
RESUMO 

Esta dissertação incide sobre o estudo da confiabilidade dos sistemas de informação industriais. O 

trabalho que lhe deu origem teve por objectivos centrais (i) contribuir para a definição de um quadro 

conceptual de referência para estes estudos, (ii) estabelecer os seus fundamentos metodológicos e 

(iii) desenvolver um conjunto de protótipos de ferramentas para validação dos conceitos 

desenvolvidos. A dissertação inicia-se pela análise genérica da confiabilidade dos sistemas de 

informação industriais, a qual incidiu sobre os fenómenos na origem das falhas dos componentes, os 

mecanismos de propagação de erros, as manifestações destes sobre os utilizadores do sistema de 

informação e as soluções de melhoria de contabilidade. Os seus resultados estabelecem os requisitos 

para as ferramentas de apoio aos estudos de confiabilidade e enquadram os desenvolvimentos 

conceptuais e algorítmicos que são apresentados ao longo da dissertação. Em particular, a análise 

revelou a existência de atrasos na propagação de erros que condicionam fortemente as 

consequências das falhas dos componentes sobre os utilizadores e o carácter não markoviano destes 

sistemas. 

Para representar a confiabilidade dos sistemas de informação industriais foi desenvolvida a 

linguagem DepCim. Trata-se de uma linguagem orientada objecto enriquecida com operadores para 

manipulação de conjuntos e com regras de produção de primeira ordem. DepCim é uma linguagem 

funcionalmente completa que dispõe de construções de alto nível para a construção de modelos de 

sistemas e para a descrição dos algoritmos de tratamento desses modelos. Com base nesta 

linguagem são discutidos os princípios de moderação e simulação do comportamento, que constituem 

o núcleo dos algoritmos de análise e de avaliação da confiabilidade, e é apresentado o modelo 

conceptual dos sistemas de informação industriais. Este modelo define quatro entidades 

fundamentais - funções, recursos de implementação, centros de actividade e recursos de manutenção 

- através das quais são discutidos os padrões de comportamento e de estrutura dos sistemas e são 

conceptualizados os mecanismos de falha. 

Relativamente à análise qualitativa da contabilidade são propostos dois modelos heurísticos para a 

simulação dos processos de falha sujeitos a atrasos na propagação de erros e é discutido um 

conjunto de algoritmos para a geração e a quantificação de modelos do tipo árvores de falhas. Para a 

avaliação de gráficos de estado não markovianos, a dissertação explora duas vias complementares, a 

primeira das quais baseada no método dos estados fictícios. Este método permite aproximar qualquer 

função densidade de probabilidade experimental através da introdução de estados adicionais, em 

série ou em paralelo conforme os processos tenham carácter hiperexponencial ou hipoexponencial, 

no gráfico de estados inicial. Contudo, conduz a uma explosão do número de estados do gráfico 

quando os processos experimentais apresentam funções pouco dispersas, o que é frequente no 

domínio em estudo. Para lidar com estas situações, foi desenvolvido um novo método baseado na 

obtenção das expressões analíticas das probabilidades dos estados e na sua avaliação simbólica. A 

combinação destes dois métodos permite tratar eficazmente qualquer gráfico de estados. Para estes 



dois métodos, são discutidos os fundamentos teóricos e apresentados os algoritmos de tratamento 

automático. 

Para demonstrar a validade do conjunto de conceitos e algoritmos desenvolvidos são apresentados 

três casos de estudo. No primeiro, são avaliadas as perdas globais de produtividade de um sistema 

de fabrico provocadas pela falhas do sistema de controlo de produção. A partir da quantificação da 

árvore de falhas deste sistema, são identificadas as principais causas de perda de produtividade e 

discutidas possíveis soluções de melhoria de confiabilidade. O segundo caso de estudo compara sete 

soluções alternativas para a implementação de um servidor de dados partilhado. Essas soluções 

diferem relativamente ao nível de redundância do servidor e à sua localização no sistema de 

comunicações. O último caso de estudo incide sobre o sistema de manutenção, concretamente sobre 

o número e o local de armazenamento dos componentes a manter em reserva para substituição dos 

componentes avariados. Aqui, é salientada a importância das dependências estocásticas induzidas 

pela partilha de recursos do sistema de manutenção sobre as perdas de confiabilidade e é proposto 

um método de avaliação dedicado. 

ABSTRACT 

This thesis concerns the dependability study of the industrial information systems. The main goals of 

its underlying work were (i) to contribute to the definition of a conceptual framework for these studies, 

(ii) to settle their methodological foundations and (iii) to develop a set of prototypes for the 

dependability modelling, analysis and evaluation tools. 

Firstly, the thesis presents a generic analysis of the industrial information systems dependability that 

concerned the components' failures concepts, the error propagation mechanisms, their consequences 

for the users and the types of dependability improvement solutions. The results of this analysis 

established the requirements for the dependability tools and provided a reference basis for the 

conceptual and algorithmic developments presented throughout the thesis. Particularly, the analysis 

showed that the error propagation processes are submitted to delays that significantly affect the 

consequences of the failures upon the users; the behaviour of these systems is not markovian. 

The DepCim language was developed to represent the information systems dependability. It is an 

object oriented language improved with set manipulation operations and first order production rules. 

DepCim is a complete language that offers high level constructs for system modelling and for 

algorithm specification. The discussion of the modelling and behaviour simulation fundamentals, that 

form the nucleus of the analysis and evaluation algorithms, is based on this language. Also, 

conceptual model for the industrial the information systems is presented with DepCim. The conceptual 

model defines four main generic entities - functions, implementation resources, activity centres and 

maintenance resources -. The thesis discusses the hypothesis and concepts concerning the failure 

mechanisms related to those entities. 



Concerning dependability analysis, the thesis discusses two heuristic models for the simulation of 

failure processes submitted to error propagation delays. Also, a set of algorithms for the generation 

and quantification of fault trees models is presented. To the evaluation of non markovian state graphs, 

two approaches were investigated. The first one is based on the device stage method and consists on 

the introduction of additional states in the graph that represents the system under study. This method 

allows to approximate any kind of hiperexponential or hipoexponential probability density functions. 

However, it leads to an explosion of the number of states of the graph when the experimental 

processes present narrow probability density functions, a common situation in the systems under 

study. To deal with such processes, an alternative method was developed. This method consists on 

the derivation of analytical expressions for the state probabilities and on their evaluation by a symbolic 

evaluator. The combination of the two methods allow to deal effectively with any state graph. For the 

two methods, the thesis discusses their fundamentals and presents a set of algorithms for automatic 

processing. 

To demonstrate the usefulness of the concepts and algorithms developed during the design phase of 

the industrial information systems, three case studies are presented. The first one concerns the global 

evaluation of the productivity losses in a plant due to the computerised control system failures. The 

control system fault tree is generated and quantified. Then, the main causes for the productivity losses 

are identified and, accordingly to them, the relevant dependability improvement solutions are 

discussed. In the second case study, the dependability of seven alternative solutions for the 

implementation of a shared data server are compared. The solutions under study differ on the 

redundancy level of the server and on its location relative to the plant communication system. The 

third case study concerns the maintenance systems. It compares alternative solutions for the number 

and store location of the spare parts held in stock for replacement of faulty components. This case 

study strengths the importance of the stochastic dependencies introduced by the shared maintenance 

resources in the context of the industrial information systems and presents an approximative method 

to evaluate their impact upon system dependability. 


