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Introdução:

Este projeto teve como objetivo a especificação e implementação de uma solução de Internet das
Coisas  (Internet  of  Things –  IoT),  incluindo  software  e  hardware,  para  o  gerenciamento  inteligente  de
processos nas fábricas da Samsung, especificamente, na planta SEDA-P(C). O projeto foi desenvolvido por
meio  de  atividades  colaborativas  entre  pesquisadores  da  Samsung  e  do  Instituto  de  Computação  da
Universidade Estadual de Campinas.

IIoT,  do inglês  Industrial  Internet  of  Things,  compreende a integração de dispositivos  industriais
inteligentes com plataformas de controle e gerenciamento [1] possibilitando a melhora na eficiência,  na
produtividade e na sustentabilidade dos sistemas industriais [2]. 

A  arquitetura  de  referência  de
cenários IIoT é comumente organizada em 3
camadas  de  abstração,  como  mostra  a
Figura  1.  A camada de borda (edge)  inclui
sensores,  atuadores  e  controladores
conectados via rede local a um  gateway de
borda. Esse gateway de borda se conecta à
camada  de  plataforma,  responsável  por
receber  os dados coletados na camada de
borda,  transformá-los  e  processá-los.  Por
fim,  a  camada  enterprise implementa  as
aplicações,  a  lógica  do  negócio  e  as
interfaces com o usuário [3]. 

O  cenário  industrial  já  vem  de  um
processo  de  automação  visando  o
monitoramento e controle do maquinário no
chão de fábrica. Essas soluções de automação, na sua grande maioria, se restringem aos elementos de
sensoriamento, atuação e controle da camada de borda da arquitetura IIoT. Desse modo, a implementação
da arquitetura completa depende do desenvolvimento dos gateways de borda e das camadas superiores e
sua integração  com os  sistemas  já  existentes.  Os sistemas  legados,  no  entanto,  podem ser  bastante
heterogêneos  quanto  ao  hardware,  o  formato  de  exportação  dos  dados  coletados  e  os  protocolos  de
comunicação, o que torna a interoperabilidade um dos principais desafios na cooperação humano-máquina
e máquina-máquina na indústria [4].

Além  dos  desafios  relacionados  à  interoperabilidade,  há  desafios  relacionados  aos  requisitos
presentes em cenários IIoT, tais como [2]: i) respostas em tempo real – muitas aplicações necessitam da
entrega rápida de decisões de controle com base nos dados coletados por sensores; ii) coexistência de
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Figura 1: Arquitetura IIoT em 3 camadas [2].



muitos dispositivos operando nas mesmas faixas de frequência – interferências entre dispositivos e
saturação dos recursos de rede são problemas frequentes nas fábricas; iii) segurança e privacidade –
dispositivos na indústria devem ser protegidos contra ataques físicos e virtuais, da mesma forma, a
confidencialidade e a integridade dos dados devem ser garantidas.

É  importante  ressaltar  que  escalabilidade  de  tamanho  e  escalabilidade  geográfica  serão
consideradas  durante  todo  o  desenvolvimento  da  pesquisa,  de  modo  que  as  soluções  propostas
possam, posteriormente, ser implantadas de forma ampla dentro das fábricas da Samsung. 

Objetivos:

Este projeto teve como objetivo a implementação e o desenvolvimento de uma solução de IIoT para o 
gerenciamento inteligente das fábricas da Samsung. Para tanto, as seguintes metas foram 
estabelecidas: 

• Estudo de viabilidade da infraestrutura apresentada pela planta SEDA-P(C) e implementação 
de novos dispositivos da camada de borda, se necessário;

• Especificação e implementação de um protótipo de gateway IIoT capaz de coletar dados dos 
sensores e controladores disponíveis e/ou implementados na fábrica e transmiti-los para uma 
base de dados única, contemplando interfaces de comunicação wireless e física; 

• Especificação e implementação de uma infraestrutura para armazenamento e processamento 
de dados;

• Especificação e implementação de uma solução de software relacionada ao compartilhamento 
e envio dos dados coletados na fábrica da Samsung, respeitando as regras internas de 
segurança da informação;

• Implementação de interfaces de visualização dos resultados gerados pelos algoritmos de 
análise dos dados que possam ser disponibilizadas em diferentes dispositivos, tais como 
smartphones, tablets e smartwatches.

Metodologia:

Neste  projeto  de  pesquisa  e  desenvolvimento,  uma  solução  de  IIoT  foi  especificada  e
desenvolvida com base nos requisitos das fábricas da Samsung. De maneira geral, a solução seguiu o
modelo de arquitetura em 3 camadas apresentado anteriormente. O desenvolvimento do projeto se
deu em duas fases. 

