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RESUMO

A preocupação com a qualidade do produto é essencial para as empresas que desejam se

manter competitivas no mercado. Quanto maior a qualidade de um produto maior o valor atra-

tivo dele para o cliente da empresa. Dessa forma, a qualidade do produto guia as empresas em

uma busca por novos meios de melhorar os seus métodos de produção, não só visando a quali-

dade do produto mas também a satisfação do cliente e a redução nos seus custos de operação.

Nessa busca por redução de custos, técnicas de computação ganharam popularidade nas linhas

de produção, uma delas é conhecida como lógica fuzzy. A popularidade da lógica fuzzy vem

da sua habilidade de trabalhar com conhecimento expresso de maneira linguística, ao invés de

uma convencional e complexa estrutura matemática. Com a busca, por novos e melhores meios

de produção, ocorreram transformações históricas na indústria. Tais transformações foram de-

finidas em três revoluções industriais, sendo estas caracterizadas por tendências mundiais nos

meios de produção. A quarta revolução industrial, ou industria 4.0, começou a ter seu conceito

desenhado a partir do início deste século. A indústria 4.0 não será caracterizada por uma nova

técnica, assim como, por exemplo, a terceira que foi caracterizada pela introdução da compu-

tação na indústria, mas pela fusão das técnicas existentes. Isto ocorrerá por meio do uso de

diversos padrões divididos em camadas, uma delas é a camada de comunicação que poderá ser

viabilizada pelo padrão industrial de comunicação OPC. Através deste conceito de desenvolvi-

mento industrial, este trabalho descreve a elaboração de uma estratégia de gestão do processo

industrial em uma empresa de beneficiamento de tabaco. A gestão é realizada por meio de um

sistema de monitoramento e controle de variáveis de processo, o qual utiliza o padrão OPC para

a comunicação e a lógica fuzzy para o controle de processos da linha de produção.

Palavras-chave: Lógica Fuzzy, OPC, Qualidade do Produto, Indústria 4.0 .



ABSTRACT

Concern about product quality is essential for companies wishing to remain competitive in

the market. The higher the quality of a product the greater its value to the company’s customer.

In this way, the quality of the product guides companies in search for new ways to improve their

production methods, not only aiming for product quality but also customer satisfaction and re-

duction of their operating costs. In this quest for cost reduction, computer based techniques

have gained popularity in the production lines, one of which is known as fuzzy logic. The

popularity of the fuzzy logic comes from its ability to work with expressed knowledge in a lin-

guistic way, rather than a conventional and complex mathematical structure. With the search for

new and improved production methods, historical transformations occurred in industry. Such

transformations were defined in three industrial revolutions, all revolutions characterized by

world trends in the means of production. The fourth industrial revolution, or industry 4.0, be-

gan to have its concept designed from the beginning of this century. Industry 4.0 will not be

characterized by a new technique, such as, for example, the third one that was characterized by

the introduction of computation in the industry, but by merging the existing techniques. This

will occur through the use of various standards divided into layers, one of them is the com-

munication layer that can be made possible by the industrial communication standard known

as OPC. With this concept of industrial development, this paper describes the development of

an industrial process management strategy for a tobacco processing company. Management is

carried out through a system for monitoring and controlling process variables, this system uses

the OPC standard for communication and the fuzzy logic for production control.

Palavras-chave: Fuzzy Logic, OPC, Product Quality, Industry 4.0 .
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1 INTRODUÇÃO

Com o crescimento industrial, as empresas se tornam cada vez mais competitivas, com

o objetivo de que seu produto seja o mais atraente para o cliente. A equidade de marca trata

de um conjunto de recursos (e deficiências) que agregam ou subtraem o valor proporcionado a

um produto ou serviço. A qualidade do produto é uma das principais categorias de recursos,

proporcionando valor a empresa e aperfeiçoando a sua vantagem competitiva (AAKER, 1995).

Voltada para a qualidade do produto a tecnologia tem grande propósito em uma empresa.

Por exemplo no tabaco, sendo um produto sensível a alterações de temperatura e umidade ele

perde qualidade no caso desses valores se encontrarem fora de padrões estabelecidos. Caso a

folha de tabaco não receba a devida umidade antes de ser cortada ela pode acabar virando pó.

No cigarro, isso significa que ou o tabaco queimará muito rápido, ou muito devagar. Existem

várias classes de tabaco, para cada classe tem-se um padrão diferente, para cada padrão há mais

fatores que influenciam na qualidade e que devem ser levados em conta, além de umidade e

temperatura (SOUZA CRUZ, 2018).

Para uma empresa, um crescimento na demanda pelo seu produto pode propiciar um lucro

maior. Porém, geralmente a empresa precisa ir em busca de novos meios de produção para lidar

com o aumento da demanda, consequentemente, buscando a adoção de novas tecnologias. Essa

relação entre lucro e demanda pode ser observada em (PLUME, 2017), onde, é noticiado que

uma operadora global denominada Cargill divulgou um aumento em seu lucro devido a uma

forte demanda por carne. Outro exemplo, da relação entre lucro e demanda, pode ser observado

em (YAMAZAKI, 2017), onde, a empresa Sony declarou que espera um lucro recorde devido

a uma forte demanda por chips de celular. Dependendo do tamanho da empresa, é inviável o

acompanhamento humano da qualidade do produto durante todo o processo de produção. Com o

intuito de auxiliar os processos de produção, técnicas de computação ganharam popularidade na

indústria. Uma das técnicas que ganhou popularidade com o crescimento industrial foi a lógica

fuzzy, isso, devido a sua habilidade de substituir complexas estruturas matemáticas. Outras

técnicas que podem ser citadas são as de redes neurais artificiais e sistemas especialistas. No

entanto, para ambas seria necessário uma vasta base de dados de modo a obter um resultado

satisfatório. Com a lógica fuzzy, um sistema de controle pode ser construído diretamente sobre o

conhecimento de algum trabalhador da empresa, o que não seria possível com as outras técnicas.

Nesse contexto de crescimento industrial e necessidade de novas tecnologias para meios

de produção, a presente pesquisa refere-se ao desenvolvimento de uma solução para monitorar
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e controlar remotamente as variáveis que interferem diretamente sobre a qualidade de um pro-

duto. Esta solução foi aplicada em uma empresa de beneficiamento de produto agrícola, mais

especificamente o tabaco.

A solução desenvolvida faz uso do padrão de comunicação OPC (Open Platform Commu-

nication). O acesso aos valores das variáveis de processo, tanto para operações de leitura quanto

de gravação, foi possível com o RSLinx, a solução de servidor OPC da empresa RockWell. O

padrão de comunicação utilizado permite o acesso aos dados de processo na automação indus-

trial. O OPC substitui a necessidade de um desenvolvimento voltado para um equipamento ou

protocolo de comunicação específico, ao invés disso, o desenvolvimento é direcionado para o

padrão, por meio de requisições genéricas de leitura e gravação. As requisições realizadas são

traduzidas, pelo servidor OPC, para a linguagem específica do equipamento monitorado e vice-

versa. Portanto, por meio das requisições de leitura e gravação, o padrão OPC age como um

intermediário para comunicação com sistemas supervisórios e Interfaces Homem-Computador

(IHC) (OPC FOUNDATION, 2018).

Sendo assim, este trabalho descreve o estudo do padrão OPC juntamente com a lógica

fuzzy, para o desenvolvimento de uma solução computacional que faz uso de técnicas de Inter-

face Homem-Computador, isso, a partir da linguagem de programação C#. A lógica fuzzy foi

utilizada devido à simplicidade de sua implementação em relação as outras técnicas conside-

radas, objetivando controlar as variáveis de processo da linha de produção. O sistema desen-

volvido acessa um servidor de banco de dados por meio da rede local da empresa. O banco

de dados é atualizado por um cliente OPC, que seria a aplicação que se comunica com o servi-

dor OPC, esse cliente, também desenvolvido em C#, possuindo o sistema fuzzy implementado.

Adicionalmente, o sistema desenvolvido compreende uma forma de simplificar o controle e mo-

nitoramento das variáveis de processo. Com o sistema, operadores e outros envolvidos não tem

a necessidade de ter o conhecimento de como configurar um servidor OPC, ou saber o endereço

OPC das variáveis de processo, apenas a variável que eles queiram monitorar, ou controlar.

1.1 Objetivo Geral

O objetivo do trabalho é um sistema para controle e monitoramento de variáveis de pro-

cesso, através da automação industrial, em que o usuário não precise de um conhecimento

técnico substancial para utilizar, ou seja, sem a necessidade de saber como configurar e ope-

rar um servidor OPC. Adicionalmente, permitindo que o usuário possa acessar o sistema em
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qualquer computador com acesso a rede local da empresa, possibilitando assim, um controle e

monitoramento remotos.

1.2 Objetivos Específicos

Os objetivos específicos foram:

• Desenvolver os conhecimentos sobre controles de automação no ambiente industrial;

• Definir um sistema desenvolvido para controlar a linha de produção de uma empresa por

meio do padrão OPC e da lógica fuzzy;

• Estabelecer uma forma de controle remoto, para que qualquer computador na mesma rede

possa controlar e monitorar as variáveis de processo e consequentemente a produção;

• Desenvolver uma forma de que um operador de máquina, sem muito conhecimento téc-

nico de programação e automação, possa controlar as variáveis de processo de acordo

com seu conhecimento sobre o tabaco e o processo;
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Com o desenvolvimento industrial, as empresas buscam melhorias de processo de modo

a aperfeiçoar sua produção, algumas dessas melhorias podem ser auxiliadas pelo uso de novas

tecnologias. Nos processos industriais, a importância da automação cresceu de forma drástica

nos últimos anos. Segundo (JAÄMÄS-JOUNELA, 2007), a automação de processos serve para

melhorar a qualidade do produto, dominar toda a variedade de produtos, melhorar a segurança

de processo e disponibilidade de espaço industrial e utilizar de forma eficiente os recursos dis-

poníveis diminuindo desperdícios.

Uma das tecnologias que surgiu com o desenvolvimento industrial foi o OLE (Object

Linking and Embedding) for Process Control, ou OPC. O OPC surgiu como uma arquitetura

cliente-servidor para troca de dados de processo, com a sua comunicação construída sobre a

tecnologia COM/DCOM (Component Object Model/Ditributed Component Object Model) da

Microsoft. Apesar do OPC ter seu primeiro padrão publicado em 1996, e hoje ser um padrão

na indústria, ele ainda não tem muita popularidade no meio acadêmico (SCHWARZ e BOERC-

SOEK, 2007).

Junto com o desenvolvimento industrial, a lógica fuzzy, ou lógica difusa, ganhou grande

popularidade em sistemas de controle. O sucesso desse tipo de sistema está na sua habilidade

de trabalhar com conhecimento expresso de maneira linguística, ao contrário de uma conven-

cional estrutura matemática. Engenheiros de controle tradicionalmente dependem de modelos

matemáticos para os seus projetos, no entanto, quanto mais complexo o sistema menos efetivo

o modelo matemático. Este conceito de complexidade que gerou a motivação para a criação

da lógica fuzzy, formulada por Lofti Zadeh, fundador da teoria dos conjuntos fuzzy, como o

princípio da incompatibilidade (CIRSTEA et al., 2002).

Na Seção 2.1 será estudado a tecnologia COM/DCOM, visto que, as primeiras especifica-

ções do padrão OPC foram baseadas nessa tecnologia. A Seção 2.2 apresenta um estudo sobre

o padrão OPC, desde o motivo do seu surgimento até o seu estado atual, conhecido como OPC

UA, concluindo com a sua importância no conceito de indústria 4.0. Então, dando seguimento

ao trabalho, na Seção 2.3 será estudado a teoria dos conjuntos clássicos e, em sequência, na

Seção 2.4 a lógica clássica, de modo a apresentar a correspondência existente entre esses dois

estudos e como forma introdutória ao estudo da lógica fuzzy. Com isso, as Seções 2.5, conjuntos

fuzzy, e a Seção 2.6, lógica fuzzy, apresentam um estudo da lógica fuzzy de modo a apresentar

os seus principais conceitos, termos e funcionamento, comparando ela com a lógica clássica e
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com a teoria dos conjuntos. Na sequência, a Seção 2.7 destina-se a um estudo dos conceitos de

engenharia de usabilidade, necessários para implementação de técnicas de IHC na concepção

do sistema. Por fim, as Seções 2.8, trabalhos relacionados, e a Seção 2.9, discussão, destinam-

se a apresentar o estado da arte do trabalho, descrevendo e discutindo outros trabalhos similares

a este.

2.1 COM/DCOM

A comunicação das primeiras especificações do padrão OPC foi baseada nas tecnologias

OLE (atualmente conhecida como Active X), COM e DCOM, tecnologias proprietárias da Mi-

crosoft. Quando aplicações OPC estão instaladas no mesmo computador, elas estão fazendo uso

da tecnologia COM para transferir dados entre si, caso as aplicações estejam em computadores

separados, elas utilizam a tecnologia DCOM. Basicamente, o OPC consiste em um conjunto pa-

drão de interfaces, propriedades e métodos que utilizam módulos e objetos. O padrão consiste

de clientes e servidores, onde os clientes OPC iniciam uma comunicação com os servidores

OPC e esses respondem (SELF, 2005).

A tecnologia COM define uma arquitetura de software para o desenvolvimento de apli-

cações baseadas em componentes. Os objetos COM possuem identificações únicas, provendo

interfaces que permitem que aplicações e outros componentes acessem seus recursos. Os ob-

jetos COM são completamente independentes da linguagem de programação envolvida e eles

possuem capacidades de IPC (Interprocess Communications, capacidade de um processo se

comunicar com outro), integradas por padrão. A tecnologia COM foi lançada em 1993 para

substituir outra tecnologia de IPC existente, o DDE (Dynamic Data Exchange, um sistema IPC

integrado a sistemas operacionais que permite que duas aplicações troquem dados), esse, uti-

lizado inicialmente com a tecnologia OLE (basicamente essa tecnologia cria objetos para uma

aplicação e permite a vinculação e incorporação desses objetos).

A tecnologia DCOM é uma tecnologia baseada na COM e suporta o mesmo modelo de

interação de componentes. Adicionalmente, a tecnologia DCOM suporta a comunicação entre

processos distribuída, permitindo assim, a comunicação entre processos por meio de uma rede.

2.2 OPC

As raízes e necessidade do OPC datam do início da década de 80, quando redes de comu-

nicação e sistemas de barramento eram desenvolvidos, estruturados e definidos pelas empresas
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e pelo meio acadêmico. Mais de 50 redes diferentes foram criadas para diferentes aplicações.

Maioria dessas redes desapareceram, grande parte delas era utilizada para uma aplicação espe-

cífica. Um pequeno número das redes que surgiram acabaram se tornando padrões na indústria,

a maioria dessas desenvolvidas por grandes empresas. O problema começou quando diferentes

padrões se estabeleceram para diferentes ramos da indústria, assim, os fabricantes deveriam

desenvolver e manter drivers (basicamente, são programas que permitem a comunicação de

um equipamento com o sistema operacional) para cada sistema de barramento (SCHWARZ e

BOERCSOEK J, 2007).

No início da década de 90, os sistemas operacionais da Microsoft dominavam a área da

automação industrial com as tecnologias COM e DCOM. Essas tecnologias eram utilizadas,

principalmente, para troca de dados de processo entre equipamentos de chão de fábrica e siste-

mas supervisórios. Em 1995 foi formada uma força-tarefa, conhecida como OPC Foundation,

com o objetivo de criar um padrão para troca de dados de processo baseado nas tecnologias

COM e DCOM. Para evitar que o padrão resultasse em uma tecnologia proprietária de alguma

empresa, a OPC Foundation foi formada por um grupo de empresas. Esse grupo incluía grandes

organizações da automação industrial, como por exemplo, as empresas RockWell e Siemens,

contando com o suporte da Microsoft. Em 1996, a OPC Foundation lançou a primeira espe-

cificação do padrão OPC para acesso a dados de processo em tempo real. Já em Agosto, no

primeiro ano do lançamento, diversos fabricantes de software e hardware começaram a utilizar

o OPC como seu mecanismo de interoperabilidade. Em meados de 1998, a vasta adoção do

OPC confirmava que ele havia se tornado um padrão da indústria.

A primeira especificação do padrão OPC ficou conhecida como OPC DA (OPC Data Ac-

cess) e definia a troca de dados de processo, incluindo valores, tempo de aquisição e informação

de qualidade de conexão. Em 1999 era lançada a especificação OPC AE (OPC Alarms Events)

do padrão, essa especificação definia a troca de mensagens de eventos e alarmes industriais,

variáveis de estado e gerenciamento dos estados. Em 2001 foi lançada a especificação OPC

HDA (OPC Historical Data Access), definindo métodos de consulta e análise que poderiam

ser aplicados a históricos salvos dos dados de processo. Essas definições do padrão OPC, que

eram baseadas na tecnologia de comunicação COM/DCOM, foram denominadas como OPC

Classic. O OPC Classic, até então, havia servido satisfatoriamente a sua comunidade. En-

tretanto, conforme a tecnologia foi evoluindo, assim aconteceu com as necessidades para as

especificações do padrão OPC. Dessa forma, em 2003, foi criado o OPC UA (Open Plataform
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Communications Unified Architecture), uma arquitetura orientada a serviços e independente de

plataforma, ou sistema operacional. O OPC UA integrava todas as funcionalidades existentes

das especificações do OPC Classic, sendo completamente compatível. Os principais fatores que

influenciaram a decisão de criar o OPC UA foram:

• A Microsoft havia abandonado o suporte as tecnologias COM e DCOM em favor da

arquitetura orientada a serviços (SOA, Service-Oriented Architecture), essa sendo multi-

plataforma.

• Os desenvolvedores que utilizavam o padrão OPC em suas soluções queriam um único

conjunto de serviços para demonstrar os modelos de dados do OPC (DA, AE, HDA, etc).

• Para permanecerem competitivos, os desenvolvedores que vendiam soluções com o pa-

drão OPC, necessitavam implementar suas soluções em sistemas que não utilizassem sis-

temas operacionais da Microsoft, inclusive sistemas embarcados.

• Alguns colaboradores da OPC Foundation precisavam de um modo confiável e eficiente

para transportar dados estruturados de alto-nível de programação.

• Os usuários requeriam a habilidade de acessar os servidores OPC através de firewalls e

de forma segura.

2.2.1 OPC UA

Apesar de ter sido criado em 2003, o OPC UA foi lançado apenas em 2008 para uso

industrial. Sendo uma arquitetura orientada a serviços, independente de plataforma e que integra

todas as funcionalidades de cada uma das especificações individuais do OPC Classic em um

único framework, com capacidades de extensão, por meio de uma abordagem multicamadas.

Essa abordagem multicamadas cumpre todos os objetivos do seu projeto original, esses sendo:

• Equivalência funcional: Todas as especificações do OPC Classic, utilizando a tecnologia

COM, são mapeadas para o OPC UA.

• Independência de plataforma: podendo trabalhar tanto com um micro controlador em-

barcado quanto com uma infraestrutura baseada em nuvem.

