
Resumo  

O trabalho de suporte à presente dissertação centrou-se na concepção, desenvolvimento e 

implementação de uma base de dados fabril, componente central de um Sistema Integrado de Gestão 

Fabril desenvolvido no âmbito do projecto Esprit 5478 Shop-Control.  

Estiveram envolvidas várias tarefas fundamentais, como a escolha do Sistema Gestor de Base de 

Dados (SGBD) mais apropriado e do modelo formal de dados a utilizar, assim como a concepção do 

desenho ou modelo conceptual e externo da base de dados. As restantes fases do ciclo de vida de 

um sistema de informação, como o tratamento de problemas de normalização, a discussão de 

questões de portabilidade e os mecanismos aconselháveis para a sua manutenção e segurança 

foram também abordados.  

Pretendeu-se colmatar uma lacuna existente na área dos sistemas integrados de gestão fabril. Para 

estudar a viabilidade das soluções propostas foram feitos alguns testes de desempenho do conjunto 

de todas as aplicações presentes, em demonstrações do Shop-Control que tiveram lugar numa das 

instalações fabris piloto do projecto.  

Abstract  

The R&D work leading to this M.Sc. dissertation in Electrical Engineering and Computing focus on the 

design, development and implementation of a shop floor data base, the kernel component of an 

Integrated Shop Floor Management System developed within the scope of the Esprit 5478 Shop-

Control project.  

The work encompasses different tasks, such as the choice of an adequate Data Base Management 

System (DBMS) and of the formal information model, as well as the design or conceptual modelling of 

the data base. The remaining phases of the life-cycle of an information system, namely dealing with 

normalization and portability problems and selecting adequate maintenance and security mechanisms, 

were also covered.  

It was whished to contribute to fill a gap which was identified in the area of shop floor control systems. 

To check the feasibility of the proposed solutions, tests were undertaken in a real life implementation 

in one of the Shop-Control pilot sites.  


