
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE TECNOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

UMA ARQUITETURA DE SOFTWARE 
BASEADA EM COMPONENTES PARA 
VISUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

INDUSTRIAIS 
 
 
 
 
 

Rafael Heider Barros Feijó 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orientador: Prof. Dr. Luiz Affonso Henderson Guedes de Oliveira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Natal, Julho de 2007



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE TECNOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

UMA ARQUITETURA DE SOFTWARE 
BASEADA EM COMPONENTES PARA 
VISUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

INDUSTRIAIS 
 
 
 

 
 

Dissertação submetida ao Programa 
de Pós-Graduação em Engenharia 
Elétrica do Centro de Tecnologia da 
Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte, como parte dos requisitos 
necessários para obtenção do grau de 
Mestre em Ciências (M.Sc.). 

 
 
 
 
 
Autor: Rafael Heider Barros Feijó 
Orientador: Prof. Dr. Luiz Affonso Henderson Guedes Oliveira 
 
 
 
 
 
 
 

Natal, Julho de 2007



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Divisão de Serviços Técnicos 
 

Catalogação da Publicação na Fonte. UFRN / Biblioteca Central Zila Mamede 
 
 
Feijó, Rafael Heider Barros. 
     Uma arquitetura de software baseada em componentes para 
visualização de informações industriais / Rafael Heider Barros Feijó.  – 
Natal [RN], 2007. 
      87 f. 

 
      Orientador: Luiz Affonso Henderson Guedes de Oliveira. 

 
Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. Centro de Tecnologia.  Programa de Pós-graduação em Engenharia 
Elétrica.  

 
1. Software - Dissertação. 2. Sistemas industriais - Dissertação. 3. 

Gerenciador de componenters - Dissertação. 4. Processamento de dados – 
Dissertação. I. Oliveira, Luiz Affonso Henderson Guedes de. II. 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. III. Título. 

 
RN/UF/BCZM                                              CDU  681.3.06(043.3) 

  



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE TECNOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA 
 
 
 

 Aprovada em 02 de julho de 2007 pela comissão examinadora, formada pelos 
seguintes membros: 
 
 
 
 
 

______________________________________________________ 
Prof. Dr. Luiz Affonso Henderson Guedes de Oliveira (Orientador) 

DCA – UFRN 
 
 
 
 
 

______________________________________________________ 
Prof. Dr. André Laurindo Maitelli (Examinador Interno) 

DCA – UFRN 
 
 
 
 
 

______________________________________________________ 
Prof. Dr. Gilbert Azevedo da Silva (Examinador Externo) 

CEFET – RN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Agradecimentos 
 

 

Quero agradecer a todas as pessoas e entidades que me ajudaram direta e 

indiretamente no decorrer do desenvolvimento desse trabalho. Dentre as pessoas posso citar: o 

Prof. Dr. Luiz Affonso Henderson Guedes de Oliveira e demais professores do PPGEE da 

UFRN (Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte) pelo apoio e pelos conhecimentos a mim ensinados; os bolsistas do projeto 

GERINF II pelo tempo e esforço por eles despendidos no desenvolvimento do sistema; os 

bolsistas do LAMP (Laboratório de Avaliação de Medição em Petróleo) pelo incentivo para o 

término do trabalho e; a minha família por ser a minha base de sustentação nos momentos de 

dificuldade. Tenho a agradecer, também, à UFRN pelo espaço e ensino oferecido e à 

PETROBRAS pelo apoio dado ao projeto GERINF II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Resumo 
 

 

 Devido à atual necessidade da indústria de integrar dados do chão-de-fábrica oriundos 

de diversas fontes e de transformá-los em informações úteis para tomadas de decisões, existe 

uma procura cada vez maior por sistemas de visualização de informações que venham 

colaborar com essa funcionalidade. Por outro lado, uma prática comum hoje em dia, devido à 

alta competitividade do mercado, é o desenvolvimento de sistemas industriais que possuam 

características de modularidade, distribuição, flexibilidade, escalabilidade, adaptação, 

interoperabilidade, reusabilidade e acesso via web. Essas características proporcionam uma 

agilidade extra e uma maior facilidade em se adaptar às freqüentes mudanças de demanda do 

mercado.  

 Baseado nos argumentos expostos acima, este trabalho consiste em especificar uma 

arquitetura baseada em componentes, com o respectivo desenvolvimento de um sistema 

baseado nessa arquitetura, para a visualização de dados industriais. O sistema foi concebido 

para ser capaz de fornecer informações on-line e, opcionalmente, informações históricas de 

variáveis oriundas do chão-de-fábrica. Neste trabalho é mostrado que a arquitetura baseada 

em componentes desenvolvida possui os requisitos necessários para a obtenção de um sistema 

robusto, confiável e de fácil manutenção, estando, assim, de acordo com as necessidades 

industriais. O uso dessa arquitetura permite ainda que componentes possam ser adicionados, 

removidos ou atualizados em tempo de execução, através de um gerenciador de componentes 

via web, agilizando ainda mais o processo de adaptação e atualização do sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 
 

 

Due to the current need of the industry to integrate data of the beginning of production 

originating from of several sources and of transforming them in useful information for sockets 

of decisions, a search exists every time larger for systems of visualization of information that 

come to collaborate with that functionality. On the other hand, a common practice nowadays, 

due to the high competitiveness of the market, it is the development of industrial systems that 

possess characteristics of modularity, distribution, flexibility, scalability, adaptation, 

interoperability, reusability and access through web. Those characteristics provide an extra 

agility and a larger easiness in adapting to the frequent changes of demand of the market. 

Based on the arguments exposed above, this work consists of specifying a component-

based architecture, with the respective development of a system based on that architecture, for 

the visualization of industrial data. The system was conceived to be capable to supply on-line 

information and, optionally, historical information of variables originating from of the 

beginning of production. In this work it is shown that the component-based architecture 

developed possesses the necessary requirements for the obtaining of a system robust, reliable 

and of easy maintenance, being, like this, in agreement with the industrial needs. The use of 

that architecture allows although components can be added, removed or updated in time of 

execution, through a manager of components through web, still activating more the adaptation 

process and updating of the system. 
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Capítulo 1 

 
Introdução 

 

 

Pode-se considerar que a história recente da automação industrial começou na década de 

1920 quando Henry Ford criou uma linha de produção para a fabricação de automóveis 

[MAI2003]. Isto fez com que aumentasse a produção de automóveis e diminuísse 

gradativamente os preços dos mesmos. Desde então, a utilização de automação nas indústrias 

tem sido cada vez maior, proporcionando um aumento na qualidade e quantidade da produção 

e, cada vez mais, oferecendo preços atrativos. 

O desenvolvimento dos processos de automação industrial sempre esteve associado com 

as tecnologias que lhe deram ou dão suporte. Assim, pode-se considerar que o aparecimento 

dos transistores na década de 1960 teve um grande impacto na área de automação industrial.  

Essa tecnologia propiciou que no final dessa mesma década surgisse o primeiro CLP 

(Controlador Lógico Programável). Seu desenvolvimento foi incentivado pela General 

Motors (GM) para eliminar o tradicional sistema de automação das máquinas baseado na 

lógica de relés. Como os relés são dispositivos eletromecânicos, possuem vida-útil limitada, 

sendo, dessa forma, um tipo de obstáculo. À medida que se precisava aumentar o número de 

relés para trabalhar, o cabeamento e os problemas com falhas e consumo de energia iam se 

multiplicando. 

Com o desenvolvimento dos microprocessadores na década de 1970, o uso de 

computadores digitais tipo PC foi introduzido nas fábricas com a função de controlar e 

monitorar os sistemas de instrumentos e controle a partir de uma estação central. Nesta fase, 

também surgiram os sistemas SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) 

suportados por diversos sistemas operacionais e com diversas funcionalidades. 

Atualmente, o avanço da automação industrial está fortemente associado como as 

tecnologias de microeletrônica e de software [SOU2005]. A utilização dessas tecnologias 

possibilitou aumentar a intensidade da automação industrial a níveis não imagináveis até 

pouco tempo atrás, de tal modo que o processo de automação não atinge apenas a produção 

em si, substituindo o trabalho braçal por robôs e máquinas computadorizadas, mas permite 



 13

enormes ganhos de produtividade ao integrar tarefas distintas como a elaboração de projetos, 

o gerenciamento administrativo e a produção. 

Assim, com o advento de equipamentos de campo cada vez mais inteligentes, uma 

grande variedade de dados provenientes desses equipamentos, tais como dados de 

configuração e controle, podem ser disponibilizados para usuários ou mesmo para outras 

aplicações. Com isto, atualmente há uma grande quantidade de dados disponíveis nos diversos 

componentes que constituem um sistema de automação industrial, de modo que o grande 

desafio a ser enfrentado pela área nos dias de hoje é justamente transformar esse grande 

volume de dados em informações úteis à tomada de decisão. 

Como o sistema de automação industrial se tornou bastante complexo, é comum analisá-

lo de forma modular hierárquica, onde cada nível de abstração tem seus atributos, 

funcionalidades e requisitos específicos. Na figura 1.1 é mostrado esse modelo que é 

conhecido como pirâmide da automação industrial. 

 

 
Figura 1.1 – Pirâmide da automação industrial [GUE2005]. 

 

No nível mais baixo da pirâmide se encontram os sensores e atuadores, que podem ser, 

por exemplo, sensores de nível, pressão, temperatura, válvulas, inversores de freqüência, etc. 

No nível seguinte, encontram-se os CLPs e os sistemas SCADA, que se comunicam com os 

CLPs. 

Até o início da década de 1990, os sistemas de controle formavam ilhas de automação, 

onde cada sistema controlava o seu parque sem possibilitar a integração das informações. 

Com a disponibilização dos dados da produção, desde o chão-de-fábrica até o produto final, 
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pode-se subir mais um nível na pirâmide da automação e, neste caso, referir-se aos sistemas 

EPS (Enterprise Production Systems), onde estão incluídos os PIMS (Plant Information 

Management Systems) e os MES (Manufacturing Execution Systems). 

No nível mais alto da pirâmide encontram-se os sistemas corporativos de gestão da 

planta, ERP (Enterprise Resource Planning), responsáveis pela transformação desses dados 

em informações de negócio. A integração negócio-manufatura é um processo chave para as 

indústrias e requer troca de informações entre os processos de negócio e os sistemas de 

manufatura de modo a criar e manter vantagens competitivas no mercado. 

Atualmente os sistemas EPS e ERP têm algumas limitações, tais como altos preços e 

escassez de produtos com qualidade e que sejam facilmente configuráveis para as 

necessidades específicas de cada empresa. Além disso, a grande maioria deles são sistemas 

desktop ou web estáticos.  

O sistema descrito por Bezerra [BEZ2005] é um exemplo de sistema não baseado em 

componentes que proporciona a visualização de informações industriais. Nesse caso, para se 

fazer uma atualização no sistema, o mesmo deve sair de funcionamento por alguns instantes, 

fazendo com que a visualização de informações fique indisponível para os usuários durante 

esse período. No caso do sistema GERINF II (Gerência da Informação II) isso não ocorre, 

pois existe um gerenciador de componentes que é responsável pela inclusão, remoção, 

ativação e desativação de componentes no sistema em tempo de execução. 

Outra vantagem do sistema GERINF II em relação ao descrito por Bezerra [BEZ2005] 

é que, como será descrito mais à frente, ele tem a funcionalidade de criação de telas de 

visualização de dados personalizadas pelos usuários, onde cada componente visual na tela 

corresponde a um componente do grupo de componentes do software que compõem o 

sistema. Essa criação de telas personalizadas é de grande utilidade, pois proporciona ao 

usuário um melhor entendimento do processo como um todo, já que ele mesmo criou seu 

próprio ambiente de trabalho. 

No caso do sistema proposto por Bezerra [BEZ2005], as telas de visualização são 

estáticas. Para se disponibilizar uma nova tela de visualização de informações no sistema é 

necessário que um desenvolvedor do sistema crie uma nova tela alterando o código do 

programa principal e pare a aplicação em execução para fazer a atualização. Ou seja, esse 

procedimento é bem mais trabalhoso, sem contar que cria uma dependência muito grande 

entre os usuários e os desenvolvedores do sistema, pois a cada pequena modificação em uma 
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tela de visualização ou criação de uma nova tela, os usuários devem recorrer aos 

desenvolvedores. 

Outros sistemas que possuem módulo de visualização são os sistemas descritos por Song 

[SON2001] e Qiu [QIU2000]. O primeiro é um sistema de informação e armazenamento de 

dados de uma planta industrial. O segundo é um sistema que gera automaticamente diagramas 

on-line baseado em informações vindas de sistemas SCADA. Nos dois casos, como seus 

módulos de análise e visualização de dados não são baseados em componentes, eles sofrem 

das mesmas dificuldades encontradas no sistema descrito por Bezerra [BEZ2005]. 

Devido às limitações e necessidades discutidas acima, surgiu a idéia da construção de 

um sistema de baixo custo, com alta qualidade, de fácil manutenção e facilmente configurável 

de acordo com as necessidades de cada empresa. Esse sistema, conhecido como GERINF II, 

está sendo desenvolvido com patrocínio da PETROBRAS (Petróleo Brasileiro S.A.) e 

baseado, em parte, nos estudos que serão aqui descritos. 

Esse trabalho tem por objetivo a construção da arquitetura de um sistema baseado em 

componentes que supra as necessidades e os requisitos que os sistemas EPS e ERP exigem. 

Ele deve coletar dados da planta ou de processos a partir de diversas fontes de automação de 

processos industriais. Os dados brutos são roteados para o sistema, onde são transformados 

por ferramentas de processo em informações úteis. 

Devido ao alto nível de modularidade intrínseco à abordagem baseada em componentes, 

o sistema proposto nesta dissertação pode ter tanto componentes no nível EPS, como 

componentes no nível ERP. Essa flexibilidade garante que um número maior de usuários 

possa utilizar o sistema, cada um com suas próprias necessidades. 

O sistema proposto foi concebido para permitir que os seus usuários tenham acesso a 

informações em tempo real, ajudando a tomar as melhores decisões de negócios. O sistema 

permite consultas de dados históricos, além das funcionalidades de geração de relatórios, 

gráficos de tendência e geração de alarmes e falhas. 

Um dos principais requisitos do sistema é a sua flexibilidade para utilização em qualquer 

lugar onde informações importantes necessitem ser gerenciadas com precisão. Além disto, as 

atualizações de novos componentes de visualização devem ser feitas de forma bastante 

simples, sem a necessidade de conhecimentos aprofundados sobre o sistema. 

O sistema permite que seus componentes se comuniquem com outros sistemas, isto 

possibilita a sua integração a diferentes sistemas de gerência de informações, tais como o 
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sistema GERINF I descrito por Bezerra [BEZ2005], ou outros sistemas de gerência de 

informação disponíveis comercialmente. Um exemplo é a comunicação através do protocolo 

OPC (OLE for Process Control), que será abordada mais adiante. 

