), &5&

Fonte: Elaborado pelo autor.

Existem 21 comandos possíveis para o leitor utilizado neste projeto, dos quais
apenas dois serão utilizados  o comando de “Reset Network” (Tabela 5), para
capturar os campos ,GHQWLILFDomR da rede (3) e ,GHQWLILFDomR do receptor (4) do Leitor
conectado, e o comando “Get Tag Packet” (Tabela 6), para capturar os dados das
etiquetas eletrônicas visíveis pelo dispositivo /HLWRU.
7DEHOD

Estrutura do comando “5HVHW1HWZRUN”. 

&RPDQGR³5HVHW1HWZRUN´

0xAA

0x00

0x00

0x00

0xFF

0x00

Checksum

0x00

ID da rede

ID do receptor

0x01

0x00

Checksum

5HVSRVWD

0x55

Fonte: Elaborado pelo autor.

7DEHOD

Estrutura do comando “*HW7DJ3DFNHW”. 

&RPDQGR³*HW7DJ3DFNHW´

0xAA

0x00

ID do receptor

0x01

0x06

&KHFNVXP

ID da rede

ID do receptor

0x01

0x06

&KHFNVXP

ID da rede

ID do receptor

0x01

ID da rede

5HVSRVWD QHQKXPDHWLTXHWDYLVtYHO 

0x55

0x00

5HVSRVWD HWLTXHWDYLVtYHO 

0x55

Tamanho dos
dados

0x06

'DGRV

Checksum

Fonte: Elaborado pelo autor.

O campo

'DGRV

da resposta ao comando “Get Tag Packet” contém as

informações disponíveis na etiqueta eletrônica. A informação utilizada por este
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projeto é o código de identificação da etiqueta eletrônica, de 4 bytes, encontrado nos
bytes 17 a 20 do campo 'DGRV.
&OLHQWH 62$3

O sub-módulo

$SOLFDomR

do objeto

é o responsável pela

comunicação com o 6HUYLGRUGH'DGRV mediante requisições de serviços por
O Cliente

62$3

+70/

.

captura a resposta à requisição e a armazena em um arquivo

formatado que será tratado pelo objeto $SOLFDomR.
O componente 6HUYLGRUGH'DGRV contém o componente 6HUYLGRUGH$SOLFDomR
e

%DQFR GH 'DGRV

$SOLFDomR

. Os objetos

62$3

e Serviços representam o

conforme descrito no capítulo 3.7.4 – Serviços

receber as requisições do objeto

$SOLFDWLYR

6HUYLGRU GH

:HE

, responsável por

e responder com os dados referentes,

realizando consultas no objeto %DQFRGH'DGRV.
No componente

6HUYLGRU GH $SOLFDomR
$SOLFDomR

serão utilizados pelo objeto

são disponibilizados os serviços que

do componente

'LVSRVLWLYR 0yYHO

. Estes

serviços abrangem:
1.

'HWDOKHV GR (TXLSDPHQWR

: Consultam-se no

%DQFR GH 'DGRV

as informações de

um equipamento específico pertinente ao contexto do usuário que a está
solicitando. Os parâmetros de entrada deste serviço, são: usuário e identificação
do equipamento. A resposta é um arquivo formatado contendo a descrição dos
campos e o conteúdo destes campos.
2.

7DUHID3HQGHQWH

: Este serviço retorna uma tarefa pendente para o usuário que a

está solicitando, caso exista tal tarefa. O parâmetro de entrada é a identificação
do usuário e a resposta é um arquivo formatado que detalha os campos a serem
preenchidos para a tarefa pendente.
3.

7DUHID &RPSOHWD

: Este serviço recebe as informações coletadas em uma tarefa

executada e os insere no
LGHQWLILFDomR GR XVXiULR

,

%DQFR GH 'DGRV

. Os parâmetros de entrada, são:

LGHQWLILFDomR GD WDUHID H[HFXWDGD

e

GDGRV GD WDUHID

.A

resposta é uma mensagem indicando sucesso ou fracasso da atualização do
banco de dados.
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)LJXUD

Diagrama de componentes do ponto de vista HQJHQKDULD.
Fonte: Elaborado pelo autor.


3RQWRGHYLVWDµWHFQRORJLD¶

Este ponto de vista estabelece as tecnologias utilizadas para desenvolver os
objetos HQJHQKDULD.
A aplicação do

'LVSRVLWLYR 0yYHO

utiliza a tecnologia

6XSHU:DED7RWDO&URVV

,

selecionada em virtude de suas características de portabilidade conforme
apresentado na capítulo 1 item 3. Nesta tecnologia utiliza-se a classe
“WRWDOFURVVLRGHYLFH3RUW&RQQHFWRU” para realizar a comunicação serial com o leitor
RFID e a classe “WRWDOFURVV[POVRDS62$3” para consumir os serviços disponíveis
no Servidor de Aplicação.
O 6HUYLGRUGH$SOLFDomR é executado com o $SDFKH7RPFDWYHUVmR, que
é responsável por executar os

6HUYOHWV -DYD

, tecnologia utilizada para desenvolver

os serviços a serem disponibilizados, com versões disponíveis para diversas
plataformas sob licenciamento

*3/

. Como

62$3

utiliza-se o

$SDFKH $[LV YHUVmR



, tecnologia que executa o 62$3 para o $SDFKH7RPFDW.
O %DQFRGH'DGRV é executado em 0\64/6HUYHUYHUVmR.
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26,67(0$3527Ï7,32

Neste capítulo será descrito o sistema protótipo desenvolvido conforme a
arquitetura estabelecida no capítulo 4 – Arquitetura do 0LGGOHZDUH
Para organizar a descrição deste sistema, o mesmo é dividido em três partes:
banco de dados, servidor de aplicação e aplicativo móvel.
Todavia, antes de se descrever esses elementos, especificam-se os casos de
uso associados às funcionalidades previstas para o sistema projetado, os quais
serviram de guia para a sua concepção bem como para a realização dos testes de
validação que vieram a comprovar sua completude e eficácia.



&DVRVGH8VR

Conforme ilustrado na Figura 20, existem 5 tipos previstos de interação entre o
usuário e o sistema móvel, mediante as quais se realizam tarefas, que abrangem:
configuração da aplicação, localização de etiquetas, identificação de detalhes das
etiquetas, identificação de tarefas pendentes e execução de tarefas.

)LJXUD– Diagrama de Casos de Uso.
Fonte: Elaborado pelo autor.

Nas Tabelas 7 a 11 descrevem-se, de forma detalhada, cada um dos casos de
uso apresentados na Figura 20.

70

7DEHOD±

Caso de uso &RQILJXUD$SOLFDomR0yYHO 

1RPH

&RQILJXUD$SOLFDomR0yYHO

'HVFULomR

Configura os parâmetros (usuário, senha, endereço do
servidor de aplicação e porta de comunicação com o leitor
5),') da aplicação móvel.
Usuário.
$WRUHV
Nenhuma.
3UpFRQGLo}HV
Configurações aplicadas e armazenadas no sistema de
3yVFRQGLo}HV
arquivos do dispositivo móvel.
Usuário seleciona no menu o item “Configuracao”.
&DPLQKR3ULPiULR
A aplicação apresenta um formulário com os campos
XVXiULR, VHQKD, HQGHUHoRGRVHUYLGRUGHDSOLFDomR e SRUWD
VHULDO.
O usuário preenche esses campos.
O usuário seleciona o botão “Salvar”
A aplicação verifica os dados e os salva no arquivo
“config.ini” no sistema de arquivos do dispositivo móvel.
Usuário seleciona no menu o item “Configuracao”.
&DPLQKRGH([FHomR
A aplicação apresenta um formulário com os campos
XVXiULR, VHQKD, HQGHUHoRGRVHUYLGRUGHDSOLFDomR e SRUWD
VHULDO.
O usuário não preenche todos os campos.
O usuário seleciona o botão “Salvar”.
A aplicação apresenta uma mensagem de erro, solicitando
que sejam preenchidos todos os campos.
Fonte: Elaborado pelo autor.


