
Abstract 

 

The object of this document is to present a Master Thesis produced at CERN, the 

European Organization for Nuclear Research, in the context of the Mestrado Integrado 

em Engenharia Informática (MIEIC). 

Today the need for sharing and integration of information is well known but successful 

implementations are not that common. Even with the use of Internet technologies, 

information sharing is to a large extent focused on product procurement and commerce. 

The sharing of information between partner companies over the product life cycle is still 

pretty limited. Often a major barrier is the difficult task of integrating PLM, ERP, and 

Product Support systems across partners in an ever-changing market. 

The industry’s answer to the need to ease data exchange took the form (1984) of a 

standard for data representation, STEP, Standard for the Exchange of Product model 

data which provides a neutral mechanism of product data exchange between product 

life-cycle systems. 

STEP was limited to the design phase of the product life-cycle. An extension of the 

STEP standard covering the whole product life-cycle was developed in 1999, called 

Product Life Cycle Support, also known as Application Protocol 239. 

The CERN Engineering Data Management System (EDMS) is the Organization’s central 

technical document and equipment management system. This system is being used to 

manage all data related with the development of the Large Hadron Collider (LHC). A 

project with such dimensions and complexity involves hundreds of companies in tight 

collaboration and data exchange is constant. At CERN, the EDMS/MTF system serves 

as a repository where all data concerning this project is stored and managed. 

However, for the LHC project, CERN imposed the methods and tools to be used in the 

collaboration with the external companies and collaborators. Data input in EDMS/MTF 

follows certain specifications and file formats, some of them different from the 

companies’ internal business processes. 

This document introduces the STEP and PLCS standards, providing a detailed view of 

their architecture, aim, scope and implementation guidelines. This work also 



contemplates the hypothesis of an implementation of the PLCS standard in EDMS/MTF, 

considering its advantages, issues and hints on the technology that could be used. 

 

 

Resumo 

 

O objectivo deste documento é apresentar a Dissertação de Mestrado produzida no 

CERN, Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, no contexto do Mestrado 

Integrado em Engenharia Informática (MIEIC). 

Actualmente, a necessidade de partilha e integração de informação é bem conhecida, 

no entanto, implementações bem sucedidas não são muito comuns no mercado. 

Mesmo com a utilização de tecnologias relacionadas com a Internet, soluções de 

partilha de informação estão normalmente relacionadas com procurement e e-

commerce. A partilha de informação ao longo do “product life cycle”, entre empresas 

num projecto de colaboração, ainda é muito limitado. A maior barreira é muitas vezes a 

dificuldade em integrar sistemas PLM, ERP e de “Product Support” de todos os partners 

num mercado que está em constante evolução. 

A resposta da indústria à necessidade de facilitar a transferência de informação entre 

empresas tomou a forma de um standard. Em 1984, foi criado o STEP, Standard for the 

Exchange of Product model data, que fornece um mecanismo neutro de troca de 

informação de um produto entre sistema de gestão do ciclo de vida de produtos. 

O standard STEP limita-se, no entanto, a cobrir a fase de design de um produto, pelo 

que havia necessidade de encontrar uma forma de representar um produto ao longo de 

todo o seu ciclo de vida, da concepção ao seu “desmantelamento”. Para colmatar esta 

falha, foi desenvolvido, em 1999, um Application Protocol para o standard STEP, 

estendendo a sua funcionalidade ao longo de todo o ciclo de vida do produto. 

O EDMS/MTF é o sistema desenvolvido pelo CERN para gestão de documentação 

técnica e de equipamento. O sistema gere toda a informação relacionada com o Large 

Hadron Collider (LHC). Um projecto com tais dimensões e complexidade envolve 

centenas de empresas em próxima colaboração, na qual a troca de informação é 



constante. No CERN, o sistema EDMS/MTF serve como repositório central onde toda a 

informação relativa ao projecto é armazenada e gerida. 

No entanto, para o projecto LHC, o CERN impôs os métodos e ferramentas a usar na 

colaboração com empresas e outros colaboradores. A importação de informação segue 

certas especificações e formatos de ficheiros, muitas vezes diferentes dos processos de 

negócio internos das empresas envolvidas. 

Este documento apresenta os standards STEP e PLCS, dando uma perspectiva 

detalhada da sua arquitectura, objectivos, domínio de aplicação e directivas de 

implementação. Este trabalho também contempla a hipótese de implementação do 

standard no sistema EDMS/MTF, considerando possíveis vantagens, problemas e 

sugestões quanto à tecnologia a utilizar na sua implementação. 