• Segurança: implementando encriptação, autenticação e assegurando a qualidade da in-

formação.

• Extensível: Possuindo a habilidade de adquirir novas funcionalidades sem interferir com

aplicações existentes.
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• Modelagem de informação compreensível: Possibilidade de definir informações com-

plexas.

Construído no sucesso do OPC Classic, o OPC UA foi projetado para aperfeiçoar e exce-

der as capacidades das especificações do OPC Classic. Para satisfazer a equivalência funcio-

nal, o OPC UA possui as mesmas funcionalidades do OPC Classic, com capacidade para muito

mais, como por exemplo:

• Localização: Possuindo a habilidade de encontrar servidores OPC disponíveis tanto em

computadores locais quanto em redes de comunicação disponíveis.

• Espaço de endereçamento: todos os dados são representados hierarquicamente, permi-

tindo que estruturas simples e complexas sejam localizadas e utilizadas por clientes OPC.

• Sob demanda: Leitura e gravação de dados/informação com base em permissões de

acesso.

• Grupos de dados: Pode-se definir um grupo de dados que serão retornados quando ocorrer

qualquer alteração em seus valores, esses critérios definidos pelo cliente OPC.

• Eventos: Notificações de informações importantes, de acordo com critérios especificados

pelo cliente OPC.

• Métodos: Clientes OPC podem executar programas com base em métodos definidos no

servidor OPC.

Devido à vasta disponibilidade de plataformas de hardware e sistemas operacionais, a

independência de uma plataforma específica é essencial. O OPC UA tem a possibilidade de

operar em qualquer uma das seguintes:

• Plataformas de hardware: Computadores de mesa tradicionais, servidores em nuvem,

CLPs, micro controladores, etc.

• Sistemas operacionais: Microsoft Windows, Apple OSX, Android, ou qualquer distribui-

ção Linux, etc.

O OPC UA disponibiliza a infraestrutura necessária de interoperabilidade para empresas,

possibilitando a comunicação entre equipamentos, consequentemente viabilizando o aprendi-

zado de máquina. Ao escolher uma tecnologia para troca de informações, um dos pontos mais

importantes a se considerar é a segurança que a tecnologia proporciona em relação aos dados.

O OPC UA opera bem com firewalls, ao mesmo tempo que trata de problemas de segurança ao
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disponibilizar um conjunto de controles, por exemplo:

• Transporte: Possui a definição de vários protocolos, disponibilizando opções de transfe-

rência de dados.

• Criptografia de sessão: mensagens são transferidas de maneira segura, com 128 ou 256

bits de nível de criptografia.

• Assinatura de mensagens: As mensagens são recebidas exatamente como elas foram en-

viadas.

• Pacotes sequenciais: Problemas com ataques de modificação do fluxo das mensagens são

eliminados com o sequenciamento das mensagens.

• Autenticação: Cada cliente e servidor OPC UA são identificados através de certificados

SSL, isso, com a tecnologia de comunicação OpenSSL, providenciando controle sobre

quais aplicações e sistemas são permitidos de se comunicarem.

• Controle de usuário: Aplicações podem requisitar que o usuário providencie dados de

autenticação (credenciais de acesso, certificados digitais, etc.) e podem, adicionalmente,

restringir e expandir as capacidades de acesso, isso, com direitos de acesso e restrições

do espaço de endereçamento do OPC.

• Supervisão: Atividades do usuário e do sistema são registradas, providenciando um

acompanhamento das requisições de acesso.

A arquitetura multicamadas do OPC UA providência um framework extensível, adqui-

rindo uma característica de “resistente ao tempo”. Novas tecnologias e metodologias, assim

como protocolos de comunicação, algoritmos de segurança, padrões de codificação, ou apli-

cações de serviço podem ser incorporadas ao OPC UA, enquanto ele segue compatível com

os produtos existentes. Produtos desenvolvidos para as versão atual do OPC UA continuarão

operando com as versões futuras.

O framework de modelagem de informação do OPC UA transforma dados em informa-

ção do OPC. Com uma abordagem similar a de uma orientação a objetos até as mais complexas

estruturas, com vários níveis de abstração, podem ser modeladas e estendidas. Os tipos de da-

dos e as estruturas são definidas em perfis, por exemplo, as especificações existentes do OPC

Classic são modeladas em perfis do OPC UA e podem também ser estendidas por outras or-

ganizações. Uma representação da modelagem descrita para a informação do OPC pode ser

observada na Figura 1, onde, há uma camada apenas para as informações de modelo do vende-
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dor, ou organização, que queira estender as funcionalidades do OPC.

Figura 1 – Modelagem do OPC UA

Fonte: Adaptado de Unified Architecture. (OPC Foundation, 2018)

2.2.2 OPC e a indústria 4.0

A quarta revolução industrial, também chamada de indústria 4.0, surgiu após três gran-

des transformações históricas na indústria. A primeira revolução industrial, entre 1760 e 1830,

ocorreu da conversão da produção manual em mecanizada, utilizando água e vapor. A segunda

revolução industrial, por volta de 1850, trouxe a eletricidade para o meio industrial, permitindo

a manufatura em massa. A terceira revolução, que começou por volta de 1960, é também cha-

mada de revolução computacional, ou digital, por ter sido estimulada pelo desenvolvimento de

semicondutores, pelo uso de computadores de grande porte (por volta de 1960), pelos compu-

tadores pessoais (entre 1970 e 1980) e pela internet (por volta de 1990).

Segundo (SCHWAB, 2016), a quarta revolução industrial, que começou na virada deste

século, será construída com base na revolução digital e será caracterizada por uma internet mais

universal (com uma variedade cada vez maior de dispositivos acessando a internet) e móvel,

por sensores menores, mais poderosos e de preço reduzido, pela inteligência artificial e pelo

aprendizado de máquina. Ao viabilizar as "fábricas inteligentes", a quarta revolução industrial

concebe um mundo onde os sistemas virtuais e físicos de produção global cooperam de uma

maneira flexível. A quarta revolução industrial é a centralização das tecnologias e a interação

dessas tecnologias através dos espaços digital, físico e biológico.

Segundo (SCHLEIPEN et al., 2016), a indústria 4.0 demanda flexibilidade, adaptabili-

dade e transparência, dentre outros requerimentos que devem ser satisfeitos por componentes,

ou sistemas, da indústria 4.0. Pela complexidade da indústria 4.0, não há uma tecnologia pa-

drão, mas a necessidade de integrar diferentes tecnologias de diferentes domínios que cobrirão
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diferentes aspectos. O OPC UA foi considerado um bom prospecto do aspecto de comunicação

da indústria 4.0. Pela variabilidade e flexibilidade do OPC UA, ele pode ir desde uma simples

aplicação para aquisição de dados a um complexo processo de monitoramento, controle e aná-

lise. O OPC UA cobre aspectos de segurança e proporciona a habilidade de representar e cobrir

semânticas, isto sendo possível pelo seu modelo de informação. Adicionalmente, o OPC UA é

aberto a integração e pode ser combinado com outros padrões.

Em 2015, na feira de Hannover, principal feira de tecnologia industrial no mundo, um

modelo de referência para a arquitetura da indústria 4.0, denominado RAMI 4.0 (Reference Ar-

chitecture Model for Industrie 4.0), foi anunciado. O RAMI 4.0 definiu padrões, casos de uso

e outras características necessárias á serem atingidas para satisfazer o conceito de indústria 4.0.

A coleta e a análise dos possíveis padrões para o RAMI 4.0 foram realizadas pelas associações

industriais BITKOM (tecnologia da informação), VDMA (engenharia mecânica) e ZVEI (ele-

trônicos), esses padrões foram classificados em categorias. Na análise feita pelas associações

industriais, dos padrões necessários para a RAMI 4.0, o OPC UA foi confirmado como o único

preparado para a indústria 4.0, isto para a categoria de comunicação (OPC FOUNDATION,

2015).

2.3 Teoria dos Conjuntos

Segundo (BOJADZIEV e BOJADZIEV, 2007) a noção fundamental da teoria dos con-

juntos é a de relação ou de associação. No caso de um objeto x, se esse objeto pertence a um

conjunto A escrevemos x ∈ A, caso contrário, x /∈ A. Em outras palavras, para cada objeto x há

apenas duas possibilidades: x pertence a A ou não.

Seguindo a definição de conjuntos clássicos, há a possibilidade de descrever, por exemplo,

um conjunto a que pertençam as pessoas altas. Caso a pessoa tenha 1,80 metros de altura ou

mais, ou 180 centímetros conforme a Figura 2, ela é considerada alta, caso contrário, a pessoa

não é alta, conforme pode ser observado na imagem a seguir.
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Figura 2 – Conjunto das pessoas altas

Fonte: Fuzzy Logic for Business, Finance, and Management. (BOJADZIEV e BOJADZIEV, 2007)

Essa representação contém alguns inconvenientes, como é possível notar, ela não permite

uma transição gradual de uma pessoa não alta para uma pessoa alta. Segundo esse conjunto,

alguém que tenha 179 centímetros de altura não é alto, da mesma forma que uma pessoa que

tenha 160 centímetros. Também pode ser notado que, uma pessoa com 180 centímetros é tão

alta quanto uma pessoa com 200 centímetros, ou 2 metros.

Com o objetivo de trabalhar sobre conjuntos, há a possibilidade de utilizar operadores.

Esses operadores podem ser aplicados a um ou mais conjuntos, resultando em um novo conjunto

de acordo com os originais e com a operação estabelecida. Ao definir dois conjuntos A e B,

pode-se descrever alguns dos principais operadores como:

• Intersecção (A ∩ B): resulta em um conjunto com os objetos que pertençam a A e B.

• União (A ∪ B): onde o conjunto resultante possui todos os objetos de A e de B.

• Complemento (Ā): resulta em um conjunto com todos os objetos que não pertençam a

A.

• Subconjunto (A ⊆ B): nesse operador define-se que, sendo A diferente de B, o conjunto

A é um subconjunto de B, assim, todo o objeto de A esta em B.

2.4 Lógica Clássica

A lógica clássica compreende declarações que são, de maneira lógica, 1 para uma propo-

sição verdadeira e 0 para uma proposição falsa, assim, sendo também conhecida como lógica

binária. Nessa lógica há a possibilidade de ligar duas ou mais proposições por meio de conecti-

vos lógicos, resultando em valores verdadeiros ou falsos de acordo com as proposições ligadas
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(BOJADZIEV et al., 2007).

Os conectivos mais comuns são de negação (1), conjunção (2), disjunção (3) e condicional

(4), com a numeração utilizada na Tabela 1. Os conetivos de conjunção e de disjunção também

podem ser denominados de ’e’ e ’ou’ respectivamente. No conectivo de negação o resultado será

verdadeiro se a proposição inicial for falsa. Na conjunção o resultado será verdadeiro se todas

as proposições iniciais forem verdadeiras. Para a disjunção ter resultado verdadeiro apenas uma

das proposições inicias deve ser verdadeira. Para o conectivo condicional, o resultado será falso

apenas se de duas proposições, onde, declaramos, se primeira então segunda, a segunda for

falsa. Adicionalmente é válido mencionar que, há o conectivo bicondicional, onde, para ser

verdadeiro, a primeira proposição e a segunda devem ter o mesmo valor lógico.

Para facilitar a visualização de proposições e conectivos, pode ser utilizada uma ferra-

menta denominada tabela verdade. Definindo duas proposições p e q pode-se representar visu-

almente os conectivos conforme a Tabela 1.

Tabela 1 – Tabela Verdade

Fonte: Adaptado de Fuzzy Logic for Business, Finance, and Management. (BOJADZIEV e BOJADZIEV, 2007)

Há uma correspondência entre os conectivos lógicos de conjunção, disjunção, negação,

condicional e os operadores de conjuntos de intersecção, união, complemento, subconjunto,

respectivamente, como pode ser observado na Tabela 2. Está estabelecido que essa correspon-

dência, também chamada de isomorfismo, garante que cada teorema ou resultado na teoria dos

conjuntos possui um equivalente na lógica binária e vice-versa.
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Tabela 2 – Isomorfismo

Fonte: Adaptado de Fuzzy Logic for Business, Finance, and Management. (BOJADZIEV e BOJADZIEV, 2007)

2.5 Conjuntos Fuzzy

Sistemas fuzzy tem utilidade quando pretende-se trabalhar com informações vagas, im-

precisas, bagunçadas, ambíguas ou insuficientes (SLAVÍČEK, 2011). Conforme pode ser ob-

servado na Seção 2.4, os conjuntos clássicos definem um conceito preciso, o objeto é membro

do conjunto ou não. Desse modo, a pertinência de um objeto ao conjunto pode assumir dois

valores 1 ou 0, respectivamente, proposições verdadeiras ou falsas conforme a lógica clássica.

Com o objetivo de descrever uma transição gradual, referente a pertinência de um objeto a um

conjunto proposto, o fundador da lógica fuzzy, Lofti Zadeh (1965), introduziu escalas de 0 a 1

e o conceito de pertinência gradual, que pode ser representada pelo símbolo µ. Retomando o

exemplo da Figura 2 para pessoas altas e atribuindo os graus de pertinência de acordo com a

lógica clássica, obtém-se o resultado representado na Figura 3.

Figura 3 – Graus de pertinência para lógica clássica

Fonte: Adaptado de Fuzzy Logic Toolbox™ User’s Guide. (MATHWORKS, 2018)
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Considerando o mesmo conjunto de pessoas altas e atribuindo os graus de pertinência de

acordo com a lógica fuzzy, obtém-se o resultado da Figura 4.

Figura 4 – Graus de pertinência para lógica fuzzy

Fonte: Adaptado de Fuzzy Logic Toolbox™ User’s Guide. (MATHWORKS, 2018)

Como pode ser observado, em seu grau de pertinência, a lógica fuzzy admite qualquer

valor real entre 0 e 1, permitindo que, de forma gradual, a pessoa seja considerada como alta ou

não. Em outras palavras, um conjunto é dito fuzzy ao permitir uma pertinência gradual ou uma

associação parcial.

Nos conjuntos fuzzy, é chamado de normalizado aquele em que ao menos um de seus

objetos atinge o grau de pertinência máximo, ou seja 1. Se para todo par de objetos em um

conjunto, um segmento ligando os dois em uma linha reta permanecer dentro do conjunto,

então o conjunto é chamado convexo. De modo a melhor compreender conjuntos normalizados

e convexos, esses estão representados visualmente na Figura 5.
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Figura 5 – Representação de conjuntos Normalizados e Convexos, (a) Convexo e (b) Não convexo

Fonte: Adaptado de Fuzzy Logic for Business, Finance, and Management. (BOJADZIEV e BOJADZIEV, 2007)

Caso um conjunto fuzzy possua como objetos apenas números reais e apresente ser compa-

tível com essas duas características, ou seja, ser convexo e normalizado, então ele é denominado

de número fuzzy. Os números fuzzy mais comuns são o esquerdo, direito, triangular, trapezoidal

e com formato de sino (CIRSTEA et al., 2002).

Em um número fuzzy, o intervalo onde a pertinência µ é igual a 1 é denominado de kernel,

ou pico. O intervalo onde µ for maior que 0 é denominado de suporte. Os graus de pertinência

que desenham um número fuzzy são obtidos de acordo com funções matemáticas, também cha-

madas de funções de pertinência, essas funções, envolvendo o kernel e os suportes do número

fuzzy. Para cada número fuzzy são definidas funções matemáticas diferentes. Na Figura 6 estão

representados os principais números fuzzy citados anteriormente.
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Figura 6 – Representação de números fuzzy

Fonte: Adaptado de Neural and Fuzzy Logic Control of Drives and Power Systems. (CIRSTEA et al., 2002)

2.6 Lógica Fuzzy

A lógica fuzzy tem o seu foco voltado para variáveis linguísticas em uma linguagem natu-

ral, assim, disponibilizando os fundamentos de um raciocínio por meio de proposições impreci-

sas. Dessa maneira, a lógica fuzzy retrata tanto a certeza quanto a imprecisão de uma linguagem

natural em um raciocínio utilizando senso comum (BOJADZIEV e BOJADZIEV, 2007).

As variáveis em que o seu valor atribuído são palavras, ou frases, em linguagens natu-

rais, ou artificiais, são chamadas de variáveis linguísticas. As variáveis linguísticas podem ser

descritas utilizando conjuntos fuzzy (normalmente números fuzzy). Retomando o exemplo apre-

sentado na Figura 4 na Seção 2.6, altura seria uma variável linguística, enquanto que, alto e

baixo seriam os seus valores. Esses valores são chamados de termos, ou rótulos da variável

altura, sendo declarados por conjuntos fuzzy em um universo de números reais positivos, repre-
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sentando a variável base altura. Cada termo de uma variável linguística é representado por um

conjunto fuzzy. Isso pode ser observado na Figura 7, onde, considerando a variável linguística

idade e distribuindo os seus valores (muito jovem, jovem, meia-idade, velho e muito velho)

em números fuzzy direitos, triangulares e esquerdos, µ representa a pertinência de cada número

fuzzy e x a idade em números inteiros.

Figura 7 – Variável linguística

Fonte: Adaptado de Fuzzy Logic for Business, Finance, and Management. (BOJADZIEV e BOJADZIEV, 2007)

Assim como na lógica clássica, a lógica fuzzy possui conectivos para operações lógicas.

A representação equivalente em fuzzy para o conectivos de negação, disjunção, conjunção e

condicional pode ser observada na Figura 8, onde, para os conjuntos A e B, R representa uma

relação lógica entre eles.

Figura 8 – Conectivos fuzzy

Fonte: Adaptado de Neural and Fuzzy Logic Control of Drives and Power Systems. (CIRSTEA et al., 2002)
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Na Figura 9, esta representada uma comparação do efeito da conexão lógica estabelecida

entre dois conjuntos, em relação ao grau de pertinência de seus objetos, para os conectivos de

conjunção, disjunção e negação, aplicados na lógica clássica e na lógica fuzzy. Dessa forma, é

obtido um novo conjunto, resultante da relação estabelecida entre os dois, ou mais, conjuntos

de entrada.

Figura 9 – Comparação conectivos lógicos

Fonte: Adaptado de Fuzzy Logic Toolbox™ User’s Guide. (MATHWORKS, 2018)

2.6.1 Sistemas de controle fuzzy

Um sistema de controle fuzzy conta com cinco elementos principais, sendo eles, o módulo

de fuzzificação, a base de conhecimento, a base de regras, a máquina de inferência e o módulo

de defuzzificação (CIRSTEA et al., 2002). Os elementos citados de um sistema de controle

fuzzy podem ser descritos da seguinte forma:

• Módulo de fuzzificação: Este módulo converte os valores de entrada em valores de

pertinência fuzzy, dessa forma, esses valores ficam compatíveis com a representação de

conjunto fuzzy definido na base de regras. A escolha da estratégia de fuzzificação de-

pende da máquina de inferência, por exemplo, podendo ser baseada em composição ou

em ativação individual de regras.
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• Base de conhecimento: Esta base serve de banco de dados para o sistema de controle

fuzzy, disponibilizando todas as definições necessárias do processo de fuzzificação, as-

sim como, funções de pertinência, representação de conjuntos fuzzy para as variáveis de

entrada e saída e o mapeamento entre as entradas e os seus valores de pertinência.