7DEHOD±

Caso de uso &RQVXOWD(WLTXHWD

1RPH

&RQVXOWD(WLTXHWD

'HVFULomR

Consulta etiquetas “visíveis” ao leitor 5),'
Usuário.
$WRUHV
Configurações da aplicação realizadas.
3UpFRQGLo}HV
Existência de um leitor 5),' conectado ao dispositivo móvel.
O usuário visualiza uma lista de etiquetas “visíveis”.
3yVFRQGLo}HV
Usuário seleciona no menu o item “Consulta Tags”.
&DPLQKR3ULPiULR
A aplicação interroga o leitor 5),' quanto à existência de
etiquetas eletrônicas detectáveis.
A aplicação recebe a lista de etiquetas detectáveis do leitor
5),' e exibe uma lista com estas etiquetas para o usuário.
Usuário seleciona no menu o item “Consulta Tags”.
&DPLQKRGH([FHomR
A aplicação interroga o leitor 5),' quanto à existência de
etiquetas eletrônicas detectáveis.
A aplicação detecta erro na comunicação com o leitor 5),'.
A aplicação exibe um erro de comunicação para o usuário.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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7DEHOD±

Caso de uso &RQVXOWD'HWDOKHVGD(WLTXHWD

1RPH

&RQVXOWDGHWDOKHVGDHWLTXHWD

'HVFULomR

Consulta detalhes autorizados sobre uma etiqueta.
Usuário.
Configurações da aplicação realizadas.
3UpFRQGLo}HV
Existência de um leitor 5),' conectado ao dispositivo móvel.
Existência de uma conexão com o 6HUYLGRUGH$SOLFDomR.
O usuário visualiza todos os dados autorizados sobre a
3yVFRQGLo}HV
etiqueta selecionada.
Usuário seleciona no menu o item “Consulta Tags”.
&DPLQKR3ULPiULR
A aplicação interroga o leitor 5),' quanto à existência de
etiquetas eletrônicas detectáveis.
A aplicação recebe a lista de etiquetas detectáveis do leitor
5),' e exibe uma lista com estas etiquetas para o usuário.
O usuário seleciona uma etiqueta da lista.
O usuário seleciona o botão “detalhes”.
A aplicação solicita ao servidor de aplicação as informações
de detalhes da etiqueta, enviando o usuário e a identificação
da etiqueta.
A aplicação recebe os dados e os exibe em um campo texto,
sem permissão de edição.
Usuário seleciona no menu o item “Consulta Tags”.
&DPLQKRGH([FHomR
A aplicação interroga o leitor 5),' quanto à existência de
etiquetas eletrônicas detectáveis.
A aplicação recebe a lista de etiquetas detectáveis do leitor
5),' e exibe uma lista com estas etiquetas para o usuário.
O usuário seleciona uma etiqueta da lista.
O usuário seleciona o botão “detalhes”.
A aplicação solicita ao servidor de aplicação as informações
de detalhes da etiqueta, enviando o usuário e a identificação
da etiqueta.
A aplicação recebe um erro de conexão e exibe uma
mensagem de erro ao usuário.
Fonte: Elaborado pelo autor.
$WRUHV

7DEHOD±

Caso de uso &RQVXOWD7DUHIDV3HQGHQWHV

1RPH
'HVFULomR

&RQVXOWD7DUHIDV3HQGHQWHV

Consulta as tarefas pendentes de execução armazenadas no
dispositivo móvel.
Usuário.
$WRUHV
Configurações da aplicação realizadas.
3UpFRQGLo}HV
O usuário visualiza uma lista de tarefas pendentes de
3yVFRQGLo}HV
execução.
Usuário seleciona no menu o item “Tarefas”.
&DPLQKR3ULPiULR
A aplicação busca os arquivos referentes às tarefas
pendentes na pasta “tarefas” do sistema de arquivos do
dispositivo móvel. Estes arquivos são gerados pela aplicação
após consultas periódicas ao servidor de aplicação.
A aplicação exibe uma lista de tarefas pendentes de
execução para o usuário.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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7DEHOD±

Caso de uso ([HFXWD7DUHID

1RPH

([HFXWD7DUHID

'HVFULomR

Exibe um formulário para execução de uma tarefa.
Usuário.
$WRUHV
Configurações da aplicação realizadas.
3UpFRQGLo}HV
Arquivo de atualização ou inserção de dados criado na pasta
3yVFRQGLo}HV
“tarefa_exe” do sistema de arquivos do dispositivo móvel.
Usuário seleciona no menu o item “Tarefas”.
&DPLQKR3ULPiULR
A aplicação busca os arquivos referentes às tarefas
pendentes na pasta “tarefas” do sistema de arquivos do
dispositivo móvel.
A aplicação exibe uma lista de tarefas pendentes de
execução para o usuário.
O Usuário seleciona uma tarefa pendente da lista.
O Usuário seleciona o botão “Executar”.
A aplicação cria um arquivo com os dados a serem inseridos
ou atualizados no banco de dados na pasta “tarefas_exe”.
Esse arquivo é, processado pela aplicação e enviado ao
servidor de aplicação.
A aplicação remove o arquivo de tarefa pendente e o de
tarefa executada.
Usuário seleciona no menu o item “Tarefas”.
&DPLQKRGH([FHomR
A aplicação busca os arquivos referentes às tarefas
pendentes na pasta “tarefas” do sistema de arquivos do
dispositivo móvel.
A aplicação exibe uma lista de tarefas pendentes de
execução para o usuário.
O Usuário seleciona uma tarefa pendente da lista.
O Usuário seleciona o botão “Executar”.
A aplicação cria um arquivo com os dados a serem inseridos
ou atualizados no banco de dados na pasta “tarefas_exe”.
Esse arquivo é processado pela aplicação e enviado ao
servidor de aplicação.
A aplicação recebe um erro de falha de comunicação.
A aplicação remove o arquivo de tarefa pendente.
A aplicação realiza tentativas periódicas de envio do arquivo
de tarefa executada.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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%DQFRGH'DGRV

O banco de dados foi criado de maneira a versatilizar sua utilização, e, assim,
atender ao objetivo central do projeto, ou seja, captura de dados dos equipamentos
e/ou produtos por meio de tarefas neles executadas durante seu ciclo de vida em
uma cadeia de suprimentos.
Note-se que, com tal propósito, não se particulariza a cadeia de suprimento, o
tipo de equipamento ou produto ou o tipo de tarefa. Dessa forma, o banco de dados
concebido pode ser utilizado na captura de dados de quaisquer cadeias de
suprimentos.
Na Figura 21 apresenta-se o diagrama Entidade/Relacionamento ('(5) desse
banco de dados, gerado com auxílio da ferramenta

0\64/ :RUN%HQFK

, a qual

utiliza a notação &URZ¶V)RRW (Bernat, 2010).
Conforme se pode observar no referido diagrama, o banco de dados é
constituído por onze tabelas responsáveis pelo armazenamento e manutenção da
coerência dos dados.
Nas tabelas

8VXiULR

,

&RQWH[WR

e

7DUHID

são armazenados, respectivamente,

os dados referentes aos usuários do sistema, os contextos presentes na cadeia de
suprimentos e as tarefas passíveis de serem realizadas nessa cadeia.
Os dados sobre os equipamentos disponíveis na cadeia de suprimentos são
armazenados na tabela
na tabela

,QIRUPDFDR

(TXLSDPHQWR

, as informações capturadas são armazenadas

e os dados das informações associadas a um determinado

equipamento são armazenados na tabela 'DGR.

)LJXUDMode lo (QWLGDGH5HODFLRQDPHQWR (0(5) do ba nco de da dos .
Fonte : Ela bora do pe lo a utor.
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Para garantir a coerência dos dados, criaram-se duas tabelas

estabelece a qual contexto um usuário pertence, a tabela

8VXiULRBKDVB&RQWH[WR
7DUHIDBKDVB&RQWH[WR

define as tarefas possíveis em cada contexto e a tabela

7DUHIDBKDVB,QIRUPDFDR

Na tabela

a tabela

define as informações pertinentes a cada tarefa.

7LSR(TXLSDPHQWR

definem-se os tipos esperados de equipamentos,

e, ao mesmo tempo, realiza-se a abstração do relacionamento equipamento-tarefa,
uma vez que as tarefas são relacionadas não com um equipamento em particular
mas com um dado

WLSR

de equipamento.