A  primeira  fase  focou  na  infraestrutura  para  coleta  de  dados  de  sensores/controladores
presentes na fábrica e para transmissão e armazenamento dos dados. Como as máquinas, presentes
na planta SEDA-P(C), na sua totalidade são equipamentos oriundos da Coreia, necessitou-se de um
estudo preliminar de modo a mapear os dispositivos da camada de borda. O objetivo deste estudo
preliminar seria verificar se os dados oferecidos pelos dispositivos da camada de borda existentes na
planta  SEDA-P(C)  são  eficazes  para  a  solução  de  IIoT  a  ser  desenvolvida,  assim  como,  se  os
controladores seriam capazes de estabelecer uma comunicação com protótipo a ser desenvolvido –
gateway de borda. Este estudo definiu se a infraestrutura existente na planta SEDA-P(C) comportararia
a solução de IIoT ou se seriam necessárias novas implementações de dispositivos na camada de
borda. Um dos principais resultados desta fase foi a especificação e a implementação de um protótipo
do  gateway de  borda.  Uma  prova  de  conceito  da  solução  fim-a-fim  foi  testada,  inicialmente,  em
laboratório e posteriormente na fábrica. Para a realização dos testes no ambiente fabril, foi necessário
a definição do método de armazenamento dos dados coletados, se seriam utilizados servidores locais
pertencentes a empresa para o armazenamento dos dados na nuvem ou alguma plataforma de IIoT já
existente, respeitando as regras de segurança de informação da Samsung. Uma solução de software
quanto a segurança no compartilhamento e envio dos dados também foi  prevista,  de modo a ser
implementada na solução final apresentada à SEDA-P(C). 

Na segunda fase o foco esteve voltado para o desenvolvimento de interfaces de interação
humano-máquina e visualização dos dados em dispositivos variados, tais como tablets, smartphones e
smartwatches. Também nesta fase foram realizados testes em laboratório e na fábrica. 

Resultados e Discussão:
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Gateway

Para os objetivos anteriormente dispostos, elaborou-se uma prova de conceito (PoC) com a finalidade 
de capturar o estado atual de uma máquina através dos sinais elétricos enviados à tower lamp da 
máquina correspondente. O sinal passa por uma comunicação cabeada entre a máquina da fábrica e o
nó de sensor, baseado em um NodeMCU ESP8266, que faz o primeiro tratamento dos dados 
recebidos. Esses dados são enviados posteriormente ao gateway, que os repassa à plataforma 
ThingsBoard, hospedada em um servidor local. O servidor, por sua vez, fornece uma interface para 
gerenciamento das informações e gera notificações aos usuários. A PoC foi baseada no caso de uso 
em que certos funcionários precisam ser notificados sobre o estado da tower lamp, para que as 
devidas intervenções sejam feitas na máquina caso seja necessário. Assim, os únicos sinais chegando
ao nó de sensor são os relativos ao semáforo da tower lamp. 
O NodeMCU é programado por meio da IDE do Arduino para captar os sinais recebidos dos 
acopladores ópticos e transmiti-los para o gateway pelo protocolo MQTT, através de Wi-Fi. O código 
capta o estado atual do semáforo uma vez a cada segundo, e envia o estado para o gateway sempre 
que há alguma mudança ou quando já passou 1 minuto desde o último envio (mecanismo de keep-
alive). No código, o endereço MAC do dispositivo é usado como parte dos identificadores usados na 
comunicação com o gateway. Dessa forma, é possível carregar o mesmo código em todos os nós 
sensores e ainda assim ter identificadores únicos de forma que o gateway consegue identificar de qual 
máquina veio cada mensagem.
O gateway de borda é constituído por um Raspberry Pi 4 e é responsável por repassar os dados do nó 
de sensor para o servidor local por HTTP, através de uma rede local Wi-Fi. Este, por sua vez, atua 
como um centralizador de dados, recebendo as informações coletadas nas camadas inferiores da 
arquitetura onde atua os nós de sensores, e repassa esses dados para o servidor local onde a 
plataforma ThingsBoard está rodando. O gateway, além de rodar o broker MQTT com o software 
Mosquitto, roda um script em Python que recebe todas as mensagens enviadas pelos nós de sensores
e as repassa para o servidor. 
O programa mantém duas tabelas importantes armazenadas em dicionários do Python: uma relaciona 
os endereços MAC de cada nó sensor com a máquina ao qual está conectado, e a outra guarda qual é
o token de acesso relacionado a cada máquina para o envio correto dos dados para o servidor 
ThingsBoard. Ao receber uma mensagem, o script processa o tópico para descobrir de que máquina 
veio a mensagem através do endereço MAC do nó sensor, que está contido no tópico. Sabendo a 
máquina, o script começa a montar o data packet desta, que consiste em um único objeto contendo os 
estados das três lâmpadas do semáforo. Quando os estados de todas as lâmpadas são recebidos, 
eles são enviados juntos para o servidor através de uma requisição HTTP.
Além disso, o script imprime todas as mensagens recebidas no terminal para facilitar a depuração e as 
armazena em um log no formato .csv . Os dados que chegam no gateway são enviados para a 
plataforma ThingsBoard, uma plataforma IoT open source, que pode ser utilizada em nuvem pública ou
privada, e que possibilita tanto o gerenciamento de dispositivos IoT quanto a coleta, processamento, 
armazenamento e visualização de dados.

