
Resumo 

Na sociedade actual os elevados índices de produtividade e de qualidade requeridos a cada uma das 

suas organizações exigem um esforço constante de inovação, estruturado sobre as tecnologias 

existentes e até emergentes. Uma área tecnológica que embora recente não se afasta desta lógica é 

a das tecnologias de informação, as quais viabilizam o aparecimento de aplicações distribuídas em 

ambientes heterogéneos de rede.  

O objectivo principal deste trabalho consistiu na definição e implementação dum sistema distribuído 

de telemanutenção para sistemas de telecomando e automação de redes de energia eléctrica, 

vulgarmente designados por SCADAs.  

Esta dissertação apresenta algumas das ferramentas actuais para a implementação de aplicações 

como as linguagens de programação por objectos. É apresentada também a Internet como uma infra-

estrutura de comunicações em rede à escala mundial e na qual se deposita uma grande expectativa 

de crescimento tanto em número de utilizadores como de serviços suportados. São também 

abordadas algumas tecnologias actuais para a criação de serviços distribuídos nomeadamente, as 

arquitecturas de sistemas distribuídos e os modelos de especificação de software.  

Através do modelo UML os requisitos de utilização do sistema distribuído de telemanutenção foram 

compilados em diversos Uses Cases, a partir dos quais se obteve o diagrama das classes e os 

diagramas sequenciais dos objectos instanciados a partir dessas classes. A implementação do 

sistema foi feita com o recurso à linguagem Java sobre uma plataforma específica de objectos 

distribuídos, a Java IDL. Foram também utilizadas diversas bases de dados relacionais que 

interactuaram com o sistema anterior através duma interface JDBC.  

Abstract 

Nowadays the high standards of productivity and quality expected from each organization demand a 

constant effort of innovation based on existent technologies even on emergent ones. A recent 

technological area in constant evolution it is the the technologies of information, that makes possible 

the emergence of distributed applications over heterogeneous networks.  

The main goal of this work consists in the definition and the implementation telemaintenance 

distributed system for telecontrol and automation systems of electrical energy networks, usually 

designated by SCADAs.  

This dissertation presents some of the actual base development tools, programming languages for 

objects. It is also presented the Internet as an infrastructure to support a worldwide communications 

network with a great expectation of growth in number of users and also supported services. It is also 



presented some technologies creation of distributed services, namely models for software 

specification architectures for distributed systems.  

Through a UML model the user requirements of telemaintenance distributed have been compiled in 

several Use Cases. From these Use Cases, we have obtain class diagram with the representation of 

classes and their relationships, and a sequential diagrams of objects instantiated from previous 

classes. The telemaintenance system has been implemented with the programming language Java 

over a distributed object platform, JavalDL. Also several relational databases have been used through 

a JDBC interface.  


