
Resumo 

Devido ao crescente número de utilizadores de informação empresarial que se encontram afastados 

do seu escritório, toma-se necessário suportar novas formas de acesso a essa informação.  

O aparecimento e o desenvolvimento fulgurante de novos equipamentos, como os telefones móveis e 

os assistentes pessoais, vieram contribuir para o suporte deste cenário de mobilidade. Também os 

sistemas SCADA/DMS possuem cenários de utilização em que o uso destes dispositivos de pequeno 

porte é vantajoso.  

A utilização destes dispositivos mais pequenos, mais baratos, mas com limitações como a 

capacidade de apresentação ou a largura de banda suportada, exige às empresas um esforço na 

geração de novas interfaces para estes equipamentos.  

O objectivo desta tese é apresentar uma arquitectura, que suporte a interacção com um sistema 

SCADA/DMS, utilizando dispositivos variados com independência de localização. Esta arquitectura 

facilita a geração de interfaces para novos tipos de equipamentos bem como a sua manutenção.  

Da pesquisa tecnológica realizada, resultou uma arquitectura que utiliza a Web, em que o XML é o 

elemento comum, conferindo-lhe capacidades que resultam das características do XML. A clara 

separação entre a camada de apresentação e a camada de lógica de negócio, e a facilidade de 

interoperação são as duas mais significativas.  

Os serviços Web, tecnologia baseada em XML e assente em standards como o SOAP e o WSDL, são 

utilizados para permitir a integração com a arquitectura de componentes.  

A camada de apresentação foi realizada utilizando uma variante do padrão MVC, o Front Controller. 

Este padrão permite desenvolver uma lógica de apresentação caracterizadas pela reutilização e 

rapidez de desenvolvimento.  

Com base na arquitectura proposta, foi implementada uma aplicação que permitisse avaliar e explorar 

a arquitectura proposta. Verificou-se que os resultados são satisfatórios, cumprindo-se os requisitos 

que resultam do enunciado da tese: a independência de localização e a independência de dispositivo 

de interacção.  

Demonstrou-se, desta forma, que é possível suportar a interacção sobre o sistema SCADA/DMS, com 

independência de localização e de dispositivo.  

Abstract 

As the number of users accessing enterprise information away from their desks grows, the 

development and support of new means of accessing this knowledge grows.  



The creation and huge development of new equipment, like mobile phones and PDAs, came to 

support this mobility scenario. Within SCADA/DMS systems, the use of these lightweight devices can 

be, likewise, advantageous.  

The use of these smaller and more affordable devices, albeit limited in capacities like the presentation 

properties and the supported bandwidth, requires the production of interfaces, to the enterprise 

information, for these new types of devices.  

The goal of this thesis is to present an architecture that supports this interaction within a SCADA/DMS 

system, with device and locality independence. The architecture proposed, made easy the generation 

of interfaces to support new types of devices and also the maintenance of these interfaces.  

From the technology research that was done, result an architecture that uses the Web, where XML is 

the lowest common denominator, conferring important capacities to this architecture that result from its 

characteristics. The clear separation that exists between the presentation and the business login with 

the ease of interoperability, are pre-eminent.  

The Web Services, the technology based on XML derived standards including SOAP, WSDL and 

UDDI, is used to perform the integration with the components based architecture used.  

The presentation layer was implemented, using a variant of the MVC pattern, the Front Controller 

Pattern. This pattern allows the development of a presentation logic characterized by reutilization and 

easiness of extension.  

An application was developed, based on this proposed architecture, that both allowed explored and 

validated this technology. The tests made with this application were satisfactory, satisfying the 

requirements that result from the thesis statement the localization and device independence.  

In this way it was the demonstrated that it is possible to support the interaction with a SCADA/DMS 

system, with device and localization independence.  


