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KEPServerEX: simplificando as comunicações IIoT
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Introduçao
Atualmente, qualquer artigo sobre o mundo 
industrial parece una sopa de letras mal 
combinada, IoT, OPC, IIoT, DDS, I4.0, JSON, 
MQTT, REST… e a lista não termina por aqui.
Este documento tem como objetivo 

esclarecer, na medida do possível, um aspeto tão 
simples, mas simultaneamente tão crítico, como 
são as comunicações industriais de hoje e do 
amanhã.
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Todos os grandes paradigmas parecem prever a 
implementação de um grande número de dispositivos 
e a integração de grandes plataformas e sistemas, por 
isso, a interoperabilidade entre eles é considerada 
indispensável.

Contudo, o que se entende realmente por 
interoperabilidade entre dispositivos? Que um dado 
de um sensor possa ser lido por um SCADA? E se o 
caminho percorrido por esse dado tiver passado por um 
protocolo proprietário do fabricante que o enviou para 
uma Cloud e essa Cloud, por sua vez, o enviar para uma 
BBDD ligada via SCADA através de Queries específicas? 
Isto continua a ser interoperabilidade?

Hoje em dia, a interoperabilidade já não significa 
apenas que os dispositivos e/ou sistemas podem trocar 
informação, mas que o fazem utilizando as tecnologias-
padrão mais apropriadas para o cenário em questão.

 

Isso deve impli car que o percurso total dos dados 
será o mais rápido possível, que poderá ser consultado 
por mais do que um cliente ao mesmo tempo, que, na 
medida do possível, a infraestrutura necessária poderá 
estar sob o controlo do cliente, que os dados serão 
entregues com carimbo de hora... 

Em suma, que as camadas que compõem a solução 
final poderão ser de fabricantes diferentes sem que isso 
implique a perda de funcionalidades - ou do controlo 
sobre a mesma - quando comparada com uma solução 
vertical proveniente de um único fornecedor

 Interoperabilidade
O dogma indiscutível
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É evidente que, num cenário no qual existem cada 
vez mais players no mercado, as soluções verticais 
fechadas não são uma opção. Talvez seja uma escolha 
conveniente, mas não é recomendável. E se o meu 
sistema quiser crescer de forma faseada? E se uma das 
camadas da solução não funcionar como esperado, 
deverei desistir ou alterar tudo?

Para ultrapassar este grande desafio e alcançar os 
cenários prometidos pela IIoT, existe um conjunto 
de protocolos industriais que parecem liderar estas 
comunicações. Estes protocolos coexistem, e irão 
indubitavelmente coexistir a curto e médio prazo, 
apresentando a sua própria adequação e diferenciação 
em relação aos restantes. 
 

Este documento tem como objetivo explicar, de 
forma resumida, as vantagens daqueles que são, 
atualmente, os seis maiores protocolos industriais.

Em seguida, apresentamos o KEPServerEX como 
plataforma de conetividade que garante a tão valiosa 
interoperabilidade mencionada na IIoT.

Os protocolos abordados em seguida são aqueles que, 
atualmente, permitem ligar dispositivos ou sistemas 
industriais a plataformas IoT.

 Interoperabilidade
O dogma indiscutível
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O OPC Unified Architecture (OPC UA) é a última 
geração do padrão desenvolvido pela OPC Foundation.

Sendo a evolução do OPC Clássico (OPC DA), é 
amplamente conhecida e implementada pela indústria, 
uma vez que é considerada uma tecnologia agnóstica a 
marcas e casas comerciais. Não existe nenhum software 
de controlo que não disponha do respetivo driver para 
poder comunicar. 

O OPC UA é um protocolo cliente/servidor que dá ao 
cliente a possibilidade de se ligar ao servidor, extrair 
todas as suas tags - uma tarefa conhecida como Browse 
-, ler e escrever nas tags de forma segura, encriptada e 
autenticada.
 

Considerado, sem sombra de dúvida, como o protocolo 
industrial por excelência, o OPC UA permite uma 
interoperabilidade total entre PLCs e sistemas SCADA 
independentemente dos respetivos fabricantes. Além 
disso, precisamente pela importância que assume no 
mundo industrial, já foi adicionado pelas plataformas IoT 
às suas comunicações - a Azure, por exemplo -. 

Devemos ainda referir que este protocolo apresenta 
a vantagem de ser suportado por uma enorme 
comunidade. A OPC Foundation está integrada por 
todos os grandes fabricantes do mundo industrial, o que 
lhe permite melhorar e crescer de forma constante e 
segura.