Finalmente, na tabela

7DUHIDBH[H

armazenam-se os dados das tarefas

executadas nos equipamentos pelos usuários da cadeia de suprimentos.
O banco de dados proposto apresenta uma estrutura que permite que um
equipamento da cadeia de suprimentos esteja associado a dados coletados por
usuários em tarefas executadas em diversos contextos. O modelo concebido
possibilita ainda que se restrinja o acesso às informações de um dado equipamento,
visto que o usuário de um contexto somente terá acesso aos dados de informações
coletadas por esse contexto.
Além das tabelas mencionadas acima, criaram-se três SURFHGXUHV responsáveis
pela coleta de dados dessas tabelas e disponibilização dos mesmos, de maneira
simples, às aplicações que se conectam ao banco de dados; com isso, evita-se a
necessidade de se montarem comandos 64/ específicos.
A função FDUUHJDBWDUHID (vide Figura 22) possui um único parâmetro de entrada
– o

, correspondente ao código único de identificação das tarefas a serem

LG

executadas. Essa SURFHGXUH retorna todas as informações que serão coletadas da
tarefa a ser executada, bem como seus respectivos dados, caso existam.
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DELIMITER $$
DROP PROCEDURE IF EXISTS ‘carrega_tarefa‘ $$
CREATE DEFINER=‘artur‘@‘%‘ PROCEDURE ‘carrega_tarefa‘(id INT)
BEGIN
DECLARE done INT DEFAULT 0;
DECLARE idInf INT DEFAULT 0;
DECLARE idDad INT DEFAULT 0;
DECLARE descr CHAR(255) DEFAULT "";
DECLARE cont CHAR(255) DEFAULT "";
DECLARE tag
CHAR(255) DEFAULT "";
DECLARE tam
INT DEFAULT 0;
DECLARE curDado CURSOR FOR
SELECT idDado, conteudo FROM Dado
WHERE Equipamento_idEquipamento = tag
AND Informacao_idInformacao = idInf;
DECLARE curTarefa CURSOR FOR
SELECT I.idInformacao, I.descricao, I.tamanho,
TE.Equipamento_idEquipamento FROM Informacao I
INNER JOIN Tarefa_has_Informacao TI ON I.idInformacao =
TI.Informacao_idInformacao
INNER JOIN Tarefa T ON T.idTarefa = TI.Tarefa_idTarefa
INNER JOIN Tarefa_exe TE ON TE.Tarefa_idTarefa = T.idTarefa
WHERE TE.idTarefa_exe = id ;
DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET done = 1;
OPEN curTarefa;
REPEAT
FETCH curTarefa INTO idInf, descr, tam, tag;
IF ((SELECT COUNT(*) FROM Dado
WHERE Equipamento_idEquipamento = tag
AND Informacao_idInformacao = idInf) > 0)THEN
OPEN curDado;
FETCH curDado INTO idDad, cont;
SELECT tag, idInf, descr, tam, idDad AS codDado, cont AS conteudo;
CLOSE curDado;
ELSE
SELECT tag, idInf, descr, tam, 0 AS codDado, ’ ’ AS conteudo;
END IF;
UNTIL done END REPEAT;
CLOSE curTarefa;
END $$
DELIMITER ;

P roce dure FDUUHJDBWDUHID
Fonte : Ela bora do pe lo a utor.
)LJXUD
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A função
XVU

eo

GHWDOKHBWDJBSURVV

(Figura 23) possui dois parâmetros de entrada – o

WDJ

, respectivamente correspondendo ao nome do usuário e ao identificador

do equipamento. Essa função retorna os dados das informações do equipamento,
permitidas para o contexto do usuário.
DELIMITER $$
DROP PROCEDURE IF EXISTS ‘detalhe_tag_pross‘ $$
CREATE DEFINER=‘artur‘@‘%‘ PROCEDURE ‘detalhe_tag_pross‘(IN usr CHAR(255),
IN tag CHAR(255))
BEGIN
DECLARE done INT DEFAULT 0;
DECLARE id INT DEFAULT 0;
DECLARE descr CHAR(255) DEFAULT "";
DECLARE cont CHAR(255) DEFAULT "";
DECLARE cur2 CURSOR FOR
SELECT conteudo FROM Dado
WHERE Equipamento_idEquipamento = tag
AND Informacao_idInformacao = id;
DECLARE cur1 CURSOR FOR
SELECT I.idInformacao, I.descricao FROM Informacao I
INNER JOIN Tarefa_has_Informacao TI ON I.idInformacao =
TI.Informacao_idInformacao
INNER JOIN Tarefa_has_Contexto TC ON TI.Tarefa_idTarefa =
TC.Tarefa_idTarefa
INNER JOIN Usuario_has_Contexto UC ON TC.Contexto_codigo =
UC.Contexto_codigo
INNER JOIN Usuario U ON UC.Usuario_idUsuario = U.idUsuario
WHERE U.idUsuario = (SELECT idUsuario FROM Usuario WHERE Nome =
TRIM(usr) );
DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET done = 1;
OPEN cur1;
REPEAT
FETCH cur1 INTO id, descr;
IF ((SELECT COUNT(*) FROM Dado
WHERE Equipamento_idEquipamento = tag
AND Informacao_idInformacao = id) > 0)THEN
OPEN cur2;
FETCH cur2 INTO cont;
SELECT id, descr, cont AS conteudo;
CLOSE cur2;
ELSE
SELECT id, descr, ’ ’ AS conteudo;
END IF;
UNTIL done END REPEAT;
CLOSE cur1;

END $$
DELIMITER ;
)LJXUDP roce dure GHWDOKHBWDJBSURVV.
Fonte : Ela bora do pe lo a utor.
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A função
–o

XVU

WDUHIDVBSHQGHQWHV

(Figura 24) possui um único parâmetro de entrada

, correspondendo ao nome do usuário. Essa função retorna todas as tarefas

pendentes de execução para o referido usuário.
DELIMITER $$
DROP PROCEDURE IF EXISTS ‘tarefas_pendentes‘ $$
CREATE DEFINER=‘artur‘@‘%‘ PROCEDURE ‘tarefas_pendentes‘(usr CHAR(255))
BEGIN
DECLARE done INT DEFAULT 0;
DECLARE idTarExe INT DEFAULT 0;
DECLARE idTar INT DEFAULT 0;
DECLARE descr CHAR(255) DEFAULT "";
DECLARE tag
CHAR(255) DEFAULT "";

DECLARE curDado CURSOR FOR
SELECT TE.idTarefa_exe, T.idTarefa, T.Descricao, E.idEquipamento
FROM Tarefa_exe TE
INNER JOIN Tarefa T ON TE.Tarefa_idTarefa = T.idTarefa
INNER JOIN Equipamento E ON TE.Equipamento_idEquipamento =
E.idEquipamento
INNER JOIN Usuario U ON TE.Usuario_idUsuario = U.idUsuario
WHERE U.Nome = usr AND TE.executada = 0;
DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET done = 1;
OPEN curDado;
REPEAT
FETCH curDado INTO idTarExe, idTar , descr, tag;
SELECT idTarExe, idTar AS id, descr, tag
UNTIL done END REPEAT;
CLOSE curDado;
END $$
DELIMITER ;
)LJXUDFunção WDUHIDVBSHQGHQWHV.
Fonte: Elaborado pelo autor.

AS equip;
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6HUYLGRUGHDSOLFDomR

Com o objetivo de abstrair diferentes tecnologias de conexão com banco de
dados e a respectiva manipulação destes dados, utiliza-se um servidor de aplicação
que age de maneira a centralizar a abordagem destas adversidades e a unificar o
método de acesso aos dados.
No sistema protótipo desenvolvido o servidor de aplicação é executado sobre
um servidor

$SDFKH 7RPFDW

, escolhido em virtude de este oferecer facilidade de

instalação e configuração, ao mesmo tempo em que disponibiliza grande quantidade
de informações para seus usuários. A publicação de
aplicação é realizada por meio do

$SDFKH $[LV

ZHEVHUYLFHV

neste servidor de

, o qual adota o padrão

62$3

na

construção dos referidos ZHEVHUYLFHV.
Por se tratar de um sistema protótipo, optou-se por se utilizar o método
elementar de publicação de serviços no
6HUYLFHV

$[LV

, conhecido pela sigla

). Este método gera automaticamente o

:6'

-:6

(-DYD :HE

referente a uma classe

-DYD

,

publicando os métodos desta classe como serviços (ver Apêndice B). A publicação
desses

VHUYLoRV

requer apenas que se copie o código fonte da classe

-DYD

para a

pasta do $[LV no 7RPFDW e que se atribua ao nome da mesma a extensão .MZV. Cabe
destacar que em um sistema comercial, este procedimento pode não ser o mais
indicado, uma vez que ficam expostos aos usuários tanto os métodos da classe
quanto o código fonte utilizado.
No sistema protótipo desenvolvido, existem quatro serviços consumidos pelo
aplicativo móvel -

GHWDOKHV

,

WDUHID

,

WDUHIDVBSHQG

e

LQVHUH'DGRV

, os quais são

explicados nos itens a seguir.