O restante desta dissertação está dividido em mais quatro capítulos. O Capítulo 2 

apresenta uma visão geral sobre o paradigma de Desenvolvimento Baseado em Componentes 

(DBC) para sistemas de software, analisando seus aspectos mais relevantes, tais como: 

framework e o modelo de componentes; também é definida a idéia de componentes e de sua 

utilização na indústria. O Capítulo 3 apresenta as principais características do sistema 

proposto, tais como: a arquitetura; as restrições impostas para a inserção de novos 

componentes e a arquitetura do gerenciador de componentes. O Capítulo 4 apresenta os 

resultados obtidos e um estudo de caso, exibindo as funcionalidades do sistema como um todo 

e dos componentes em particular, de modo a validar a proposta. Finalmente, no Capítulo 5 são 

apresentadas as conclusões e indicados possíveis trabalhos futuros. 
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Capítulo 2 
 
Desenvolvimento de Software Baseado em 
Componentes 

 

 

O desenvolvimento baseado em componentes é um paradigma de desenvolvimento de 

software caracterizado pela composição de partes já existentes, ou pela composição de partes 

desenvolvidas independentemente e que são integradas para atingir um objetivo final. 

Conforme Szyperski [SZY1999], construir novas soluções pela combinação de componentes 

desenvolvidos e adquiridos aumenta a qualidade e dá suporte ao rápido desenvolvimento, 

levando à diminuição do tempo de entrega do produto final ao mercado. Os sistemas definidos 

através da composição de componentes permitem que sejam adicionadas, removidas e 

substituídas partes do sistema sem a necessidade de sua completa substituição. Com isso, o 

desenvolvimento baseado em componentes auxilia na manutenção dos sistemas de software, 

por permitir que os sistemas sejam atualizados através da integração de novos componentes e 

ou atualização dos componentes já existentes. 

Deve-se notar a diferença entre desenvolvimento de componentes e desenvolvimento 

com componentes. No primeiro caso, os componentes são especificados e implementados, 

existindo a preocupação em gerar a documentação e em projetá-los de forma a serem 

reusados. No segundo, os componentes já produzidos são utilizados para se conceber um 

novo sistema. 

O desenvolvimento baseado em componentes pressupõe a existência de pessoas ou 

organizações que desenvolvem componentes para que outras utilizem, os quais são chamados 

de fornecedores de componentes. Esses fornecedores devem ser capazes de publicar 

componentes com suas respectivas especificações em formato compreensível e em um lugar 

apropriado para acesso. Existem também aqueles que utilizam os componentes para construir 

ou montar aplicações, chamados consumidores. Estes têm que estar aptos a localizar 

componentes que satisfaçam suas necessidades. 

Segundo Cheesman [CHE2001], o desenvolvimento de sistemas baseados em 

componentes adere ao princípio da divisão e conquista, diminuindo a complexidade, pois um 
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problema é dividido em partes menores, resolvendo estas partes menores e construindo 

soluções mais elaboradas a partir de soluções mais simples.  

Um dos objetivos principais da arquitetura de sistemas baseados em componentes é o 

reuso. Esta característica permite que um componente, depois de construído, possa ser 

utilizado sem mudanças em outras aplicações. Mas esse não é o único objetivo de se 

desenvolver um sistema baseado em componentes. É bastante provável que um componente, 

depois de criado, tenha que ser substituído ou alterado. Dessa forma, não se pode centrar as 

atenções na criação de um componente baseado apenas no reuso; deve-se criar um 

componente que suporte alterações e atualizações sempre que necessário, e de forma fácil. 

Ainda segundo Cheesman [CHE2001], o desenvolvimento baseado em componentes é 

diferente das demais técnicas devido à separação entre a especificação do componente e sua 

implementação, e da divisão das especificações dos componentes em interfaces. 

A arquitetura do componente é definida como um conjunto de componentes de 

software em nível de aplicação, seus relacionamentos estruturais e suas dependências 

comportamentais. Relacionamentos estruturais são as associações e heranças entre 

especificações de componentes e interfaces de componentes, e relacionamentos de 

composição entre componentes. Dependências comportamentais são os relacionamentos de 

dependência entre componentes e outros componentes, entre componentes e interfaces, e entre 

interfaces. 

O nível de acoplamento entre os componentes nos diz o quão trabalhoso será fazer 

alguma modificação na aplicação, caso venha a ser necessário. É muito importante que todo o 

projeto do sistema seja feito de forma tal a facilitar a manutenção do sistema. 

Segundo Bachmann [BAC2000], um modelo de componentes representa um elemento 

da arquitetura do sistema na qual são definidos os padrões e convenções impostas aos 

componentes do sistema, de modo a descrever a função de cada um e como eles interagem 

entre si. Com isso, busca-se expressar restrições de projeto arquitetural ou global. 

Já framework de componente, conforme Bachmann [BAC2000], é a implementação de 

serviços que dão suporte ou reforçam o modelo de componentes. A função do framework é 

gerenciar os recursos compartilhados pelos componentes e prover um mecanismo que 

possibilite a comunicação (interação) entre eles. A infra-estrutura oferecida pelos frameworks 

de componentes impõe restrições e regras no projeto e implementação, as quais devem ser 

consideradas pelo modelo de componentes. 
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A seguir veremos mais informações a respeito de componentes, modelo de 

componentes e framework de componentes, que também pode ser chamado de ambiente de 

suporte aos componentes. 

 

2.1 Componentes 
 

Componentes podem ser objetos, conjuntos de objetos, sistemas ou qualquer 

implementação que seja independente e auto-suficiente. Eles devem possuir finalidade 

específica e devem manter suas características e funcionalidades independentemente do 

framework utilizado. 

A ligação que o componente tem com o framework é dada através da implementação 

de interfaces impostas pelo modelo de componentes. Essas interfaces definem, por exemplo, a 

comunicação e o armazenamento de configuração de tais componentes. Caso queira-se 

utilizar um componente em mais de um framework, basta que esse componente implemente as 

respectivas interfaces impostas pelos modelos de componentes de cada framework, sem a 

necessidade de alteração de sua estrutura principal. 

Segundo Gimenes [GIM2005], um componente pode ser definido como uma unidade 

de software independente, que encapsula, dentro de si, seu projeto e implementação, e oferece 

serviços, por meio de interfaces bem definidas, para o meio externo. 

A propriedade de ser uma unidade de atuação independente exige que o componente 

seja bem separado do ambiente e dos demais componentes. Também não deve existir a 

perspectiva de se ter acesso a detalhes de construção de componente. Logo, o componente 

precisa encapsular sua implementação e interagir com o ambiente através de interfaces bem 

definidas. 

Segundo Cheesman [CHE2001], os princípios fundamentais conceituais dos 

componentes são: 

• Unificação dos dados e da função: um componente de software consiste de 

valores dos dados (ou estado) e as funções que processam estes dados. Esta 

colocação natural das dependências entre os dados e a função melhora a 

coesão. 

• Encapsulamento: o usuário de um componente de software é isolado de como 

os dados desse componente do software são armazenados ou como suas 
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funções são executadas. O cliente depende da especificação do componente, 

mas não da sua implementação. Isto reduz as dependências e o acoplamento 

entre os diversos componentes e sistemas em geral. 

• Identidade: cada componente de software tem uma identidade única. 

Existe em desenvolvimento baseado em componentes um relativo consenso quanto à 

impossibilidade de se separar completamente componentes e arquitetura de software. Segundo 

Werner [WER2000], um componente não pode ser visto de forma completamente 

independente dos outros componentes com os quais se relaciona e de seu ambiente. Desta 

forma, a arquitetura de software assume um importante papel, por ser a partir dela que é 

possível especificar de forma mais detalhada como se dá a interconexão entre os 

componentes. 

Devido às suas características já mencionadas, há várias vantagens de se construir 

componentes, entre elas podemos citar: 

• Reusabilidade: a reutilização da funcionalidade do componente nas mais 

diversas aplicações. Podendo-se inclusive criar softwares inteiros apenas 

através do reuso de componentes já criados anteriormente. 

• Produtividade: com o estabelecimento de uma interface bem definida e a 

redução da complexidade através do encapsulamento, pode-se desenvolver 

aplicações de forma mais rápida e simples. 

• Facilidade de uso e aprendizado: através do modelo fornecedor/consumidor, 

onde o fornecedor cria e disponibiliza os componentes e o consumidor utiliza 

os componentes criados, os desenvolvedores podem rapidamente tornar-se 

mais produtivos no desenvolvimento baseado em componentes sem um 

extenso treinamento. 

• Mudanças executadas com facilidade e rapidez: o aumento da modularidade 

e a ausência de dependências permitem aos desenvolvedores modificar, 

adicionar ou substituir componentes tão rapidamente quanto as necessidades de 

negócio mudam.  

• Melhor foco de negócios: níveis mais altos de abstração permitem que 

desenvolvedores e gerentes de negócios trabalharem juntos para planejar, 

projetar e construir a aplicação em termos de negócio em alto nível.  
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Outros benefícios relacionados com componentes e reutilização, segundo Gimenes 

[GIM2005], são destacados a seguir: 

• Gerenciamento de complexidade: lidando com um número reduzido de 

componentes de cada vez, é possível gerenciar a complexidade do sistema, 

reduzindo, portanto, os riscos de desenvolvimento. 

• Desenvolvimento paralelo: a decomposição do sistema em componentes 

permite a definição de componentes independentes, que podem ser sub-

contratados, pelo menos em parte, aumentando a produtividade. Assim, o 

desenvolvimento pode se concentrar nas interfaces e conectores entre os 

componentes. 

• Aumento de qualidade: a reutilização leva ao aumento de qualidade dos 

componentes, uma vez que estes são previamente utilizados e testados em 

ambientes compatíveis. 

• Facilidade de manutenção e atualização: o fato do sistema ser construído a 

partir de componentes facilita a localização de modificações e atualizações. 

Ainda segundo Gimenes [GIM2005], o desenvolvimento baseado em componentes e o 

reuso apresenta possíveis dificuldades e problemas, que incluem: 

• Seleção do componente certo: encontrar o componente certo disponível é 

uma tarefa difícil. Muita pesquisa ainda precisa ser feita na organização e 

recuperação de bibliotecas de componentes. 

• Confiabilidade dos componentes: é necessário assegurar que os componentes 

foram utilizados e testados anteriormente em um ambiente compatível. Uma 

documentação, que inclua conjuntos de testes para cada componente, deve ser 

fornecida. 

• Custo e tempo de desenvolvimento: o desenvolvimento de software 

usualmente sofre pressões de tempo e custo. Da mesma forma que a 

reutilização pode ajudar (desenvolvimento com reutilização), também pode 

requerer esforço adicional. Esse esforço deve-se à possível reutilização futura 

dos componentes (desenvolvimento para reutilização) e à necessidade de serem 

flexíveis, estáveis e corretos. Tal esforço é consideravelmente superior ao 

necessário para qualquer outro software desenvolvido para uma aplicação 

específica. 
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• Cultura dos engenheiros de software: os engenheiros de software têm boa 

formação, são altamente criativos e gostam, portanto, de inventar soluções 

próprias. Dessa forma, não raramente, são relutantes em confiar em código 

desenvolvido por terceiros e querem ter o controle do desenvolvimento do 

software. 

Os componentes são ditos auto-contidos porque eles podem ser reusados sem 

necessidade de incluir ou depender de outros componentes. Caso exista alguma dependência, 

então, todo o conjunto deve ser visto como o componente reutilizável. A sua fácil 

identificação indica que eles devem estar contidos em um único lugar, ao invés de estarem 

espalhados e misturados com outros artefatos de software ou documentação. Sua interface é 

clara, pois através dela se pode conectar um componente a outro componente ou a outro 

sistema, sem a necessidade de se explicitar detalhes de mecanismos de comunicação; isto em 

última análise facilita o seu reuso. E, finalmente, para atingir seus objetivos é essencial a 

existência de documentação adequada do componente.   

Segundo Sametinger [SAM1997], são características dos componentes: 

• Funcionalidade: atributo essencial de um componente para que este seja 

reusado, pois indicará a sua aplicabilidade a um determinado contexto. 

• Interatividade: considera as diferentes formas de interação entre componentes 

e entre os componentes e o ambiente e a forma como estes se comportam 

frente a estas interações. 

• Interação: indica como acontece a interação entre componentes, e entre 

componentes e seus usuários. 

• Concorrência: preocupa-se com a concorrência entre componentes e com os 

aspectos relacionados para que isso se verifique. 

• Distribuição: atributo relacionado aos fatores necessários para a distribuição 

de componentes permitindo a manutenção de sua comunicação e a troca de 

dados. 

• Formas de adaptação: atributo que indica a preocupação em adaptar o 

componente ao longo do tempo de forma que ele permaneça reutilizável. 
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• Controle de qualidade: atributo que indica a preocupação em avaliar e 

garantir a qualidade do componente. 

Os componentes necessitam de uma especificação que apresente o que o componente 

faz e como se comporta quando os serviços são usados. Os serviços indicados pela 

especificação devem ser providos por algum desenvolvedor que implementa o componente, 

expressando-os em termos de códigos e dados. Dividir as especificações dos componentes em 

várias interfaces diminui os custos de atualização e substituição de componentes. 

 Em geral, a implementação de um componente, desde que atenda à sua especificação, 

pode ser realizada em diferentes linguagens de programação ou plataformas. Além disto, um 

componente pode ser substituído por outro em uma dada aplicação, desde que ambos atendam 

à mesma especificação. 

Assim, para que um novo componente substitua um outro existente, basta que ele 

implemente as especificações necessárias, podendo inclusive acrescentar novas 

especificações. Dessa forma, permanecerá a compatibilidade com a especificação anterior, e 

novas funcionalidades são adicionadas através da nova especificação. 

A idéia de que os componentes devem ser completamente independentes e que sigam 

uma especificação faz com que a sua substituição não afete o conjunto dos demais 

componentes. Caso haja dependência na execução do componente, a habilidade de 

substituição estará comprometida. 

Os componentes podem assumir varias formas. Essas formas, que podem ser vistas 

detalhadamente na figura 2.1 e na tabela 2.1, estão relacionadas ao ciclo de criação/execução 

dos componentes. 

Para a criação de um componente é necessário desenvolver uma especificação do 

componente. A principal parte dessa especificação são as chamadas interfaces do 

componente. A especificação do componente deve ser independente da implementação do 

componente. Ao se instalar a implementação do componente, passamos a ter um componente 

instalado. Cada instância criada do componente instalado é chamada de objeto do 

componente. 
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Figura 2.1 – Formas dos componentes segundo Cheesman [CHE2001]. 
 

Tabela 2.1 – Descrição das formas dos componentes segundo Cheesman [CHE2001] 

Forma do componente Descrição 

Especificação do componente 

É uma especificação de uma unidade do software que 
descreve o comportamento de um conjunto de objetos do 
componente e define uma unidade da implementação. O 
comportamento é definido como um conjunto de 
interfaces. 