Por exemplo, o futuro perfil OPC UA TSN é aguardado 
ansiosamente pelo mercado, dado que, pela primeira 
vez, este protocolo irá passar a incorporar comunicações 
determinísticas.

Protocolos
OPC-UA
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O Hypertext Transfer Protocol (HTTP) é utilizado para 
comunicações cliente/servidor. É muito comum no 
mundo das TIC e da web, pois é utilizado por uma grande 
variedade de ferramentas e aplicações open source. Por 
outro lado, as bibliotecas de desenvolvimento para a 
implementação desta comunicação são muito acessíveis. 

O perfil específico de HTTP utilizado na IoT é o chamado 
Representational State Transfer (REST). Este modelo 
estabelece a forma como os clientes podem aceder aos 
recursos do servidor através de pedidos específicos. Na 
maioria dos casos, um recurso é um dispositivo a cujos 
dados/tags se acede. 

Em suma, o HTTP constitui a camada de transporte do 
protocolo, mas não define ou compatibiliza o tratamento 
dos dados.
O REST é um estilo de apresentação de dados e não uma 
tecnologia específica.

Assim sendo, o HTTP pode conter HTML, JavaScript, 
JavaScript Object Notation (JSON), XML, etc. Na maioria 
das utilizações, o IoT HTTP é utilizado no formato 
JSON, parecido com o XML, mas mais ligeiro e flexível.
 

O setor industrial não tem muita experiência na 
utilização deste protocolo, mas graças ao impulso dado 
pelas soluções IoT está a ser introduzido com alguma 
força.

Contudo, está limitado ao envio de poucos dados não 
críticos com latências de envio elevadas. Atualmente é 
difícil conseguir latências inferiores a 100 ms através de 
HHTP. 

O protocolo tem demasiado overhead por mensagem, 
pelo que se trata de um método de comunicação pouco 
eficiente para pequenas mensagens muito numerosas.

A última coisa a ter em conta no que diz respeito a este 
protocolo é precisamente um dos seus pontos fortes, 
a flexibilidade. O facto de os componentes de um dado 
sistema suportarem HTTP/REST/JSON não implica que 
tenham uma interoperabilidade imediata. Normalmente, 
os formatos JSON podem ser diferentes e exigir algumas 
alterações ou desenvolvimento para serem compatíveis. 

Protocolos
HTTP (Rest)
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O Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) é um 
protocolo que não segue a hierarquia cliente/servidor, 
mas que utiliza a estrutura publish/subscriber.

 A principal vantagem desta forma de trabalhar é a 
de separar o servidor do cliente. Geralmente, numa 
comunicação através de MQTT existem três elementos:

n Publisher. 

n Broker 

n Subscriber. 

O Publisher, a fonte de dados – geralmente um sensor 
ou dispositivo -, contém os chamados topics. Um topic é 
um dado e tudo o que este contém –nome, QoS, Retain- 
Flag, payload, … -.

Esses topics são enviados para um broker intermédio 
que, assim que os recebe, trata de os enviar para os 
Subscribers registados no respetivo topic.

O Subscriber, por sua vez, regista-se - subscreve – um 
topic específico num broker e, cada vez que se atualiza, 
recebe nova informação. Por exemplo, a AWS IoT ou a 
Azure oferecem serviços como MQTT Brokers.
.

A vantagem desta arquitetura reside no facto de estar 
baseada num broker intermédio e em topics, sendo a sua 
proveniência completamente transparente para o cliente 
de dados.

A jusante, os dispositivos físicos podem ser alterados ou 
simplesmente registados em novos topics de forma 
muito mais conveniente.

Da mesma forma que no HTTP, a mensagem depende 
de cada aplicação e a maioria das implementações irá 
necessitar de coordenar o Subscriber com o Publisher 
para utilizar um formato JSON interoperável.

O MQTT não tem sido tão utilizado a nível da Internet 
ou das TIC como o HTTP, mas está a demonstrar ser um 
dos protocolos IoT mais utilizados pela sua leveza, pela 
arquitetura diferente e, tal como no caso do HTTP, pelo 
facto de existir muita informação acessível sobre a forma 
como o implementar.

Protocolos
MQTT
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Advanced Message Queuing Protocol (AMQP) é outro 
protocolo publish/subscribe proveniente do setor 
financeiro, mas com pouca implementação no mundo 
industrial.

A sua principal vantagem é a robustez. Trata-se de um 
protocolo que garante comunicações a um nível superior 
ao do MQTT e do HTTP.