 6HUYLoRGHWDOKHV

Este serviço está associado a duas variáveis –

XVHU

(nome do usuário) e

WDJ

(número identificador do equipamento). De posse desses dados, este serviço se
conecta ao bando de dados utilizando a classe
SURFHGXUH GHWDOKHBWDJBSURVV

MGEF

para

P\VTO

e executando a

. Uma vez terminada a execução desta

SURFHGXUH

, o

serviço gera uma resposta que inclui a descrição da informação, o caractere ‘:’ e o
dado correspondente a esta informação. Ao fim de cada item ele insere o caractere
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‘\n’ indicando uma nova linha. Com isso, gera-se a resposta contendo os detalhes
solicitados pelo usuário e aos quais ele tem permissão de acesso.

 6HUYLoRWDUHIDVBSHQG

Esse serviço, que está associado a um único parâmetro –
usuário) – executa a

SURFHGXUH WDUHIDVBSHQGHQWHV

XVHU

(nome do

sobre o banco de dados, trata os

seus dados de retorno desta e monta uma cadeia de caracteres em

;0/

como

resposta. Esta cadeia apresenta o seguinte formato:
<item id=”LGHQWLILFDomR
WDUHID!

GD WDUHID D VHU H[HFXWDGD!

" idTar

 LGHQWLILFDomR GD

" equip="LGHQWLILFDomRGRHTXLSDPHQWR!"!GHVFULomRGDWDUHID!</item>;

Cada um desses itens, gerado para cada linha retornada pela chamada da
SURFHGXUH

WDUHIDVBSHQGHQWHV

estabelece uma lista de tarefas pendentes de

execução por parte do usuário.

 6HUYLoRWDUHID

Este serviço recebe o identificador da tarefa pendente, utilizando-o para aplicar
a

SURFHGXUH FDUUHJDBWDUHID

ao banco de dados. O retorno desta

SURFHGXUH

é tratado

e, para cada linha retornada, monts-dr um item de uma cadeia de caracteres ;0/ no
seguinte formato:
<item idTag ="LGHQWLILFDGRUGRHTXLSDPHQWR!" idInf="LGHQWLILFDGRUGDLQIRUPDomR!"
idDado ="LGHQWLILFDGRU
WDPDQKR!

GR GDGR!

" descr="GHVFULomR

GD LQIRUPDomR!

" tam ="

">FRQWH~GR!</item>;

Ao final do tratamento, o serviço retorna o conjunto de informações e os
dados correspondentes que compõem a tarefa pendente de execução. Caso o dado
referente à informação solicitada ainda não exista no banco de dados, o campo de
identificação do dado retornará vazio, o que indica a presença de um novo dado.
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 6HUYLoRLQVHUH'DGRV

Este serviço recebe uma cadeia de caracteres no formato

;0/

com os itens a

serem inseridos ou atualizados no banco de dados, como exemplificado a seguir:
<item idTag ="LGHQWLILFDGRUGRHTXLSDPHQWR!" idInf="LGHQWLILFDGRUGDLQIRUPDomR!"
idDado ="LGHQWLILFDGRU GR GDGR!" atualizacao ="GDWD GD DWXDOL]DomR!">GDGR D
VHULQVHULGR!

</item>

De posse dessa cadeia de caracteres, o serviço monta um arquivo temporário
apresentando seguinte estrutura ;0/:
<dado idTar="LGHQWLILFDGRU GD WDUHID H[HFXWDGD!">FDGHLD GH FDUDFWHUHV FRP RV
LWHQV!

</dado>

Finalmente, o serviço executa um
que onde o campo

LG'DGR

SDUVHU ;0/

sobre este arquivo de modo tal

está preenchido com um dado diferente de 0, realiza-se

atualização do dado; em caso o contrário, realiza-se a sua inclusão.



$SOLFDomRGRGLVSRVLWLYRPyYHO

A aplicação do dispositivo móvel foi construída para ser executada sobre a
YLUWXDOPDFKLQH 7RWDO&URVV

, uma evolução do 6XSHUZDED, conforme exposto no item

3.7.3.
As classes dessa aplicação (vide Figura 26) são discutidas nos itens a seguir.

 &ODVVH0DLQ

A classe principal desta aplicação é a classe
0DLQ:LQGRZ

que é chamada pela

YLUWXDO PDFKLQH

0DLQ

, extensão da classe

quando a aplicação é executada.

Ela é responsável pela criação das instâncias de todas as demais classes e
responsável por eliminá-las quando não estiverem mais ativas.
Nesta classe monta-se um menu de acesso às funcionalidades da aplicação e
geram-se instâncias da classe 1~FOHR a cada 10 segundos (vide Figura 25a).
Além de armazenar até dez tarefas do usuário pendentes de execução, esta
classe também mantém o controle do

VWDWXV

de conexão com o servidor de
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aplicação,

VWDWXV

esse que é utilizado pelas demais classes para selecionar seu

modo de operação.

 &ODVVH&RQILJXUDFRHV

Esta classe cria uma interface para o preenchimento das configurações do
aplicativo do dispositivo móvel. Os campos deste formulário abrangem o nome do
usuário, sua senha, a porta serial utilizada para o leitor de etiquetas e o endereço do
servidor de aplicação(vide Figura 25b).

a)

b)

)LJXUDInte rfa ce monta da pe la cla s s e
Fonte : Ela bora do pe lo a utor.

0DLQ

(a ) e

&RQILJXUDFRHV

(b).

Esta classe é responsável pelo preenchimento da instância da classe

&RQILJ

criada pela classe 0DLQ, que armazena as configurações do dispositivo móvel.

,
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)LJXUD Dia gra ma de cla s s e s .
Fonte : Ela bora do pe lo a utor.
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 &ODVVH1XFOHR

Es ta cla s s e é responsável por realizar as tarefas de ³EDFNJURXQG´ da aplicação,
as quais são executadas a cada 10 segundos. Ela consome o serviço de tarefas do
servidor de aplicação pendentes de execução, montando, na pasta denominada
WDUHIDV

arquivos em formato ;0/ com os dados a serem coletados.

Além disso, a referida classe consome o serviço

LQVHUH'DGRV

, enviando os

dados das tarefas já executadas pelo usuário, armazenadas na pasta

WDUHIDVBH[H

.

Existindo conexão com o servidor de aplicação, a classe núcleo envia os arquivos,
removendo-os em seguida do dispositivo móvel; em caso contrário, os arquivos
permanecem armazenados no dispositivo móvel.

 &ODVVH/HLWRU(WLTXHWDV

Esta classe executa o protocolo de comunicação com o leitor de etiquetas
eletrônicas, exibindo uma lista de etiquetas visíveis (vide Figura 27a).
A comunicação com o leitor de etiquetas é realizada pela porta serial do
dispositivo móvel. A classe

/HLWRU(WLTXHWDV

utiliza instâncias da classe

&KHFNVXP

,

para executar o cálculo do byte de verificação do conteúdo enviado ou recebido pelo
leitor, enquanto a classe

/HLWRU&RPDQGRV

especifica os tipos de mensagens

utilizadas na comunicação Leitor-Etiqueta.

a)
)LJXUDInte rfa ce e xibida pe la cla s s e
Fonte : Ela bora do pe lo a utor.

b)
/HLWRU(WLTXHWDV

(a ) e pe la cla s s e

'HWDOKHV

(b).
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É importante salientar que a classe

/HLWRU(WLTXHWDV

contém um temporizador

responsável por ciclos de verificação da existência de etiquetas nas vizinhanças do
leitor.
Cabe destacar também que, ao selecionar uma etiqueta na lista exibida, o
usuário pode requisitar detalhes da mesma. Nessas circunstâncias, a classe
/HLWRU(WLTXHWDV

cria uma instância da classe

'HWDOKHV

, caso exista conexão com o

servidor de aplicação.

