
Resumo  

O planeamento, desenvolvimento, ou alteração de um sistema de fabrico é um processo complexo, 

caro e arriscado, sendo necessário acautelar os prejuízos que uma solução inconveniente pode 

provocar. É pois imperativo fazer bem e à primeira.  

Neste contexto, surge a necessidade de ferramentas que permitam um suporte integrado à análise, 

especificação, modelação, simulação e realização de protótipos de aplicações de controlo em 

ambiente fabril.  

Neste sentido, foi desenvolvido um conjunto de módulos de software conversão e interface que 

permitem a integração de uma ferramenta CASE (Computer Aided Software Engineering) de suporte 

a actividades de análise e projecto estruturados, o Teamwork, com a Bancada de Modelação em SDL 

desenvolvida sobre o Simple++. Assim, e ainda na fase de análise, no decorrer da decomposição 

estruturada do sistema equacionada pela metodologia de análise orientada ao agente, o analista 

poderá recorrer a classes de aplicações ou serviços previamente especificados em SDL. É deste 

modo possível, a partir do diagrama de fluxo de informação do sistema, a rápida geração de modelos 

em SDL, cuja execução poderá ser assim simulada.  

Nesta dissertação serão então descritas a metodologia de análise orientada ao agente, que serviu de 

base ao desenvolvimento destes módulos de integração ferramenta, sendo também apresentado um 

pequeno exemplo de aplicação.  

Abstract  

Planning and designing a manufacturing system is a complex mater, which may turn risky in the 

present fast economic climate. In order to avoid missteps, and consequent losses, simulation should 

be always used.  

This brings up the need for tools that cover the entire range of the shop-floor software developing 

process, from analysis to modelling and prototype generation and simulation. This led to the 

development of a set of software modules to integrate a commercially available Structured Analysis 

CASE tool, the Teamwork, with the SDL Modelling Workbench (SMW) running over Simple++, a state 

of the art object oriented discrete simulation tool.  

When performing the system's analysis, using an agent-based analysis, the analyst should always try 

to use specified SDL objects from a class library, getting a much faster model generation. These SDL 

executable models can then be simulated in the SMW environment.  



We will then present a brief description of the agent-based analysis technique and of the software 

modules developed to integrate the Simple++ and the Teamwork. It will also be detailed the 

developing of a demo application using these tools: the Alarm Server.  


