
91

Anais do IV Workshop sobre Software Livre - WSL 2003

Aplicações SCADA utilizando GNU/Linux

Felipe Damasio, Guilherme Kunz, Marco Andrei Kichalowsky

Elipse Software
Av. 24 de Outubro, 353, 10o. andar – 90510-002 – Porto Alegre – RS – Brasil

{felipewd, guilherme, mandrei}@elipse.com.br

Abstract. This paper discusses the use of GNU/Linux in the automation and control
environments, specially in SCADA applications, showing examples and advantages
of this operational system.

Resumo. Este artigo trata da utilização do sistema operacional GNU/Linux em
ambientes de automação e controle, em especial para aplicações SCADA, apontando
exemplos e vantagens desse sistema.

1 Introdução

O sistema operacional GNU/Linux vem ganhando a atenção de vários setores do mercado
corporativo mundial devido a sua estabilidade, escalabilidade e principalmente seu baixo custo.

O apoio de grandes empresas de informática como IBM, Oracle e Intel ao sistema
operacional “do pingüim” tem sido um dos grandes motivos para a migração de empresas para a
plataforma, buscando desenvolver soluções de baixo custo, mas de alta estabilidade e
desempenho. Um exemplo disso é o uso cada vez maior emembedded systems(PDAs,
televisores, relógios digitais etc.).

Recentemente, diversos fabricantes de sistemas SCADA (Supervisory Control and
Data Acquisition) começaram a perceber as vantagens do GNU/Linux como base para seus
produtos, em conjunto com outras tecnologias comoclusters.

Esse artigo mostra algumas aplicações deste sistema operacional no ambiente de
automação e controle. O documento é dividido da seguinte forma: na seção 2 é introduzido o
conceito deembedded systems; na seção 3, o conceito declusters; na seção 4 é comentada a
aplicação destes conceitos em servidores de aplicações.

2 Embedded Systems

O termoembedded systemdesigna uma combinação de hardware e software que desempenha
uma função específica. Em alguns casos, embedded systems são partes de um sistema ou
produto maior.

Um exemplo interessante dessa possibilidade é o projeto DigiAlbum do grupo de
pesquisas de Engenharia da Computação da Universidade Hanyang, Coréia do Sul. O projeto
criou um aparelho para Internet que permite ver, salvar e recuperar imagens e vídeo, além de
navegar na Web com eficiência. Nesse projeto foi utilizado o Linux como um “esqueleto” para
um kernel que cumpre as funções de gerenciamento de memória, processamento de vídeo e
controle de E/S. O resultado foi um sistema operacional que ocupa ao todo, 800KB da memória
Flash ROM do aparelho. O micro-kernel é responsável por apenas 300KB [Lee, 2001].

Este fato do código fonte do GNU/Linux estar disponível para quem quiser ver,
modificar e até mesmo comercializar versões modificadas, foi o que motivou empresas como
Sony, IBM, Motorola, entre várias outras a investir pesado no porte do sistema operacional para
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várias arquiteturas. Atualmente o GNU/Linuxé suportado em 17 arquiteturas, sendo uma delas
a arquitetura ARM, que é baseada em processadores como o RISC StrongARM e XScale da
Intel, amplamente utilizados em PDAs como o Compaq iPAQ e o Yopy. [Guy, 2003]

Algumas empresas se especilizaram em desenvolver kits de desenvolvimento voltados a
embedded systems, contendo compiladores, depuradores e várias outras ferramentas otimizadas
para o desenvolvimento de aplicativos embedded, como o Embedded Linux da MontaVista, que
será utilizado no celular da Motorola A760. [Montavista, 2001]

O uso de embedded systems no ambiente de automação e controle é tradicional, mas a
utilização do GNU/Linux como base para estes sistemas é recente. Como já introduzimos
anteriormente, uma das fortes características do sistema GNU/Linux é possuir código fonte
aberto e de livre distribuição. Isto possibilita, principalmente, o desenvolvimento de sistemas
para automação industrial que utilizam o máximo da capacidade de seu hardware, pois temos a
possibilidade de dimensionar e otimizar o sistema operacional para a aplicação que será
utilizada. Além disso, é um sistema que suporta um grande número de arquiteturas de hardware,
rodando desde supercomputadores até PDAs oferecendo liberdade para a escolha da plataforma
de modo que atenda os requisitos do projeto, levando em conta aspectos como: consumo de
energia, desempenho e custo. [Kastner et alli, 1999]

Um exemplo nacional da utilização do GNU/Linux em embedded systems é a interface
homem-máquina IHM1260T/ElipseSCADA. A interface é baseada em uma versão otimizada do
GNU/Linux para rodar na CPU Crusoe 5400/500Mhz da Transmeta. O sistema foi
personalizado para utilizar a tecnologia LongRun da Transmeta, que diminui o clock do
processador quando submetido a altas temperaturas. [Advantech, 2003]

Complementando o equipamento há o software Elipse SCADA, que serve de base para
o desenvolvimento de aplicações para automação e controle industrial. Nesse caso específico, o
software permite a ligação de controladores lógicos programáveis a elementos gráficos da
interface, possibilitando uma fácil compreensão e manipulação dos dados, além do gerência e
controle total do processo automatizado. [Elipse, 2003]

3 Clusters

Cluster é um conjunto de computadores trabalhando para executar determinados tarefas. A
justificativa do uso dessa técnica é o fato de que na maioria do tempo, os computadores não
utilizam 100% dos seus recursos. Utilizando um cluster é possível ter o máximo proveito dos
equipamentos.