• Base de regras: Esta base trata de agir como o método de controle do sistema fuzzy. Nor-

malmente, esta base é obtida por meio de conhecimento especialista ou por heurísticas,

sendo expressa por meio de regras SE-ENTÂO.

• Módulo de defuzzificação: Este módulo se encarrega de processar valores de entrada e

mapear eles a saída de uma ou mais variáveis linguísticas, definidas no sistema de controle

fuzzy.

2.7 Usabilidade

Segundo (DIX et al., 2005), acredita-se que sistemas interativos de sucesso tem uma usa-

bilidade melhorada e servem de paradigma para desenvolvimentos futuros. Adicionalmente,

ainda segundo (DIX et al., 2005), acredita-se que é da natureza humana cometer erros, por-

tanto, a estrutura de um sistema deve ser pensada de forma a minimizar as consequências de

erros que podem vir a ocorrer por meio da interação.

A ênfase da usabilidade está em saber exatamente qual critério será o mais relevante para

considerar se o sistema tem uma boa interatividade ou não. Uma peça chave em alguns métodos

de desenvolvimento é o stakeholder, este termo se refere a uma pessoa direta ou indiretamente

afetada pelo sistema.

O Nielsen Norman Group é, desde 1998, um dos líderes no campo de estudos de enge-

nharia de usabilidade, possuindo como diretor e co-fundador Jakob Nielsen. Desde 1995, os

artigos escritos por Nielsen são considerados leituras essenciais para usabilidade e profissionais

de experiência do usuário (NIELSEN NORMAN GROUP, 2018).

2.7.1 Usabilidade 101

Segundo Nielsen, em seu artigo Usability 101: Introduction to Usability (NIELSEN

NORMAN GROUP, 2012), usabilidade é um atributo de qualidade que define a facilidade que

o usuário tem de interagir com a interface do sistema. Usabilidade também pode referenciar

métodos de aprimorar a facilidade de uso do usuário, durante o processo de projeto. Pode-se

definir a usabilidade em cinco componentes de qualidade:
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• Aprendizado: Qual a facilidade que o usuário tem de fazer tarefas simples em um pri-

meiro contato com a interface?

• Eficiência: Após os usuários se acostumarem com a interface, qual a velocidade deles ao

realizar uma tarefa?

• Memorização: Após um tempo sem contato com a interface, qual a facilidade que os

usuário tem de retomar a proficiência?

• Erros: Quantos erros os usuários cometem, qual a severidade desses erros, e qual a

facilidade do usuário desfazer o erro?

• Satisfação: Qual o grau de satisfação do usuário com a interface?

Há outros componentes chave, de qualidade, que devem ser considerados, um deles é

utilidade. Utilidade refere-se a funcionalidade da interface, ou seja, se ela faz o que o usuá-

rio necessita. Nielsen declara que usabilidade e utilidade são igualmente importantes e juntas

definem se o sistema é útil. Sendo assim, não importa se a interface for fácil de utilizar se

ela não fizer o que o usuário necessita, porém, também não é satisfatório que o sistema tenha,

hipoteticamente, a habilidade de fazer o que o usuário requer mas seja difícil de interagir. Em

resumo, utilidade providência a habilidade do usuário executar suas tarefas, usabilidade a faci-

lidade que o usuário tem de executar as tarefas, e ao estabelecer as duas, então o sistema pode

ser considerado aproveitável.

2.7.2 As 10 heurísticas de Nielsen

Jakob Nielsen estabeleceu dez heurísticas para projetos de interação com usuário. Origi-

nalmente as heurísticas foram desenvolvidas em colaboração com Rolf Molich, posteriormente

Nielsen as refinou com base na análise de 249 problemas de usabilidade (NIELSEN NORMAN

GROUP, 1995). As dez heurísticas estabelecidas são:

• Visibilidade da condição do sistema: O sistema deve sempre manter o usuário infor-

mado da sua condição, através de representações em tempo razoável.

• Correspondência do sistema com o mundo real: O sistema deve conversar com o usuá-

rio em uma linguagem que ele entenda, com palavras, frases e conceitos que o usuário

conheça.

• Controle do usuário e liberdade: Usuários cometem erros com frequência, o sistema

deve permitir uma "saída de emergência", de modo a evitar um diálogo extenso em um
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estado indesejado do sistema.

• Consistência e padrões: Usuários não devem ponderar caso palavras diferentes, situa-

ções ou ações significam a mesma coisa.

• Prevenção de erros: Uma boa interface, que evita que o usuário efetue algum erro, é

melhor do que uma interface com mensagens de que algum erro ocorreu.

• Reconhecimento em vez de memorização: Os usuários não devem ser requisitados a

lembrar de informações de uma parte do diálogo com o sistema para outra. Objetos,

ações e opções devem estar sempre visíveis.

• Flexibilidade e eficiência de uso: Atalhos, não evidentes para usuários novatos, devem

acelerar a interação com o sistema.

• Estética e interface minimalista: Diálogos não devem conter informações que são des-

necessárias, ou que raramente são utilizadas.

• Ajudar usuários a reconhecer, diagnosticar e desfazer erros: Mensagens de erro de-

vem ser representadas em linguagem plena (não em códigos), de modo a precisamente

indicar o erro.

• Ajuda e documentação: Apesar de ser indicado que o sistema possibilite a interação

sem uma documentação, pode ser necessário providenciar esse tipo de ajuda, que deve

ser de fácil acesso.

2.7.3 Técnicas de usabilidade

(DIX et al., 2005) descreve as principais técnicas para avaliar a usabilidade. Essas técni-

cas podem ser separadas em dois grupos principais, sendo, por meio da análise de especialistas

ou por meio do acompanhamento de stakeholders. Três objetivos principais podem ser cita-

dos com a avaliação de usabilidade, sendo eles, para avaliar a extensão e a acessibilidade da

funcionalidade do sistema, para avaliar a experiência do usuário e para identificar problemas

específicos.

2.7.3.1 Análise de especialistas

Neste grupo, as principais técnicas de análise são, cognitiva passo-a-passo, avaliação heu-

rística, uso de modelos e trabalho prévio. A seguir uma breve descrição de cada uma:

• Cognitiva passo-a-passo: Essa técnica descreve uma revisão detalhada de uma sequên-
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cia de ações, ou seja, os passos que o usuário deve realizar de modo a completar alguma

tarefa. Os avaliadores percorrem cada passo providenciando um histórico, este que, des-

creve o motivo do passo em questão não ser bom para novos usuários.

• Avaliação heurística: A heurística se refere a uma base de conhecimento, ou um princí-

pio obtido através de experiência ou prática, que pode ser utilizada para guiar uma decisão

de projeto, ou criticar alguma decisão que já tenha sido tomada. Vários avaliadores cri-

ticam um sistema de forma particular, isso, de modo a destacar possíveis problemas de

usabilidade, de acordo com heurísticas estabelecidas previamente o início da avaliação.

• Uso de modelos: Alguns modelos cognitivos e de projeto, providenciam os meios de

combinar especificações e verificações na mesma estrutura.

• Trabalho prévio: O uso de experimentos anteriores, em um trabalho similar, pode cortar

custos de um novo projeto ao reutilizar os dados obtidos anteriormente.

2.7.3.2 Acompanhamento de stakeholders

Neste grupo, as técnicas de análise podem ser classificadas em dois estilos de avaliação,

sendo eles, estudo em laboratório e estudo em campo. Nos estudos em laboratório, os usuários

participam de testes controlados, geralmente em um laboratório especializado. A vantagem

do laboratório esta no uso de equipamentos de avaliação próprios para isso, o problema esta

na falta de contexto que o ambiente pode vir a apresentar para o teste. Os estudos em campo

permitem a observação do usuário utilizando o sistema no seu próprio ambiente profissional. A

vantagem do estilo em campo está no uso não previsto do sistema que dificilmente pode ocorrer

no laboratório, no entanto, em campo podem ocorrer interrupções que podem dificultar observar

o usuário.

As principais técnicas de análise para este grupo são, por métodos empíricos, por obser-

vação, questionários e entrevistas. A seguir uma breve descrição de cada uma:

• Métodos empíricos: Um número de condições experimentais são consideradas de modo

a diferirem apenas em algumas variáveis controladas. Alguns fatores no experimento

devem ser considerados cuidadosamente, por exemplo, os participantes escolhidos, as

variáveis testadas e manipuladas e a hipótese testada.

• Observação: Um método de observação seria pedir para o usuário falar em voz alta o

que ele está pensando enquanto interage com o sistema, esta abordagem tem a vantagem

de ser simples, porém, a informação adquirida é muito subjetiva.
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• Questionários: Essa técnica disponibiliza respostas diretas do usuário sobre questões de

usabilidade, no entanto, a informação é geralmente subjetiva. Os questionários devem ser

planejados previamente. Algumas vantagens dessa técnica é que ela pode ser utilizada

para atingir um grupo de usuários mais amplo e ela leva menos tempo para ser adminis-

trada. As questões podem ser apresentadas como questões de conhecimento geral, com

tema livre, escalares, múltipla escolha ou por respostas ranqueadas.

• Entrevistas: As entrevistas providenciam uma maneira direta e estruturada de adquirir

informação, podendo variar de modo a melhor satisfazer a situação. Essa técnica deve

ser planejada de maneira prévia, estabelecendo um conjunto básico de perguntas, com a

possibilidade de ser adaptada para um usuário específico.

2.8 Estado da Arte

De modo a examinar o estado da arte, foram pesquisados e selecionados trabalhos que,

em sua abordagem metodológica, possuíssem características semelhantes à deste. Os princi-

pais critérios levados em consideração no levantamento foram, caso o trabalho fazia uso do

padrão OPC em alguma proposta de modelo cliente-servidor e se o trabalho fazia uso da lógica

fuzzy de modo a beneficiar uma linha de produção. Utilizando como palavras-chave "OPC" e

"fuzzy" nas bases de trabalhos acadêmicos da UFRGS, da PUCRS, da UNICAMP, da UFRN e

na base literária ScienceDirect, foi possível obter resultados precisos, esses resultados podem

ser observados na Tabela 3. Cada um dos trabalhos selecionados será resumido a seguir, com

informações e descrições extraídas de cada um deles, de forma a destacar o motivo do trabalho

se assemelhar a este.
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Tabela 3 – Trabalhos selecionados
Autor Título Fonte Características
Bezerra (2015) Detecção, diagnóstico e cor-

reção de falha em sensores
industriais foundation fieldbus
utilizando agentes inteligentes

UFRN Sistema multi-
agentes, redes
neurais, fuzzy e
OPC

Bueno (2017) O uso da abordagem fuzzy-ahp
e fuzzy sets para facilitar a uti-
lização da filosofia lean manu-
facturing em indústria

UFSM Lean-
manufacturing e
fuzzy

Franco (2012) Controle preditivo baseado em
modelo neuro-fuzzy de siste-
mas não-lineares aplicado em
sistema de refrigeração

UNICAMP fuzzy e OPC

Leitão (2010) Implementação de um servi-
dor OPC UA em linguagem
C# para comunicação com dis-
positivos através do protocolo
Modbus/Ethernet em tempo
real

UFRGS OPC

Wang et al.
(2016)

Open CNC Machine Tool’s
State Data Acquisition and Ap-
plication Based on OPCSpeci-
fication

ScienceDirect OPC

Zhang e Zhang
(2011)

Classification and Quality Eva-
luation of Tobacco Leaves Ba-
sed on Image Processing and
Fuzzy Comprehensive Evalua-
tion

NCBI fuzzy, redes neu-
rais e OPC

Fonte: Elaborado pelo autor.

2.8.1 Bezerra (2015)

Na dissertação de (BEZERRA, 2015), o autor descreve um sistema baseado em agentes

inteligentes para correção do sinal de sensores do campo industrial, esse sistema, agindo em

uma rede industrial Foundation Fieldbus. O sistema foi implementado sobre um conjunto de

equipamentos didático, fabricado pela empresa Quanser, no formato de um sistema de tanques

de água. Os sensores de água padrões do sistema didático foram substituídos por sensores

industriais, esses, realizando um cálculo de nível baseado na pressão do fundo do tanque. A

bomba de água do sistema também foi substituída, no lugar foi colocada uma bomba similar a

de para-brisas de carro.

Para a correção de nível do sistema didático, foi implementado um sistema multiagen-
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tes. Esse sistema constituído por quatro agentes, sendo eles, o agente de predição, agente de

diagnóstico, agente de decisão e o agente de correção. Para o agente de predição foi desenvol-

vida uma rede neural do modelo NARX (Nonlinear AutoregRessive with eXternal input), para

prognosticar o nível de água esperado dos tanques. O agente de diagnóstico implementa uma

lógica fuzzy sobre os sensores de níveis de água do tanque, classificando os erros para o sistema

de acordo com o nível lido. O agente de decisão teve como função atuar de mediador entre

os demais agentes, analisando o ambiente da rede Foundation Fieldbus e ativando o agente de

correção de nível dos tanques em caso de falhas, isso foi obtido através do desenvolvimento

de um cliente OPC utilizando a linguagem de programação JAVA. Os agentes de predição, de

diagnósticos e de decisão foram construídos utilizando o Simulink do MATLAB, para projetar e

testar os agentes. Para comunicação do computador com a rede industrial foi utilizado o toolbox

OPC do MATLAB. Por fim, os agentes foram embarcados a rede industrial Foundation Fielbus.

2.8.2 Bueno (2017)

O autor descreve em sua dissertação o uso de métodos de lógica fuzzy juntamente com

o método lean-manufacturing, ou fabricação enxuta. A fabricação enxuta busca a melhoria da

sistemática produtiva, visando a qualidade do produto e focando, principalmente, em tudo o que

adiciona valor ao produto, enquanto que reduz desperdícios gerados por excessos no processo

produtivo (DENNIS, 2008). Os pontos abordados pelo método enxuto, para evitar desperdícios,

são classificados em superprodução, espera, transporte, processamento incorreto, excesso de

estoque, movimento desnecessário e defeitos. Por exemplo, evitando um estoque excessivo

do produto, isso, por meio do monitoramento de informações de outros setores e de partes do

processo, essas partes, anteriores ou posteriores a produção. Os métodos fuzzy utilizados são a

teoria dos conjuntos fuzzy, descrita na Seção 2.6, e Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP). A

FAHP é uma técnica fuzzy para estruturação e atribuição de valores, selecionando as alternativas

de maior importância.

O método enxuto, segundo o autor, foi estabelecido por meio de entrevistas com gestores

e supervisores especialistas envolvidos no processo. Após as entrevistas, foi estabelecida a im-

portância de cada classe e categorizados percentualmente os itens por meio da sua importância

relativa ao processo de operação. Com isso, foram estabelecidos números fuzzy triangulares

para cada item do método enxuto. O autor relata que algumas porcentagens tiveram de ser

ajustadas para que a lógica fuzzy implementada funcionasse satisfatoriamente. Por fim, foi exe-
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cutada a hierarquização dos itens para a FAHP. O autor relata o uso de ferramentas de software

livre para o desenvolvimento do trabalho. Para realizar cálculos de FAHP foi utilizado o soft-

ware Assistat (ASSISTAT, 2018) e para as simulações fuzzy foi utilizado o software InFuzzy

(POSSELT et al., 2018).

2.8.3 Franco (2012)

Em seu trabalho, (FRANCO, 2012), descreve o desenvolvimento de um SISMOCAR

(SIStema de Monitoramento e Controle Avançado para Refrigeração), onde, foi utilizado o

MATLAB para aplicar uma lógica fuzzy sobre as variáveis monitoradas. A lógica fuzzy foi

empregada em três controladores preditivos generalizados, esses controladores, agindo sobre o

controle de temperatura do sistema implementado, de acordo com o SetPoint esperado. Foram

adicionados sensores de umidade e temperatura ao sistema de refrigeração monitorado para

a obtenção dos dados, esses sensores conectados a um CLP. O OPC foi utilizado de forma

a coletar a informação dos sensores conectados ao CLP, executando operações de leitura e

gravação de acordo com a lógica fuzzy implementada no MATLAB. O autor relata um resultado

satisfatório com uma vazão de 0,3 °C, para mais ou para menos, do SetPoint.

2.8.4 Leitão (2010)

No trabalho de (LEITÃO, 2010), é descrito o desenvolvimento de um servidor OPC UA

em linguagem C#, este servidor, comunicando com CLPs através do protocolo Modbus/Ether-

net, por fim, disponibilizando os dados pela internet por meio do padrão OPC. O autor descreve

o protocolo Modbus comunicando diretamente com o CLP. O servidor OPC foi utilizado para

acessar a máquina em que a comunicação Modbus foi estabelecida, dessa forma, traduzindo

requisições de leitura e gravação, de um cliente OPC, para o padrão do protocolo Modbus. O

autor cita a utilização do software "OPC UA Address Space Model Designer" (COMMSVR,

2016) para gerar o espaço de endereçamento do OPC. O autor utilizou o endereçamento gerado

para adquirir os dados do CLP, por meio de requisições OPC, em uma aplicação desenvolvida

em linguagem de programação C#. No entanto, a definição de um servidor OPC descreve um

software que recebe requisições de leitura e gravação de um cliente OPC, traduzindo essas re-

quisições para o padrão de comunicação do equipamento acessado pelo servidor, ou seja, o que

foi desenvolvido em C# foi um cliente OPC, não um servidor como cita o autor. O trabalho

cita a disponibilização dos dados por meio da internet, porém, o trabalho descreve apenas uma
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conexão local.

2.8.5 Wang et al. (2016)

No artigo (WANG et al., 2016), os autores descrevem o desenvolvimento de uma estraté-

gia para obtenção dos dados de operação de uma máquina CNC (Controle Numérico Computa-

dorizado). Uma máquina CNC é um dispositivo eletromecânico para manipulação do formato

de objetos físicos por meio de entradas programáveis de computador, por exemplo, uma im-

pressora 3D seria uma máquina CNC. A máquina CNC em questão foi fabricada pela empresa

SIEMENS e possui suporte ao padrão OPC, contando com um servidor OPC próprio. A partir

disso, os autores descrevem o desenvolvimento de um cliente OPC para extração dos dados da

máquina, esses dados, sendo armazenandos em um servidor de banco de dados, para assim,

disponibiliza-los por meio de clientes web.

2.8.6 Zhang e Zhang (2011)

O artigo de (ZHANG e ZHANG, 2011), descreve um sistema de classificação de folhas

de tabaco por meio de técnicas de processamento de imagem e da teoria dos conjuntos fuzzy.