Contudo, em termos do ecossistema IoT, a sua 
vantagem é também o seu defeito. Esta garantia 
é alcançada através de métodos que o tornam num 
protocolo demasiado pesado.

Por esse motivo, costuma ser mais utilizado como 
comunicação em sistemas backend IT, e não tanto em 
redes industriais e/ou na IoT, onde a rapidez e a leveza 
são essenciais.

Protocolos
AMQP
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O Constrained Application Protocol (CoAP) é um 
protocolo criado a partir do HTTP, mas mais leve. 
Inicialmente, foi pensado para funcionar sobre IPv6, em 
vez de IPv4, apesar de também o suportar.

Supõe-se que venha a ser o mais importante protocolo 
quando o IPv6 se impuser mas, entretanto, devido ao 
conhecimento e à implementação no mercado do HTTP, 
ainda não está muito aprofundado.
 

No entanto, graças ao seu potencial, são inúmeros os 
fabricantes que estão a trabalhar em gateways que 
transformam as mensagens CoAP em HTTP, sendo o 
CoAP utilizado numa rede de sensores IPv6 e os dados 
acessíveis disponibilizados aos clientes pelo gateway.

Protocolos
CoAP
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O KEPServerEX é um software concebido para assegurar 
a interoperabilidade entre dispositivos e sistemas 
utilizando OPC DA e UA.

A verdade é que, desde há algum tempo, tem vindo a 
evoluir para uma plataforma que, além de solucionar 
o problema da camada de tradução, se transformou 
num elemento essencial para assegurar o êxito das 
comunicações em projetos IIoT e, como tal, dos projetos 
em si.
 

Podemos apoiar esta afirmação em três pilares:

n Percurso.
 
n     Interoperabilidade a jusante e a montante.

n Funcionalidades IIoT. 

KEPServerEX
O concentrador IIoT
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Como se sabe, o KEPServerEX é uma solução que 
já garante a conetividade no setor industrial e de 
infraestruturas há muitos anos.

Isso resulta numa dupla garantia, não só do bom 
funcionamento do produto e das empresas que fazem 
a sua divulgação, como também da existência de um 
grande conhecimento sobre ele no mercado.
 

É extremamente fácil encontrar uma engenharia que o 
reconheça, que confie nele e que o aconselhe aos seus 
clientes.

Com o KEPServerEX, a sua unidade industrial não fica 
refém de um integrador de sistemas específico.

KEPServerEX
Percurso
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No mundo industrial, nem todas as implementações 
possuem uma abordagem IIoT. Na verdade, esta é uma 
realidade no que diz respeito à maioria dos dispositivos 
que estão a ser instalados atualmente.

Isso implica que, caso pretenda dar-lhes essa dimensão, 
será necessário um componente intermédio que saiba 
interagir com eles a fim de carregar essa informação num 
formato mais IoT.

O KEPServerEX, com mais de 150 drivers de 
comunicação, é capaz de comunicar com mais de 
95% dos dispositivos de controlo implementados nas 
unidades industriais.

Assim sendo, será possível concentrar num único 
software todas as comunicações clássicas de fábrica – 
PLCs de qualquer marca, RTUs, BBDD, … -.

Da mesma forma, apesar de ser necessária a integração 
dos dados com novas plataformas IoT, convém não 
esquecer que, em ambientes industriais o principal 
cliente destes dados são os SCADAs.

Como se sabe, o KEPServerEX foi integrado com 
Wonderware, Ifix, Thingworxs, Splunk,… de forma fácil 
e até nativa utilizando protocolos próprios como, por 
exemplo, o Suitelink.
.

KEPServerEX
Interoperabilidade 

a montante 
e a jusante
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A concretização de tudo isto é visível na forma como o 
KEPServerEX incorporou a possibilidade de comunicar, 
não só através de OPC UA, como também de HTTP Rest 
e MQTT.

Conforme explicado anteriormente neste artigo, estes 
três protocolos são aqueles que, atualmente, se estão a 
impor no mercado industrial.

Em suma, o KEPServerEX permite, a partir do mesmo 
software e sem necessidade de elementos terceiros, ligar 
todos os seus dados dos controladores de fábrica, não só 
a ferramentas de gestão convencionais, como também 
às novas IIoT

* Este documento baseia-se parcialmente no whitepaper 
“Iiot Protocols To Watch” elaborado por Aron Semle, 
Solutions Manager de Kepware.

KEPServerEX
Funcionalidades IIoT
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