
RESUMO 
 
A unidade de Negócio de Automação de Sistemas de Energia da 
EFACEC SE está a desenvolver um editor de suporte a configuração 
de redes eléctricas que se enquadra no âmbito dos produtos 
SCADA/DMS*. 
Os sistemas SCADA/DMS, no âmbito das redes eléctricas, podem ser 
descritos como centros de convergência da informação de uma rede 
eléctrica, a partir dos quais se faz a respectiva condução. 
Um sistema de configuração de redes, gere a informação de uma rede 
ao nível dos equipamentos, das características eléctricas, da sua 
topologia, entre outros. É normal para uma rede eléctrica, 
nomeadamente no caso da distribuição, apresentar  taxas de 
crescimento consideráveis que obrigam a actualizações frequentes e 
que têm de ser feitas de um modo controlado e organizado. 
O requisito de transacções longas com suporte a gestão de versões 
endereça este problema, permitindo que vários operadores estejam a 
proceder a alterações em simultâneo e garantir a actualização do 
mundo real da rede eléctrica com controlo e segurança. Este trabalho 
apresenta um estudo, onde são analisadas várias soluções para o 
problema da gestão e armazenamento dos dados das redes eléctricas. 
A solução encontrada, limitada pelas restrições iniciais dos requisitos 
impostos pela EFACEC, apresenta uma implementação de um Modelo 
de Gestão de Versões de EDIT’s (MGVE) sobre uma TDB, utilizando 
uma base de dados temporal (TimeDB) e um modelo de gestão de 
versões baseado no modelo de gestão de versão de esquemas. Deste 
modo, são empregues técnicas de gestão de versões e de tempo, 
tanto ao nível dos EDIT’s como ao nível dos dados armazenados. 
Vários estados são associados às versões dos EDIT’s para 
representar seus estágios de desenvolvimento. Por exemplo, um EDIT 
no estado «CLOSE» é uma versão que já foi finalizada e validada, 
enquanto um EDIT no estado «OPEN» ainda está em 
desenvolvimento. 
A gestão dos EDIT’s é realizada por intermédio de uma camada 
denominada «ME meta modelo». Ao nível dos EDIT’s a gestão do 
histórico dos dados é realizado por meio de uma camada denominada 
metadados, que é inserida em cada versão do EDIT definido. Por 
intermédio destes controles é possível analisar a devolução dos 
EDIT’s como um todo, e para cada EDIT, as correspondentes versões 
dos seus dados e sua evolução temporal. 
O trabalho apresenta, ainda as características básicas de um protótipo 
implementado para verificar a viabilidade da proposta apresentada. 
 
 
ABSTRACT 
 
The unit of Business of Automation of Systems of Energy of the 
EFACEC SE, it’s developing a publisher of support to the configuration 
of electric nets, that it fit in the scope of products SCADA/DMS. 



Systems SCADA/DMS, in the scope of the electric nets, they can be 
described as centers of convergence of the configuration of nets 
generates, the information of a net to the level of the equipment, the 
electric characteristics, its topology, among others. It is normal for an a 
electric net, nominated in the case of the distribution, to present 
considerable taxes of growth that compel frequent alterations and that 
they have of being made in a controlled and organized way. 
The requirement of long transactions with management support and 
organized way. 
The requirement of long transactions with management support of 
versions addresses this problem, allowing that some operators they 
are to proceed the alterations in simultaneous and guaranteeing the 
update of the Realworld of the electric net with control and security. 
This work presents a study, where some solutions for the problem of 
the management and storage of the data of the electric nets are 
analyzed. The found solution, limited for the initial restrictions of the 
requisite put by EFACEC, it presents an implementation of a Model of 
Management of Versions of EDIT’s (MGVE) on a TDB, using a 
temporal database (TimeDB) and a model of management of versions 
based in the model of management of version of schemas. In this way, 
techniques of data. 
Some states are associates to the versions of the EDIT’s to represent 
its periods of training of development. For example, a EDIT in state 
“CLOSE” is a version that already was finished and validated, while a 
EDIT in state “OPEN” still is in Development. 
The management of the EDIT’s is carried through by intermediary of a 
called layer “Me metamodel”. To the level of the EDITR’s the 
management of the description of the data is carried through by means 
of a called layer metadados, that she is inserted in each version of the 
definite EDIT. For intermediaryof these controls it is possible to analyze 
the evolution of the EDIT’s as a whole, and for each EDIT, the 
corresponding versions of its data and its temporal evolution. 
The work presents, still, the basic characteristics of an implemented 
prototype to verify the viability of the proposal presentesd. 


