
Resumo 

Nos sistemas de fabrico as decisões correctas de gestão deverão ser tomadas com base na análise 

integrada da informação proveniente da instalação fabril. Assim sendo, é da maior importância a 

existência de uma infra-estrutura de integração capaz de disponibilizar em tempo útil essa informação 

referente ao seu estado. É de facto na própria instalação fabril, e com base na análise da informação 

por ela disponibilizada, que a eficiência, a qualidade, a flexibilidade e a capacidade de resposta rápida 

podem ser ganhas ou perdidas. Neste contexto, o objectivo fundamental é o de realizar a integração 

entre os fluxos de materiais e de informação, levando à construção de uma empresa de fabrico 

reactiva, capaz de reagir de modo eficiente e adequado, em resposta a mudanças tecnológicas e 

sociais, assim como a exigências de produção, nomeadamente de tempo, qualidade e custos. 

Surgem assim as plataformas de suporte à integração das aplicações inerentemente distribuídas 

devendo cumprir requisitos de fiabilidade, portabilidade, eficiência e custos Estas plataformas deverão 

além disso suportar de uma forma transparente a heterogeneidade natural presente neste tipo de 

sistemas e apresentar o melhor desempenho possível. Em paralelo e com o objectivo de manterem 

altos padrões de qualidade e competitividade, as empresas deverão acompanhar os avanços 

tecnológicos integrando nos seus sistemas o estado-da-arte da nova tecnologia. A necessidade de 

integração com sistemas legados leva também à exigência de novos requisitos de abertura, 

modularidade e robustez para a infra-estrutura integradora das aplicações distribuídas em ambiente 

fabril. 

No âmbito desta dissertação, foi utilizada uma infra-estrutura distribuída de transmissão assíncrona 

de mensagens. Esta infra-estrutura suporta a comunicação transparente local/remota entre 

aplicações independentes residentes em nós de um sistema fabril distribuído. O trabalho 

desenvolvido visou a validação da plataforma, assim como o suporte à heterogeneidade e 

portabilidade para outras plataformas de hardware/software. Os resultados deste trabalho foram 

finalmente testados em condições reais no contexto de um projecto industrial de gestão de operações 

fabris. 

Abstract 

Manufacturing systems decisions support systems should be built on the integrated shop-floor 

information. To this end, it is of most importance to provide an integrated infrastructure, able to supply 

real-time information from the shop-floor. The analysis of the up-to-date shop-floor information is the 

corner stone to achieve efficiency, quality, flexibility and response time. In this context the main goal is 

to accomplish the integration of information and material flow, supporting the construction of a reactive 

enterprise, able to respond in a efficient and adequate way, to technological and social changes, as 

well as to the new challenges for production, such as time, quality and costs. 



New platforms should therefore be built to support the integration across distributed applications so as 

to accomplish the needs for flexibility, portability, efficiency and costs. These platforms should also 

hide the system heterogeneity from the software applications. Moreover, while supporting the high 

standards for quality and competitive advantage of the manufacturing enterprise, these systems must 

comply with the current technology state-of-the-art. The need for integration with legacy systems 

demands for an open, modular and robust integrating infrastructure in the shop-floor environment. 

In the scope of this thesis, a distributed infrastructure supporting the transmission of asynchronous 

messages was used. This infrastructure provided the means for a transparent communication between 

independents applications local/remote in different points of a distributed system The main objective 

for the work developed within the scope of this thesis was the validation of the infrastructure. 

Furthermore the shop-floor environment heterogeneity lead the new developments so as to support 

the portability to other hardware/software. The results of this work were finally tested in real conditions 

to support a shop-floor control system operation in an industrial environment. 