 &ODVVH'HWDOKHV

Esta classe é responsável por consumir o serviço

GHWDOKHV

do servidor de

aplicação, exibindo todos os dados do equipamento selecionado na lista da classe
/HLWRU(WLTXHWDV

, permitidos ao usuário. Os dados são exibidos em um campo texto,

não sendo possível alteração dos mesmos (vide Figura 27b).

 &ODVVH/LVWD7DUHIDV

Esta classe é responsável por exibir uma lista das tarefas solicitadas pelo
usuário e pendentes de execução (vide Figura 28a), que se encontram armazenadas
no dispositivo móvel. Em tais circunstâncias, a classe

/LVWD7DUHIDV

oferece os meios

para que o usuário selecione e execute uma dessas tarefas, mediante a ativação
da classe ([HFXWD7DUHID.
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a)

b)

Inte rfa ce e xibida pe la cla s s e
Fonte : Ela bora do pe lo a utor.
)LJXUD

/LVWD7DUHIDV

(a ) e

([HFXWD7DUHID

(b).

 &ODVVH([HFXWD7DUHID

Es ta cla s s e re ce be a ta re fa s e le ciona da na cla s s e
;0/

/LVWD7DUHID

e a bre o a rquivo

referente à mesma, armazenado na pasta WDUHIDV do dispositivo móvel.
Os dados deste arquivo são submetidos a um

planilha contendo duas colunas

SDUVHU ;0/

que preenche uma

a primeira, com a informação a ser coletada, e a

segunda com o dado coletado para ser posteriormente alterado ou um campo em
branco para a coleta de um novo dado (vide Figura 28b).
Ao ser ativado um botão para finalizar a execução da tarefa, gera-se um
arquivo na pasta

WDUHIDVBH[H

contendo os dados a serem enviados ao servidor de

aplicação.


7HVWHV

Após

o

desenvolvimento

do

sistema

protótipo

executaram-se

testes

operacionais baseados nos casos de uso citados, que demonstraram o seu
adequado funcionamento no que diz respeito à coleta de informações sofre tarefas
executadas em equipamentos distribuídos em uma cadeia de suprimentos. Esses
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te s te s vie ra m, a s s im a de mons tra r a comple tude da a rquite tura de s e nvolvida
pre via me nte .
Em virtude das limitações relacionadas aos recursos de hardware disponíveis,
conforme exposto em capítulos anteriores, os testes foram realizados em ambiente
virtual, não sendo possível executar nenhum teste em ambiente real. Dessa forma,
enfatiza-se aqui a necessidade de se realizarem testes de concorrência e carga
antes de se considerar o sistema protótipo desenvolvido como uma aplicação
finalizada.
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&21&/86®(6(5(&20(1'$d®(6

Tendo em vista os objetivos estabelecidos no capítulo 1 e os resultados dos
testes baseados nos casos de uso definidos no capítulo 5, pôde-se concluir que o
sistema piloto desenvolvido é capaz de coletar os dados sobre os processos que
ocorrem durante o ciclo de vida dos equipamentos utilizados em uma rede de
distribuição de energia elétrica, identificados por meio de etiquetas

5),'

, bem como

disponibilizá-los em um banco de dados único.
Apesar de se ter estabelecido uma restrição de uso do sistema protótipo
apenas para o rastreamento de informações de transformadores de tensão, a
estrutura de dados elaborada mostrou-se capaz de armazenar dados de quaisquer
equipamentos ou de outros produtos distribuídos em uma cadeia de suprimentos,
demonstrando assim a versatilidade da arquitetura.
Quanto ao requisito de multi-plataforma e as limitações de desempenho dos
dispositivos móveis, o desenvolvimento em
eficaz, pois são disponibilizadas
operacionais ($SSOH

6XSHUZDED7RWDOFURVV

YLUWXDO PDFKLQHV

mostrou-se

para uma gama de sistemas

L3KRQH %ODFNEHUU\ 3DOP 26 :LQGRZV &(3RFNHW 3&

e

2SWLFRQ

) que compreendem a maioria dos dispositivos móveis disponíveis,

possibilitando a execução do sistema nestes dispositivos. Durante os testes
baseados na execução dos casos de uso não se identificou nenhuma restrição de
desempenho operacional; contudo, pôde-se evidenciar que, como arquivos
temporários são gravados no sistema de arquivos do dispositivo móvel, a
disponibilidade de espaço na área do usuário é um fator determinante para a sua
operacionalidade.
A estrutura do banco de dados unificado, composta por tabelas independentes
para armazenamento de dados do usuário, dos equipamentos, de tarefas, e demais
informações, bem como de tabelas específicas que estabelecem o relacionamento
entre as tabelas anteriores, favorece a integração com os sistemas de gestão das
empresas que compõem a cadeia de suprimentos, facilitando a identificação de
similaridade entre o banco de dados unificado e os bancos de dados dos sistemas
de gestão das empresas participantes da cadeia de suprimentos.
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O us o do

502'3

como modelo de referência para o projeto da arquitetura do

que viria a ser o sistema protótipo mostrou-se importante na obtenção de um
sistema que atendesse aos requisitos estabelecidos, uma vez que se observa
grande similaridade entre os documentos do sistema protótipo desenvolvido e esta
arquitetura.
A utilização do servidor de aplicação como forma de abstrair o acesso ao
banco de dados e descentralizar o processamento no tratamento destes dados torna
possível o desenvolvimento de outras aplicações que se utilizem do mesmo servidor
de aplicação bem como dos serviços publicados para outros propósitos. A própria
integração de dados entre o banco de dados desenvolvido e os

(53

s dos

participantes da cadeia de suprimentos pode ocorrer mediante o uso deste servidor
de aplicação.
Cabe destacar que, embora o método de publicação dos serviços no servidor
de aplicação tenha possibilitado a consolidação da arquitetura do sistema, sua
natureza é bastante frágil do ponto de vista de segurança, e, portanto, não garante
nem a confidencialidade das informações nem a do código fonte.
Uma expansão natural do sistema projetado poderia vir a ocorrer mediante a
inclusão nas etiquetas eletrônicas de informações provenientes de uma rede de
sensores capazes de realizar leituras de variáveis físicas como temperatura,
pressão, tensão e corrente. Além disso, as mesmas etiquetas poderiam armazenar
parte das informações que são disponíveis apenas no banco de dados, como, por
exemplo, a data da última inspeção e o estado de conservação do equipamento.
Tais medidas seriam informadas por ocasião da leitura da etiqueta, possibilitando,
dessa forma, a implantação de programas de manutenção preditiva.
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Ne s te apêndice apresenta-se uma visão geral sobre o sistema de energia
elétrica, também chamado de sistema de potência, com o objetivo de ilustrar as
características pertinentes à rede de distribuição de energia elétrica e seus
equipamentos, principalmente os transformadores de distribuição, utilizados pelo
protótipo objetivado neste projeto.
Segundo Bueno (2000), um sistema de energia elétrica pode ser dividido em
três partes: geração, transmissão e distribuição. A geração da energia é realizada
pela transformação de uma energia primária (ex: hidráulica, térmica) em energia
motriz e, posteriormente, em energia elétrica. Esta energia passa por uma
subestação elevadora, responsável por elevar a tensão para ser transmitida, por
meio das redes de transmissão, para as redes de distribuição dos centros
consumidores. A elevação da tensão reduz as perdas no processo de transmissão
da energia. Na chegada ao centro consumidor, a energia passa por uma subestação
abaixadora, responsável por reduzir a tensão. A partir dai todos os equipamentos
existentes até o ponto de consumo compõem a rede de distribuição de energia (ver
Figura 29).

6XEHVWDomR(OHYDGRUD

6XEHVWDomR$EDL[DGRUD

&$5*$

GERADOR

*(5$dÆ2

Tra ns forma dor
Ele va dor

Tra ns forma dor
Ba ixa dor

75$160,662

Tra ns forma dor
de Distribuição

',675,%8,d2

)LJXUDSistema de energia elétrica simplificado.
Fonte: Elaborado pelo autor.