Os autores objetivam que a maioria da classificação das folhas, seja por avaliação de qualidade

ou por classificação da folha de tabaco tratada, é realizada de forma manual. Assim, a clas-

sificação torna-se subjetiva e baseada em experiência. Devido a quantidade de classificações

possíveis para o tabaco e a classificação ser feita de modo manual, a taxa de erros pode ser

muito grande quando fatores como iluminação do ambiente, cansaço e emoções do especialista

são consideradas.

Os autores declaram que, o sistema desenvolvido utiliza visão de máquina para extração

e análise da cor, tamanho, forma e textura do tabaco. A lógica fuzzy é utilizada por providenciar

uma avaliação considerada de confiança, por meio do seu método de decisão. Adicionalmente,

é utilizada uma rede neural para prever a função de pertinência, ou número fuzzy, que melhor

condiz com as folhas de tabaco.

Os testes foram realizados selecionando, de uma base de dados, trezentas imagens re-

lacionadas a três classes de tabaco. As características das folhas são extraídas, por meio de

processamento de imagem, e utilizadas para treinar a rede neural implementada. No processo

de classificação, as características das folhas são extraídas por meio de técnicas de visão de

máquina e a folha de tabaco é então classificada entre as classes de tabaco, essas, definidas na
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lógica fuzzy. Os autores relatam uma precisão de 94% para as classes treinadas na rede neural

e de 72% para as classes detectadas apenas por um modelo fuzzy padrão utilizado.

2.9 Discussão

No início do capítulo, foi apresentado um histórico do OPC e a necessidade que levou a

origem dessa tecnologia. Após isso, descreveu-se o desenvolvimento do OPC até o seu estado

atual, conhecido como OPC UA. O referencial teórico do OPC encerrou relevando-se a impor-

tância na utilização e estudo dessa tecnologia, não só para os dias de hoje mas também para o

futuro, onde ele terá um papel importante no conceito de indústria 4.0. O referencial teórico

apresentado para a lógica fuzzy permite um melhor entendimento do funcionamento e dos ter-

mos importantes para a metodologia aplicada neste trabalho. Pelo motivo de o trabalho tratar

de uma interface homem-computador, a usabilidade torna-se um tópico essencial, visto que, a

ferramenta tem o dever de facilitar o trabalho empregado pelo usuário, sendo assim, o tópico a

encerrar o referencial teórico.

No levantamento de trabalhos relacionados, observou-se que, independente do protocolo

de comunicação e dos sistemas de barramento dos equipamentos, obteve-se um resultado sa-

tisfatório ao utilizar o OPC, viabilizando a comunicação dos sistemas desenvolvidos com os

equipamentos utilizados. No entanto, nenhum dos trabalhos interligou equipamentos de diver-

sas fabricantes, faltando demonstrar a principal característica do padrão, onde, todos os sistemas

e equipamentos envolvidos concordam no formato da informação passada. O desenvolvimento

necessário para comunicar um cliente OPC com um servidor OPC, utilizando a linguagem de

programação C#, demonstra ser simples e ágil, a complexidade estaria na solução desejada, ou

seja, no que pretende-se atingir com ela. Além disso, as bibliotecas de desenvolvimento são dis-

ponibilizadas de forma gratuita. Entretanto, o desenvolvimento de um servidor OPC demonstra

ser um processo árduo, caso alguma empresa tivesse o interesse de desenvolver sua própria so-

lução. Ao desenvolver um servidor OPC, a documentação disponível para o padrão consta com

mais de um milhar de páginas, o que demandaria muito tempo apenas para entender as necessi-

dades básicas para começar o desenvolvimento do servidor. Adicionalmente, a documentação

de desenvolvimento só é disponibilizada pela OPC FOUNDATION para empresas parceiras da

organização. Dessa maneira, as empresas que desejam desenvolver soluções utilizando o OPC e

que necessitam que essa solução seja desenvolvida em um tempo ágil, devem obrigatoriamente

comprar alguma solução de servidor OPC, visto que, não há soluções gratuitas disponíveis.
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Para a lógica fuzzy, foi observado que, tão quanto no referencial teórico quanto no estado

da arte, trata-se de uma abordagem amplamente utilizada em linhas de produção de modo a se

aproximar do pensamento humano. Todos os trabalhos selecionados que fizeram uso da lógica

fuzzy, segundo os autores, apresentaram resultados satisfatórios. O uso que a lógica fuzzy faz

de variáveis linguísticas, possibilita que pessoas que não tenham um conhecimento substancial

na área de computação, ou da matemática, possam trabalhar com ela, um exemplo disso pode

ser observado no trabalho de Bueno (2017), onde ele fez uso de ferramentas de software livre

em um trabalho de engenharia de produção. Segundo (BOJADZIEV e BOJADZIEV, 2007),

devido a sua simplicidade de implementação com base em pouca informação, números fuzzy

triangulares geralmente são utilizados em ferramentas de controladores fuzzy, tomadas de deci-

são gerencial, negócios e finanças, ciências sociais, etc. Essa adoção de números triangulares,

pôde ser observada nos trabalhos selecionados, principalmente na dissertação de Bezerra (2015)

e na de Bueno (2017), nessa última, o autor utilizou o software InFuzzy (POSSELT et al., 2011)

para arquitetar e simular o sistema desejado.
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3 SISTEMA CCC: AUXÍLIO EM GESTÃO DE LINHAS DE PRODUÇÃO

Este Capítulo descreve o sistema CCC, que é uma interface auxiliar para gestão de da-

dos de produção, de modo a detalhar o processo de desenvolvimento da ferramenta, desde a

sua concepção até os resultados obtidos. A concepção do sistema deu-se ao estabelecer a sua

comunicação (Seção 3.2 Comunicação via OPC), a sua estrutura de dados (Seção 3.3 Modelo

de dados), o seu modo de operação (Seção 3.4 CCC Server) e a sua interação com o usuário

(Seção 3.5 CCC Client).

No ambiente em qual a ferramenta foi estabelecida, algumas das variáveis de processo,

por exemplo, temperatura, umidade, produção horária (Kg/H do produto), medições de veloci-

dade das partes móveis dos equipamentos e abertura de válvulas eletropneumáticas, são medi-

das e ajustadas através de sensores, sendo controladas através de CLP. O controle das variáveis

é estabelecido por meio de parâmetros configurados pelo operador, denominados SetPoint, de

acordo com o tipo de tabaco que está em tratamento. O SetPoint estabelece um valor de saída

esperado, seja de temperatura, umidade, volume, etc. No controle estabelecido são aplicados

vapor, ar quente e água ao produto, de modo a se aproximar do SetPoint estabelecido. Apenas

a temperatura é controlada por algoritmo, este no CLP, os demais valores são controlados ex-

clusivamente pelo operador. Sendo assim, o controle e monitoramento das variáveis do produto

são feitas presencialmente pelo operador e pelo CLP, não havendo um histórico salvo para esses

valores, caso necessário uma consulta posterior. Os algoritmos de controle do CLP são estabe-

lecidos previamente e não podem ser alterados, adicionalmente, controlam apenas as variáveis

de processo dos sensores conectados aquele CLP, ou seja, para alterar esse controle alguém com

conhecimento técnico do CLP teria de acessar o sistema e reconfigurá-lo.

Os CLP’s utilizados nas linhas de produção são da empresa Rockwell, marca Allen Bra-

dley, modelo PLC-5/40. Os valores dos sensores conectados aos CLP’s da Rockwell foram

acessados por meio de um servidor OPC, onde foi utilizado o RSLinx. Por fim, os valores

foram trabalhados através de um cliente OPC, esse cliente, desenvolvido em linguagem de pro-

gramação C#, por meio de APIs (Application Programming Interface) disponibilizadas pela

OPC Foundation.

O sistema desenvolvido permitiu ao usuário controlar e monitorar as variáveis de pro-

cesso de forma remota e simplificada, salvando um histórico dos seus valores para consulta

posterior. O sistema foi dividido em duas partes, a primeira parte, um software denominado

CCC Server, operou como servidor do sistema. O servidor do sistema é um cliente OPC para
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o RSLinx, executando requisições de leitura e gravação de valores nas variáveis dos CLP’s. Os

últimos valores lidos são salvos em um banco de dados que é acessado pela segunda parte do

sistema, um software denominado CCC Client, através da rede local, assim, definindo o SGBD

(Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados) da aplicação. A segunda parte é uma solução

computacional que faz uso de técnicas de IHC e permite um controle e monitoramento remoto

das variáveis de produção, essas variáveis, definidas no cliente OPC.

O modelo do sistema implementado, define as três camadas da arquitetura MVC (Model

View Controller), onde, o Model faz uso de estruturas de dados e um banco de dados MySQL

para ser populado, armazenando as informações importantes do sistema, o View é um sistema

para acesso e controle desses dados na rede, aplicando técnicas de IHC na sua concepção, e

o Controller é um cliente OPC, que opera e atualiza os dados armazenados. Para a troca de

dados desse sistema, todos os equipamentos estão na mesma rede, ou seja, não foi necessário

um acesso à internet.

O sistema contém informações sobre cada tipo de tabaco, podendo, de acordo com o tipo,

ser configurado para monitorar e controlar uma variável de processo, ou apenas indicar quando

a mesma se encontra com um valor fora do esperado. O controle das variáveis de processo

foi definido utilizando a lógica fuzzy. Com o histórico das variáveis de processo salvo, o sis-

tema possibilita, em caso de não conformidades no produto, uma rastreabilidade do possível

causador, por meio de um acompanhamento do histórico dos valores das variáveis de processo.

O histórico das variáveis de processo também é importante para futuramente, caso desejado,

implementar um controle inteligente na linha de produção. Visando o uso de técnicas de in-

teligência artificial, o histórico salvo pode ser extraído através de relatórios para treinar uma

rede neural artificial, provendo o aprendizado de máquina necessário para o comportamento

desejado, sendo este um possível trabalho futuro, no momento esta função encontra-se fora

do escopo do presente trabalho. A Figura 10 representa o diagrama de casos de uso para as

principais funcionalidades do sistema CCC, onde:

• Cadastrar variáveis de processo: Cadastro e edição das variáveis de processo monitoradas

pelo sistema.

• Gerar gráficos: Geração de gráficos com os valores históricos das variáveis de processo.

• Extrair relatórios: Extração de relatórios dos valores históricos das variáveis de processo

e das informações das paradas de produção.

• Cadastrar classes de tabaco: Cadastro e edição das classes de tabaco utilizadas no sistema.



43

• Configurar controles para variáveis de processo: Configuração de controles automáticos

que o sistema realiza de acordo com os valores lidos das variáveis.

• Consulta à dados de processo: Consulta de valores das variáveis de processo e das infor-

mações das paradas de produção.

• Editar informações de paradas de linha: Edição das informações das paradas de produção

detectadas pelo sistema.

Figura 10 – Diagrama de casos de uso

Fonte: Autor.

3.1 Metodologia

A pesquisa apresentou caráter exploratório, visto que foi feito um levantamento bibliográ-

fico sobre as técnicas abordadas. As técnicas foram implementadas em uma empresa do setor de

tratamento de produto agrícola. As ferramentas utilizadas foram testadas dentro da empresa em
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que o sistema foi implementado, estabelecendo as características e requerimentos específicos

de cada uma delas.

Durante a pesquisa, testes foram feitos com variáveis testes, a fim de observar como o

CLP se comportaria com a comunicação do padrão OPC, visando o controle do processo e re-

torno dos valores das variáveis de processo em tempo real para monitoramento. O MySQL foi

escolhido como SGBD do sistema, pois, esse se apresentou o mais adequado para o armaze-

namento dos dados, possuindo uma vasta documentação para fins de desenvolvimento. Com

o banco de dados escolhido, estruturou-se o banco seguindo um modelo relacional, definindo

assim um servidor de banco de dados para o sistema. Com o OPC e o MySQL estabelecendo

um modelo de acesso aos dados necessários do sistema, a pesquisa foi conduzida para o estágio

de desenvolvimento da parte de controle, por meio de uso da lógica fuzzy. Com isso, a pesquisa

seguiu para o estágio de apresentação ao usuário, esse sendo o operador de linha de produção,

para identificar a melhor forma de apresentação das variáveis de processo. Após a apresenta-

ção, seguiu-se para o estágio de desenvolvimento, definindo como os dados foram obtidos do

servidor e apresentados ao operador, resultando em uma solução que implementa técnicas de

IHC. Sendo assim, a pesquisa também teve aspecto qualitativo, visto que, objetivou melhorar o

controle do processo de produção para os usuários do sistema.

3.1.1 Procedimentos Metodológicos

Para a realização do trabalho de conclusão apresentado foram necessárias as seguintes

etapas:

I. Estudo sobre os servidores OPC disponíveis.

• Definição de como configurar um servidor OPC para coleta e tratamento de dados

de processos industriais.

II. Estudo sobre a lógica fuzzy e técnicas de implementação.

III. Levantamento da base de dados do sistema.

• Informações sobre os tipos de tabaco que constam no sistema.

• Variáveis de processo sobre as quais o sistema opera.

IV. Definição do banco de dados a ser utilizado pelo sistema.

V. Implementação da estratégia estabelecida para atingir o comportamento esperado do sis-

tema.
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• Levantamento dos requisitos (funcionalidades) do sistema, modelagem utilizando

notações padrão de projeto (UML), projeto do esquema do banco de dados por meio

de diagramas Entidade-Relacionamento (ER) e implementação do projeto segundo

especificações definidas anteriormente.

• Definição dos casos de uso do sistema para estabelecer o seu comportamento espe-

rado.

• Desenvolvimento do cliente OPC que irá operar juntamente ao Servidor OPC, utili-

zando a lógica fuzzy para o controle da linha de produção.

• Desenvolvimento da interface que viabilizou o controle e monitoramento do opera-

dor sobre o processo de forma remota.

VI. Testes relacionados ao sistema.

• Acompanhamento dos valores indicados nos CLPs em campo para verificar se os

valores exibidos no sistema eram os mesmo dos relatados pelo CLP.

• Teste de usabilidade do sistema construído.

• Testes em campo com operadores de produção para identificar alterações e otimiza-

ções de usabilidade no sistema.

• Aplicação das alterações e correções necessárias.

3.2 Comunicação via OPC

O desenvolvimento prático do trabalho começou com a configuração do servidor OPC.

Com o RSLinx instalado em uma máquina, foi iniciado o processo de obtenção dos dados por

meio do padrão OPC. Por esse ser um servidor OPC Classic, ele não possui descoberta de

dispositivos na rede, portanto, foi necessário configurar os CLPs que serão acessados de acordo

com o endereço de rede IPv4 (Internet Protocol version 4), atribuído ao equipamento. Essa

configuração começa ao mapear o gateway, endereço IPv4 do dispositivo ao qual os CLPs estão

conectados, no RSLinx. O nome do gateway é indicado na sua configuração, conforme o tipo de

conexão que será mapeada no servidor, no entanto, pode ser atribuído qualquer nome de acordo

com a vontade do usuário. Feito isso, o RSLinx apresenta uma lista dos gateways mapeados,

conforme pode ser visto na lista da esquerda na Figura 11.
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Figura 11 – RSLinx gateways

Fonte: Autor.

Assim, sabendo-se as variáveis de processo e o CLP das variáveis desejadas, o RSLinx já

permite a visualização e alteração de valores, por meio da navegação na sua interface, conforme

pode ser visto na Figura 12. O CLP automaticamente atribui um nome, denominado de tag,

aos sensores e equipamentos conectados a ele, como pode ser observado, não se trata de uma

nomenclatura amigável para algum usuário sem conhecimento técnico. As variáveis que podem

ser identificadas foram criadas por meio da lógica interna no CLP, não representando um sensor

ou equipamento.
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Figura 12 – RSLinx variáveis de processo

Fonte: Autor.

Com o intuito de que fosse possível acessar as variáveis de processo por meio de um

cliente OPC, foi necessário mapear o CLP à um nome especial. Esse nome é conhecido no

padrão OPC como tópico, no desenvolvimento de um cliente OPC é por meio desse tópico que

os valores das variáveis são acessados. Conforme pode ser visualizado na Figura 13, os tópicos

estão na lista da esquerda, na lista da direita pode ser visualizado o mapeamento dos CLPs, que

é definido ao encontrar o CLP desejado na lista. O cliente OPC faz requisições de leitura e

gravação por meio desses tópicos, juntamente com a tag da variável de processo desejada, essa

junção forma o que é conhecido como endereço OPC.
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Figura 13 – RSLinx TAGs

Fonte: Autor.

3.2.1 Teste de comunicação

De modo a testar a comunicação do OPC e a qualidade da informação passada, foi uti-

lizado um segundo servidor OPC. A empresa, onde foram realizados os testes, faz uso de um

sistema de gestão de energia denominado CCK. O sistema CCK possui um software que mapeia

todas as variáveis detectadas pelo sistema, no modelo de endereçamento do OPC, e extrai essa

configuração em um arquivo. O arquivo extraído, pode ser então utilizado em dois servidores

OPC, Kepware (KEPWARE, 2018) ou Matrikon (MATRIKON, 2018). Ambos são servidores

OPC UA, permitindo uma configuração simplificada, no caso do CCK.

O software do sistema CCK torna a máquina em que o sistema está instalado em um

dispositivo OPC, assim como os CLPs acessados pelo RSLinx. Para o trabalho, foi utilizado o

RSLinx, visto que, a empresa já dispunha de sua licença de uso e por ele ter uma configuração

mais simples que os outros para CLPs da Rockwell. No caso dos outros servidores, licenças

adicionais de extensões para comunicação com CLPs deveriam ser adquiridas, além da licença

do próprio servidor. Para o teste de comunicação com o CCK, foi escolhido o servidor Kepware,

que pode ser adquirido através de (KEPWARE, 2018), devido a sua licença gratuita de uso
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que funciona por duas horas, passado esse período, segundo o próprio site da empresa, basta

reiniciar o software do servidor. A licença gratuita do Matrikon funciona por um período de

trinta dias, após isso torna-se obrigatório a compra de sua licença.

Com ambos os servidores configurados e instalados na mesma máquina, foi possível de-

senvolver um cliente OPC em C# de modo a testar múltiplas conexões. Com o objetivo de

reutilizar posteriormente o que foi feito no teste, foi criada uma classe com as funções de ope-

ração do cliente com o servidor OPC, como por exemplo, conectar, desconectar, ler e gravar

valores. Para conectar o cliente OPC com o Servidor OPC, é necessário apenas indicar o cami-

nho de acesso nos parâmetros de conexão no código. Com isso, foi desenvolvido um cliente de

modo a ler os valores do CCK por meio do servidor Kepware e gravar, por meio do RSLinx, em

variáveis testes criadas nos CLPs da Rockwell. Um segundo cliente OPC foi desenvolvido para

ler essas variáveis testes diretamente do servidor RSLinx, tem-se o resultado disso na Figura

14. A interface gráfica desse cliente foi desenvolvida objetivando aproximar-se da interface do

sistema CCK. Por meio de acompanhamento presencial notou-se que os valores indicados pelo

cliente OPC eram exatamente os do sistema CCK, o tempo de leitura e de gravação também

foi satisfatório, sendo configurado para um intervalo de um segundo, para aproximadamente

noventa variáveis do CCK.
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Figura 14 – Variáveis CCK

Fonte: Autor.