Interface do componente É uma definição do conjunto de comportamentos que 
podem ser oferecidos por um objeto do componente 

Implementação do componente 

É uma realização de uma especificação do componente, 
que é desenvolvida independentemente. Isto significa que 
pode ser instalado e substituído independentemente de 
outros componentes. Não significa que é independente de 
outros componentes, pois pode ter muitas dependências e 
nem significa necessariamente que é um único item físico, 
tal como um único arquivo. 

Componente instalado 

É uma cópia instalada de uma implementação do 
componente. Uma instalação do componente é a sua 
disponibilização para uso pelo ambiente runtime, 
possibilitando que seja criada uma instância do 
componente, ou que uma de suas operações seja 
executada.  

Objeto do componente 

É uma instância do componente instalado. Um objeto com 
seus próprios dados e identidade única. Um componente 
instalado pode ter vários objetos, cada um com sua 
identificação. 
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Há ainda algo a se acrescentar em relação à especificação de componentes: ela pode 

ser dividida em especificação de uso, especificação de implementação e especificação de 

conectores. A especificação de uso é a responsável por fornecer interfaces de acesso e de 

operações do componente. A especificação de implementação é uma parte da especificação 

que não precisa ser conhecida pelo usuário do componente; ela inclui interfaces que são 

requeridas para a sua construção ou seu funcionamento. 

A especificação de conectores define a forma de comunicação entre os componentes. 

Essa comunicação pode ser feita através de chamada explícita de procedimentos (síncrona e 

assíncrona); propagação de eventos implícita; colocação de objetos em uma estrutura de 

dados de saída, a partir da qual podem ser consumidos por outros componentes; dentre outras 

formas. 

 

2.2 Modelo de Componentes 
 

O Modelo de componentes mostra a organização e a dependência entre os 

componentes. Ele pode reutilizar componentes de outros frameworks já existentes. Segundo 

Bachmann [BAC2000] e Spagnoli [SPA2003], não existe ainda um consenso sobre o que 

deve ou pode estar incluído em um modelo de componentes, mas se espera através dele 

definir os seguintes padrões e convenções: 

• Tipos de componentes: definidos em termos das interfaces que implementam, 

onde cada interface em um componente corresponde a um tipo. Caso um 

componente implemente as interfaces A e B, então ele é do tipo A e B, 

garantindo-lhe uma capacidade polimórfica em relação a esses tipos. Isto 

permite que esses diferentes tipos de componentes desempenhem diferentes 

papéis no sistema, bem como participem de diferentes formas de interação. 

• Formas de interação: definição da forma de interação entre componentes e 

entre componentes e o framework de componentes, através da especificação de 

como os componentes são localizados, o protocolo de comunicação usado e 

como a qualidade dos serviços é alcançada. A classe de interação entre 

componentes compreende restrições quanto aos tipos de componentes que 

podem ser clientes de outros tipos, o número de possíveis clientes simultâneos 

e outras restrições topológicas. A classe de interação entre componentes e 

frameworks inclui definições relacionadas a gerenciamento de recursos, com o 
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ciclo de vida de um componente (ativação, desativação), formas de gerência, 

persistência e assim por diante. As formas de interação podem dizer respeito a 

todos os tipos de componentes ou apenas a tipos particulares. 

• Definição de recursos: a composição dos componentes é realizada pela 

ligação dos componentes a um ou mais recursos, onde um recurso pode ser 

tanto provido por um framework de componentes como por algum componente 

utilizado no framework. O modelo de componentes descreve quais recursos 

estão disponíveis a cada componente e como e quando eles são associados a 

estes recursos. Em contrapartida, o framework vê os componentes como 

recursos a serem gerenciados. 

 

2.3 Framework de Componentes 
 

Segundo Gimenes [GIM2005], um framework oferece um esquema de implementação 

a partir do qual suas classes podem ser estendidas ou instanciadas para desenvolver aplicações 

específicas. 

O ambiente criado para dar suporte aos componentes e que funciona como integrador, 

deve ser projetado de forma a tornar flexível as substituições e evoluções dos componentes. 

Para conseguir tal flexibilidade, deve-se investir na arquitetura e no projeto inicial do sistema 

como um todo, com ênfase no reuso e na flexibilidade individual do componente e na 

flexibilidade do ambiente de suporte. 

Para construir aplicações com componentes, é necessário que esses componentes 

estejam em conformidade com o ambiente para que o seu “encaixe” seja feito corretamente. É 

através dessa conformidade que os componentes poderão interagir entre si e com o ambiente. 

O framework de componentes possibilita que os desenvolvedores de componentes e 

aplicações não precisem se preocupar em implementar em suas aplicações inúmeros serviços 

complexos para troca de mensagens, passagem de dados e ligação dos componentes. Os 

componentes devem ser empregados através do framework antes de serem compostos e 

executados. A utilização envolve a definição da interface que o componente deve 

implementar de modo que o framework possa gerenciar seus recursos, implementando dessa 

forma o contrato em nível de sistema. 
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Componentes utilizados dentro de um mesmo framework podem ser combinados. A 

composição expressa funcionalidades específicas dos componentes e da aplicação, 

implementando assim um contrato em nível de aplicação. Os mecanismos necessários para 

esta interação são providos pelo framework. 

Conforme Bachmann [BAC2000], existem basicamente dois tipos de associações entre 

componentes: associação prévia e associação tardia. Na associação prévia, há a necessidade 

de que os desenvolvedores de componentes tomem algumas decisões que possibilitarão 

efetivamente associar algum recurso ao componente, ou mais especificamente: regras que 

indicarão como essa associação vai ocorrer. A associação tardia significa o oposto, pois os 

desenvolvedores de componentes não devem tomar nenhuma decisão que regule futuras 

associações. 

A associação tardia, entretanto, exige a imposição de restrições adicionais por parte do 

framework de componentes aos desenvolvedores de componentes. Estas restrições 

correspondem a como devem ser apresentados os serviços dos componentes e como os 

componentes podem interagir quando seus serviços forem utilizados. Esta maior 

complexidade na definição dos componentes é o preço pago para possibilitar a associação 

tardia. Entretanto, os frameworks que possibilitam esse tipo de associação oferecem maior 

flexibilidade para a substituição de componentes, e para a integração com outras partes e 

componentes comerciais. 

Segundo Spagnoli [SPA2003], são serviços presentes no framework de componentes: 

• Definição de um padrão para saber quais serviços os componentes 

disponibilizam e como invocar esses serviços. 

• Definição de um padrão para solicitação de serviços a componentes externos. 

• Ativação e desativação de instâncias dos componentes. 

• Serviços de controle de acesso. 

• Conexões seguras para transmissão das informações. 

• Níveis de isolamento para garantir segurança e conexões confiáveis entre os 

componentes. 

• Gerenciamento de transações distribuídas, garantindo a consistência dos dados. 

• Suporte à comunicação assíncrona entre os componentes. 
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Para melhor compreender como funciona o relacionamento entre componente, modelo 

de componentes e framework de componentes; podemos observar a figura 2.2, retirada de 

Spagnoli [SPA2003]. 

 

 
Figura 2.2 – Relacionamento entre componentes, modelo de componentes e framework de componentes segundo 

Spagnoli [SPA2003]. 
 

Deve-se perceber que o próprio framework, além de servir como suporte para 

componentes que serão adicionados a ele, pode ser composto por vários componentes que 

combinados resultam na sua funcionalidade. 

 

2.4 Desenvolvimento Baseado em Componentes na Indústria 
 

A engenharia de software baseada em componentes vem se tornando um paradigma 

bastante popular para desenvolvimento de software, como podemos ver em Meyer 

[MEY1998]. Como foi visto nos tópicos anteriores, o desenvolvimento baseado em 

componentes tem diversas vantagens. Essas vantagens já foram várias vezes testadas e 

confirmadas em ambientes acadêmicos, mas até hoje estudos mais aprofundados vêm sendo 

feitos a respeito dessas vantagens em ambientes industriais. 

Conforme visto em Sato [SAT1997], parte da dificuldade em se fazer estudos mais 

aprofundados da tecnologia de componentes em indústrias se dá devido aos riscos de 

experimentar uma nova tecnologia em projetos reais.  
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Não é de se esperar diferenças de desempenho e de qualidade entre estudos realizados 

no meio acadêmico e no meio industrial. Provavelmente, até mesmo os sistemas não baseados 

em componentes que estão em utilização nas indústrias hoje em dia, tiveram certa rejeição 

inicial devido ao medo de mudança, o medo do “novo”, por parte dos seus utilizadores na 

época em que foram instalados. 

Mesmo assim, em Sato [SAT1997] pode-se ver um estudo comparativo na indústria. 

Duas aplicações já existentes foram selecionadas e re-projetadas, criando-se protótipos das 

mesmas com a tecnologia de componentes. O que foi verificado é que o componente utilizado 

para o desenvolvimento da interface gráfica do usuário e para a interface do banco de dados 

melhorou drasticamente a produtividade. Outro fato verificado é que a biblioteca de classes 

genérica baseada em reuso desenvolvida contribuiu para a redução do período de 

desenvolvimento. 

Outra afirmação da vantagem do uso do desenvolvimento baseado em componentes 

para a área de automação pode ser vista em Trkaj [TRK2005], que relata que a automação 

baseada em componentes simplifica claramente o planejamento, a engenharia e o 

comissionamento de plantas complexas e reduzem o tempo necessário para iniciar a produção 

entre 10% e 15%. Também segundo esse estudo, a motivação por trás de sistemas de 

automação baseados em componentes é o aumento da reusabilidade e a redução de forma 

notável dos testes de função durante a comissão. 

Da mesma forma que uma biblioteca de classes genérica reduz o período de 

desenvolvimento, o próprio desenvolvimento baseado em componentes também contribui 

para essa redução de tempo, como visto nos tópicos anteriores. Essa redução se dá devido à 

não necessidade de reprogramação de trechos de código que já foram escritos anteriormente 

para solucionar um problema equivalente. A redução do período de desenvolvimento também 

se dá devido à não necessidade de alteração do código da aplicação quando há necessidade de 

substituição de um componente por outro, como visto em Favre [FAV2002]. 

Segundo Andrade [AND2005], o desenvolvimento baseado em componentes é uma 

técnica promissora para o desenvolvimento de sistemas industriais, pois ela atende aos 

requisitos de distribuição, flexibilidade, escalabilidade, adaptação, interoperabilidade, 

reusabilidade, acesso via web e possibilidade de uso de algoritmos inteligentes em seu código. 

Esses são requisitos que, hoje em dia, são exigências no que diz respeito a desenvolvimento 

de sistemas de software na área industrial.  
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Uma das razões para se estudar desenvolvimento baseado em componentes em 

aplicações industriais, conforme visto em Möller [MOL2004], Heineman [HEI1998], Lee 

[LEE2004] e nos tópicos anteriores, é que os desenvolvedores podem conseguir benefícios de 

negócio consideráveis em termos de redução de custos, redução do tempo de produção e 

aumento da qualidade. Há, entretanto, riscos relacionados à adoção de uma nova tecnologia, 

fazendo-se com que sejam necessárias avaliações prévias.  

Os possíveis riscos são diminuídos com a adoção do reuso, pois componentes 

reutilizados já foram previamente testados em seus testes unitários e restaria a se fazer apenas 

o teste de integração com o novo sistema a ser desenvolvido. Como visto em Grundy 

[GRU2000], Capretz [CAP2001], Lee [LEE2004] e Wang [WAN2005], o reuso é o conceito 

chave do desenvolvimento de sistemas baseados em componentes. Entretanto, encontrar 

componentes de software apropriados para o reuso em questão pode vir a ser uma tarefa 

árdua. 

As principais formas de reuso de componentes são: reuso de componentes utilizados 

anteriormente em outras aplicações da mesma empresa ou do mesmo grupo de 

desenvolvimento e; reuso de componentes comerciais, que são componentes desenvolvidos e 

vendidos por empresas de software especializadas nesse tipo de serviço. Ambos os tipos de 

reuso são feitos através de adaptações do componente em questão para se conseguir uma 

interação entre o mesmo e o sistema em desenvolvimento. 

A seqüência de passos seguidos entre a escolha de um componente e sua utilização na 

construção de um sistema é descrita através da figura 2.3, baseada no trabalho de Brown 

[BRO1996]. Inicialmente os componentes disponíveis para reuso são identificados e os que 

possuem interfaces e funcionalidades compatíveis com as necessitadas são qualificados e 

escolhidos. No segundo passo, é feita uma adaptação para que os componentes tornem-se 

compatíveis com a arquitetura do sistema em produção. O terceiro passo consiste na 

composição dos componentes adaptados e união dos mesmos com o framework em 

desenvolvimento, resultando em um novo sistema. O último passo diz respeito à atualização 

de um componente, que é feita de forma independente dos demais componentes e do 

framework. 
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Figura 2.3 – Seqüência de passos entre a escolha de um componente e sua utilização na construção de um 

sistema, baseado no trabalho de Brown [BRO1996]. 
 

As mudanças freqüentes de demanda do mercado e o alto nível de competitividade 

entre empresas nos dias de hoje acarretam na indústria o aumento da exigência para 

desenvolvimento ou adaptação de sistemas de software em tempo cada vez menores. Segundo 

Čengić [CEN2006], negócios de manufatura ágeis são conseguidos através de sistemas de 

manufatura re-configuráveis que permitem uma rápida adaptação às demandas do mercado. 

Essa agilidade é proporcionada pelo desenvolvimento baseado em componentes, devido, 

dentre outras coisas, ao reuso de componentes e ao desenvolvimento concorrente dos 

mesmos. 

A automação industrial é uma área com uma longa tradição de reuso de componentes 

de hardware, reduzindo, assim, os custos de produção. Isso ocorre porque nas indústrias 

automatizadas quase todos os dispositivos mecânicos e elétricos e os processos executados 

por esses dispositivos são bem definidos e padronizados, conforme visto em Speck 

[SPE2000]. Por sua vez, essa padronização pode ser conseguida no software através da boa 

definição de componentes e interfaces de comunicação e de criação. Através de padronização 

podemos ligar os componentes criados ou reutilizados, formando um sistema mais complexo. 

Segundo Capretz [CAP2001], as formas de ligação de componentes e de expressar 

seus relacionamentos incluem: 

• Composição: essa relação indica que um componente pode ser a composição 

de um conjunto de componentes. O comportamento de softwares complexos 

pode ser conseguido com a combinação de comportamentos simples de 

diversos tipos de componentes. 
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• Herança: essa relação indica que um componente pode ser generalização de 

outro componente. Ou, de forma contrária, que um componente pode ser uma 

especialização de um outro componente. 

• Uso: essa relação indica que um componente pode interagir com um ou mais 

componentes. 

• Contexto: essa relação associa um componente com um contexto definido por 

um engenheiro de software. Esse relacionamento é do tipo “é parte de”. O 

contexto pode ser um framework. 