P a ra Bue no (2000) uma rede de distribuição de energia pode ser dividida em
duas partes: a rede primária e a secundária. A rede primária é formada pelos
componentes existentes entre o barramento da subestação abaixadora e o primário
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dos transformadores de distribuição. Esses componentes abrangem alimentadores e
equipamentos de manobra, proteção, correção e transformação. Os alimentadores
são os cabos ou linhas que conduzem a energia até o primário dos transformadores
de distribuição, partindo da subestação abaixadora. Os equipamentos de manobra
são chaves elétricas capazes de interromper ou estabelecer a corrente de um
circuito elétrico. Os equipamentos de proteção são fusíveis, chaves com fusível,
religadores, pára-raios e disjuntores capazes de proteger o sistema e isolar a área
afetada em caso de dano. Os equipamentos de correção são capazes de corrigir a
tensão ou o fator de potência. Os reguladores de tensão são responsáveis por
regular o nível de tensão na carga e os bancos de capacitores são responsáveis por
corrigir o fator de potência, fornecendo potência reativa nos pontos onde a correção
for

necessária.

Finalmente,

os

equipamentos

de

transformação

são

os

transformadores de distribuição, instalados em postes, responsáveis por abaixar o
nível da tensão provinda da subestação abaixadora ao nível de utilização dos
consumidores.

a)

b)

c)

)LJXUD±a) Chave de Fusível; b) Pára-raios; c) Transformador de distribuição
Fonte Leão, 2008.

A rede secundária é formada pelos condutores que distribuem a energia dos
transformadores de distribuição até os consumidores.
Todos os equipamentos utilizados em uma rede de distribuição de energia
elétrica estão interligados, de forma que a ocorrência de algum problema em um
dado equipamento em geral dá origem a falhas em outros equipamentos da rede.
Deste modo, a manutenção adequada dos equipamentos tem grande impacto na
qualidade da distribuição da energia, fato este salientado no relatório técnico 91876-
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205, do IP T (2007), o qua l re come nda o de s e nvolvime nto de uma estratégia de
manutenção preditiva baseada na monitoração de variáveis relacionadas às
ocorrências de falhas nos equipamentos. Nesse mesmo relatório apontam-se os
principais aspectos envolvidos na manutenção preditiva de transformadores de
potência, equipamento objeto do protótipo desenvolvido nesta dissertação.
Utilizando-se informações (algumas subjetivas) baseadas em observações visuais e
inspeções periódicas é possível obter um diagnóstico de envelhecimento e falhas
nos transformadores a partir da análise dos seguintes dados:
•

estado de conservação do tanque do transformador;

•

existência de vazamentos de óleo isolante;

•

constatação de abertura de chaves-fusíveis de proteção sem causa aparente;

•

aparecimento de ruído sonoro anormal;

•

verificação de existência de vibração anormal;

•

análise de gases dissolvidos em óleo isolante;

•

ponto mais quente do enrolamento (KRWWHVW VSRW): temperaturas elevadas podem
indicar excesso de carregamento, resfriamento ineficiente ou altas temperaturas
ambientes;

•

temperatura do topo de óleo: causas similares ao ponto mais quente do
enrolamento;

•

diferença entre temperatura do topo e do fundo do óleo: possível falha no fluxo
de óleo;

•

temperatura ambiente: referência para cálculos;

•

corrente de fuga do tanque: possível corrente circulante no núcleo;

•

corrente de neutro: possível desequilíbrio nas fases;

•

correntes e tensões de fase: monitoramento da carga;

•

envelhecimento do isolamento: cálculo de perda de vida útil em função de
sobrecargas, temperatura do óleo e temperatura dos enrolamentos;
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•

gases difundidos no óleo: dependendo de suas quantidades e volume produzido
por unidade de tempo podem estar relacionados a falhas térmicas, elétricas de
arco de alta intensidade ou elétricas de descargas de baixa intensidade;

•

nível do óleo: verificação de estanqueidade do tanque;

•

vibração de enrolamentos: mudanças na amplitude de vibração podem indicar
curtos-circuitos;

•

descargas parciais: indicam falhas no dielétrico;

•

umidade do óleo: indica fissuras ou má vedação do tanque;

•

número de operações do comutador: indica desgaste dos contatos;

•

indicador de posição do tape: pode indicar falha no controle de mudança do tape;

•

fechamento dos contatos do comutador: verificação do fechamento;

•

tempo de comutação: pode indicar falhas mecânicas;

•

corrente do motor de acionamento: pode indicar falhas mecânicas;

•

temperatura do óleo do tanque do comutador: pode indicar falhas de contato ou
do dielétrico;

•

pressão do filtro de óleo: pode indicar alta presença de contaminantes;

•

corrente do motor da bomba de óleo: pode indicar falha mecânica;

•

corrente do motor de ventilação: pode indicar falha mecânica;

•

capacitância das buchas: pode indicar falha no dielétrico;

•

tangente delta (buchas): pode indicar umidade ou contaminação na bucha;

•

corrente de fuga nas buchas: podem indicar falhas de isolamento externo.
As variáveis mencionadas acima são monitoradas no decorrer do ciclo de vida

dos transformadores na cadeia de suprimentos da concessionária de distribuição de
energia elétrica, por meio de tarefas realizadas pelos participantes dessa cadeia.
Nas tabelas 12 a 16, a seguir, são relacionadas as tarefas realizadas e os
dados requeridos para cada um dos participantes da cadeia de suprimentos (IPT,
Relatório nº 94981-205, 2007).
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7DEHOD
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)RUQHFHGRU
7DUHID

$WXDOL]DomRGH
FDGDVWURGR
HTXLSDPHQWR

,QVSHomR
HOpWULFD

,QVSHomRGR
yOHR
([SHGLomRSDUDD
&HQWUDOGH
/RJtVWLFD
)RUQHFHGRU 

'DGRV

data de fabricação

corrente de excitação

fator kVA noturno

data de garantia

impedância nominal

nível de isolamento básico

número de fases

norma utiliza da

código de polaridade

potência nominal (kVA) perdas no ferro

tipo de óleo

tensão nominal AT

perdas no cobre

volume de óleo

tensão nominal BT

fator kVA diurno

massa total

Avaliação visual

resistência ôhmica dos
enrolamentos de AT e BT

TTR: relação de
transformação

avaliação dimensional

Io (%): corrente de excitação T(o C): temperatura ambiente

Aderência da tinta

Wo : perdas em vazio

Estanqueidade

espessura da tinta

Wcu :perdas no cobre

deslocamento angular e
seqüência de fases

resistência da isolação

Wt :perdas totais

polaridade: transformadores
monofásicos

tensão aplicada ao
dielétrico

Z(%): impedância de curto
circuito

tensão induzida

Wa d : perdas adicionais

Cor

tensão interfacial

rigidez dielétrica

densidade

índice de neutralização

fator de potência a 100ºC

no da nota fiscal de
compra

loca l de e ntre ga

da ta pre vis ta de e ntre ga

da ta da nota fis ca l

data de expedição

Fonte : Ela bora do pe lo a utor.
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7DEHOD

5HIRUPDGRUD

5HIRUPDGRUD
7DUHID

5HFHSomRGR
WUDQVIRUPDGRU
5HIRUPDGRUD 

([SHGLomRSDUD
&HQWUDOGH
/RJtVWLFD
5HIRUPDGRUD 

'DGRV

conferência

montagem final

Wa d : perdas adicionais

data da triagem

visual

TTR: relação de
transformação

causa da queima

dimensional

T (ºC): temperatura ambiente

desmontagem da
tampa principal

aderência

Estanqueidade

desmontagem da
bucha BT

espessura da tinta

deslocamento angular e
seqüência de fases

retirada de óleo

resistência da isolação

polaridade: transformadores
monofásicos

limpeza do tanque e tensão aplicada ao dielétrico
da tampa

cor do óleo

desmontagem da
parte ativa

tensão induzida

densidade do óleo

levantamento de
dados

resistência ôhmica dos
enrolamentos de AT e BT

tensão superficial do óleo

bobinas de BT

Io (%): corrente de excitação

índice de neutralização

bobinas de AT

WO: perdas em vazio

rigidez dielétrica

montagem da parte
ativa

Wcu : perdas no cobre

fator de potência a 100ºC

entrada na estufa

Wt :perdas totais

montagem final

Z (%): impedância de curto
circuito

data do recebimento Depósito
físico
Preço

Fonte : Ela bora do pe lo a utor.

dados de localização no pátio de recepção
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Ta re fa s e da dos a s s ocia dos a o conte xto

7DEHOD

%DVH2SHUDFLRQDO

%DVH2SHUDFLRQDO
7DUHID

'DGRV

5HFHSomRGR

da ta de re ce bime nto

depósito

data de baixa no acervo da
empresa de logística

diagrama

re s e rva

data prevista da instalação

número da GME

código de avaria: OK ou
danificado

data da GME

data da nota

nota PM

data da retirada do poste
(para o caso de
transformador avariado)

status da nota PM

data de recebimento na
base operacional

WUDQVIRUPDGRU
%2 

([SHGLomRSDUD
ORFDOGHLQVWDODomR

localização de destino

Fonte : Ela bora do pe lo a utor.