3.3 Modelo de dados

O modelo de dados, suportado pelo banco de dados MySQL, foi elaborado com base em

informações adquiridas por meio de entrevistas com um stakeholder, questionando os requisitos

esperados do sistema. Os principais requisitos obtidos podem ser resumidos da seguinte forma:

• O sistema deve, de maneira periódica, guardar os valores lidos das variáveis de processo

monitoradas em um intervalo de trinta segundos.

• O sistema deve permitir configurar um controle automático de algumas variáveis, permi-

tindo a alteração dessa configuração.

• O sistema deve permitir retirar relatórios de todas as variáveis, ou apenas das selecionadas

pelo usuário, com a capacidade de separá-las por partes do processo de produção, por

exemplo, mesa de alimentação, debulhação, secagem, etc.

• Há variáveis criadas no CLP indicando se a linha de produção está funcionando ou parada,

o sistema deve armazenar as paradas de linha para que seja possível um histórico de

problemas técnicos e da solução dos mesmos.
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Utilizando o software MySQL Workbench (MySQL Workbench, 2018), foi possível ela-

borar o modelo relacional para o banco de dados. Para o armazenamento das variáveis, foi

estabelecido o modelo relacional da Figura 15.

Figura 15 – Modelo relacional das variáveis de processo

Fonte: Autor.

A tabela "processos", na Figura 15, armazena a descrição das diferentes partes do pro-

cesso de produção, possuíndo uma descrição e um ID, um número inteiro único que serve para

o sistema identificar aquele campo. A tabela "initable" armazena as informações das variáveis

de processo, onde:

• Nome: Armazena uma descrição da variável, que seja compreensível ao usuário final.

• Unidade: A unidade que o usuário deseja atribuir a variável, esse campo pode assumir

qualquer valor.

• Endereço: Referente ao endereço OPC da variável monitorada.

• Linha: Armazena qual linha de produção a variável pertence, a única informação que o

sistema guarda sobre a linha de produção é o seu número, por exemplo, linha 1 armazena

o valor inteiro 1.

• Valor: Aqui é armazenado apenas o último valor lido da variável de processo.

• ID: Valor inteiro único atribuído a variável.

• Gravar: Armazena um valor binário indicando se a variável esta sendo gravada ou não,

variáveis excluídas do sistema apenas deixam de ser gravadas, as informações dela ficam
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guardadas em caso de elas entrarem no período de tempo de um histórico futuro retirado

pelo sistema.

• Processo_ID: ID do Processo, correspondendo ao ID na tabela de "processos", a qual a

variável pertence.

Quando um novo processo é criado pelo usuário no sistema, tabelas com a seguinte no-

menclatura "(Linha de produção)_(processo)" são criadas. Essa abordagem permite um tempo

menor no processo de extração de relatórios menores, com menos variáveis. Essas últimas

tabelas armazenam os valores históricos para todas as variáveis monitoradas pelo sistema, pos-

suindo um valor de tempo, que se refere ao momento em que o valor foi lido e armazenado, o

ID da variável de processo e o valor lido. A linha 9 refere-se a variáveis especiais que não estão

localizadas em uma linha de produção, o sistema mostra essa linha como "extra".

No modelo elaborado para a parte de paradas de produção, há muita informação sensível

a empresa envolvida, visto que a maior parte da informação foi retirada de sistemas antigos e re-

latórios da empresa. Não há muita informação relevante ao controle e monitoramento das linhas

de produção nessa parte. No entanto, vale notar que é nessa parte em que as informações de

todos os tipos de tabaco utilizados são armazenadas, isso na tabela "classes_tabaco". Adicional-

mente, nessa parte são armazenados os endereços OPC que registram as paradas de produção,

juntamente com a condição das linhas de produção, isso na tabela "paradas_enderecos", con-

forme pode ser observado na Figura 16.
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Figura 16 – Modelo relacional das paradas de produção

Fonte: Autor.

Existem dois tipos de tabaco principais tratados na empresa, para esses tipo são atribuídos

padrões diferentes que afetarão fatores como, por exemplo, gosto, tempo de queima do cigarro,

cheiro da fumaça, etc. Cada padrão diferente é salvo em uma classe de tabaco, assim, essa

informação é sensível a empresa, portanto, neste trabalho, essas classes não serão demonstradas.

No entanto, há a possibilidade de descrever alguns dos campos armazenados em banco para

cada classe, sem afetar a confidenciabilidade dos dados. Os campos na tabela "classes_tabaco"

podem ser descritos da seguinte forma:

• ID: Número único para identificação no sistema, atribuído a classe pelo banco de dados

MySQL.

• Uso: Indica se a classe se refere a um tabaco comercializado pela própria empresa, ou se

é um tabaco que a empresa recebeu para aplicar um tratamento de forma terceirizada.

• Descrição: Forma abreviada de escrever o nome da classe, usada para identificação.

• Classe: Nome completo atribuído a classe pela empresa.

• TipoTabaco: Refere-se a qual o tipo do tabaco tratado.
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• Em uso: Variável binária, no caso de alguma variável for excluída do sistema, as suas

informações continuam armazenadas. Esse campo existe pois, uma classe excluída ainda

pode aparecer em consultas de paradas de produção.

As informações das operações de controle realizadas pelo sistema são armazenadas em

uma tabela única, conforme pode ser observado na Figura 17. Esse modelo relacional foi edi-

tado de modo a integrar apenas as tabelas que interagem com a parte de controle.

Figura 17 – Modelo relacional das operações de controle

Fonte: Autor.

A tabela "ctrltable" é onde ficam armazenadas as informações de controle, configuradas

pelo usuário por meio de interação com o CCC Client. A tabela "initable" é a mesma descrita

na Figura 15 e a tabela "classes_tabaco" é a mesma descrita na Figura 16. Os campos da tabela

"ctrltable" podem ser descritos da seguinte forma:

• ID: Valor inteiro único para distinção dos campos salvos pelo sistema.

• Operando: Variável de processo para comparação de valores, as operações serão realiza-

das conforme o valor dessa variável. No banco é armazenado o ID da variável, conforme

o seu valor na tabela "initable".

• Variavel_Target: Variável de processo que recebe os valores alterados pelo CCC Server.

No banco é armazenado o ID da variável, conforme o seu valor na tabela "initable".

• Classe_ID: No caso do controle ser realizado para uma classe específica, esse campo

armazena o ID da classe de tabaco, conforme o seu valor na tabela "classes_tabaco".

• Operacoes: Operação realizada pelo CCC Server, recebe um valor inteiro conforme a

operação configurada pelo usuário por meio da interação com o CCC Client.
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• Parametros: Pode receber qualquer valor real ou o endereço OPC de alguma variável de

processo, esse campo serve para ser comparado com o campo "Operando" de acordo com

a operação selecionada.

• Recebe: Esse campo armazena um valor real ou o endereço OPC de alguma variável

de processo, a "Variavel_Target" receberá o valor estipulado nesse campo, ou o valor da

variável armazenada nesse campo, conforme a operação realizada pelo CCC Server.

3.4 CCC Server

O CCC Server, Figura 18, não foi desenvolvido para uma interação com o usuário, visto

que, todo o trabalho realizado por ele se dá por objetos desenvolvidos que operam em segundo

plano. Esses objetos, por meio de técnicas de orientação a objetos em C#, herdam a classe

desenvolvida para comunicação com o OPC, citada na Seção 3.2.1, adquirindo todas as funcio-

nalidades da mesma.

Figura 18 – CCC Server

Fonte: Autor.

As classes do CCC Server são apresentadas em detalhes na Figura 19. Como pode ser

observado, há tipos de variáveis especiais, como por exemplo nas classes "OPC" e "Fuzzy",

disponibilizados pelas bibliotecas de desenvolvimento utilizadas.
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Figura 19 – Diagrama de Classes do CCC Server

Fonte: Autor.

As classes desenvolvidas para o CCC Server podem ser resumidas da seguinte forma,

onde, a nomenclatura "OPCClient..." refere-se aos objetos que são executados em segundo

plano, enquanto que o CCC Server estiver em operação:

• ConexaoSQL: Essa classe possui as funções necessárias para que o CCC Server realize

operações com o banco de dados MySQL. Basicamente quando o sistema executa alguma

query, ou seja, algum comando no banco de dados, ele cria um objeto com essa classe

que recebe e executa o comando.

• Fuzzy: Criada para facilitar operações com a lógica fuzzy.

• OPC: Classe que detém as funções necessárias para operações de leitura e gravação com

o servidor OPC, essa classe é herdada pelas classes com a nomenclatura no formato

"OPCClient...".
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• OPCClientGravar: Essa classe monitora a quantidade de itens em uma tabela no banco,

caso essa tabela possua itens, essa classe lê esses itens e remove os itens lidos da tabela.

Os itens lidos são inseridos pelo usuário por meio do CCC Client. Os valores armaze-

nados nos itens servem para operações simples de alteração dos valores das variáveis de

processo, no caso do usuário desejar alterar um valor único, manualmente, por interação

com o CCC Client.

• OPCClienStatusLinha: Classe que executa o monitoramento das variáveis OPC refe-

rentes a condição das linhas de produção, armazenando em banco informações no caso

de detecção de paradas de linha.

• OPCClientVariaveis: Criada de modo a realizar requisições de leitura ao servidor OPC,

de maneira periódica, armazenando os valores lidos nas tabelas de histórico e na tabela de

variáveis de processo, de modo a registrar o último valor lido de cada uma delas. Essas

tabelas podem ser observadas na Figura 15.

• OPCClientControle: Realiza as operações de controle configuradas pelo usuário no

CCC Client.

Visto que, o usuário não interage com as variáveis que registram as paradas de linha, ape-

nas com os registros das paradas, essas variáveis são configuradas no CCC Server. Também

cabe ao CCC Server o registro de novas linhas de produção e de áreas de processo, essas in-

formações são salvas em banco de dados, nas tabelas que podem ser observadas na Figura 16,

e editadas através da tela que pode ser observada na Figura 20. Ao adicionar uma nova linha

de produção, ou área, o CCC Server automaticamente cria as tabelas para registrar o histórico

das variáveis de processo daquela linha, ou área. A linha 3 é uma linha de produção que, em

comparação com as outras, foi estabelecida recentemente na empresa, ela possui variáveis de

processo, no entanto, para a linha 3 apenas as paradas de produção são registradas.
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Figura 20 – Tela de endereços OPC para informações de linha

Fonte: Autor.

3.4.1 Monitoramento de linha

O monitoramento da linha de produção é realizado a partir da classe "OPCClientVaria-

veis", onde as conexões com o servidor OPC para operações de leitura, com relação a todas as

variáveis do sistema, são definidas. O CCC Server começa o processo de monitoramento ao

ler as informações das variáveis armazenadas na tabela "initable", que pode ser observada nas

Figuras 15 e 17.

As informações lidas das variáveis são armazenadas em memória por meio de um Dictio-

nary, uma coleção de valores e chaves em C#. O Dictionary armazena informações em memória

permitindo a obtenção dessas informações de acordo com uma chave de acesso, essa chave é

inserida no Dictionary junto ao valor armazenado, para o CCC Server essa chave é o endereço

OPC das variáveis de processo. Essa abordagem permite que o tempo de acesso a alguma infor-

mação em memória seja sempre o mesmo, possibilitando uma obtenção rápida das informações

pelo sistema, independente da quantidade de variáveis. Essa diminuição no tempo de obtenção

de dados ocorre ao eliminar a necessidade de rotinas de repetição para buscar o valor de uma

variável desejada, para obter o valor é necessário apenas a sua chave definida.

Com as informações em memória, o CCC Server cria a conexão OPC, essa conexão re-

cebe uma matriz unidimensional com os endereços OPC das variáveis de processo, verificando

alterações nos valores dos sensores dos endereços em um intervalo de tempo configurado. Essa
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matriz é um tipo especial, disponibilizado pelas bibliotecas de desenvolvimento com o padrão

OPC. O intervalo de tempo para o retorno dos valores foi definido para trinta segundos, ou seja,

de trinta em trinta segundos o CCC Server irá verificar alterações nos valores dos endereços

OPC definidos. Quando um ou mais valores de sensores sofrem alteração, o OPC retorna uma

matriz bidimensional com todos os valores e endereços OPC referentes, a partir disso o CCC

Server lê essa matriz e atualiza os valores armazenados em memória através do Dictionary,

de acordo com o endereço OPC. Por fim, é atualizado o último valor lido para a variável de

processo na tabela "initable". A classe de monitoramento possui outra função trabalhando em

segundo plano, que também opera em intervalos de tempo de trinta segundos. Essa última fun-

ção mencionada, tem por finalidade salvar os valores lidos das variáveis nas tabelas de histórico,

que podem ser observadas na Figura 15.

3.4.2 Controle de linha

A parte de controle, executada pela classe "OPCClientControle", é realizada por meio de

desvios condicionais. O CCC Server busca as informações de controle no banco de dados e

armazena elas em um Dictionary, com a chave de acesso aos controles sendo o endereço OPC

das variáveis afetadas, a partir dessas chaves a conexão com o servidor OPC, referente aos

valores controlados, é criada. Na conexão com o OPC é criada uma matriz bidimensional (que

é disponibilizada pelas bibliotecas de conexão com o OPC), essa matriz possui o endereço OPC

das variáveis e o valor que deve ser gravado.

Os desvios condicionais da classe de controle operam atualizando os valores da matriz da

conexão com o OPC. As requisições de escrita de valores nas variáveis do OPC são realizadas

de maneira periódica, com um intervalo de um segundo entre as escritas, onde, na conexão

OPC, é enviada a matriz com os valores a serem escritos.

As informações de controle obtidas pelo CCC Server contém quatro variáveis principais,

sendo elas, o endereço OPC da variável controlada, "operando", "valorAtual" e "recebe". A

variável de processo controlada é utilizada na conexão OPC, de modo a alterar o valor dela

conforme os desvios condicionais. A variável "operando", pode ter o mesmo endereço OPC

da variável controlada, ou qualquer outra variável de processo de modo a ser monitorada, re-

cebendo o valor correspondente a variável. A variável "valorAtual" recebe o valor lido do

endereço OPC correspondente, ou qualquer valor real configurado pelo usuário do CCC Client.

A variável "recebe", pode ser tão quanto o valor de uma variável de processo quanto qualquer
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valor real, indica o valor que será escrito na variável de processo controlada. O CCC Client

disponibiliza nove configurações de controle, que serão realizadas pelo CCC Server, essas con-

figurações podem ser descritas da seguinte forma:

• Maior que: Compara se o valor da variável "operando" é maior que o valor da variável

"valorAtual", caso essa condição seja verdadeira, atribui o valor de "recebe" a variável

controlada.

• Maior ou igual a: Compara se o valor da variável "operando" é maior ou igual ao valor

da variável "valorAtual", caso essa condição seja verdadeira, atribui o valor de "recebe" a

variável controlada.

• Igual a: Compara se o valor da variável "operando" é igual ao valor da variável "valorA-

tual", caso essa condição seja verdadeira, atribui o valor de "recebe" a variável controlada.

• Menor ou igual: Compara se o valor da variável "operando" é menor ou igual ao valor

da variável "valorAtual", caso essa condição seja verdadeira, atribui o valor de "recebe" a

variável controlada.

• Menor que: Compara se o valor da variável "operando" é menor ao valor da variável

"valorAtual", caso essa condição seja verdadeira, atribui o valor de "recebe" a variável

controlada.

• Igualar: Atribui o valor da variável "operando" a variável controlada.

• Percentual: Indica, percentualmente, por meio da lógica fuzzy, o valor de pertinência de

alguma variável de processo. Nessa operação, ao indicar uma variável de entrada e um

intervalo, o CCC Server escreve na variável OPC indicada o quanto o valor lido pertence

ao intervalo. A variável "operando" recebe os valores do intervalo, separando os valores

pelo caractere ";" (ponto e vírgula).

• Qualidade: Nessa operação, ao indicar um SetPoint, uma variável de processo de entrada

e uma de saída, o sistema indica a qualidade da saída, percentualmente, por meio da

lógica fuzzy. A variável "operando" recebe o SetPoint e os números de suporte, separando

os valores pelo caractere ";" (ponto e vírgula).

• Abertura de Válvula: Ao indicar um SetPoint, o endereço OPC de uma válvula, uma

variável de processo de entrada e uma de saída, o CCC Server controla o valor da saída,

por meio do valor de abertura da válvula. A variável "operando" recebe o SetPoint e os

números de suporte, separando os valores pelo caractere ";" (ponto e vírgula).
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Com pode ser observado, as primeiras operações de controle são simples, podem ser

obtidas por meio da lógica clássica. Essas operações simples, foram desenvolvidas de modo a

testar as operações de controle com a conexão OPC, ao obter um resultado satisfatório com essas

operações, as operações de controle utilizando a lógica fuzzy foram desenvolvidas. Para o teste

prático do trabalho foi disponibilizada uma válvula do processo, que aplica vapor ao produto,

portanto, as operações com a lógica fuzzy foram desenvolvidas conforme essa disponibilidade.

Para os valores das variáveis de processo lidas pela parte de controle, foi atribuída uma co-

nexão com o servidor OPC isolada da que o CCC Server faz para todas as variáveis de processo

registradas. Isso ocorre pelo motivo da parte de monitoramento do CCC Server atualizar os

valores em um período com intervalo de trinta segundos entre as leituras, para as operações de

leitura da parte de controle foi atribuído um intervalo menor, de um segundo entre as operações

de leitura.

3.4.2.1 Controle de linha com a lógica fuzzy

Existem diversas ferramentas e bibliotecas prontas para quem deseja trabalhar com a ló-

gica fuzzy, por exemplo, InFuzzy de (POSSELT et al., 2011) e Fuzzy Framework de (SLA-

VÍČEK, 2011). Visto que, o objetivo do trabalho foi utilizar a lógica fuzzy nas linhas de pro-

dução de uma empresa por meio do padrão OPC e tendo em vista que a ferramenta InFuzzy

trata de uma aplicação pronta, o desenvolvimento seguiu com a biblioteca Fuzzy Framework,

de modo a trabalhar a lógica diretamente com o código do CCC Server.

Para testar as funcionalidades da biblioteca Fuzzy Framework, foi desenvolvido, a partir

de um dos exemplos que a biblioteca disponibiliza, um programa teste utilizando linguagem de

programação C#. O programa teste segue o modelo de variável fuzzy para idade, apresentado na

Figura 7 da Seção 2.6. Com a biblioteca foram desenvolvidos uma dimensão de entrada e uma

dimensão de saída, ambas sendo dimensões continuas, ou seja, que aceitam valores numéricos

reais. A dimensão de entrada foi definida para valores de zero a cem, representando os valores

possíveis de idade. A dimensão de saída foi definida para valores de zero a um, representando os

graus de pertinência possíveis. Com isso, o desenvolvimento seguiu definindo os números fuzzy

Muito jovem, Jovem, Meia-idade, Velho, Muito velho e Pertinência. Cada conjunto recebe,

em seus parâmetros, a dimensão de entrada, com exceção do conjunto Pertinência que recebe

a dimensão de saída. Os conjuntos foram definidos da seguinte forma, onde, os valores podem

ser observados na Figura 7:
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• Muito jovem: Número fuzzy direito, possuindo como kernel o número cinco e como

suporte o número trinta.