Além do reuso, outras vantagens do desenvolvimento baseado em componentes para 

sistemas industriais dizem respeito aos testes, à manutenção e a uma característica conhecida 

como hot swapping, citada em Favre [FAV2002]. Em relação aos testes e à manutenção, a 

vantagem é conseguida devido ao isolamento entre os componentes, fazendo com que ao se 

adicionar um novo componente, os demais não precisem ser testados novamente. Isso ocorre, 

por exemplo, com softwares corporativos, sistemas web, sistemas de tempo real ou até mesmo 

softwares baseados em componentes desenvolvidos para sistemas embarcados, como visto em 

Möller [MOL2004]. 

A vantagem conseguida com o hot swapping é que os componentes podem ser 

instalados, atualizados ou substituídos em tempo de execução, ou seja, a aplicação não precisa 

ser parada para que estas operações sejam feitas. Porém, não é todo framework de 

componentes que fornece tal funcionalidade. Na realidade isso não é tão comum de ser 

encontrado em sistemas disponíveis comercialmente, mas é de uma grande importância 

quando imaginamos sua aplicação em um sistema industrial crítico que não possa ter seu 

funcionamento interrompido. 

O sistema GERINF II, proposto e descrito nessa dissertação, oferece suporte ao 

mecanismo de hot swapping com gerenciamento remoto via web de componentes, como será 

descrito e detalhado nos capítulos subseqüentes. 

A introdução do paradigma do desenvolvimento de software baseado em componentes 

para desenvolvimento de sistemas de tempo real e sistemas embarcados oferece benefícios 

significativos, tais como os mencionados em Tešanović [TES2004]. Esses benefícios são: 

redução da complexidade do sistema com o uso de componentes de uma biblioteca escolhidos 

para prover funcionalidades necessárias ao sistema; rápido desenvolvimento e distribuição de 

softwares de tempo real que, se propriamente projetados e verificados, podem ser reusados em 
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diferentes aplicações embarcadas e de tempo real e; projeto evolucionário com componentes, 

apropriado para sistemas que requerem contínuas atualizações. 

Como já visto, a demanda por sistemas industriais mais robustos, extensíveis, 

adaptáveis e flexíveis é cada vez maior, fazendo-se com que a adoção de novas metodologias 

de engenharia de software e estratégias de desenvolvimento de software torne-se crítica. 

Como visto em Xia [XIA2004], as características de modularidade e interoperabilidade vêm 

sendo as mais importantes nos sistemas de controle modernos. Isso faz com que as estratégias 

de desenvolvimento de software devam suportar a construção de sistemas que montem 

componentes de software altamente flexíveis, escritos em diferentes tempos por vários 

desenvolvedores, conforme Griss [GRI2001]. Essa vantagem de desenvolvimento em paralelo 

ou até mesmo de desenvolvimento de partes de um software com anos de intervalo entre uma 

e outra é suportada pelo desenvolvimento baseado em componentes. 

Tanto na indústria como em qualquer outro ramo de atividade econômica que 

necessite de um sistema corporativo, a rotatividade de arquitetos de software, analistas e 

desenvolvedores pode vir a ser alta, devido à troca de emprego, problemas de saúde, 

problemas familiares, etc. Quando a empresa ou a indústria não utiliza o desenvolvimento 

baseado em componentes, em geral, isso se torna um grande problema. Na maioria das vezes, 

os desenvolvedores saem da empresa sem se preocupar com o que fica para trás. Sendo o caso 

de um desenvolvedor com tempo e, principalmente, com boa vontade, ao sair da empresa, ele 

deve passar todo o seu conhecimento sobre a parte do software que já foi desenvolvida por 

ele. Normalmente isso é uma tarefa difícil, e não raramente o novo desenvolvedor prefere 

refazer todo o serviço ao invés de ter que entender o código desenvolvido por outro 

desenvolvedor. 

A decisão de re-trabalho ou até mesmo o tempo despendido para o entendimento do 

código do antigo desenvolvedor, não raramente, resulta em atraso no projeto. No caso de 

sistemas não baseados em componentes, a dependência entre desenvolvedores não é difícil. 

Pode ocorrer de todo o projeto ficar parado aguardando o novo desenvolvedor se familiarizar 

com a situação. 

No desenvolvimento baseado em componentes esse tipo de problema tende a ser 

bastante reduzido, visto que o sistema é altamente modular, onde cada componente fica sob 

responsabilidade de apenas um ou poucos desenvolvedores. Caso um desenvolvedor precise 

ser substituído, apenas o tempo de desenvolvimento daquele componente será afetado, 

enquanto o desenvolvimento dos demais componentes pode prosseguir normalmente. 
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Além das vantagens descritas acima, pode-se dizer ainda que como o sistema proposto 

nessa dissertação é baseado em componentes, ele pode ter componentes que têm 

funcionalidades da camada EPS ou da camada ERP, que pode ser vista em Kolz [KOL2000], 

ao contrário da maioria dos sistemas de visualização de informações, que apresentam 

funcionalidades exclusivamente de uma das duas camadas. 

Em termos de tecnologia de desenvolvimento de software baseado em componentes, 

no sistema proposto nesta dissertação foi adotada a tecnologia Java em conjunto com a 

tecnologia OPC, que é baseada na tecnologia COM/DCOM. Na literatura há citação de uso de 

outras tecnologias para desenvolvimento de sistemas industriais baseados em componentes, 

como, por exemplo: PECT, Koala, Modelo de Componentes de Rubus, PBO, .NET e PECOS, 

que são citadas por Möller [MOL2004]; e CORBA que é descrita por Möller [MOL2004] e 

Curto [CUR2001]. 
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Capítulo 3 
 
O Sistema Proposto 

 

 

3.1 Uma Visão Geral 
 

O sistema proposto tem como uma de suas principais funcionalidades o fornecimento 

de um mecanismo ágil e robusto de criação de interfaces gráficas para análise e visualização 

de dados provenientes de fontes externas ao sistema. Cada usuário cadastrado com uma 

permissão compatível poderá criar seu próprio ambiente de supervisão e disponibilizá-lo a 

terceiros. 

Todo o sistema foi projetado seguindo os conceitos do paradigma de desenvolvimento 

baseado em componentes. Foram criados módulos que possuem componentes interagindo 

entre si. Cada componente tem sua independência e comunica-se através de interfaces 

específicas do projeto. 

Graças a modularidade, flexibilidade e capacidade de adaptação do sistema, à medida 

que surjam novas necessidades, novos componentes podem ser desenvolvidos e anexados ao 

sistema, sem maiores problemas. Para que o novo componente funcione corretamente no 

sistema, algumas regras devem ser seguidas durante a sua implementação. Essas regras serão 

discutidas mais adiante. 

A idéia básica é que os componentes possam ser anexados de forma simples e que eles 

possam ser configurados independentemente, além de comunicar-se com fontes externas ou 

entre si, seguindo os conceitos de provedor e consumidor. 

A seguir a arquitetura do sistema será explicada mais detalhadamente. 

 

3.2 Arquitetura do Sistema 
 

O sistema pode ser visto, de forma bastante abstrata, como uma separação em 

módulos, onde existe um módulo de comunicação e um módulo de processamento e 

disponibilização de informações, como pode ser visto na figura 3.1. 
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Figura 3.1 – Visão abstrata do sistema dividido em módulos. 

 

O módulo de comunicação é responsável por acessar e disponibilizar informações de 

agentes externos ao sistema para que essas informações possam ser disponibilizadas ao 

usuário sob forma mais amigável através dos ambientes desenvolvidos. 

O módulo de processamento e disponibilização de informações é o responsável, dentre 

outras coisas, pelas seguintes funções: configuração do módulo de comunicação; recepção de 

informações vindas do módulo de comunicação; criação e configuração de ambientes de 

supervisão; gerenciamento de comunicação entre os componentes; gerenciamento de 

configuração dos componentes e gerenciamento de permissões entre usuários, grupos e 

ambientes. 

A seguir será detalhado, com a ajuda de diagramas em UML (Unified Modeling 

Language) [UML2007], cada módulo do sistema mostrado na figura 3.1. 

 

3.2.1 Módulo de Comunicação 
 

A comunicação com os diversos dispositivos de chão-de-fábrica se tornou uma 

necessidade para a indústria. Porém, essa comunicação é uma tarefa bastante complexa, tendo 

em vista que comumente cada fabricante desenvolve os seus próprios drivers e protocolos de 

comunicação. 

De acordo com o citado anteriormente, o aspecto modular foi levado em consideração 

para a concepção do sistema, de forma a facilitar a eliminação de erros durante a sua 

validação como um todo, além de propiciar o incremento das suas capacidades, ou seja, 

possibilitando sua adaptação a diversos casos. 

O módulo de comunicação obtém os dados remotos dos processos industriais através 

de um modelo de interfaces de comunicação compacta, simples e de baixo custo. De forma 

resumida, desenvolveu-se um modelo para a concepção de diferentes interfaces de 

comunicação, que serão utilizadas pelo sistema para obter dados de diferentes fontes de 
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aquisição. De acordo com esta abordagem, o sistema proposto inicia uma conversação com a 

fonte de dados de acordo com o protocolo de comunicação escolhido (interface), solicitando-

lhe os dados relevantes ao usuário (variáveis selecionadas).  

Dessa forma, torna-se transparente para o restante do sistema a forma como as 

variáveis são adquiridas na fonte de dados, independente do protocolo utilizado. Assim, o 

módulo de comunicação apenas entrega os valores adquiridos ao restante do sistema, que os 

utiliza apropriadamente. 

Ao utilizar o sistema, o usuário deverá associar uma ou mais variáveis a cada 

componente. Isso é feito na configuração da comunicação dos componentes, onde o usuário 

irá selecionar as variáveis a partir da lista de variáveis disponíveis na fonte de dados 

escolhida. 

O sistema proposto já disponibiliza de uma interface GERINF II - OPC, que permite a 

obtenção de dados a partir de servidores OPC. OPC é um padrão de comunicação baseado na 

tecnologia COM/DCOM da Microsoft, que permite a integração e comunicação entre diversos 

sistemas de automação industrial, fornecendo a característica de interoperabilidade ao 

sistema. Essa comunicação é possível através do estabelecimento de regras de uso dos 

componentes COM, permitindo acessar dados em tempo real dentro do ambiente Windows. 

Essa comunicação é feita através de uma arquitetura cliente-servidor, onde o servidor 

disponibiliza dados ao cliente. De acordo com o padrão estabelecido, qualquer cliente OPC 

acessa dados de qualquer servidor OPC, independente do fabricante, desde que na sua 

implementação sejam seguidas as regras estabelecidas no padrão. Assim, a interface OPC do 

sistema atua como um cliente OPC, que requisita dados aos servidores disponíveis. 

Em um servidor OPC, cada variável é chamada de item, sendo que o conjunto de itens 

disponíveis em um servidor está num espaço chamado Namespace. Dessa forma, o módulo de 

comunicação, ao utilizar a interface OPC, irá vasculhar o Namespace do OPC Server para 

determinar a lista de variáveis disponíveis ao usuário, conforme ilustra a figura 3.2. 
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Figura 3.2 – Modelo da interface GERINF II – OPC. 

 

As funcionalidades de comunicação entre o sistema GERINF II e um servidor OPC 

pode ser vista mais detalhadamente na figura 3.3. 

 

 
Figura 3.3 – Diagrama de caso de uso da comunicação. 
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Outras interfaces de comunicação poderão ser adicionadas ao sistema, à medida que se 

torne necessária a obtenção de dados de outras fontes externas diferente da descrita acima. 

 

3.2.2 Módulo de Processamento e Disponibilização de Informações 
 

Esse módulo contém o framework e o modelo do sistema baseado em componentes e 

todos os componentes a eles agregados. Como visto anteriormente, são funções do framework 

de componentes: dar suporte para a inserção de novos componentes; proporcionar utilidade ao 

funcionamento dos componentes; proporcionar a comunicação entre os componentes e 

armazenar os estados de configuração dos componentes.   

A arquitetura do framework criado é baseada no padrão MVC (Model-View-

Controller) [SUN2007]. O MVC é uma arquitetura em três camadas que divide a aplicação 

atribuindo a interface com o usuário à View, o controle da aplicação ao Controller e a lógica 

de negócio e persistência ao Model, conforme a figura 3.4. Essa divisão possibilita uma maior 

flexibilidade, reusabilidade, robustez e modularidade ao sistema, além de facilitar os casos em 

que seja necessária a distribuição do mesmo em mais de uma máquina. 

 

 

 

 
Figura 3.4 – Modelo MVC do framework. 

 

Na camada de visão (View) estão presentes as classes referentes às interfaces gráficas 

do sistema, do ambiente de manipulação dos componentes, assim como os pop-ups de 

manipulação do sistema. A grande funcionalidade dessa camada se resume em cumprir a 

função de intermediar a entrada e saída e dados entre o usuário e o sistema. 

Na camada de controle (Controller) estão presentes as classes que fazem a interface 

entre a camada de visão e a camada de modelo (Model). Essa camada é muito importante, 

pois é ela quem decide que ação tomar a partir de um evento externo gerado pelo usuário. E é 

através dela que os dados vindos da base de dados são disponibilizados para a camada de 

visão. 
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Na camada de modelo estão presentes as classes relacionadas à lógica de negócio e à 

persistência, tais como aquelas classes que possuem o estado atual do ambiente e de seus 

respectivos componentes e serão persistidas na base de dados. A figura 3.5 nos mostra mais 

detalhadamente a divisão entre a visão, o controle e o modelo. 

 

 
Figura 3.5 – Diagrama de classes resumido dividido em camadas. 

 

Deixando-se de lado as camadas de visão e de controle, podemos nos concentrar na 

camada de modelo, que é onde está presente a estrutura principal da aplicação. É nela onde se 

encontra boa parte das funcionalidades da arquitetura. A figura 3.6 nos mostra um diagrama 

de classes resumido referente à lógica de negócio nessa camada. 
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Figura 3.6 – Diagrama de classes resumido da lógica de negócio. 

 

Como pode ser visto na figura 3.6, existe a idéia de que um objeto da classe 

“AmbientePOJO” pode possuir vários objetos da classe “ComponentePOJO”, e um 

“ComponentePOJO” pertence a um “AmbientePOJO”. A classe “ComponenteDAO” é 

responsável pelo acesso à base de dados referente aos objetos da classe “ComponentePOJO”, 

enquanto a classe “AmbienteDAO” é responsável pelo acesso à base de dados referente aos 

objetos da classe “AmbientePOJO”. 