Com o aumento da utilização da arquiteturathin-client na automação, controle e
supervisão de processos, temos a utilização de um cluster na substituição de um servidor central
de aplicações, visando diminuição de custos e escalabilidade.

A unidade básica de um cluster é um computador, também chamado de “nodo”.
Através da adição de mais máquinas, o cluster se torna mais escalável, ou seja, mais processos
poderão ser distribuídos entre os diferentes nodos. Existem basicamente três classes de clusters:
Fail-over, HPC (High Performance Computingou Computação de Alta Performance) eLoad-
Balancing.

Clusters Fail-over consistem de dois ou mais nodos conectados utilizando uma
conexãoheartbeat. A conexãoheartbeaté utilizada para monitorar todos os serviços oferecidos
pelo nodo mestre constantemente, para que no caso de algum deles não estar disponível, um
outro nodo do cluster assumir o serviço, mantendo o servidor sempre disponível.

Clusters do tipo HPC são utilizados para cálculos computacionais extremamente
complexos, onde um processo é dividido entre vários nodos do cluster para ser computado num
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tempo aceitável. Como exemplo, temos a utilização da técnica para resolução de cálculos
científicos avançados, mas também é muito utilizada para a quebra de chave RSA (criptografia)
e SETI (Search for Extra Terrestrial Intelligence).

Uma implementação clássica de clusters do tipo HPC é o projeto Beowulf. Este projeto
começou no início de 1994, numa sub-divisão de pesquisa da NASA, coordenado por Donald
Becker e Thomas Sterling. Na época havia a necessidade de uma arquitetura de baixo custo
para processamento não-linear (cálculos como previsão de tempo) como alternativa aos
supercomputadores, que eram extremamente caros.

A última classe de clusters são os do tipoLoad-Balancingou balanceamento de carga.
Neste tipo, quando é feita uma requisição (por exemplo, em um servidor Web), o cluster
verifica qual nodo é o menos utilizado e repassa a requisição para ele, o que gera uma alta
perfomance no serviço como um todo (sendo transparente para o cliente que faz a requisição).

Existem implementações que agregam mais de um tipo decluster. Os clusters
OpenMosix são do tipoLoad-Balancing e são utilizados para suprir a necessidade de
distribuição e migração de processos originalmente não-distribuídos entre os nodos,
característica dos clusters Beowulf [Bar, 2003].

O projeto OpenMosix foi criado por Moshe Bar para ser uma implementação software
livre baseada em GNU/Linux do projeto Mosix, coordenado por Amnon Bark. Esse projeto
propõe uma solução para o problema dos clusters HPC de necessitar que as aplicações a serem
computadas utilizem algoritmos distribuídos. No caso do OpenMosix, não há essa necessidade
porque os algoritmos responsáveis pela migração eLoad-Balancingdo cluster estão no kernel
do sistema operacional, o que faz com que os processos sejam transparentes para qualquer
aplicação utilizada no sistema.

Uma das limitações de clusters OpenMosix é a impossibilidade de migrar processos
baseados empthreads(POSIX Threads), sendo esta uma limitação do kernel Linux, o qual não
cria LWP (Light-Weight Process) com próprio espaço de endereçamento para cadathread. Uma
possível solução para este problema será a incorporação de DSM (Distributed Shared Memory)
nos clusters OpenMosix, porém esta característica ainda não está disponível no projeto.

4 Servidores de Aplicação

Um exemplo da aplicação de clusters em aplicações SCADA é a utilização de servidores de
aplicativos, onde pode-se manter um númerox de computadores para realizarem o papel de
servidores de aplicações Elipse SCADA. Quando um dos clientes solicita iniciar uma nova
instância do Elipse SCADA, o nodo mestre analisa o pedido e direciona para a máquina
servidora de aplicação que está sendo menos utilizada.

Caso ocorra no projeto uma necessidade de expansão do número de clientes ao ponto
de interferir na qualidade dos processos nos clientes, basta adicionar computadores para
realizar o papel de servidores de aplicação, sempre mantendo um alto desempenho nos clientes.
Isto também auxilia a minimização de custos nos clientes, visto que todo processamento será
exclusivamente realizado nos servidores de aplicação e somente os gráficos da aplicação serão
retornados [Salvador, 2002].

Finalmente, chega-se a uma arquitetura em que também podemos utilizar o próprio
conceito de embedded systems para as máquinas-cliente, tendo uma série de thin-clients de
baixo custo utilizando um cluster servidor de aplicações [Salvador, 2002].
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5 Conclusão

Existe uma crescente necessidade da diminuição de custos em grandes aplicações de automação
industrial. Através da utilização de GNU/Linux é possível construir aplicações de baixo custo
obtendo bom desempenho e escalabilidade.

Além disso, a possibilidade de independência tecnológica foi o que atraiu empresas
como IBM, Intel e Oracle, que atualmente investem em pesquisas para a otimização e difusão
do sistema.

Devido ao investimento dessas e outras empresas, o GNU/Linux está disponível em
diferentes classes de aplicações (comoembedded systemse clusters), o que permite que a área
de automação e controle possa usufruir desta adaptabilidade para seus diferentes cenários.
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