• Jovem: Número fuzzy triangular, possuindo como kernel o número trinta e como suporte

os números cinco e cinquenta.

• Meia-idade: Número fuzzy triangular, possuindo como kernel o número cinquenta e

como suporte os números trinta e setenta.

• Velho: Número fuzzy triangular, possuindo como kernel o número setenta e como suporte

os números cinquenta e noventa e cinco.

• Muito velho: Número fuzzy esquerdo, possuindo como kernel o número setenta e como

suporte o número noventa e cinco.

• Pertinência: Número fuzzy esquerdo, possuindo como kernel o número um e como su-

porte o número zero.

Com as dimensões de entrada e saída e os números fuzzy definidos, foram estabelecidas

relações fuzzy de conjunção entre cada número fuzzy e o conjunto Pertinência, assim, um valor

real comparado com algum número fuzzy retorna o número referente a pertinência do número

real naquele conjunto, isso é possível devido as funções presentes na biblioteca. O resultado da

execução do programa teste pode ser observado na Figura 21, onde, os números de pertinência,

com relação a idade e ao valor fuzzy representados, apresentam total compatibilidade com os

representados na Figura 7.

Figura 21 – Teste fuzzy

Fonte: Autor.
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Com um resultado satisfatório no teste, a biblioteca foi importada ao código do CCC

Server. Após isso foi criada a classe "Fuzzy", essa classe é chamada pelo CCC Server ao

executar alguma operação fuzzy, criando um objeto para trabalhar a operação desejada. A classe

possui duas dimensões fuzzy, uma de entrada e outra de saída, onde, a dimensão de entrada tem

seus valores definidos conforme a configuração determinada pelo usuário no CCC Client, a

dimensão de saída é sempre de zero a um. Adicionalmente, a classe possui dois números fuzzy,

um que recebe a dimensão de entrada e o outro a de saída, e um objeto que recebe a relação

fuzzy. O conjunto de entrada é definido de acordo com os valores da dimensão de entrada e o

de saída tem sempre como kernel o número um e como suporte o número zero. A relação fuzzy

é definida sempre como de conjunção, entre os conjuntos de entrada e saída.

Visto que números triangulares são utilizados, vale mencionar que, a biblioteca Fuzzy

Framework permite o dimensionamento dos suportes de números fuzzy triangulares de duas

formas. O conjunto recebe como parâmetros um kernel, uma dimensão e um intervalo para os

suportes, ou os suportes definidos. Definindo um intervalo para os suportes, o número triangular

criado tem como suporte mínimo o kernel menos metade do valor daquele intervalo e como

suporte máximo o kernel mais metade do valor daquele intervalo, ou seja, o kernel é o centro

do intervalo. Definindo os suportes manualmente, o número fuzzy recebe em seus parâmetros

os valores desejados dos suportes.

Em relação ao sistema de inferência, a bilbioteca Fuzzy Framework permite trabalhar com

dois modelos, sendo eles, Mamdani e Larsen. Os modelos aparentam operar de forma similar,

diferindo apenas na forma em que a função de pertinência é aplicada, assim, para o trabalho

optou-se por utilizar o sistema de inferência Mamdani. O motivo da preferência pelo sistema

Mamdani ocorre por ser o mesmo utilizado pelos exemplos que a biblioteca disponibiliza e por

ter apresentado um resultado satisfatório no teste realizado para a variável linguística idade.

A biblioteca utilizada disponibiliza como métodos de defuzificação média do máximo e

centro do máximo. Segundo (LEEKWIJCK e KERRE, 2008), O método de média do máximo

apresenta ser melhor para sistemas de decisão, enquanto que, o centro do máximo é melhor para

reguladores fuzzy. Assim, neste trabalho foi utilizado o método de defuzzificação de centro do

máximo.

A operação de percentual foi criada com o intuito de testar a lógica fuzzy com a conexão

OPC. A dimensão de entrada para essa operação é definida de acordo com os valores inseri-

dos pelo usuário no sistema. Essa operação define como número fuzzy de entrada um número
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esquerdo, esse número, recebe como kernel o valor máximo da dimensão de entrada e como

suporte o valor mínimo da dimensão de entrada. A finalidade dessa operação seria o controle

percentual de algum valor pelo usuário. Ao disponibilizar um valor de entrada, sendo de uma

variável OPC, e a dimensão de valores mínimo e máximo, o valor percentual referente é es-

crito em alguma outra variável OPC indicada. A partir da variável OPC, que recebe o valor

percentual, o usuário pode aplicar outros controles que ele desejar, de acordo com o percentual

indicado. A operação percentual trabalha apenas com o valor de pertinência do valor de en-

trada no intervalo indicado, não necessitando de uma defuzzificação, multiplicando por cem a

pertinência retornada.

Para a operação de qualidade, a dimensão de entrada é definida de zero até duas vezes o

número do SetPoint indicado pelo usuário. O número fuzzy referente a dimensão de saída é defi-

nido como um número esquerdo. Nessa operação, a opção de intervalo de suportes foi utilizada.

O SetPoint indicado é definido como o kernel do número triangular. Para os suportes, é definido

um valor de entrada, esse valor é então decrementado do SetPoint e após isso multiplicado por

dois, sendo esse o intervalo de suportes do número triangular, conforme pode ser observado na

Figura 22.

Figura 22 – Número fuzzy de qualidade

Fonte: Autor.

Os valores de intervalo de suporte e Kernel são atualizados a cada operação de escrita

do OPC. Na prática, indicando o SetPoint de temperatura de saída de um equipamento deno-
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minado cilindro condicionador de corpos, como valor de entrada o valor da temperatura do

produto antes de ser tratado pelo cilindro, tem-se como valor a ser verificada a qualidade o

valor de temperatura do produto na saída do cilindro. Com isso, é criada uma relação fuzzy de

conjunção entre o conjunto de entrada e o de saída e ao fazer a defuzzificação do valor de saída

do cilindro com a relação fuzzy, obtemos como valor de pertinência a qualidade percentual do

produto em relação a sua temperatura naquela parte do processo. O valor de qualidade, antes de

ser escrito na variável OPC, é multiplicado por cem, visto que, a dimensão de saída foi definida

de zero a um. Essa abordagem resulta que, se o produto, na saída do cilindro, apresentar a

mesma temperatura que a entrada é indicado qualidade zero, caso o produto tenha um tempe-

ratura aproximada a do SetPoint é indicado qualidade cem, como se trata de um número fuzzy

triangular os valores de temperatura acima do SetPoint diminuem a qualidade do produto. O

resultado da prática mencionada pode ser observado na Figura 23, por meio de relatório ex-

traído através do CCC Client, onde, "teste 3" indica uma variável teste criada em CLP de modo

a receber qualquer valor, nesse caso recebe o da qualidade.

Figura 23 – Teste de qualidade

Fonte: Autor.
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A última operação fuzzy, abertura de válvula, possui uma abordagem similar a de quali-

dade. A diferença está na dimensão de saída, ao contrário da operação de qualidade que utiliza

um número fuzzy esquerdo, a operação de abertura de válvula faz uso de um número fuzzy

direito. Isso implica que, na defuzificação da operação de abertura de válvula, quanto mais

próximo do SetPoint menor o valor percentual retornado, como pode ser observado na Figura

24.

Figura 24 – Número fuzzy de abertura de válvula

Fonte: Autor.

Para essa operação, além dos valores de entrada e de saída recebidos, assim como na

operação de qualidade, é recebido o valor atual de abertura da válvula. Caso a temperatura lida

na saída for maior que o valor do SetPoint, o valor retornado na defuzzificação será multiplicado

pelo número um negativo, após isso esse o valor é somado de um e por fim multiplicado pelo

valor lido de abertura da válvula. O resultado final da operação é então gravado na variável

OPC referente a abertura real da válvula, aplicando assim o controle, portanto, essa operação

pode ser representada pela equação:

(valor gravado) = (valor de defuzzificação + 1) x (valor de abertura da válvula)

O desenvolvimento desse controle deu-se ao idealizar caso uma pessoa busca-se aplicá-lo

manualmente, assim, observando a temperatura de saída, a pessoa tentaria abrir e fechar a vál-

vula de modo a aproximar a temperatura do SetPoint desejado. Na prática, foi disponibilizada
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uma válvula de controle de vapor para o teste, essa encontra-se no cilindro condicionador de

corpos, citado na operação de qualidade. Assim como na operação de qualidade, a temperatura

de entrada, de saída e o SetPoint, com a adição do valor de abertura da válvula de vapor, são

lidos por requisições de leitura do OPC. Visto que o resultado trabalhado da defuzzificação,

multiplicado pelo valor de abertura da válvula, realiza uma alteração percentual, é indiferente a

dimensão do valor de abertura, que, nesse caso, foi de zero a quatro mil e noventa e cinco, sendo

um valor de resistência ôhmica. A abordagem implementada trabalha com qualquer dimensão

de valores e a alteração percentual é definida a partir da distância do valor de entrada em re-

lação ao SetPoint. Os primeiros resultados do teste não foram satisfatórios, conforme pode ser

observado na Figura 25 o valor de abertura da válvula sofria alterações excessivas.

Figura 25 – Primeiro teste de controle para abertura de válvula

Fonte: Autor.

Após uma análise, verificou-se que o problema ocorria pelo intervalo de tempo entre as

operações de escrita ser muito curto. Por se tratar de um controle de temperatura, o intervalo
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de um segundo utilizado não permitia uma estabilização do sistema após receber o novo valor

de abertura da válvula, após alguns testes, o problema foi resolvido ao alterar o intervalo para

quarenta segundos. O novo resultado pode ser observado na Figura 26.

Figura 26 – Segundo teste de controle para abertura de válvula

Fonte: Autor.

O controle foi realizado durante um período de quarenta minutos, o que comprovou um

resultado satisfatório. Outros agentes externos continuaram influenciando na temperatura, por

exemplo, o CLP continuou controlando a velocidade de rotação do cilindro e a quantidade de

produto que entrava no cilindro, por esse motivo o controle não não atingiu a precisão do CLP,

assim, o controle do CLP ainda possui uma vazão menor que a da lógica fuzzy implementada.

Outro fator está na temperatura, ou seja, o controle é aplicado de acordo com a temperatura do

produto na saída do cilindro. O correto seria executar esse controle diretamente na temperatura

do produto dentro do cilindro, no entanto, não existe um sensor para isso. Utilizando o CCC

Client para gerar um gráfico do resultado de controle, pode ser observado que a temperatura esta
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sendo controlada. Na Figura 27, o gráfico superior indica a temperatura de saída em relação

ao SetPoint e o gráfico inferior indica o valor de abertura da válvula de vapor, como pode ser

observado, o valor de abertura acompanha as alterações de temperatura sofridas pelo produto.

Figura 27 – Gráfico referente ao controle realizado

Fonte: Autor.

3.5 CCC Client

O CCC Client, que fornece a interação com o usuário, utiliza conceitos de IHC, essa

solução acessa o banco de dados MySQL por meio da rede local da empresa. A Figura 28

demonstra o fluxo de dados do sistema por meio da interação com os usuários.

Figura 28 – Fluxo de dados

Fonte: Autor.



70

A interface foi desenvolvida de modo a apresentar de forma simples as funcionalidades

do sistema, visto que, o usuário é alguém sem muito conhecimento técnico de equipamentos,

assim como CLPs, ou de comunicação OPC. O formato apresentado, compreensível ao usuário,

da variável de processo pode ser visualizado na Tabela 4. Os campos da variável podem ser

descritos da seguinte forma:

• Endereço: Endereço OPC referente à variável de processo.

• Nome: Nome compreensível ao usuário dado à variável.

• Valor: Último valor lido da variável de processo.

• Unidade: Em que unidade está o valor lido, por exemplo, Kg/H, %, Ton/H, °C, etc.

• Processo: A qual parte da linha de produção pertence a variável, por exemplo, secador,

debulhação, mesa de alimentação, etc.

Tabela 4 – Formato de variável de processo

Endereço Nome Valor Unidade Processo
[Tópico]Tag nome x unidade processo

Fonte: Elaborado pelo autor.

3.5.1 Avaliação de usabilidade

Para modelar a interface do sistema, foi observado o modo que um stakeholder interagia

com protótipos da sua interface, conforme a constatação da necessidade de alterações, essas

alterações eram realizadas e a interface era novamente apresentada ao stakeholder para uma

nova observação. Quando esse processo levou o desenvolvimento a versão final do sistema,

foi requisitado que o stakeholder em questão respondesse a um questionário, no formato de

checklist, com relação a usabilidade da interface. Essa abordagem apresentou ser prática e

simples, permitindo uma avaliação a partir do ponto de vista de um usuário do sistema.

Ergolist (ERGOLIST, 2011) foi o questionário escolhido para a avaliação de usabilidade.

Esse questionário, foi desenvolvido por uma equipe formada entre o núcleo Softex-2000 de

Florianópolis e o Laboratório de Utilizabilidade UFSC/SENAI-SC/CTAI, onde, cada questão

presente nele aborda os principais conceitos de IHC. Como pode ser observado na Figura 29,

o questionário apresenta as opções de preenchimento "Sim", "Não", "Não aplicável" e "Adiar

resposta", essa última com a função de permitir ao usuário retornar a questão posteriormente.

Para cada "sim" um conceito de IHC é considerado pelo questionário como conforme, e, con-

sequentemente, cada "não" não conforme. Visto que, o stakeholder que respondeu as questões



71

não precisa ter o conhecimento dos conceitos de IHC para utilizar o sistema, ele foi acompa-

nhado para possíveis dúvidas que ele pudesse ter ao completar o questionário. Essa abordagem

permitiu a avaliação dos conceitos de IHC a partir do ponto de vista do usuário, ou seja, segundo

a visão do usuário a interface estaria conforme, ou não, com cada conceito apresentado. A lista

completa com as questões e alternativas selecionadas pode ser observada no ANEXO A.

Figura 29 – Ergolist

Fonte: Autor.

Ao final do processo de avaliação, o questionário apresenta um laudo das opções sele-

cionadas, permitindo uma avaliação da usabilidade do sistema. A Tabela 5 apresenta o laudo

retornado para as respostas do stakeholder. Os critérios de avaliação, segundo o glossário do

questionário, podem ser descritos da seguinte forma:

• Controle do Usuário: O sistema deve disponibilizar total controle ao usuário, anteci-

pando suas ações de modo a evitar estados indesejados, por exemplo, longos processos

de espera sem a opção de cancelar o processo.

• Mensagens de erro: O usuário deve receber informações compreensíveis sobre erros

ocorridos no sistema e instruções para lidar com os erros.

• Consistência: A informação passada ao usuário deve seguir um padrão, uma opção em

uma tela deve ter o mesmo significado em outra.
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• Ações Minímas: O número de passos para a realização de uma tarefa deve ser o mínimo

possível, o usuário não deve ser cobrado a decorar extensos diálogos para realizar o que

deseja.

• Compatibilidade: A interface deve ser compatível com o usuário, passando a informação

de uma forma que ele entenda.

• Ações Explicitas: O computador deve processar apenas o que foi requisitado pelo usuá-

rio, mantendo uma relação entre a interação do usuário e o processamento do sistema.

• Flexibilidade: Esse critério avalia a capacidade da interface se adaptar ao usuário com

relação a diferentes formas de realizar uma tarefa.

• Agrupamento por localização: Os itens na tela devem ser agrupados de acordo com a

classe das ações disponibilizadas ao usuário.

• Experiência do usuário: O nível de experiência do usuário deve ser respeitado, o sistema

deve permitir atalhos para que usuários mais antigos levem menos tempo para realizar

uma tarefa e ao mesmo tempo permitir uma interação facilitada para novos usuários.

• Proteção contra erros: A proteção contra erros diz respeito aos mecanismos para desfa-

zer alguma ação do usuário que pode vir a prejudicar o funcionamento do sistema.

• Significados: Códigos utilizados na interface devem deixar claro para o usuário a que

eles se referem.

• Densidade informacional: A densidade informacional refere-se a carga de trabalho que

o usuário percebe na interface de um ponto de vista cognitivo.

• Legibilidade: Esse critério esta presente na facilidade, ou dificuldade, que o usuário tem

ao ler informações lexicais na interface, desconsiderando mensagens de erro e feedback.

• Agrupamento por formato: Indica se os itens na interface pertencem a uma determinada

classe por meio da seu formato, sua cor, etc.

• Correção de erros: A correção de erros indica a disponibilidade de recursos para o

usuário corrigir os seus erros.

• Presteza: A presteza de uma interface está na sua habilidade de permitir que o usuário

reconheça ações que ele pode tomar para realizar determinada tarefa.

• Feedback: O sistema deve sempre manter o usuário informado do resultado das ações

dele.

• Concisão: A concisão refere-se ao tamanho de entradas e saídas individuais, avaliando o
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tamanho dos textos apresentados ao usuário.

Tabela 5 – Laudo Ergolist

Critério de avaliação Questões
Conformes

Questões
Não Con-
formes

Questões
Não Apli-
cáveis

Total de
Questões

Controle do usuário 4 0 0 4
Mensagens de erro 6 2 1 9

Consistência 11 0 0 11
Ações Minímas 4 0 1 5
Compatibilidade 15 0 6 21
Ações Explicitas 3 0 1 4

Flexibilidade 1 2 0 3
Agrupamento por localização 6 1 4 11

Experiência do usuário 4 1 1 6
Proteção contra erros 4 0 3 7

Significados 11 0 1 12
Densidade informacional 9 0 0 9

Legibilidade 15 0 12 27
Agrupamento por formato 11 2 4 17

Correção de erros 1 2 2 5
Presteza 12 3 2 17
Feedback 10 1 1 12
Concisão 12 0 2 14

Total: 139 14 41 194
Fonte: Elaborado pelo autor.

O laudo permite uma análise mais a fundo das características de usabilidade da interface,

habilitando uma melhor visualização dos seus pontos fortes e dos que precisam ser trabalhados.

Um exemplo de ponto a ser trabalhado seria a flexibilidade, onde, a interface possui apenas

um dos três critérios avaliado como conforme. Analisando o resultado total, desconsiderando

as questões não aplicáveis, é obtido um resultado de 139 conformidades de um total de 153

critérios válidos. Com isso, percentualmente, a avaliação da interface apresentou 90,84% con-

formidades, referentes aos conceitos de IHC apresentados pelo questionário Ergolist, a partir

do ponto de vista do stakeholder, o que configurou um resultado satisfatório.