Cada objeto da classe “ComponentePOJO” tem obrigatoriamente uma 

“ConfiguracaoComponentePOJO” e é de um “TipoComponentePOJO”. A classe 

“TipoComponenteDAO” é responsável pelo acesso à base de dados referente aos objetos da 

classe “TipoComponentePOJO”. Cada componente pode se comunicar com outros 

componentes através da classe “ComunicacaoComponentePOJO”, esta é a razão do 

relacionamento entre a classe “ComponentePOJO” e a classe 

“ComunicacaoComponentePOJO” e do auto-relacionamento na classe 

“ComunicacaoComponentePOJO”. Caso o objeto da classe “ComponentePOJO” possua uma 

comunicação com o meio externo, então o objeto da classe “ComunicacaoComponentePOJO” 

se relaciona com um objeto da classe “ComunicacaoExternaPOJO”, que por sua vez se 

relaciona com um “ServidorPOJO”. A classe “ServidorDAO” é responsável pelo acesso à 

base de dados referente à objetos da classe “ServidorPOJO”. 
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As classes “UsuarioPOJO” e “AmbientePOJO” estão conectadas através da classe 

“UsuarioAmbientePOJO”, por meio de um identificador, que é o objeto da classe 

“UsuarioAmbienteID”. Esse identificador é composto por um objeto da classe 

“UsuarioPOJO” e um da classe “AmbientePOJO”. Na classe “UsuarioAmbientePOJO”, existe 

um atributo chamado “permissão”, que é responsável pelo controle de acesso do usuário ao 

ambiente em questão. A classe “UsuarioDAO” é responsável pelo acesso à base de dados 

referente aos objetos da classe “UsuarioPOJO”. 

Seguindo o mesmo caminho das classes acima, as classes “GrupoPOJO” e 

“AmbientePOJO” estão conectadas através da classe “GrupoAmbientePOJO”, por meio de 

um identificador, que é o objeto da classe “GrupoAmbienteID”. Esse identificador é 

composto por um objeto da classe “GrupoPOJO” e um da classe “AmbientePOJO”. Na classe 

“GrupoAmbientePOJO” existe um atributo chamado “permissão”, que é responsável pelo 

controle de acesso ao ambiente por parte dos usuários pertencentes a esse grupo. A classe 

“GrupoDAO” é responsável pelo acesso à base de dados referente aos objetos da classe 

“GrupoPOJO”. 

Como nos casos vistos acima, as classes “UsuarioPOJO” e “GrupoPOJO” estão 

conectadas através da classe “UsuarioGrupoPOJO” por meio de um identificador, que é o 

objeto da classe “UsuarioGrupoID”. Esse identificador é composto por um objeto da classe 

“UsuarioPOJO” e um da classe “GrupoPOJO”.  

A figura 3.7 mostra o diagrama entidade-relacionamento referente ao banco de dados 

da aplicação. Todo o acesso à base de dados está sendo feito com o auxílio do framework de 

persistência Hibernate. No Hibernate, os objetos a serem registrados na base de dados são 

mapeados em arquivos “.xml” e existe, ainda, um outro arquivo “.xml” que é responsável por 

todas as configurações de acesso à base de dados. 
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Figura 3.7 – Diagrama entidade-relacionamento do sistema. 

 

Pelo diagrama de entidade-relacionamento podemos verificar como são armazenados 

os dados do sistema. Um usuário pode possuir vários ambientes como criador ou como 

utilizador. Cada ambiente que o usuário tem acesso possui uma permissão própria. Da mesma 

forma, um ambiente pode ser utilizado por diversos usuários, cada um com sua própria 

permissão, que pode ser a mesma permissão de outros usuários. 

Um usuário pode pertencer a vários grupos e um grupo pode conter diversos usuários. 

Dessa forma, os usuários que pertençam a um grupo terão acesso aos ambientes que esse 

grupo tenha permissão. Fazendo uma análise mais profunda, pode-se ver que um usuário pode 

ter uma permissão de acesso a um ambiente através da tabela “usuário_ambiente” e outra 

permissão de acesso através da tabela “grupo_ambiente”, por meio de um grupo que ele faça 

parte. Para esse caso, o sistema define que a permissão do usuário se sobrepõe à permissão do 

grupo, gerando assim uma espécie de exceção ao grupo. 

Como exemplo de exceção, podemos imaginar um usuário “João”, que pertença ao 

grupo “Engenheiros”. Caso a permissão de “João” em relação ao ambiente “Monitoramento” 

seja apenas de leitura, e a permissão do grupo “Engenheiros” seja de edição, então todo o 

grupo “Engenheiros” poderá editar o ambiente, com exceção de “João” que poderá apenas ler. 
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Continuando na interpretação do diagrama, pode-se ver que um ambiente pode possuir 

diversos componentes e um componente pertence exclusivamente a um ambiente. Cada 

componente, por sua vez, possui uma configuração própria e é de um tipo. Esse componente 

pode, também, comunicar-se com outros componentes ou com um servidor, através de uma 

comunicação externa. 

O sistema também possui um sub-módulo de upload/download de arquivos que 

trabalha na máquina servidora do sistema. A tecnologia utilizada para essa funcionalidade foi 

a RPC (Remote Procedure Call), que é uma chamada remota de procedimento de um processo 

de uma máquina para um processo de outra máquina. O sub-módulo presente na máquina 

servidora é iniciado automaticamente e fica como um serviço na máquina. Para se criar o 

serviço referido, foi utilizado o software Java Service que permite que aplicações Java sejam 

criadas como serviços e tenham sua execução iniciada no momento da iniciação do sistema 

operacional. 

O tipo de RPC utilizado foi o RMI (Remote Method Invocation), que permite que 

métodos Java sejam invocados por máquinas remotas. Basicamente, existe a aplicação de 

carregamento de arquivos, com seus métodos, executando na máquina servidora para atender 

chamadas originadas da aplicação cliente, que está na máquina do usuário. A aplicação cliente 

apenas necessita do Stub, que é um objeto local que promove a interface com os objetos 

remotos, recebendo as requisições do cliente e repassando-as para o servidor, para 

posteriormente receber as respostas do servidor e enviá-las à aplicação cliente. 

No carregamento de arquivos, o cliente transforma o arquivo presente na máquina 

local em um array de bytes e chama o método remoto de carregar arquivos, passando como 

argumentos o array, o tipo de arquivo e a sua extensão. O método remoto, quando chamado, 

transforma o array de bytes em um arquivo, cria um nome para este e o armazena na máquina 

servidora, repassando o caminho do arquivo para o seu invocador.  Seu funcionamento pode 

ser visto na figura 3.8 
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Figura 3.8 – Aplicação do RMI. 

 

Esse mecanismo de upload/download de arquivos está disponível para qualquer 

componente que queira utilizá-lo, bastando fazer a chamada do método remoto. 

 

3.3 Desenvolvimento de Componentes 
 

Como já foi dito anteriormente, um dos objetivos do sistema é que ele seja flexível o 

suficiente para suportar que novos componentes possam ser adicionados a qualquer momento. 

Dessa forma, componentes podem ser desenvolvidos independentemente e adicionados em 

tempo de execução, sem a necessidade de modificações na estrutura principal do sistema. 

Para que um componente possa ser adicionado ao framework, durante o seu 

desenvolvimento, ele deve seguir algumas regras referentes à sua especificação. Segundo 

Campbell [CAM1992], um framework é um projeto de arquitetura para sistemas orientados a 

objetos. Ele descreve os elementos do sistema e a forma como estes interagem. As interações 

no sistema são definidas por restrições, herança, polimorfismo e regras informais de 

composição. 

Dessa forma, o framework desenvolvido foi feito impondo algumas restrições para a 

inserção de novos componentes. A figura 3.9 mostra a estrutura padrão de um componente do 

sistema. 

 

Conteúdo do Arquivo 

Nome do Arquivo 
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Figura 3.9 – Estrutura padrão de um componente do sistema. 

 

Como podemos ver na figura 3.9, para se criar um componente que seja compatível 

com o framework devemos fazer com que ele estenda à classe “SuperComponente” ou a 

classe “SuperComponenteComunicacao”. Ambas são classes abstratas, ou seja, não podem ser 

instanciadas diretamente. O desenvolvedor do componente ao estendê-las herdará vários 

atributos e métodos de essencial funcionalidade do componente em relação ao ambiente. 

A diferença entre herdar da classe “SuperComponente” e herdar da classe 

“SuperComponenteComunicacao” é que ao se herdar da primeira o componente poderá 

apenas ter suas configurações salvas no banco de dados, enquanto que ao se herdar da 

segunda o componente poderá, além de salvar suas configurações, comunicar-se com fontes 

externas e com os demais componentes presentes no ambiente que também suportam 

comunicação. Um exemplo de um componente que não suporta comunicação é o componente 

“Logo”, que serve para mostrar imagens na tela; por outro lado, um exemplo de um 

componente que suporta comunicação é o componente “Régua”, que recebe valores de 

entrada através da comunicação e o disponibiliza na tela. 

Todos os componente deverão implementar os métodos descritos na interface 

“IConfiguracaoComponente” e que não foram implementados nem na classe 

“SuperComponente” nem na “SuperComponenteComunicacao”. As classes 

“ConfiguracaoComponente1” e “ConfiguracaoComponente2” deverão ser implementas pelo 

desenvolvedor e a classe “SuperConfiguracaoComponente” é fornecida pelo framework. 
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As classes “ConfiguracaoComponente1” e “ConfiguracaoComponente2” servem para 

os casos de componentes configuráveis pelo usuário. Essas configurações devem ser salvas no 

banco de dados, e para que isso ocorra com sucesso através do framework essa classe deve 

estender “SuperConfiguracaoComponente”. Exemplos de configuração de componente 

seriam, por exemplo: cor de fundo, cor de letra, etc. 

As classes “ComunicacaoComponentePOJO”, “ComunicacaoExternaPOJO”, 

“ServidorPOJO” e “Tag” são fornecidas pelo framework e ligadas direta e indiretamente à 

classe “SuperComponenteComunicacao”, tornando as comunicações externas (entre o 

componente e uma fonte externa de dados) e internas (entre componentes de um mesmo 

ambiente) transparentes ao desenvolvedor dos componentes. Para esse caso, os métodos 

presentes em “IComunicacaoComponente”, que são de implementação obrigatória, estão 

implementados na classe “SuperComponenteComunicacao”. 

O auto-relacionamento da classe “ComunicacaoComponentePOJO”, como já foi dito, 

possibilita a comunicação entre componentes de um mesmo ambiente. Dessa forma, pode 

existir uma cadeia de comunicação entre componentes, e apenas um deles se comunicando 

com o ambiente externo, como mostrado na figura 3.10. 

 

 
Figura 3.10 – Exemplo de comunicação entre componentes de um mesmo ambiente.  

 

Na figura 3.10 podemos ver um exemplo de comunicação entre componentes de um 

mesmo ambiente, onde um componente do tipo “Régua” obtém o valor de um campo do 

componente “Tabela”, que por sua vez obtém esse valor de um componente “Medidor”, que 

obtém esse valor de um componente “ValorÚnico” que, finalmente, obtém esse valor de uma 

fonte de dados externa. 

Um novo componente ao ser criado deve ser testado individualmente para descobrir se 

existem falhas no seu funcionamento e também para verificar se sua funcionalidade está 

condizente com a especificação. A esse teste individual se dá o nome de Teste Unitário, ou, 

para o caso de componentes, Teste de Componente. 
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Após o novo componente ter sido individualmente testado com sucesso e se os 

resultados obtidos no teste forem positivos, ele deverá ser adicionado ao framework e 

novamente testado, em um teste agora chamado de Teste de Integração. Neste novo teste, as 

funcionalidades referentes às interfaces entre o componente e o framework serão testadas, 

como, por exemplo, as funcionalidades de armazenamento de configuração do componente, 

comunicação entre componentes e comunicação externa ao framework. 

Caso o novo componente passe com sucesso nos testes de unidade e teste de 

integração, ele estará apto a exercer suas funcionalidades corretamente no framework, e se 

tornará mais um componente disponível para utilização pelos usuários. 

Um exemplo da interação entre alguns componentes, o framework e o módulo de 

comunicação pode ser visto na figura 3.11. 

 

 
Figura 3.11 – Diagrama de componentes exemplificando interação entre o módulo de comunicação, o framework 

e alguns componentes adicionados ao framework. 

 

Como podemos ver na figura 3.11, existe o componente chamado de “Módulo de 

Comunicação”, que interage com o framework através de uma interface de comunicação 

externa. Existem também diversos componentes que foram desenvolvidos e anexados ao 

framework, dentre eles, pode-se verificar que o componente “Logo” tem uma configuração, 

mas não se comunica com os demais componentes, nem se comunica com outras fontes 
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externas. Os demais componentes possuem uma configuração e podem se comunicar entre si 

e com fontes externas. 

 

3.4 Gerenciador de Componentes 
 

 O gerenciador de componentes é uma aplicação via web que foi desenvolvida com a 

finalidade de inserir, remover, habilitar e desabilitar componentes do sistema em tempo de 

execução, sem a necessidade de parar o sistema e sem a necessidade de uma intervenção 

direta no mesmo. Suas funcionalidades, juntamente com as do sistema GERINF II, podem ser 

vistas na figura 3.12. 

 

 

Figura 3.12 – Diagrama de caso de uso do sistema GERINF II e do gerenciador de componentes. 

 

 O gerenciador de componentes foi desenvolvido utilizando o Struts Framework, que é 

um projeto de código fonte aberto mantido pela Apache Software Foundation. Ele também 

implementa o padrão MVC para aplicações Java com Internet. 

 O padrão MVC, como mencionado anteriormente, tem como finalidade dividir a 

aplicação em três camadas: camada de apresentação (View); camada de controle (Controller) 

e; camada de negócio (Model). Com a utilização do Struts Framework, todo o controle é feito 

com o auxílio de um arquivo de configuração chamado “struts-config.xml”, como visto na 

figura 3.13.  
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Figura 3.13 – Modelo MVC usando o Struts Framework, segundo Souza [SOU2004]. 

  

Como podemos ver na figura 3.13, os passos seguidos por uma aplicação feita com o 

uso do Struts Framework para responder uma requisição do usuário são os seguintes: 

1. O usuário faz uma requisição através do Browser. 

2. A ActionServlet verifica informações no “struts-config.xml”. 

3. Caso necessário e caso exista um formulário, a ActionServlet valida 

informações enviadas pelo usuário. 

4. O resultado da validação é retornado pela ActionForm. 

5. A ActionServlet passa o controle da aplicação para a Action responsável pelo 

controle da requisição. 

6. Caso necessário, informações são enviadas para a camada de negócio e podem 

ser persistidas ou consultadas. 

7. As informações da camada de negócio são retornadas para a Action. 

8. O controle retorna para a ActionServelet. 
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9. As informações resultantes da requisição do usuário são passadas para a 

camada de visão. 

10.  As páginas JSP são convertidas para HTML e mostradas ao usuário através do 

Browser. 

A figura 3.14 ilustra a arquitetura do gerenciador de componentes, separando-as em 

camada de controle e camada de modelo, relativas ao modelo MVC. Como se pode ver, as 

classes “GerenciadorAction” e “AnexaComponenteForm” são responsáveis pelo controle da 

aplicação; enquanto as classes “GerenciadorComponente”, “TipoComponentePOJO” e 

“TipoComponenteDAO” são responsáveis pela lógica de negócio e acesso à base de dados. A 

camada de visão fica a cargo das páginas JSP. 