Ta re fa s e da dos a s s ocia dos a o conte xto

7DEHOD

/RFDOGH,QVWDODomR

/RFDOGH,QVWDODomR
7DUHID
5HFHSomRGRWUDQVIRUPDGRU

'DGRV

data do recebimento físico

parecer sobre a instalação

avaliação visual

Estanqueidade

/RFDOGH,QVWDODomR 
,QVSHomR

Fonte : Ela bora do pe lo a utor.
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Ta re fa s e da dos a s s ocia dos a o conte xto

7DEHOD

&HQWUDOGH/RJtVWLFD

&HQWUDOGH/RJtVWLFD
7DUHID

'DGRV

da ta do
físico

re ce bime nto depósito

5HFHSomRGH
WUDQVIRUPDGRUQRYR

preço

número do pedido

dados de localização no
pátio da Central de
Logística
número da *0(

data da *0(
data do
físico

recebimento depósito

5HFHSomRGH
WUDQVIRUPDGRUDYDULDGR

preço

número do pedido

dados de localização no
pátio da Central de
Logística
número da *0(

data da *0(
5HFHSomRGH

data do
físico

recebimento depósito

WUDQVIRUPDGRU
UHIRUPDGR

preço

número do pedido

dados de localização no
pátio da Central de
Logística
número da *0(

data da *0(
([SHGLomRSDUD%DVH

número da *0(

2SHUDFLRQDO

data de baixa do acervo data de expedição
da empresa de logística;

data prevista de entrega localidade de destino
([SHGLomRSDUD
5HIRUPDGRUD

7ULDJHP

número do pedido

data de recebimento na
triagem

VWDWXV

data da triagem;

número do pedido de
beneficiamento

local de destino

dados referentes aos
transformadores
classificados como
‘sucata’

dados referentes aos
transformadores
requerendo ‘pequena
reforma’

dados referentes aos
transformadores que
foram ‘alvo de
vandalismo’

dados referentes aos
transformadores em
‘período de garantia’

dados referentes aos
transformadores
requerendo ‘reforma total’

Fonte : Ela bora do pe lo a utor.