3.5.2 CCC Client

Na tela principal do CCC Client, que pode ser visualizada na Figura 30, são apresentadas

ao usuário as opções de navegação disponíveis para ele. A partir da tela principal o usuário pode

interagir com o sistema, navegando de acordo com a opção desejada por ele no menu apresen-
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tado a esquerda. Na parte inferior do menu há um resumo da condição das linhas de produção

e dos processos, onde, a cor vermelha indica a produção parada e a cor verde a produção em

funcionamento, o resumo pode ser expandido de modo a apresentar mais detalhes. O botão

gerenciar abre um segundo menu menor, com mais opções de navegação.

Figura 30 – Tela principal do CCC Client

Fonte: Autor.

3.5.2.1 Consultar Dados

A tela apresentada para consulta de dados disponibiliza quatro opções, sendo elas, "Nova

Consulta", "Visualizar Dados", "Gerar Gráfico" e "Exportar Dados". A tela para consulta de

dados pode ser observada na Figura 31, na tela, a esquerda encontram-se as opções de confi-

guração e as operações para trabalhar com os dados, a direita pode ser observada uma tabela

com a lista de variáveis de processo cadastradas no sistema, de modo a selecionar as que serão

incluídas na consulta. Após uma consulta ser realizada, é apresentado um resumo dela na parte

inferior da tela.
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Figura 31 – Tela para consulta de dados

Fonte: Autor.

A Figura 32 apresenta um diagrama de atividades para a tela de consulta de dados, as

operações de consulta, no diagrama, fazem referência aos quatro botões ao lado esquerdo da

tabela, que pode ser observada na Figura 31. As configurações de consulta fazem referência aos

campos logo acima dos botões e à própria tabela. Como pode ser observado, apenas a opção

"Nova Consulta" realiza consultas posteriores no banco de dados, as demais opções só realizam

a consulta caso não existirem dados em memória.
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Figura 32 – Diagrama de atividades para consulta de dados

Fonte: Autor.

Assim como demostrado nas Figuras 23, 25 e 26 da Seção 3.4.2, os relatórios extraídos

pelo sistema são visualizado através de uma planilha do Excel. A visualização de dados abre

uma planilha temporária, que não foi salva em um arquivo no computador, do Excel com os

dados, o motivo dessa abordagem é simplesmente que, para essa visualização, a linguagem

C# requer uma quantidade excessiva de memória RAM no computador. No ambiente do com-

putador de desenvolvimento, com 4GB de memória RAM, o sistema desenvolvido parava de

funcionar sem mostrar todos os dados consultados, ao observar os recursos utilizados, notou-

se um uso excessivo de memória. Para demostrar tamanha quantidade de dados, no caso de

grandes consultas, o Excel demonstra ser mais otimizado, nunca utilizando mais de 200MB de

memória, e, visto que, o ambiente de execução do sistema é uma versão empresarial do sistema

operacional Windows, onde todas as máquinas possuem o software Excel, o programa foi uti-

lizado para a demonstração dos dados. É normal um usuário do sistema tirar um relatório de

pelo menos duzentas variáveis em um intervalo de uma semana, a tentativa da abordagem dessa

visualização por meio do sistema, com componentes gráficos do C#, não conseguia carregar
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dados para um intervalo de um dia.

Para as demais opções, a exportação de dados salva um arquivo Excel, sem abrir a sua

planilha, apenas requisitando o local onde os dados serão salvos. A opção de "Gerar Gráfico"

abre uma nova janela, em que o resultado pode ser observado na Figura 27 da Seção 3.4.2,

oferecendo alguns controles para a imagem do gráfico. Vale observar que os botões, com ex-

ceção do botão "Nova Consulta", não aguardam uma nova ação do usuário após a consulta dos

dados, assim que a consulta é realizada, nos casos em que não há dados em memória, a ação

selecionada é executada.

3.5.2.2 Linhas

Na tela de linhas, o usuário pode verificar o último valor lido das variáveis de processo e

alterar manualmente o valor de alguma variável. Como pode ser observado na Figura 33, a tela

apresenta todas as variáveis filtradas por linha, com a opção de serem filtradas por processo, e

no centro da tela apresentando a data e hora em que a última leitura foi realizada. Como pode

ser visto, o campo "Unidade" não é um campo obrigatório, ou seja, fica a critério do usuário

adicionar ou não uma representação para a unidade da variável. Para editar o valor de alguma

variável é necessário apenas alterar o valor dela na tabela, essa ação resulta em uma mensagem

requisitando uma confirmação.

Figura 33 – Tela para monitoramento de dados

Fonte: Autor.
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O diagrama de atividades dessa tela, que pode ser observado na Figura 34, é bem sim-

ples. Os valores alterados por essa tela são trabalhados pela classe "OPCClientGravar" do CCC

Server, descrita na Seção 3.4.

Figura 34 – Diagrama de atividades para monitoramento de dados

Fonte: Autor.

3.5.2.3 Paradas

Na Figura 35 pode ser observada a tela que é apresentada ao usuário para as operações

com paradas de produção. O botão "Novas Paradas" é transparente, ele adquire a cor ama-

rela quando o sistema detecta que novas informações de paradas foram adicionadas ao banco,

quando o usuário pressiona o botão o sistema carrega as novas paradas e o botão volta a ficar

transparente. No centro da tela há a tabela com as informações de paradas, as colunas "Início da

Parada", "Fim da Parada", "Tempo Total de Parada", "Linha" e "Área" são preenchidas automa-

ticamente pelo servidor do sistema. As linhas na tabela que possuem uma coloração diferente

indicam as paradas que contem observações, descrições extras preenchidas pelo usuário, es-

sas informações extras não aparecem na tabela. Na parte inferior da tela constam controles de

consulta, o usuário pode filtrar as paradas de produção de acordo com o que ele necessita.
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Figura 35 – Tela de paradas de produção

Fonte: Autor.

Uma segunda tela, que é apresentada ao usuário junto a de paradas e pode ser observada

na Figura 36, contém as opções de edição das informações das paradas. Caso fechada, a tela de

edição de paradas reaparece ao executar uma ação de clique duplo em alguma linha da tabela.

As informações alteradas por meio dessa tela são automaticamente armazenadas em banco de

dados. A tela de paradas não tem muito envolvimento com o monitoramento e controle de linha

através das variáveis de processo, no entanto, é nessa parte do sistema em que as informações

de classes de tabaco ficam armazenadas. Cada engrenagem na Figura 36 abre uma janela de

configurações referente aquele conjunto, de modo a editar as informações de preenchimento de

paradas.
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Figura 36 – Tela para edição de paradas

Fonte: Autor.

O diagrama de atividades para as telas de parada de produção pode ser conferido na Figura

37. Visto que, as informações contidas no sistema para as classes de tabaco e para a edição de

paradas são informações sensíveis a empresa, essas informações não constam neste trabalho.

Figura 37 – Diagrama de atividades para operações de paradas

Fonte: Autor.
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3.5.2.4 Gerenciar

O botão "Gerenciar" possui uma coloração diferente dos demais no menu de navegação,

isso ocorre pois esse botão abre um submenu com as opções para edição das variáveis de pro-

cesso e para edição das operações de controle da linha de produção. No caso de o usuário

selecionar a opção para editar as variáveis de processo, a tela da Figura 38 é apresentada a ele.

Há uma linha no centro da tela separando as suas funcionalidades. A parte acima da linha serve

para adicionar, editar ou deletar variáveis de processo do sistema. A parte abaixo da linha serve

para uma melhor visualização de todas as variáveis presentes no sistema. Caso o Endereço

OPC da variável já conste na lista de variáveis de processo, as informações preenchidas serão

atualizadas em banco de acordo com o endereço. Os campos de preenchimento verificam se

a informação inserida já esta registrada no sistema, caso contrário a informação é inserida em

banco junto a variável de processo.

Figura 38 – Tela para edição de variáveis de processo

Fonte: Autor.

O diagrama de atividades para a tela de edição de variáveis de processo pode ser obser-
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vado na Figura 39. Como demonstrado, a funcionalidade da tela é simples e direta, o usuário

pode atribuir a um endereço OPC um nome que lhe seja familiar, adicionalmente, atribuindo à

variável de processo a que parte da linha de produção ela pertence.

Figura 39 – Diagrama de atividades para edição de variáveis de processo

Fonte: Autor.

Em caso de o usuário selecionar a tela para edição das operações de controle de linha

de produção, a tela da Figura 40 é apresentada. No conjunto "Variável Controlada" o usuário

seleciona a qual variável de processo será aplicado o controle desejado. Em "Condições", o

usuário seleciona as operações de controle desejadas para a variável de processo, em caso de

múltiplas operações atribuídas, as operações serão aplicadas de acordo com a ordem de inserção

na tabela. O usuário não edita as condições de controle diretamente na tabela, uma tela para

auxiliar a inserção da informação é apresentada ao usuário na ação de pressionar os botões

antecedentes a coluna da informação relacionada. A tabela a direita apresenta todas as variáveis

de processo de acordo com a linha de produção selecionada. A tabela com as variáveis de

processo apresenta uma coloração diferente nas linhas das variáveis que possuem operações

de controle salvas, conforme a Figura 40, a linha azul indica a variável selecionada na tabela,

em caso de uma ação de clique duplo a variável de processo será selecionada para edição. O

controle e a variável de processo apresentados são os mesmos da Seção 3.4.2.1 para a operação

de controle da abertura de uma válvula por meio da lógica fuzzy.
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Figura 40 – Tela para operações de controle de linha

Fonte: Autor.

A Figura 41 apresenta o diagrama de atividades para a tela de operações de controle.

Como pode ser observado, apenas se o usuário optar por salvar as operações inseridas elas serão

salvas em banco, isso ocorre ao pressionar o botão "Salvar" no conjunto "Variável Controlada".

Figura 41 – Diagrama de atividades para operações de controle de linha

Fonte: Autor.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Possuindo como foco a melhoria de processos industriais e a simplificação do conheci-

mento técnico para um controle de automação de linhas de produção, este trabalho implementou

uma estratégia para o controle e supervisão de variáveis de processo, assim, atingindo o objetivo

proposto. Utilizando o padrão OPC, a implementação de controle adotada obteve a agilidade

necessária para a troca dos dados de controle. A biblioteca Fuzzy Framework demonstrou ter

uma simples elaboração, permitindo o uso da lógica fuzzy diretamente no código do sistema.

Apesar de para o teste prático ter sido permitido o controle de apenas uma válvula, a lógica

fuzzy demonstrou ser capaz de controlar o valor de processo referente a essa válvula.

A tendência mundial, estimulada pelos conceitos de indústria 4.0 e de internet das coisas,

carrega consigo uma necessidade de integração das tecnologias atuais. A integração das tec-

nologias será obtida pelo uso de padrões distribuídos em camadas, uma das camadas sendo a

de comunicação, que poderá ser atingida com o padrão OPC. Adicionalmente, o uso da lógica

fuzzy habilita o sistema a descartar complexas estruturas matemáticas, sendo assim, o código do

sistema pode ser trabalhado para adicionar novos e mais elaborados controles, em comparação

aos presentes nos CLPs. Visando o futuro e o interesse nas práticas de automação para simplifi-

cação do processo industrial, originou-se a motivação do estudo do padrão OPC junto a lógica

fuzzy.

Apesar das vantagens do padrão OPC ele apresenta uma nomenclatura desconhecida a

um operador de linha de produção, visto que, ele não teria o conhecimento técnico substan-

cial para compreender qual endereço OPC refere-se a variável de processo que ele necessita.

Este trabalho resultou em um sistema no qual o sistema resolve esse desprovimento de conhe-

cimento ao mapear o endereço OPC a um nome que os operadores compreendam. Por meio do

sistema desenvolvida também é possível habilitar o usuário a utilizar técnicas de computação

para aplicar controles a linha de produção, esses controles utilizando a lógica fuzzy. Por fim,

os resultados apresentados durante a etapa desenvolvimento demonstraram ser satisfatórios, o

sistema desenvolvido permite o monitoramento e o controle da linha de produção, de maneira

remota, isso, com uma interface que demonstrou ter uma boa usabilidade, segundo o número de

conformidades no questionário aplicado.
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4.1 Trabalhos futuros

Como forma de aperfeiçoamento do sistema, há três pontos principais que podem ser

sugeridos para trabalhos futuros. O primeiro ponto referente à comunicação do sistema, o

segundo à lógica fuzzy implementada e o terceiro à avaliação de usabilidade realizada.

Toda a comunicação entre os dois sistemas é realizada através do banco de dados, com

tabelas de informação e estado do sistema, o primeiro ponto de aperfeiçoamento seria a imple-

mentação de uma comunicação entre processos (IPC). Com a comunicação atual, há a necessi-

dade da aplicação de rotinas temporizadas de consulta ao banco de dados apenas para execução

de alguns processos, por exemplo, a alteração manual de valores de variáveis de processo. A

alteração permitiria o CCC Client chamar os processos do CCC Server diretamente, e vice-

versa, assim, economizando recursos do banco e agilizando as funcionalidades implementadas

em ambos os softwares.

O segundo ponto de aperfeiçoamento diz respeito a lógica fuzzy implementada. Como

mencionado no decorrer do trabalho, a forma que foi implementada, de modo a poder controlar

qualquer válvula de processo, apesar de implementar o controle com sucesso, não é tão pre-

cisa quanto o controle aplicado do CLP. Portanto, sugere-se um estudo mais aprofundado dos

diversos fatores que influenciam esse controle, como mencionado, fatores como, por exemplo,

a rotação do cilindro condicionar de corpos e a quantidade de tabaco dentro do cilindro ainda

são controlados por CLP. A leitura desses valores e a adição deles na relação fuzzy do controle

devem diminuir a vazão, em relação ao SetPoint, a custo de flexibilidade, visto que, uma quanti-

dade menor de válvulas possuem os sensores necessários. Adicionalmente, ainda com respeito

a lógica fuzzy, o controle não seria ideal nos casos em que a linha estivesse parada, com os equi-

pamentos desligados, e começasse a funcionar, visto que, levaria um certo tempo para chegar

perto do valor do SetPoint. Para isso, sugere-se no controle implementado a adição de números

fuzzy para valores muito abaixo do SetPoint.

Por fim, como mencionado na Seção 3.5.1, a avaliação de usabilidade foi realizada a partir

do stakeholder principal, no entanto, essa avaliação pode não condizer com a opinião do usuário

final do sistema. Sendo assim, o terceiro e último ponto possível para trabalhos futuros seria

uma avaliação envolvendo esses usuários, permitindo um resultado mais preciso em relação a

avaliação de usabilidade do sistema.
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ANEXO A: QUESTIONÁRIO ERGOLIST

A Tabela 6 apresenta o questionário Ergolist respondido para avaliação de usabilidade do
sistema. O questionário pode ser acessado através do link: http://www.labiutil.inf.ufsc.br/ergol
ist/quest.htm.

Tabela 6 – Questionário Ergolist

Nro Questão Conforme Não conforme Não aplicável
Controle do usuário: O sistema deve disponibilizar total controle ao usuário, anteci-
pando suas ações de modo a evitar estados indesejados, por exemplo, longos processos
de espera sem a opção de cancelar o processo.

1
O usuário pode terminar um diálogo
sequencial repetitivo a qualquer ins-
tante?

x

2
O usuário pode interromper e retomar
um diálogo sequencial a qualquer ins-
tante?

x

3
O usuário pode reiniciar um diálogo
sequencial a qualquer instante? x

4

Durante os períodos de bloqueio dos
dispositivos de entrada, o sistema for-
nece ao usuário uma opção para inter-
romper o processo que causou o blo-
queio?

x

Mensagens de erro: O usuário deve receber informações compreensíveis sobre erros
ocorridos no sistema e instruções para lidar com os erros.

1

As mensagens de erro ajudam a re-
solver o problema do usuário, forne-
cendo com precisão o local e a causa
específica ou provável do erro, bem
como as ações que o usuário poderia
realizar para corrigi-lo?

x

2
As mensagens de erro são neutras e
polidas? x

3

As frases das mensagens de erro são
curtas e construídas a partir de pala-
vras curtas, significativas e de uso co-
mum?

x

4
As mensagens de erro estão isentas
de abreviaturas e/ou códigos gerados
pelo sistema operacional?

x

5
O usuário pode escolher o nível de
detalhe das mensagens de erro em
função de seu nível de conhecimento?

x

6
A informação principal de uma men-
sagem de erro encontra-se logo no
início da mensagem?

x
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7

Quando necessário, as informações
que o usuário deve memorizar
encontram-se localizadas na parte
final da mensagem de erro?

x

8
Em situações normais as mensagens
de erro são escritas em tipografia
mista?

x

9

As mensagens de erro têm seu con-
teúdo modificado quando na repe-
tição imediata do mesmo erro pelo
mesmo usuário?

x

Consistência: A informação passada ao usuário deve seguir um padrão, uma opção
em uma tela deve ter o mesmo significado em outra.

1
A identificação das caixas, telas ou
janelas são únicas? x

2

A organização em termos da localiza-
ção das várias características das ja-
nelas é mantida consistente de uma
tela para outra?

x

3
A posição inicial do cursor é mantida
consistente ao longo de todas as apre-
sentações de formulários?

x

4
Uma mesma tecla de função aciona a
mesma opção de uma tela para outra? x

5
Os ícones são distintos uns dos outros
e possuem sempre o mesmo signifi-
cado de uma tela para outra?

x

6
A localização dos dados é mantida
consistente de uma tela para outra? x

7
Os formatos de apresentação dos da-
dos são mantidos consistentes de uma
tela para outra?

x

8
Os rótulos estão na mesma posição
em relação aos campos associados? x

9
O símbolo para convite à entrada de
dados é padronizado (por exemplo ":
")?

x

10
As áreas de entrada de comandos es-
tão na mesma posição de uma tela
para outra?

x

11
Os significados dos códigos de cores
são seguidos de maneira consistente? x

Ações minímas: O número de passos para a realização de uma tarefa deve ser o
mínimo possível, o usuário não deve ser cobrado a decorar extensos diálogos para
realizar o que deseja.

1
Em formulário de entrada de dados o
sistema posiciona o cursor no começo
do primeiro campo de entrada?

x
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2

Na realização das ações principais em
uma caixa de diálogo, o usuário tem
os movimentos de cursor minimiza-
dos através da adequada ordenação
dos objetos?

x

3

O usuário dispõe de um modo sim-
ples e rápido (tecla TAB por exem-
plo) para a navegação entre os cam-
pos de um formulário?

x

4
Os grupos de botões de comando
possuem sempre um botão definido
como default?

x

5
A estrutura dos menus é concebida de
modo a diminuir os passos necessá-
rios para a seleção?

x

Compatibilidade: A interface deve ser compatível com o usuário, passando a infor-
mação de uma forma que ele entenda.