 

 
Figura 3.14 – Diagrama de classes resumido do gerenciador de componentes. 

 

 O mesmo código de acesso ao banco de dados utilizado na aplicação principal 

(TipoComponenteDAO e TipoComponentePOJO) foi utilizado também no gerenciador de 

componentes, demonstrando a vantagem da utilização do padrão MVC. 

Através do gerenciador de componentes, o desenvolvedor pode fazer uma atualização 

no sistema através de um computador remoto, sem precisar saber detalhes de como essa 

atualização é feita. Essa facilidade somente é conseguida devido à característica da arquitetura 

do sistema que é baseada em componentes e possui um método de criação de componentes 

baseado no padrão de projeto factory method [GAM2003]. 
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 O factory method é um padrão de projeto que define uma interface para criação de 

objetos, mas deixa que a fábrica decida que classe instanciar. Esse padrão define que não deve 

haver alteração no código devido à escolha da instância criada. Esse tipo de padrão é usado 

quando a classe não pode antecipar que tipo de classe de objeto deve ser criado. 

No caso do sistema proposto, a fábrica retorna diferentes instâncias de subclasses da 

superclasse “SuperComponente” de acordo com o dado recebido, ou seja, de acordo com o 

componente a ser criado. 

Para se inserir um novo componente com a finalidade de torná-lo disponível para 

utilização pela fábrica de criação de componentes do sistema, o usuário deverá acessar a 

página de inserção de componentes do gerenciador de componentes e preencher os campos 

necessários. Após o preenchimento dos campos, uma seqüência de procedimentos é seguida 

pelo gerenciador de componentes, já no lado servidor. Esses procedimentos são os seguintes: 

• Upload do componente: o componente indicado pelo desenvolvedor é 

transferido para a máquina servidora, onde se encontra a aplicação principal. 

Dessa forma o componente poderá estar à disposição para utilização. 

• Assinatura do componente: o componente recebido no computador remoto é 

assinado, pois essa é uma imposição de segurança para utilizá-lo através da 

tecnologia Java web start. 

• Modificação do arquivo “manifest” da aplicação principal: esse arquivo 

encontra-se dentro do “.jar” da aplicação principal e é responsável por indicar, 

entre outras coisas, o local onde se encontram todos os arquivos “.jar” 

utilizados pela aplicação. Dessa forma, o componente assinado deve ser 

adicionado à lista de arquivos “.jar” utilizados pela aplicação principal. 

• Assinatura do arquivo “.jar” da aplicação principal: já que o “manifest” da 

aplicação principal foi alterado, o arquivo “.jar” da aplicação principal deverá 

ser assinado novamente. 

• Modificação do arquivo “.jnlp”: esse arquivo é responsável por indicar onde 

fica o arquivo “.jar” principal a ser rodado pelo Java Web Start e onde ficam 

todos os “.jar” que precisam ser baixados para a máquina do usuário para que a 

aplicação Web Start funcione com sucesso. Dessa forma, o componente 

assinado deve ser adicionado à lista de arquivos “.jar” presentes no arquivo 

“.jnlp”. 
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• Inserção do novo componente no banco de dados: o novo componente é 

adicionado no banco de dados com as informações: 

o Classe principal: é a classe que será chamada no momento de criação 

de uma instância do componente. 

o Figura: é a figura que ficará aparente no ambiente, como opção de 

criação de uma nova instância de um componente desse tipo pelo 

usuário. 

o Habilitado: informa se o componente está habilitado ou não para 

utilização pelos usuários. 

o Nome do Jar: indica o nome do arquivo “.jar” do componente, para que, 

caso seja necessário remover o componente, o gerenciador de 

componentes posa localizá-lo.  

Para se remover um componente do sistema basta acessar a opção “excluir” da tela de 

“configuração de componentes” presente no gerenciador de componentes. O gerenciador de 

componentes irá, então, seguir os seguintes passos: remover o componente da lista de 

arquivos “.jar” do arquivo “.jnlp”; remover o componente da lista de arquivos “.jar” do 

arquivo “manifest” da aplicação principal; assinar o arquivo “.jar” da aplicação principal; 

excluir o arquivo “.jar” do componente na máquina servidora da aplicação e; excluir a 

referência ao componente no banco de dados. 

 No próximo capítulo serão apresentados exemplos de utilização do sistema proposto 

com os seus diversos componentes criados, de modo a validar as características apregoadas e 

pretendidas para o sistema baseado em componente, dentre elas podemos citar: flexibilidade, 

modularidade, reusabilidade, robustez e simplicidade. 

 

 

 

 

 

 

 



 54

Capítulo 4 
 
Resultados 

 

Neste capítulo serão apresentados alguns cenários de uso da implementação do sistema 

proposto aqui nessa dissertação. Com isto, pretende-se validar a proposta e exibir várias 

características não funcionais oriundas do paradigma baseado em componentes, dentre elas 

podemos citar: flexibilidade, modularidade, reusabilidade, robustez e simplicidade. 

 

4.1 Aplicação Principal 
 

O sistema proposto foi construído de forma a suportar a criação, configuração e 

gerenciamento de ambientes de supervisão dinamicamente. O sistema também oferece suporte 

para que novos componentes de supervisão sejam adicionados a qualquer momento, desde 

que respeitem as regras impostas pelo framework e pelas próprias interfaces de criação de 

componentes. A tela inicial do sistema descrito pode ser vista na figura 4.1. 

Ao criar um novo ambiente de supervisão, o usuário escolhe quais usuários, ou grupos 

de usuários terão que permissões de acesso ao ambiente criado. Por exemplo, digamos que o 

usuário de nome “Pedro” cria um ambiente de nome “Monitoramento Mossoró”. No 

momento da criação, “Pedro” pode atribuir a “João” a permissão apenas de leitura do 

ambiente, e a “José” a permissão de edição do ambiente. Da mesma forma, “Pedro” pode 

atribuir ao grupo “Engenheiros” a permissão de edição do ambiente, e ao grupo “Técnicos” a 

permissão apenas de leitura. Com isso, é visível que, caso “Pedro” queira compartilhar seu 

novo ambiente de supervisão com outros usuários, isso poderá ser feito da maneira mais fácil 

e flexível possível. As telas de criação de um novo ambiente podem ser vistas nas figuras 4.2, 

4.3 e 4.4. 
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Figura 4.1 – Tela inicial do sistema. 

 

 
Figura 4.2 – Tela de escolha de um nome e uma descrição para o novo ambiente a ser criado. 
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Figura 4.3 – Tela de escolha dos usuários que terão permissão de acesso ao novo ambiente. 

 

 
Figura 4.4 – Tela de escolha dos grupos que terão permissão de acesso ao novo ambiente. 

 

Após o ambiente ser criado, uma tela vazia é mostrada no sistema, onde o usuário tem 

total liberdade de adicionar componentes de monitoramento, tais como tabelas, réguas, 

gráficos, medidores, etc., como mostrado na figura 4.5. Cada componente adicionado pode ser 

configurado para monitorar uma ou mais variáveis, de uma ou mais fontes de dados. Cada 

usuário pode possuir vários ambientes criados por ele, além dos ambientes criados por outros 

usuários e disponibilizados a ele através da atribuição de permissão. 
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Figura 4.5 – Novo ambiente criado. 

 

Os componentes que já possuem instâncias criadas no ambiente podem ser arrastados 

e colocados em qualquer posição da tela, dando total liberdade e facilitando a criação das telas 

de supervisão pelos usuários. Após montada, a tela pode ser “travada”, com a finalidade de 

torná-la estática. Caso o usuário queira voltar a manipular a tela, basta “destravá-la”. Essa 

funcionalidade é conseguida através do botão com imagem de cadeado presente na parte 

superior direita do ambiente. Um exemplo de um ambiente criado por um usuário pode ser 

visto na figura 4.6. 
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Figura 4.6 – Ambiente criado por um usuário. 

 

O sistema funciona diretamente na máquina do usuário, acessando um banco de dados 

remoto, presente em um servidor na rede. Para contornar os problemas presentes em sistemas 

desktop originais, como a dificuldade de manutenção e de atualizações, o sistema proposto 

conta com o apoio da tecnologia Java Web Start. Para que o usuário adquira o sistema pela 

primeira vez, basta que ele acesse a intranet e faça o download do sistema. Depois de 

instalado o sistema, as suas atualizações são feitas de forma automática e transparente ao 

usuário cada vez que o sistema é iniciado. 

Caso o usuário não queira baixar o sistema para a sua máquina, ele poderá apenas 

executá-lo no mesmo site em que o sistema está disponível para download. 

A idéia é que, caso seja necessário, cada usuário possa criar seus próprios ambientes 

que satisfaçam a sua vontade e a sua preferência, indo de forma contrária à maioria dos 

sistemas disponíveis hoje em dia, onde apenas poucas pessoas têm a responsabilidade de criar 

ambientes e disponibilizá-los aos demais usuários. 

Essa idéia de criação independente de ambientes não impede que, caso seja necessário, 

apenas um grupo restrito de usuários possa criar e disponibilizar ambientes, deixando essa 

escolha a cargo dos administradores do sistema. 
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A comunicação entre os componentes e as fontes de dados externas ou entre 

componentes e outros componentes é configurada no sistema através de uma tela de 

configuração de comunicação. A tela pode ser vista na figura 4.7. 

 

 
Figura 4.7 – Tela de configuração de comunicação entre os componentes e fontes de dados externas ou entre 

componentes pertencentes a um mesmo ambiente. 

 

A arquitetura elaborada para possibilitar a comunicação entre componentes de um 

mesmo ambiente foi feita de forma a possibilitar a associação tardia entre componentes. 

Como visto anteriormente, os frameworks que possibilitam esse tipo de associação oferecem 

uma maior flexibilidade que os demais, pois a comunicação entre os componentes ocorre sem 

a necessidade de um desenvolvimento específico para isso. 
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A estrutura utilizada para a comunicação interna (entre componentes de um mesmo 

ambiente) é baseada na idéia de disponibilização de objetos em uma estrutura de dados de 

saída. Essa forma de comunicação já foi citada em tópicos anteriores e nada mais é do que a 

disponibilização de objetos que contêm informações que serão consumidas pelos demais 

componentes que queiram se comunicar com o componente provedor. 

Conforme se pode ver na figura 4.7, a janela padrão de comunicação possui 

parâmetros a configurar para que a busca e seleção de Tags sejam realizadas. 

O primeiro refere-se ao filtro utilizado na busca com coringas (semelhante à busca do 

Windows), e os caracteres “?” e “*” podem substituir caracteres ou seqüências de caracteres. 

Por exemplo, ao se digitar a seqüência de caracteres “*opc*”, serão retornadas todas as Tags 

com a palavra “opc” no seu nome. Os próximos parâmetros a serem configurados são o 

endereço da máquina servidora e o nome do servidor de dados. Este último aparece em uma 

lista que é gerada automaticamente quando o endereço é escolhido.  Através da configuração 

desses campos já é possível fazer uma busca por Tags. O resultado será mostrado na primeira 

tabela da tela. Caso o usuário queira realizar uma comunicação entre componentes, basta 

escolher a opção “Ambiente” no campo de endereço do servidor. 

Após feita a busca por Tags, pode-se selecioná-las para que seus valores sejam 

mostrados nos componentes. Para isso, basta que o usuário escolha a Tag que desejar e 

preencha campo “Tempo de Atualização”, que é dado em milissegundos, e refere-se ao 

período de atualização dos dados no componente. Vale lembrar que esta atualização não 

depende exclusivamente do valor cadastrado neste campo, mas também do valor que foi 

utilizado no cadastramento da Tag, caso a comunicação seja com uma fonte externa, ou do 

valor que foi utilizado na criação da comunicação do componente provedor, caso a 

comunicação seja entre componentes. 

O número máximo de Tags escolhidas para visualização de dados pelo componente 

será imposto pelo próprio componente. Por exemplo, o componente “Tabela” pode visualizar 

informações de várias Tags, mas o componente “Régua” pode visualizar informações de 

apenas uma Tag.  

Como visto, o sistema já se apresenta com bastantes funcionalidades ativas. Os tópicos 

a seguir focarão com mais detalhes nos componente que já foram implementados e, ou estão 

completamente em funcionamento, ou em fase de testes. 

Todos os componentes ao herdarem de “SuperComponente” ou 

“SuperComponenteComunicação” já vêm com algumas características fornecidas por sua 
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classe pai, como, por exemplo, o redimensionamento através do clique e arraste do mouse, e a 

capacidade de ser “arrastado” dentro do ambiente para qualquer posição. Os cálculos do 

redimensionamento interno do componente devem ser implementados pelo desenvolvedor do 

componente através de um método que a classe pai obriga a implementação. 

Para inserir um componente no ambiente, basta ir ao ícone que representa o 

componente desejado, conforme a figura 4.8, e arrastá-lo para o ambiente na posição 

desejada. Essa forma de inserção de componente se aplica a todos os tipos de componentes 

disponíveis. 

Na figura 4.8 podemos ver, da esquerda para a direita, os componentes: Régua, 

Medidor, Valor Único, Texto, Gráfico, Logo e Tabela. Esses componentes serão discutidos 

detalhadamente em tópicos posteriores. 

 

 
Figura 4.8: Barra com os componentes disponíveis para inserção no ambiente. 

 

4.2 Gerenciador de Componentes 
 

Para se inserir um novo componente através do gerenciador de componentes, com a 

finalidade de torná-lo disponível para utilização pela fábrica de criação de componentes do 

sistema, o usuário deverá acessar a página de inserção de componentes do gerenciador de 

componentes, ilustrada pelo protótipo presente na figura 4.9. 
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Figura 4.9 – Protótipo da página de inserção de componentes. 

 

 Conforme visto na figura 4.9, o desenvolvedor deverá escolher o componente a ser 

adicionado, dizer qual o caminho completo da classe principal do componente (a classe que 

herda de SuperComponente ou SuperComponenteComunicação), o caminho completo da 

figura do componente (a figura que irá aparecer no botão de criação do componente) e se o 

componente é para começar habilitado (disponível para utilização pelo usuário). 

No caso da classe principal do componente, se ela está no pacote 

“br.ufrn.ClassePrincipal.class”, o caminho que deverá ser dado é apenas 

“br.ufrn.ClassePrincipal”. Para o caso da figura, se ela está no pacote “br.ufrn.figura.gif”, o 

caminho que deverá ser dado é o caminho completo, ou seja, “br.ufrn.figura.gif”. 