da triagem

número da nota fiscal de
saída
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< ? xm l ve rs io n = "1 . 0 " e n co d in g = "UTF- 8 " ?>
< ws d l: d e fin it io n s
t a rg e t Na m e s p a ce = " KWWSD[LV6HUYLFRMZV"
xm ln s : a p a ch e s o a p = " KWWS[PODSDFKHRUJ[POVRDS"
xm ln s : im p l= " KWWSD[LV6HUYLFRMZV"
xm ln s : in t f= " KWWSD[LV6HUYLFRMZV"
xm ln s : s o a p e n c= " KWWSVFKHPDV[POVRDSRUJVRDSHQFRGLQJ"
xm ln s : ws d l= " KWWSVFKHPDV[POVRDSRUJZVGO"
xm ln s : ws d ls o a p = " KWWSVFKHPDV[POVRDSRUJZVGOVRDS"
xm ln s : xs d = " KWWSZZZZRUJ;0/6FKHPD">
 < !- WSDL created by Apache Axis version: 1.4
Built on Apr 22, 2006 (06:55:48 PDT)
 -->
 < ws d l: m e s s a g e n a m e = " FULDU$UTXLYR5HVSRQVH">
 < ws d l: p a rt n a m e = " FULDU$UTXLYR5HWXUQ" t yp e = " [VGVWULQJ" / >
 < / ws d l: m e s s a g e >
 < ws d l: m e s s a g e n a m e = " FULDU$UTXLYR5HTXHVW">
 < ws d l: p a rt n a m e = " QRPH$UT" t yp e = " [VGVWULQJ" / >
 < / ws d l: m e s s a g e >
 < ws d l: m e s s a g e n a m e = " WHVWH5HTXHVW" / >
 < ws d l: m e s s a g e n a m e = " WDUHIDVBSHQG5HTXHVW">
 < ws d l: p a rt n a m e = " XVHU" t yp e = " [VGVWULQJ" / >
 < / ws d l: m e s s a g e >
 < ws d l: m e s s a g e n a m e = " GHWDOKHV5HTXHVW">
 < ws d l: p a rt n a m e = " XVHU" t yp e = " [VGVWULQJ" / >
 < ws d l: p a rt n a m e = " WDJ" t yp e = " [VGVWULQJ" / >
 < / ws d l: m e s s a g e >
 < ws d l: m e s s a g e n a m e = " GHWDOKHV5HVSRQVH">
 < ws d l: p a rt n a m e = " GHWDOKHV5HWXUQ" t yp e = " [VGVWULQJ" / >
 < / ws d l: m e s s a g e >
 < ws d l: m e s s a g e n a m e = " LQVHUH'DGRV5HTXHVW">
 < ws d l: p a rt n a m e = " GDGRV" t yp e = " [VGVWULQJ" / >
 < ws d l: p a rt n a m e = " LG7DU" t yp e = " [VGLQW" / >
 < / ws d l: m e s s a g e >
 < ws d l: m e s s a g e n a m e = " WHVWH5HVSRQVH" / >
 < ws d l: m e s s a g e n a m e = " WDUHID5HVSRQVH">
 < ws d l: p a rt n a m e = " WDUHID5HWXUQ" t yp e = " [VGVWULQJ" / >
 < / ws d l: m e s s a g e >
 < ws d l: m e s s a g e n a m e = " LQVHUH'DGRV5HVSRQVH">
 < ws d l: p a rt n a m e = " LQVHUH'DGRV5HWXUQ" t yp e = " [VGLQW" / >
 < / ws d l: m e s s a g e >
 < ws d l: m e s s a g e n a m e = " WDUHID5HTXHVW">
 < ws d l: p a rt n a m e = " LG" t yp e = " [VGVWULQJ" / >
 < / ws d l: m e s s a g e >
 < ws d l: m e s s a g e n a m e = " WDUHIDVBSHQG5HVSRQVH">
 < ws d l: p a rt n a m e = " WDUHIDVBSHQG5HWXUQ" t yp e = " [VGVWULQJ" / >
 < / ws d l: m e s s a g e >
 < ws d l: p o rt Typ e n a m e = " 6HUYLFR">
 < ws d l: o p e ra t io n n a m e = " FULDU$UTXLYR" p a ra m e t e rOrd e r= " QRPH$UT">
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< ws d l: in p u t m e s s a g e = " LPSOFULDU$UTXLYR5HTXHVW" n a m e = " FULDU$UTXLYR5HTXHVW"
/>
< ws d l: o u t p u t m e s s a g e = " LPSOFULDU$UTXLYR5HVSRQVH"
n a m e = " FULDU$UTXLYR5HVSRQVH" / >
< / ws d l: op e ra t io n >
< ws d l: o p e ra t io n n a m e = " GHWDOKHV" p a ra m e t e rOrd e r= " XVHUWDJ">
< ws d l: in p u t m e s s a g e = " LPSOGHWDOKHV5HTXHVW" n a m e = " GHWDOKHV5HTXHVW" / >
< ws d l: o u t p u t m e s s a g e = " LPSOGHWDOKHV5HVSRQVH" n a m e = " GHWDOKHV5HVSRQVH" / >
< / ws d l: op e ra t io n >
< ws d l: o p e ra t io n n a m e = " WDUHIDVBSHQG" p a ra m e t e rOrd e r= " XVHU">
< ws d l: in p u t m e s s a g e = " LPSOWDUHIDVBSHQG5HTXHVW" n a m e = " WDUHIDVBSHQG5HTXHVW"
/>
< ws d l: o u t p u t m e s s a g e = " LPSOWDUHIDVBSHQG5HVSRQVH"
n a m e = " WDUHIDVBSHQG5HVSRQVH" / >
< / ws d l: op e ra t io n >
< ws d l: o p e ra t io n n a m e = " WDUHID" p a ra m e t e rOrd e r= " LG">
< ws d l: in p u t m e s s a g e = " LPSOWDUHID5HTXHVW" n a m e = " WDUHID5HTXHVW" / >
< ws d l: o u t p u t m e s s a g e = " LPSOWDUHID5HVSRQVH" n a m e = " WDUHID5HVSRQVH" / >
< / ws d l: op e ra t io n >
< ws d l: o p e ra t io n n a m e = " LQVHUH'DGRV" p a ra m e t e rOrd e r= " GDGRVLG7DU">
< ws d l: in p u t m e s s a g e = " LPSOLQVHUH'DGRV5HTXHVW" n a m e = " LQVHUH'DGRV5HTXHVW"
/>
< ws d l: o u t p u t m e s s a g e = " LPSOLQVHUH'DGRV5HVSRQVH"
n a m e = " LQVHUH'DGRV5HVSRQVH" / >
< / ws d l: op e ra t io n >
< ws d l: o p e ra t io n n a m e = " WHVWH">
< ws d l: in p u t m e s s a g e = " LPSOWHVWH5HTXHVW" n a m e = " WHVWH5HTXHVW" / >
< ws d l: o u t p u t m e s s a g e = " LPSOWHVWH5HVSRQVH" n a m e = " WHVWH5HVSRQVH" / >
< / ws d l: op e ra t io n >
< / ws d l: p o rt Typ e >
< ws d l: b in d in g n a m e = " 6HUYLFR6RDS%LQGLQJ" t yp e = " LPSO6HUYLFR">
< ws d ls o a p : b in d in g s t yle = " USF"
t ra n s p o rt = " KWWSVFKHPDV[POVRDSRUJVRDSKWWS" / >
< ws d l: o p e ra t io n n a m e = " FULDU$UTXLYR">
< ws d ls o a p : o p e ra t io n s o a p Act io n = "" / >
< ws d l: in p u t n a m e = " FULDU$UTXLYR5HTXHVW">
< ws d ls o a p : b o d y e n co d in g S t yle = " KWWSVFKHPDV[POVRDSRUJVRDSHQFRGLQJ"
n a m e s p a ce = " KWWS'HIDXOW1DPHVSDFH" u s e = " HQFRGHG" / >
< / ws d l: in p u t >
< ws d l: o u t p u t n a m e = " FULDU$UTXLYR5HVSRQVH">
< ws d ls o a p : b o d y e n co d in g S t yle = " KWWSVFKHPDV[POVRDSRUJVRDSHQFRGLQJ"
n a m e s p a ce = " KWWSD[LV6HUYLFRMZV" u s e = " HQFRGHG"
/>
< / ws d l: ou t p u t >
< / ws d l: op e ra t io n >
< ws d l: o p e ra t io n n a m e = " GHWDOKHV">
< ws d ls o a p : o p e ra t io n s o a p Act io n = "" / >
< ws d l: in p u t n a m e = " GHWDOKHV5HTXHVW">
< ws d ls o a p : b o d y e n co d in g S t yle = " KWWSVFKHPDV[POVRDSRUJVRDSHQFRGLQJ"
n a m e s p a ce = " KWWS'HIDXOW1DPHVSDFH" u s e = " HQFRGHG" / >
< / ws d l: in p u t >
< ws d l: o u t p u t n a m e = " GHWDOKHV5HVSRQVH">
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< ws d ls o a p : b o d y e n co d in g S t yle = " KWWSVFKHPDV[POVRDSRUJVRDSHQFRGLQJ"
n a m e s p a ce = " KWWSD[LV6HUYLFRMZV" u s e = " HQFRGHG"
/>
< / ws d l: ou t p u t >
< / ws d l: op e ra t io n >
< ws d l: o p e ra t io n n a m e = " WDUHIDVBSHQG">
< ws d ls o a p : o p e ra t io n s o a p Act io n = "" / >
< ws d l: in p u t n a m e = " WDUHIDVBSHQG5HTXHVW">
< ws d ls o a p : b o d y e n co d in g S t yle = " KWWSVFKHPDV[POVRDSRUJVRDSHQFRGLQJ"
n a m e s p a ce = " KWWS'HIDXOW1DPHVSDFH" u s e = " HQFRGHG" / >
< / ws d l: in p u t >
< ws d l: o u t p u t n a m e = " WDUHIDVBSHQG5HVSRQVH">
< ws d ls o a p : b o d y e n co d in g S t yle = " KWWSVFKHPDV[POVRDSRUJVRDSHQFRGLQJ"
n a m e s p a ce = " KWWSD[LV6HUYLFRMZV" u s e = " HQFRGHG"
/>
< / ws d l: ou t p u t >
< / ws d l: op e ra t io n >
< ws d l: o p e ra t io n n a m e = " WDUHID">
< ws d ls o a p : o p e ra t io n s o a p Act io n = "" / >
< ws d l: in p u t n a m e = " WDUHID5HTXHVW">
< ws d ls o a p : b o d y e n co d in g S t yle = " KWWSVFKHPDV[POVRDSRUJVRDSHQFRGLQJ"
n a m e s p a ce = " KWWS'HIDXOW1DPHVSDFH" u s e = " HQFRGHG" / >
< / ws d l: in p u t >
< ws d l: o u t p u t n a m e = " WDUHID5HVSRQVH">
< ws d ls o a p : b o d y e n co d in g S t yle = " KWWSVFKHPDV[POVRDSRUJVRDSHQFRGLQJ"
n a m e s p a ce = " KWWSD[LV6HUYLFRMZV" u s e = " HQFRGHG"
/>
< / ws d l: ou t p u t >
< / ws d l: op e ra t io n >
< ws d l: o p e ra t io n n a m e = " LQVHUH'DGRV">
< ws d ls o a p : o p e ra t io n s o a p Act io n = "" / >
< ws d l: in p u t n a m e = " LQVHUH'DGRV5HTXHVW">
< ws d ls o a p : b o d y e n co d in g S t yle = " KWWSVFKHPDV[POVRDSRUJVRDSHQFRGLQJ"
n a m e s p a ce = " KWWS'HIDXOW1DPHVSDFH" u s e = " HQFRGHG" / >
< / ws d l: in p u t >
< ws d l: o u t p u t n a m e = " LQVHUH'DGRV5HVSRQVH">
< ws d ls o a p : b o d y e n co d in g S t yle = " KWWSVFKHPDV[POVRDSRUJVRDSHQFRGLQJ"
n a m e s p a ce = " KWWSD[LV6HUYLFRMZV" u s e = " HQFRGHG"
/>
< / ws d l: ou t p u t >
< / ws d l: op e ra t io n >
< ws d l: o p e ra t io n n a m e = " WHVWH">
< ws d ls o a p : o p e ra t io n s o a p Act io n = "" / >
< ws d l: in p u t n a m e = " WHVWH5HTXHVW">
< ws d ls o a p : b o d y e n co d in g S t yle = " KWWSVFKHPDV[POVRDSRUJVRDSHQFRGLQJ"
n a m e s p a ce = " KWWS'HIDXOW1DPHVSDFH" u s e = " HQFRGHG" / >
< / ws d l: in p u t >
< ws d l: o u t p u t n a m e = " WHVWH5HVSRQVH">
< ws d ls o a p : b o d y e n co d in g S t yle = " KWWSVFKHPDV[POVRDSRUJVRDSHQFRGLQJ"
n a m e s p a ce = " KWWSD[LV6HUYLFRMZV" u s e = " HQFRGHG"
/>
< / ws d l: ou t p u t >
< / ws d l: op e ra t io n >
< / ws d l: b in d in g >
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< ws d l: s e rvice n a m e = " 6HUYLFR6HUYLFH">
< ws d l: p o rt b in d in g = " LPSO6HUYLFR6RDS%LQGLQJ" n a m e = " 6HUYLFR">
< ws d ls o a p : a d d re s s lo ca t io n = " KWWSD[LV6HUYLFRMZV" / >
< / ws d l: p o rt >
< / ws d l: s e rvice >
< / ws d l: d e fin it io n s >