1
As telas são compatíveis com o pa-
drão do ambiente? x

2
A imagem do formulário na tela do
terminal assemelha-se com o formu-
lário de entrada em papel?

x

3
A imagem do formulário na tela do
terminal assemelha-se com o formu-
lário de entrada em papel?

x

4

As caixas de diálogo do sistema apre-
sentam um botão de validação, um
botão de anulação e, se possível, um
botão de ajuda?

x

5
Os significados usuais das cores são
respeitados nos códigos de cores de-
finidos?

x

6
As opções de codificação por cores
são limitadas em número? x

7
As informações codificadas através
das cores apresentam uma codifica-
ção adicional redundante?

x

8
A taxa de intermitência para elemen-
tos piscantes está entre 2 e 5 Hz (2 a
5 piscadas por segundo)?

x

9
A apresentação sonora é compatível
com o ruído do ambiente? x

10
As mensagens são sempre afirmativas
e na voz ativa? x
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11

Quando uma frase descreve uma se-
quencia de eventos, a ordem das pala-
vras na frase corresponde à sequencia
temporal dos eventos?

x

12
Ilustrações e animações são usadas
para completar as explicações do
texto?

x

13
O sistema segue as convenções dos
usuários para dados padronizados? x

14
O sistema utiliza unidades de medida
familiares ao usuário? x

15
Dados numéricos que se alterem rapi-
damente são apresentados analogica-
mente?

x

16
Dados numéricos que demandam pre-
cisão de leitura são apresentados digi-
talmente?

x

17
Os itens são numerados com núme-
ros, não com letras? x

18
Os identificadores numéricos de op-
ção de menu iniciam de "1", e não de
"0"?

x

19

Os eixos de um gráfico apresentam
escalas numéricas iniciando em zero,
com intervalos padronizados, cres-
cendo da esquerda para a direita e de
cima para baixo?

x

20
Os itens de um grupo de botões de rá-
dio são mutuamente exclusivos? x

21
Os itens de um grupo de caixas de
atribuição permitem escolhas inde-
pendentes?

x

Ações explícitas: O computador deve processar apenas o que foi requisitado pelo
usuário, mantendo uma relação entre a interação do usuário e o processamento do
sistema.

1
O sistema posterga os processamen-
tos até que as ações de entrada do
usuário tenham sido completadas?

x

2
Durante a seleção de uma opção de
menu o sistema permite a separação
entre indicação e execução da opção?

x

3
Para iniciar o processamento dos da-
dos, o sistema sempre exige do usuá-
rio uma ação explícita de "ENTER"?

x

4
É sempre o usuário quem comanda
a navegação entre os campos de um
formulário?

x
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Flexibilidade: Esse critério avalia a capacidade da interface se adaptar ao usuário com
relação a diferentes formas de realizar uma tarefa.

1
Os usuários têm a possibilidade de
modificar ou eliminar itens irrelevan-
tes das janelas?

x

2
Ao usuário é permitido personalizar o
diálogo, através da definição de ma-
cros?

x

3
É permitido ao usuário alterar e per-
sonalizar valores definidos por de-
fault?

x

Agrupamento por localização: Os itens na tela devem ser agrupados de acordo com
a classe das ações disponibilizadas ao usuário.

1
O espaço de apresentação está diagra-
mado em pequenas zonas funcionais
?

x

2
A disposição dos objetos de interação
de uma caixa de dialogo segue uma
ordem lógica?

x

3
Nos agrupamentos de dados , os itens
estão organizados espacialmente se-
gundo um critério lógico?

x

4
Os códigos das teclas aceleradoras de
opções de menu estão localizados à
direita do nome da opção?

x

5
Nas listas de seleção , as opções es-
tão organizadas segundo alguma or-
dem lógica?

x

6
Os painéis de menu são formados a
partir de um critério lógico de agru-
pamento de opções?

x

7

Dentro de um painel de menu, as op-
ções mutuamente exclusivas ou inter-
dependentes estão agrupadas e sepa-
radas das demais?

x

8
As opções dentro de um painel de
menu estão ordenadas segundo algum
critério lógico?

x

9
A definição da opção de menu seleci-
onada por default segue algum crité-
rio?

x

10

Os grupos de botões de comando es-
tão dispostos em coluna e à direita,
ou em linha e abaixo dos objetos aos
quais estão associados?

x
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11

O botão de comando selecionado por
default está na posição mais alta, se
os botões estão dispostos vertical-
mente, ou na mais à esquerda, se
os botões estão dispostos horizontal-
mente?

x

Experiência do usuário: O nível de experiência do usuário deve ser respeitado, o
sistema deve permitir atalhos para que usuários mais antigos levem menos tempo para
realizar uma tarefa e ao mesmo tempo permitir uma interação facilitada para novos
usuários.

1

Caso se trate de um sistema de grande
público, ele oferece formas variadas
de apresentar as mesmas informações
aos diferentes tipos de usuário?

x

2

Os estilos de diálogo são compatíveis
com as habilidades do usuário, permi-
tindo ações passo-a-passo para inici-
antes e a entrada de comandos mais
complexos por usuários experimenta-
dos?

x

3
O usuário pode se deslocar de uma
parte da estrutura de menu para outra
rapidamente?

x

4

O sistema oferece equivalentes de te-
clado para a seleção e execução das
opções de menu, além do dispositivo
de apontamento (mouse,...)?

x

5

O sistema é capaz de reconhecer um
conjunto de sinônimos para os ter-
mos básicos definidos na linguagem
de comando, isto para se adaptar aos
usuários novatos ou ocasionais?

x

6
O usuário experiente pode efetuar a
digitação de vários comandos antes
de uma confirmação?

x

Proteção contra erros: A proteção contra erros diz respeito aos mecanismos para
desfazer alguma ação do usuário que pode vir a prejudicar o funcionamento do sistema.

1

O sistema apresenta uma separação
adequada entre áreas selecionáveis de
um painel de menu de modo a mini-
mizar as ativações acidentais?

x

2
Em toda ação destrutiva, os botões
selecionados por default realizam a
anulação dessa ação?

x
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3

Os campos numéricos para entrada de
dados longos estão subdivididos em
grupos menores e pontuados com es-
paços, vírgulas, hifens ou barras?

x

4
Ao final de uma sessão de trabalho
o sistema informa sobre o risco de
perda os dados?

x

5
O sistema emite sinais sonoros
quando ocorrem problemas na en-
trada de dados?

x

6
As teclas de funções perigosas
encontram-se agrupadas e/ou separa-
das das demais no teclado?

x

7

O sistema solicita confirmação (du-
pla) de ações que podem gerar per-
das de dados e/ou resultados catastró-
ficos?

x

Significados: Códigos utilizados na interface devem deixar claro para o usuário a que
eles se referem.

1
As denominações dos títulos estão de
acordo com o que eles representam? x

2
Os títulos das páginas de menu são
explicativos, refletindo a natureza da
escolha a ser feita?

x

3
Os títulos das páginas de menus são
distintos entre si? x

4
Os títulos das páginas de menus são
combináveis ou componíveis? x

5
As denominações das opções de
menu são familiares ao usuário? x

6

O vocabulário utilizado nos rótulos,
convites e mensagens de orientação
são familiares ao usuário, evitando
palavras difíceis?

x

7

O vocabulário utilizado em rótulos,
convites e mensagens de orientação é
orientado à tarefa, utilizando termos
e jargão técnico normalmente empre-
gados na tarefa?

x

8
Os cabeçalhos de colunas de dados
são significativos e distintos? x

9
O sistema adota códigos significati-
vos ou familiares aos usuários? x

10 As abreviaturas são significativas? x
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Nro Questão Conforme Não conforme Não aplicável

11
As abreviaturas são facilmente dis-
tinguíveis umas das outras, evitando
confusões geradas por similaridade?

x

12

A intermitência luminosa (pisca-
pisca) é usada com moderação e so-
mente para atrair a atenção para alar-
mes, avisos ou mensagens críticas?

x

Densidade informacional: A densidade informacional refere-se a carga de trabalho
que o usuário percebe na interface de um ponto de vista cognitivo.

1
A densidade informacional das jane-
las é reduzida? x

2

As telas apresentam somente os da-
dos e informações necessários e in-
dispensáveis para o usuário em sua
tarefa?

x

3

Na entrada de dados codificados, os
códigos apresentam somente os da-
dos necessários estão presentes na
tela de uma maneira distinguível?

x

4
O sistema minimiza a necessidade do
usuário lembrar dados exatos de uma
tela para outra?

x

5

Na leitura de uma janela, o usuário
tem seus movimentos oculares mini-
mizados através da distribuição dos
objetos principais segundo as linhas
de um "Z"?

x

6

O sistema evita apresentar um grande
número de janelas que podem des-
concentrar ou sobrecarregar a memó-
ria do usuário?

x

7
Na manipulação dos dados apresenta-
dos pelo sistema, o usuário está libe-
rado da tradução de unidades?

x

8
As listas de seleção e combinação
apresentam uma altura correspon-
dente a um máximo de nove linhas?

x

9
Os painéis de menu apresentam como
ativas somente as opções necessárias? x

Legibilidade: Esse critério esta presente na facilidade, ou dificuldade, que o usuário
tem ao ler informações lexicais na interface, desconsiderando mensagens de erro e
feedback.

1

As áreas livres são usadas para sepa-
rar grupos lógicos em vez de tê-los to-
dos de um só lado da tela, caixa ou
janela?

x
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2

Os grupos de objetos de controle e de
apresentação que compõem as caixas
de diálogo e outros objetos compos-
tos encontram-se alinhados vertical e
horizontalmente?

x

3
Os rótulos de campos organizados
verticalmente e muito diferentes em
tamanho estão justificados à direita?

x

4
A largura mínima dos mostradores de
texto é de 50 caracteres? x

5
A altura mínima dos mostradores de
texto é de 4 linhas? x

6
Os parágrafos de texto são separa-
dos por, pelo menos, uma linha em
branco?

x

7
O uso exclusivo de maiúsculas nos
textos é evitado? x

8 O uso do negrito é minimizado? x
9 O uso do sublinhado é minimizado? x

10
Nas tabelas, linhas em branco são
empregadas para separar grupos? x

11
As listas de dados alfabéticos são jus-
tificadas à esquerda? x

12
As listas contendo números deci-
mais apresentam alinhamento pela
vírgula?

x

13

As linhas empregadas para o enqua-
dramento e segmentação de menus
(separadores, delimitadores etc.) são
simples?

x

14

As bordas dos painéis dos menus
estão suficientemente separadas dos
textos das opções de modo a não pre-
judicar a sua legibilidade?

x

15
O uso de abreviaturas é minimizado
nos menus? x

16
Os nomes das opções estão somente
com a inicial em maiúsculo? x

17
Os números que indicam as opções de
menu estão alinhados pela direita? x

18
Se a enumeração alfabética é utili-
zada, então as letras para seleção es-
tão alinhadas pela esquerda?

x

19
As opções de uma barra de menu ho-
rizontal estão separadas por, no mí-
nimo, 2 caracteres brancos?

x
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20
Os rótulos de campos começam com
uma letra maiúscula, e as letras res-
tantes são minúsculas?

x

21

Os itens de dados longos são par-
ticionados em grupos mais curtos,
tanto nas entradas como nas apresen-
tações?

x

22
Os códigos alfanuméricos do sistema
agrupam separadamente letras e nú-
meros?

x

23 Os ícones são legíveis? x

24
O sistema utiliza rótulos (textuais)
quando pode existir ambiguidade de
ícones?

x

25
A informação codificada com o vídeo
reverso está sempre legível? x

26
O uso de vídeo reverso está restrito à
indicação de feedback de seleção? x

27
Os dados a serem lidos são apresenta-
dos de forma contínua, não piscantes? x

Agrupamento por formato: Indica se os itens na interface pertencem a uma determi-
nada classe por meio da seu formato, sua cor, etc.

1
Os controles e comandos encontram-
se visualmente diferenciados das in-
formações apresentadas nas telas?

x

2

Códigos visuais são empregados para
associar diferentes categorias de da-
dos distribuídos de forma dispersa
nas telas?

x

3

Os diferentes tipos de elementos de
uma tela de consulta (dados, coman-
dos e instruções) são visualmente dis-
tintos uns dos outros?

x

4
Os rótulos são visualmente diferentes
dos dados aos quais estão associados? x

5

Os cabeçalhos de uma tabela estão
diferenciados através do emprego de
cores diferentes, letras maiores ou su-
blinhadas?

x

6

Em situações anormais, os dados crí-
ticos e que requeiram atenção imedi-
ata são diferenciados através do uso
de cores brilhantes como por exem-
plo, o vermelho ou o rosa?

x
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7
Sinais sonoros são empregados para
alertar os usuários em relação a uma
apresentação visual?

x

8

Na apresentação de textos, os recur-
sos de estilo, como itálico, negrito,
sublinhado ou diferentes fontes são
empregados para salientar palavras
ou noções importantes?

x

9
Os itens selecionados para altera-
ção, atualização ou acionamento es-
tão destacados dos outros?

x

10

Nas situações de alarme e nas telas de
alta densidade de informação, o re-
curso de intermitência visual é em-
pregado para salientar dados e infor-
mações?

x

11
Os campos obrigatórios são dife-
renciados dos campos opcionais de
forma visualmente clara?

x

12

Nas caixas de mensagens, o botão se-
lecionado por default tem uma apre-
sentação visual suficientemente dis-
tinta dos outros?

x

13

Em situações em que se exija atenção
especial do usuário, as mensagens de
alerta e de aviso são apresentadas de
maneira distinta?

x

14
A forma do cursor do mouse é dife-
rente da de qualquer outro item apre-
sentado?

x

15

As formas de cursores (dois ou
mais) apresentados simultaneamente
são suficientemente distintas umas
das outras?

x

16
As caixas de agrupamento são empre-
gadas para realçar um grupo de dados
relacionados?

x

17

Quando apresenta opções não dis-
poníveis no momento, o sistema as
mostra de forma diferenciada visual-
mente?

x

Correção de erros: A correção de erros indica a disponibilidade de recursos para o
usuário corrigir os seus erros.

1
Qualquer ação do usuário pode ser
revertida através da opção DESFA-
ZER?

x
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2
Através da opção REFAZER, a re-
gressão do diálogo, também pode ser
desfeita?

x

3
Os comandos para DESFAZER e RE-
FAZER o diálogo estão diferencia-
dos?

x

4

O sistema reconhece e através de
uma confirmação do usuário, executa
os comandos mais freqüentes mesmo
com erros de ortografia?

x

5

Depois de um erro de digitação de um
comando ou de dados, o usuário tem
a possibilidade de corrigir somente a
parte dos dados ou d o comando que
está errada?

x

Presteza: A presteza de uma interface está na sua habilidade de permitir que o usuário
reconheça ações que ele pode tomar para realizar determinada tarefa.

1
Os títulos de telas, janelas e caixas
de diálogo estão no alto, centrados ou
justificados à esquerda?

x

2
Todos os campos e mostradores de
dados possuem rótulos identificati-
vos?

x

3
Caso o dado a entrar possua um
formato particular, esse formato
encontra-se descrito na tela?

x

4
As unidades para a entrada ou apre-
sentação de dados métricos ou finan-
ceiros encontram-se descritas na tela?

x

5
Os rótulos dos campos contêm um
elemento específico, por exemplo ":",
como convite às entradas de dados?

x

6
Caso o dado a entrar possua valores
aceitáveis esses valores encontram-se
descritos na tela?

x

7
Listas longas apresentam indicado-
res de continuação, de quantidade de
itens e de páginas?

x

8

As tabelas apresentam cabeçalhos
para linhas e colunas consistentes
e distinguíveis dos dados apresenta-
dos?

x

9
Os gráficos possuem um título geral e
rótulos para seus eixos? x
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10

Os botões que comandam a apresen-
tação de caixas de diálogo apresen-
tam em seus rótulos o sinal "..."como
indicador da continuidade do diá-
logo?

x

11
As páginas de menus possuem títulos,
cabeçalhos ou convites à entrada? x

12
As opções de menu que levam a ou-
tros painéis de menu apresentam o si-
nal »"como indicador desse fato?

x

13
O usuário encontra disponíveis as
informações necessárias para suas
ações?

x

14
Nas caixas de mensagens de erro,
o botão de comando "AJUDA"está
sempre presente?

x

15
O usuário pode obter facilmente
ajuda online e contextual sobre as
funcionalidades?

x

16
Existe a possibilidade do usuário ob-
ter a lista de comandos básicos da lin-
guagem?

x

17

Na ocorrência de erros, o usuário
pode acessar todas as informações
necessárias ao diagnóstico e à solu-
ção do problema?

x

Feedback: O sistema deve sempre manter o usuário informado do resultado das ações
dele.

1
O sistema fornece feedback para to-
das as ações do usuário? x

2

Quando, durante a entrada de da-
dos, o sistema torna-se indisponível
ao usuário, devido a algum proces-
samento longo, o usuário é avisado
desse estado do sistema e do tempo
dessa indisponibilidade?

x

3
O sistema fornece informações sobre
o estado das impressões? x

4
Os itens selecionados de uma lista são
realçados visualmente de imediato? x

5
A imagem do cursor fornece feedback
dinâmico e contextual sobre a mani-
pulação direta?

x

6
O sistema fornece ao usuário infor-
mações sobre o tempo de processa-
mentos demorados?

x
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7

O sistema apresenta uma mensagem
informando sobre o sucesso ou fra-
casso de um processamento demo-
rado?

x

8
O sistema fornece feedabck imediato
e contínuo das manipulações diretas? x

9
O sistema define o foco das ações
para os objetos recém criados ou re-
cém abertos?

x

10
O sistema fornece feedback sobre as
mudanças de atributos dos objetos? x

11

Qualquer mudança na situação atual
de objetos de controle é apresentada
visualmente de modo claro ao usuá-
rio?

x

12
O sistema fornece um histórico dos
comandos entrados pelo usuário du-
rante uma sessão de trabalho?

x

Concisão: A concisão refere-se ao tamanho de entradas e saídas individuais, avaliando
o tamanho dos textos apresentados ao usuário.

1
O sistema oferece valores defaults
para acelerar a entrada de dados? x

2
A identificação alfanumérica das ja-
nelas é curta o suficiente para ser re-
lembrada facilmente?

x

3
Os nomes das opções de menu são
concisos? x

4
Os ícones são econômicos sob o
ponto de vista do espaço nas telas? x

5 As denominações são breves? x
6 As abreviaturas são curtas? x

7
Os códigos arbitrários que o usuário
deve memorizar são sempre menores
do que 4 ou 5 caracteres?

x

8 Os rótulos são concisos? x

9

Códigos alfanuméricos não significa-
tivos para o usuário e que devem ser
entrados no sistema são menores do
que 7 caracteres?

x

10
Na entrada de dados alfanuméricos, o
sistema considera as letras maiúscu-
las e minúsculas como equivalentes?

x

11
Na entrada de dados numéricos, o
usuário é liberado do preenchimento
do ponto decimal desnecessário?

x
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12
Na entrada de dados numéricos, o
usuário é liberado do preenchimento
do zeros fracionários desnecessários?

x

13

Na entrada de valores métricos ou
financeiros, o usuário é liberado do
preenchimento da unidade de me-
dida?

x

14

É permitido ao usuário reaproveitar
os valores definidos para entradas
anteriores, podendo inclusive alterá-
los?

x

Fonte: Questões extraídas de http://www.labiutil.inf.ufsc.br/ergolist/quest.htm.
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