Após o preenchimento apenas desses campos, o novo componente já estará disponível 

para utilização pela aplicação principal. Assim, pode-se observar que este é um procedimento 

bem mais simples do que os adotados pelas aplicações não baseadas em componentes. Nessas 

aplicações não baseada em componentes, para se inserir uma nova funcionalidade à aplicação, 

o código fonte da aplicação deve ser alterado, re-compilado e o sistema deve sair de 

funcionamento para que seja substituído pela versão mais nova. 
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No caso da utilização da arquitetura baseada em componentes e do gerenciador de 

componentes via web para o sistema Web Start descrito nessa dissertação, a introdução, 

remoção, habilitação e desabilitação de um componente pode ser feita facilmente de qualquer 

computador que tenha acesso ao sistema esteja instalado, sem necessidade de alteração no 

código fonte ou de parar o sistema em uso, reafirmando assim a flexibilidade do sistema. 

 

4.3 Componente Régua 
 

A idéia deste componente é mostrar o valor de uma variável qualquer ao usuário, de 

uma forma que seja possível analisar com precisão e em tempo real o seu valor e a sua 

condição. Um exemplo do componente pode ser visto na figura 4.10. 

 

 
Figura 4.10 – O componente Régua após ser inserido no ambiente. 

 

Como uma régua comum, o componente Régua é composto por uma barra tracejada 

que pode ser configurada pelo usuário, facilitando a visualização do valor da variável medida 

em um determinado intervalo. Para a utilização do componente Régua, são necessárias as 

seguintes configurações: 

• Mínimo: O valor mínimo do range mostrado pela barra tracejada; 

• Máximo: O valor máximo do range mostrado pela barra tracejada; 

• Intervalo: O espaço entre cada traço da régua. Deve ser cuidadosamente escolhido 

para que haja uma boa visualização; 

• Limite Inferior: O valor mínimo que a variável deve atingir para que seu valor seja 

considerado bom; 
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• Limite Superior: O valor máximo que a variável deve atingir para que seu valor seja 

considerado bom. 

• Título: O nome correspondente ao título do gráfico. 

A tela de configuração é mostrada na figura 4.11. A figura mostra de forma clara onde 

cada atributo deve ser configurado. A única observação é em relação ao atributo intervalo, 

que é configurado através de uma barra. Ela mostra as opções de intervalo disponíveis de 

acordo com os valores máximo e mínimo configurados. 

 

 
Figura 4.11 – Tela de configuração do componente Régua. 

  

A aba de cores é responsável pela configuração de cores do componente, tais como: 

cor de fundo, cor da fonte, cor da base do degrade da régua e cor da parte superior do degrade 

da régua. 
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4.4 Componente Medidor 
 

O Medidor é um componente que permite a leitura de dados de uma variável e exibe 

uma análise gráfica desta variável através de um ponteiro em uma espécie de velocímetro, 

conforme a figura 4.12. 

Esse componente contém uma faixa de valores e zonas que podem ser rotuladas e 

modificadas pelos usuários. Essas zonas também estão associadas a um intervalo de valores, 

permitindo que o usuário do Medidor possa verificar em que zona essa variável se encontra e 

tome decisões conforme os resultados. O Medidor possui uma tela para que o usuário possa 

modificar o formato, a legenda e as configurações de zona e escala do componente, podendo 

assim alterar cor de texto e do componente, tamanho e cor de zona, adicionar e remover 

zonas, definir o intervalo de valores do componente, entre outros. Este ainda possui meios de 

alertar o usuário caso o valor da variável se apresente fora do padrão definido.  

 

 
Figura 4.12 – O componente Medidor após ser inserido no ambiente. 

 

Em seu desenvolvimento optou-se pelo padrão MVC, devido à complexidade do 

componente e sua grande quantidade de atributos. No caso há componentes de modelo, 

controle e visualização, para a melhor divisão de tarefas, conforme mostrado na figura 4.13. O 

“Modelo”, representado por PropriedadesMedidor, foi dividido em três partes, Zona e Escala 

(ZonaEscala), Formato e Legenda, conforme a figura 4.14. 
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Figura 4.13 – Estrutura em Model-View-Controller do componente. 

 
Figura 4.14 – Composição do modelo do Medidor. 

 

Pelo fato de o Medidor ser um elemento de interação e que permite configuração, este 

possui alguns painéis de configuração específicos, permitindo que usuário possa alterar o 

componente à sua maneira. Para ativar a tela de configuração, basta clicar com o botão direito 

do mouse na área gráfica do componente e escolher o item "Modificar este componente".  

O painel "Legenda", presente na figura 4.15, permite que o usuário configure a 

visualização da legenda do componente, a qual se situa na posição inferior do Medidor, 

apresentando nome, descrição, valor atual e unidade de medida da variável. Esses campos não 

podem ser alterados pelo usuário através do Medidor, mas podem ter sua visualização 

modificada, permitindo que se mostre, por exemplo, somente o nome e o valor atual. O painel 

possui caixas de marcação (checkboxes) para determinar quais elementos de legenda serão 

modificados: "Nome do DataSet", "Descrição", "Unidade" e "Valor Atual". Para alterar a 
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legenda do componente, basta que se marque/desmarque as caixas de marcação e se clique em 

"Aplicar" e as modificações em legenda serão aplicadas ao componente. 

 

 
Figura 4.15 – Tela de configuração do componente Medidor. 

 

Outro painel específico do Medidor é o painel "Formato", que ajusta a aparência do 

Medidor para o usuário, permitindo que este possa modificar o componente conforme seu 

esquema de cores favorito, seu formato numérico de trabalho, fator de escala e para que possa 

ser alertado sobre dados fora do limite o mais rápido possível.  

O painel "Zona e Escala” apresenta ao usuário a possibilidade de adicionar, remover e 

modificar zonas, podendo-se definir as escalas máxima e mínima, isto é, os limites de alerta 

do Medidor. Pode-se modificar, dentre outras coisas, nome, cor, valor máximo e mínimo e 

percentual de cada zona.  

 

4.5 Componente Valor Único 
 

O componente Valor Único permite o acompanhamento do valor de uma determinada 

variável da fonte de dados em tempo real. Esse componente mostra adicionalmente o 

identificador desse valor e pode mostrar o momento em que o valor foi recolhido da fonte. 

Um exemplo do componente Valor Único pode ser visto na figura 4.16. 

 

 
Figura 4.16 – O componente Valor Único após ser inserido no ambiente. 

 

O primeiro ajuste, da tela de configurações mostrada na figura 4.17, diz respeito ao 

número de casas decimais que o valor irá apresentar, isto é, quantos dígitos à direita da 

vírgula aparecerão. Por padrão, têm-se duas casas decimais, mas podendo-se escolher até 10 
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casas decimais para o valor. Para isso, basta escolher na caixa de seleção o número de casas 

decimais desejado e pressionar o botão “Aplicar” no painel de configurações do componente. 

As demais configurações são referentes ao tamanho da fonte do componente, das cores 

de fundo e da fonte do componente. 

 

 
Figura 4.17 – Tela de configuração do componente Valor Único. 

 

4.6 Componente Texto 
 

O componente Texto, diferentemente da maioria dos componentes do sistema, não 

exibe informações oriundas de fonte de dados externas, uma vez que a sua finalidade é 

permitir que o usuário digite qualquer tipo de texto. A figura 4.18 ilustra um exemplo desse 

componente em tempo de execução. 
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Figura 4.18 – O componente Texto após ser inserido no ambiente. 

 

Observe que a figura 4.18 apresenta um indicativo de que o usuário pode digitar um 

texto qualquer. Além de permitir a entrada interativa de texto, esse componente possibilita ao 

usuário realizar algumas configurações, como mudar o tamanho da fonte, alterar a cor do 

fundo e a cor do texto digitado. Essa formatação é efetuada através de uma tela de 

configurações, como a apresentada na figura 4.19. 

 

 
Figura 4.19: Tela de configuração do componente Texto. 

 

Para que as configurações do componente sejam efetuadas, pode-se clicar no botão 

“Aplicar” ou “OK”. Caso deseje-se cancelar a configuração, basta clicar no botão “Cancelar”. 

 

4.7 Componente Gráfico 
 

O Gráfico é o componente responsável pela visualização dos dados na forma de um 

plano cartesiano, sendo os valores dos dados constituídos por um par ordenado da forma 

[tempo, valor]. Logo, este é um gráfico temporal que apresenta o tempo registrado nas suas 

abscissas e o valor observado no eixo das ordenadas.  
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Esse componente é dinâmico, logo, pode atualizar seu estado tão logo receba novos 

dados da fonte pelo sistema, gerando uma ou mais séries ao longo do tempo. O gráfico utiliza 

a biblioteca JFreeChart, ou seja, é uma aplicação real de reuso de um componente comercial. 

Um exemplo do componente Gráfico pode ser visto na figura 4.20. 

 

 
Figura 4.20: O componente Gráfico após ser inserido no ambiente. 

 

As configurações possíveis estão acessíveis através da tela de configuração vista na 

figura 4.21. Ela apresenta seções específicas para configuração de cada domínio, tais como: 

• Título: Possibilita ao usuário configurar a visibilidade do título, o seu texto e a 

sua cor; 

• Plotagem: Configura o esquema geral de cores, a grade, o contorno e a 

orientação (vertical ou horizontal) do gráfico. 

• Abscissas: Ajusta o eixo das abscissas do gráfico, seu nome e a visibilidade 

dos itens de valor. 
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• Ordenadas: Ajusta as mesmas variáveis das vista na tela de abscissas para as 

ordenadas, mas permite também definir se os limites são auto-ajustáveis ou 

determinar manualmente o limite inferior e superior do eixo das ordenadas.  

• Tempo: Nesta tela, o usuário pode definir o tempo (em segundos) no qual um 

item de dados do gráfico aparece na tela. Esse tempo é o que define o tamanho 

da janela deslizante de visualização de informações no gráfico. 

• Zoom: Apresenta dois botões: mais zoom e menos zoom. Quando o usuário 

pressionar no botão “Mais zoom”, este pode então selecionar o componente 

gráfico e esse componente será ampliado. Por outro lado, quando “Menos 

zoom” é pressionado, o usuário pode aumentar o campo de visão do gráfico, 

diminuindo a qualidade em detalhes.  

• Marcadores: Esta tela permite que o usuário insira marcadores, como os 

mostrados na figura 4.21, para um valor ou intervalo de valores no eixo das 

ordenadas. 

 

 
Figura 4.21: Tela de configuração do componente Gráfico. 
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Figura 4.22: O componente Gráfico com marcadores. 

 

O marcador azul mostrado na figura 4.22 é um marcador de apenas um único valor, e 

o marcador verde é um marcador de intervalo. 

 

4.8 Componente Logo 
 

O Logo é um componente que permite a inclusão de imagens e logomarcas no 

ambiente, podendo-se redimensionar e modificar sua opacidade, assim como colocá-la como 

marca d’água. 

A aba “Imagem”, da janela de configuração do componente, permite a 

inclusão/alteração da imagem de origem para o Logo, conforme a figura 4.23. Para selecionar 

a imagem, basta pressionar o botão “Buscar”, e um seletor de arquivos será exibido na tela, 

permitindo que se escolham arquivos de imagem dos tipos “*.jpg” ou “.gif”. Para que a 

imagem seja efetivamente incluída no Logo, deve-se pressionar o botão “Aplicar” e, então, a 

imagem será exibida no componente. 
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Figura 4.23 – Tela de configuração do componente Logo. 

 

Nessa mesma aba, pode-se configurar o componente para a figura seja mostrada como 

marca d’água, modificar sua cor de fundo, ou ajustar manualmente sua opacidade. Um 

exemplo do componente Logo, com a configuração de cor de fundo azul e marca d’água 

selecionada pode ser visto na figura 4.24. 

 

 
Figura 4.24 – O componente Logo após ser inserido no ambiente. 

 

 Esse componente usa o módulo de upload/download de arquivos do sistema, fazendo 

com uma figura criada por um usuário possa ser enviada para o servidor para que, quando 

necessário, possa ser visualizada de qualquer máquina que tenha acesso ao sistema. 
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4.9 Componente Tabela 
 

O componente Tabela tem a função de apresentar dados provenientes de fontes 

específicas de vários servidores cadastrados e escolhidos pelo usuário ou de outros 

componentes do ambiente. 

A figura 4.25 mostra a tela de configurações do componente Tabela. Nessa janela de 

configuração, são exibidas algumas opções de colunas na lista de colunas disponíveis. A partir 

dessa lista, o usuário poderá selecionar as colunas que desejar e repassá-las para a lista de 

colunas selecionadas através dos botões localizados logo abaixo dessa lista, como mostra a 

figura 4.26. 

 

 
Figura 4.25 – Tela de configuração do componente Tabela. 
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Figura 4.26 – Tela de configuração do componente Tabela com algumas colunas selecionadas. 

 

Em seguida, o usuário poderá reorganizar a seqüência das colunas selecionadas da 

maneira que desejar através dos botões localizados a direita da lista de colunas selecionadas. 

O painel de fontes é responsável pela configuração de tamanho e tipo da fonte das colunas da 

tabela e de cada campo da tabela. O painel de cores é responsável pela configuração das cores 

da tabela. Em seguida, o usuário poderá pressionar o botão “OK” para que as configurações 

realizadas tenham efeito sobre o componente de tabela, como é mostrado na figura 4.27. 

 

 
Figura 4.27 – O componente Tabela após ser inserido no ambiente. 
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4.10 Estudo de Caso 
 

 Essa sessão é dedicada a um estudo de caso em uma planta industrial real que se 

encontra no LAMP (Laboratório de Avaliação de Medição em Petróleo), do Departamento de 

Engenharia de Computação e Automação da UFRN (DCA/UFRN). Como visto em Salazar 

[SAL2006], o objetivo deste laboratório é avaliar automaticamente as medições de vazão e 

BSW (Basic Sediments and Water) através de várias condições de simulação de operação de 

campo. 

 A planta industrial presente no LAMP possui medidores de nível, de temperatura, de 

pressão, de vazão e de densidade. Um diagrama simplificado representativo da planta pode ser 

visto na figura 4.28. 

 

 

 
Figura 4.28 – Diagrama simplificado da planta industrial do LAMP. 

 

 Como podemos ver na figura 4.28, existem cinco tanques a serem supervisionados, 

assim como o percurso de líquido entre eles. Cada tanque possui um medidor de nível. O 

tanque auditor possui, além do medidor de nível, um medidor de temperatura e um medidor 

de pressão. O tanque tratador possui, além do medidor de nível, um medidor de densidade. O 
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percurso entre o tanque misturador e o tanque auditor possui um medidor de pressão 

diferencial, um medidor de pressão comum, um medidor de temperatura e um medidor de 

vazão.  

O funcionamento da planta pode ser resumido da seguinte forma: o tanque misturador 

mistura os líquidos vindos do tanque de água e de óleo. Em seguida, a mistura é enviada para 

o tanque auditor, que faz a análise do conteúdo da mistura. Depois de feita a análise, a mistura 

é separada no tanque tratador e a água e o óleo são devolvidos aos seus tanques de origem. 

No LAMP, uma DFI (Distributed Fieldbus Interface) é responsável por adquirir as 

informações provenientes dos instrumentos presentes na planta. A DFI disponibiliza as 

informações através do software Syscom da Smar [SMA2007]. Esse software possui um 

servidor OPC, o que permite o acesso dessas informações pelo sistema GERINF II. A figura 

4.29 ilustra o relacionamento entre os instrumentos, a DFI e o sistema GERINF II. 

 

 
Figura 4.29 – Relacionamento entre os instrumentos, a DFI e o sistema GERINF II. 

 

Para fazer o monitoramento da planta industrial do LAMP utilizando-se o sistema 

GERINF II foi criada, inicialmente, uma tela de monitoramento, apresentada na figura 4.30. 

 

OPC FIELDBUS 



 78

 
Figura 4.30 – Tela inicial de monitoramento da planta industrial do LAMP. 

 

 Como podemos ver na figura 4.30, o usuário tem à sua disposição os seguintes 

componentes para a criação de ambientes: Régua, Medidor, Valor Único, Texto, Logo e 

Tabela. Podemos ver, também, que o ambiente criado possui instâncias de cada um desses 

componentes. 

 As instâncias do componente do tipo Régua são destinadas, nessa tela, ao 

monitoramento dos níveis dos tanques. Uma instância do componente do tipo Medidor é 

destinada ao monitoramento da pressão diferencial no duto entre o tanque misturador e o 

tanque auditor e o outro componente do mesmo tipo é destinado ao monitoramento da 

temperatura no tanque auditor. Uma instância do componente do tipo Valor Único monitora a 

densidade no tanque tratador. Instâncias do componente do tipo Texto indicam os nomes dos 

tanques, tais como: “Tanque de Água” e “Tanque de Óleo”; e os nomes de algumas variáveis 

de medição, tais como: “Densidade” e “Temperatura Auditor”. Instâncias do componente do 

tipo Logo ilustram as imagens da UFRN, PPGEE e LAMP. Por último, existem duas 

instâncias do componente do tipo Tabela, que são responsáveis por monitorar o nome e o 

valor de Tags do duto entre o tanque misturador e o tanque auditor, alem de monitorar o nome 

e o valor de Tags do tanque auditor. 
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 Após ser criada a tela inicial, mostrada na figura 4.30, resolveu-se fazer uma 

atualização na mesma através da incorporação de um novo componente para visualização de 

dados. Esse componente foi o componente do tipo Gráfico. Para fazer a inclusão do novo 

componente criado no sistema, foi necessário apenas inseri-lo através do gerenciador de 

componentes, como podemos ver na figura 4.31. 

 

 
Figura 4.31 – Inclusão do componente do tipo Gráfico através do gerenciador de componentes. 

 

A figura 4.32 exibe a nova configuração da tela de visualização de informações, já 

com a incorporação do componente do tipo Gráfico. A partir dessa figura podemos ver que o 

botão relativo ao componente do tipo Gráfico, agora encontra-se presente na barra de botões 

presente no lado esquerdo superior do ambiente. Podemos ver, também, que existem duas 

instâncias do componente do tipo Gráfico criadas no ambiente. Uma instância monitora a 

vazão no duto entre o tanque misturador e o tanque auditor, enquanto a outra monitora a 

pressão no tanque auditor. 
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Figura 4.32 – Tela de monitoramento da planta industrial do LAMP com adição do Componente do tipo Gráfico. 

 

 Com o desenvolvimento da aplicação de monitoramento da planta do LAMP pôde-se 

chegar a algumas conclusões: 

• Através da inserção e disponibilização do componente do tipo Gráfico, pôde-se 

comprovar a alta simplicidade de atualização do sistema, assim como a sua 

modularidade e flexibilidade; 

• Como o novo componente inserido foi desenvolvido com o uso da biblioteca 

JFreeChart, pôde-se comprovar a possibilidade de desenvolvimento utilizando reuso 

no sistema; 

• Durante testes iniciais de monitoramento da planta, e mesmo após a inserção do novo 

componente, o sistema manteve-se estável, demonstrando a robustez do mesmo. 
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Capítulo 5 
 
Conclusão 
 

 

Atualmente existem diversos sistemas de visualização de informações industriais 

disponíveis no mercado para utilização pelo setor de automação industrial. Entretanto, nem 

todas as empresas podem possuí-los devido aos altos custos envolvidos nas aquisições e 

manutenções desses sistemas. 

O sistema proposto nessa dissertação possui características que facilitaram e 

diminuíram os custos da sua criação e manutenção. Ele foi desenvolvido utilizando 

ferramentas, componentes e tecnologias gratuitas, tais como: Java, NetBeans IDE, Eclipse 

IDE, Struts Framework, Hibernate, PostgreSQL e JFreeChart. 

A arquitetura baseada em componentes possibilitou uma maior agilidade no 

desenvolvimento, pois componentes puderam ser desenvolvidos em paralelo e somente depois 

incorporados à aplicação sem a necessidade de alteração da estrutura principal da mesma. 

Devido às características da arquitetura, componentes gratuitos com funcionalidades bem 

definidas também puderam ser reusados e utilizados na aplicação, tal como o componente de 

gráfico que utiliza o JFreeChart. 

A utilização do padrão OPC forneceu a característica de interoperabilidade ao sistema, 

já que o mesmo permite a comunicação com diferentes fontes de dados que possuam um 

servidor OPC, independente de fabricante ou desenvolvedor de sistema. 

A abstração com que a arquitetura do sistema trata os componentes facilitou a criação 

do gerenciador de componentes. Com o gerenciador de componentes, a inserção, remoção, 

habilitação e desabilitação de componentes tornaram-se fáceis, fazendo com que a 

manutenção do sistema fosse feita de forma mais rápida, simples e livre de prejuízos ao 

usuário. 

Uma vez que o sistema foi desenvolvido com os pressupostos do paradigma baseado 

em componente, ele possui intrinsecamente as características de modularidade e flexibilidade. 

Dessa forma, como já foi dito, é possível se adicionar novos componentes ao sistema, 

ampliando-se suas funcionalidades. Dentre os possíveis novos componentes a serem 

desenvolvidos, pode-se citar: componentes para detecção de operação anormal do processo 
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monitorado e componentes para análise estatística das informações, como tendência de 

variáveis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 83

Referências Bibliográficas 
 
 
[AND2005] ANDRADE, Sandro; MACÊDO, Raimundo. A component-based real-time 

architecture for distributed supervision and control applications. 10th IEEE 

Conference on Emerging Technologies and Factory Automation. Catânia, 

Itália, 2005. 

 

[BAC2000] BACHMANN, Felix. Volume II: Technical Concepts of Component-Based 

Software Engineering, 2nd Edition. 2000. 

 

[BEZ2005] BEZERRA, Clauber; GUEDES, Affonso; MAITELLI, André; MEDEIROS, 

Adelardo; FEIJÓ, Rafael; SOUZA, Alessandro; ANDRADE, Wany; LEITÃO, 

Gustavo. Gerência de Informação de Processos Industriais: Um Estudo de Caso 

na Produção de Petróleo e Gás. VII SBAI / II IEEE LARS. São Luís, Brasil, 

2005. 

 

[BRO1996] BROWN, Alan; WALLNAU, Kurt. Engineering of component-based systems, 

ICECCS, p. 414, Second IEEE International Conference on Engineering of 

Complex Computer Systems (ICECCS'96). Montreal, Canada, 1996. 

 

[CAM1992] CAMPBELL, R.. Choises, frameworks and refinement. Computing Systems, 

v.5, n.1. 1992. 

 

[CAP2001] CAPRETZ, Luiz; CAPRETZ, Miriam; LI, Dahai. Component-Based Software 

Development. IECON’01: The 27th Annual Conference of the IEEE Industrial 

Electronics Society. Denver, USA, 2001. 

 

[CEN2006] ČENGIĆ, Goran; LJUNGKRANTZ, Oscar; ÅKESSON, Knut. 11th IEEE 

Conference on Emerging Technologies and Factory Automation. Praga, 

República Tcheca, 2006. 

 

[CHE2001] CHEESMAN, John; DANIELS, John. UML Components: a Simple Process for 

Specifying Component-Based Software. Addison-Wesley, 2001. 



 84

 

[CUR2001] Curto, B.; Garcia, F.; Moreno, V.; Gonzalez, J.; Moreno, A.. An experience of 

a CORBA based architecture for computer integrated manufacturing. 8th IEEE 

International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation. 

Antibes-Juan les Pins, França, 2001. 

 

[FAV2002] FAVRE, Jean-Marie; CERVANTES, Humberto. Visualization of Component-

based Software. VISSOFT. Paris, França, 2002. 

 

[GAM2003] GAMMA, Erich; HELM, Richard; JOHNSON, Ralph; VLISSIDES, John. 

Design Patterns CD: Elements of Reusable Object-Oriented Software. 

Addison-Wesley, 2003. 

 

[GIM2005] GIMENES, Itana; HUZITA, Elisa. Desenvolvimento Baseado em 

Componentes: Conceitos e Técnicas. Editora Ciência Moderna, 2005. 

 

[GRI2001] GRISS, Martin; POUR, Gilda. Accelerating Development with Agent 

Components. IEEE CS Press, vol. 34,  no. 5,  pp. 37-43. 2001. 

 

[GRU2000] GRUNDY, John. Storage and Retrieval of Software Components using 

Aspects. Australasian Computer Science Conference. IEEE CS Press, pp. 95-

103. 2000. 

 

[GUE2005] GUEDES, Affonso; MAITELLI, André; MEDEIROS, Adelardo; FEIJÓ, 

Rafael; BEZERRA, Clauber; SOUZA, Alessandro; ANDRADE, Wany; 

LEITÃO, Gustavo. Gerência de Informação da Produção de Petróleo e Gás. 3º 

Congresso Brasileiro de P&D em Petróleo e Gás. Salvador, Brasil, 2005. 

 

[HEI1998] HEINEMAN, George. A Model for Designing Adaptable Software 

Components. 22nd International Computer Software and Applications 

Conference. IEEE CS Press. Pp. 121-127. 1998. 

 

[KOL2000] KOLZ, Ronald. Real-Time Plant/ERP Integration. IEEE International 

Conference on Systems, Man and Cybernetics. Nashville, USA, 2000. 



 85

 

[LEE2004] LEE, Szer-Ming; HARRISON, Robert; WEST, Andrew. A Component-based 

Distributed Control System for Assembly Automation. 2nd IEEE International 

Conference on Industrial Informatics. Berlim, Alemanha, 2004. 

 

[MAI2003] MAITELLI, André. Controladores Lógicos Programáveis - 

ftp://maitelli:web@users.dca.ufrn.br/clp/ visitada em abril de 2007. 2003. 

 

[MEY1998] MEYER, B.; MINGINS, C.; SCHMIDT, H.. Providing Trusted Components to 

the Industry, IEEE Computer. 1998. 

 

[MOL2004] MÖLLER, Anders; AKERHOLM, Mikael; FREDRIKSSON, Johan; NOLIN, 

Mikael. Evaluation of Component Technologies with Respect to Industrial 

Requirements. Htttp://citeseer.ist.psu.edu/720275.html visitada em maio de 

2007. 2004. 

 

[QIU2000] QIU, B.; GOOI, H.. Web-Based SCADA Display Systems (WSDS) for Access 

via Internet. IEEE Transactions on Power Systems. 2000. 

 

[SAL2006] SALAZAR, Andres; MAITELLI, André; QUINTAES, Filipe; JÚNIOR, 

Eudes; DANTAS, Iuri; ASSIS, Luis. Automação, Controle e Supervisão de 

uma Planta Industrial Utilizando Tecnologias em Redes Industriais. XVI 

Cogresso Brasileiro de Automática. Salvador, Brasil, 2006. 

 

[SAM1997] SAMETINGER, Johannes. Software Engineering with Reusable Components. 

New York: Springer, 1997. 

 

[SAT1997] SATO, Mitsuru. Experimenting Component-Based Technology in Industry 

Settings. Fifth International Symposium on Assessment of Software Tools and 

Technologies. Pittsburgh, USA, 1997. 

 

[SMA2007] SMAR – Automação Industrial. www.smar.com.br visitada em junho de 2007. 

 



 86

[SON2001] SONG, S.; JEONG, K.; HWANG, I.; SIM, Y.. The Nuclear Power Plant 

Information System for Remote Users. IEEE International Symposium on 

Industrial Electronics. Cholula, México, 2001. 

 

[SOU2004] SOUZA, Welington. Struts Framework – Tutorial. www.j2eebrasil.com.br 

visitada em junho de 2007. 2004. 

 

[SOU2005] SOUZA, Alessandro. Sistema de Gerência de Informação de Processos 

Industriais via WEB. Dissertação de Mestrado – Programa de Pós-Graduação 

em Engenharia Elétrica da UFRN. Natal, Brasil, 2005. 

 

[SPA2003] SPAGNOLI, Luciana; BECKER, Karin. Um Estudo Sobre o Desenvolvimento 

Baseado em Componentes.  Relatório Técnico do Programa de Pós-Graduação 

em Ciência da Computação da PUCRS, Porto Alegre, Brasil, 2003. 

 

[SPE2000] SPECK, A.. Component-based Control System. Seventh IEEE International 

Conference and Workshop on the Engineering of Computer Based Systems. 

pp.176-184. Endiburgh, Escócia, 2000. 

 

[SUN2007] SUN – Java Technology. Design Patterns: Model-View-Controler. 

http://java.sun.com/blueprints/patterns/MVC.html visitada em junho de 2007. 

 

[SZY1999] SZYPERSKI, Clemens. Component Software: beyond object-oriented 

programming. Harlow: Addison-Wesley. 1999. 

 

[TES2004] TEŠANOVIĆ, Aleksandra; NYSTRÖM, Dag; HANSSON, Jörgen; 

NORSTRÖM, Christer. Aspects and Components in Real-Time System 

Development: Towards Reconfigurable and Reusable Software. Journal of 

Embedded Computing. 2004. 

 

[TRK2005] TRKAJ, K.. Users Introduce Component-Based Automation Solutions. 

Computing & Control Engineering Journal. Volume 15, Issue 6, Page(s):32 – 

37,  Dez. 2004 – Jan. 2005. 

 



 87

[UML2007] Unified Modeling Language: http://www.uml.org visitada em junho de 2007. 

 

[WAN2005] WANG, Shengquan; RHO, Sangig; MAI, Zhibin; BETTATI, Riccardo; 

ZHAO, Wei. Real-Time Component-Based Systems. IEEE Real-Time and 

Embedded Technology and Applications Symposium. São Francisco, USA, 

2005.  

 

[WER2000] WERNER, Claudia; BRAGA, Regina. Desenvolvimento Baseado em 

componentes. XIV Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software. João 

Pessoa, Brasil, 2000. 

 

[XIA2004] XIA, Feng; WANG, Zhi; SUN, Youxian. Towards Component-Based Control 

System Engineering with IEC61499. Fifth World Congress on Intelligent 

Control and Automation. Hangzhou, China, 2004. 