Dados
a) Análise preliminar dos logs da Linha 10 

Visando o rastreamento das placas durante o processo de produção, foram analisados os logs 
coletados de 18 a 20 de maio de 2022 pelos computadores conectados às máquinas M-AOI, Inline e 
Router da Linha 10 da SMD.
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Nesse período, foram lidos no total
48.044 códigos CN (códigos identificadores),
dos quais 31.997 são códigos únicos.
Utilizando um script Python, verificou-se os
pontos de entrada e saída das placas na linha
em relação às três máquinas. A Figura 2
mostra como essas 31.997 placas se
distribuem entre as máquinas M-AOI, Inline e
Router em números absolutos.

Nota-se que 3.677 placas (11.49%)
passaram pelas três máquinas, indicando que
provavelmente passaram por todo o processo
de produção na Linha 10. Já 431 placas
(1.35%) foram lidas apenas pela M-AOI. Um
possível motivo para isso é que elas não
passaram pelo teste da máquina e foram
retiradas da linha. 12.692 placas (39.67%)
foram lidas apenas pela Inline, o que pode
indicar uma realocação de placas de outra linha para a Linha 10, que depois foram realocadas para 
outras linhas. 6.504 placas (20.33%) foram lidas apenas pela Router, indicando que foram realocadas 
de outra linha para a Linha 10 em algum ponto após a Inline. Além disso, foi possível observar que 
5.912 placas (18.48%) entraram na linha antes da M-AOI e saíram após a Inline e 2.781 placas 
(8.69%) entraram na linha após a M-AOI e foram até o final. Não houve nenhum caso no qual as 
placas entraram na linha antes da M-AOI, saíram antes da Inline e depois retornaram antes da Router.

b) Análise preliminar dos dados coletados pela PoC

A partir dos dados da tower lamp
coletados pela PoC, foi possível
levantar algumas informações
iniciais sobre o funcionamento
da máquina Loader da Linha 01
durante o mês de junho de 2022,
conforme a Tabela 1. 
A fim de entender melhor o
significado dessas medições,
analisou-se minuciosamente os
dados coletados pela Loader da
Linha 01 na semana de 05 a 11 de junho de 2022. O estado de cada uma das lâmpadas é registrado a
cada minuto ou então quando o estado da tower lamp é modificado. Dessa forma, foram feitas 9.099 
leituras nesse período.

A torre analisada estava no estado verde em 50.69% dos casos, amarelo em 41.48% dos 
casos e vermelho em 4.88% dos casos. Notamos que 269 leituras (2.96% dos casos) indicaram que 
todas as lâmpadas da tower lamp estavam desligadas, um resultado que ainda precisa ser investigado.

Com base nesses dados, calculou-se algumas estatísticas em relação ao tempo em que cada 
uma das lâmpadas ficaram ligadas e desligadas neste período. Os resultados se encontram nas 
Tabelas 2 e 3.
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Tabela 1: Tempo máximo e mínimo no qual as luzes da tower 
lamp ficaram ligadas e desligadas em junho de 2022.

Figura 2: Número absoluto de placas rastreadas 
na Linha 10

Tabela 2: Estatísticas de tempo em minutos 
para o estado ligado das lâmpadas.

Tabela 3: Estatísticas de tempo em minutos 
para o estado desligado das lâmpadas.



Ademais, analisando-se os dados, descobriu-se que o grande período em que a tower lamp 
ficou em amarelo ocorreu entre 22h03 do dia 09/06 (quinta-feira) e 23h59 do dia 11/06 (sábado). Neste
intervalo de tempo não ocorreu nenhuma nova leitura, indicando que possivelmente a máquina estava 
desligada. Sendo assim, é interessante olhar para a mediana dos valores ao invés da média, pois 
dessa forma conseguimos reduzir o impacto de valores anômalos.

Desse modo, observando a mediana, vê-se que os estados vermelho e amarelo geralmente 
duram menos de 2 minutos, indicando um rápido tempo de resposta do operador da linha. Por outro 
lado, a mediana do estado verde ligado indica que geralmente ocorre um evento que gera estado 
amarelo ou vermelho a cada 10 minutos. Investigar a causa disso pode levar a uma possível melhoria 
no processo de produção. Olhando-se as medianas do tempo em que as lâmpadas ficaram desligadas,
é possível concluir que os estados amarelos geralmente ocorrem a cada 12 minutos e os estados 
vermelhos geralmente ocorrem a cada 30 minutos.

CONCLUSÕES
Em suma, percebe-se que a prova de conceito desenvolvida captura corretamente os 

diferentes os casos apresentados pelas máquinas da fábrica, especialmente os casos nos quais a 
tower lamp troca rapidamente de estado dentro do mesmo minuto. Além disso, é possível levantar 
estatísticas referentes aos processos durante a produção da linha, exibindo-as em uma interface 
simples visando o monitoramento e o controle do gateway desenvolvido bem como da linha a fim de 
obter um melhor desempenho da produção das placas PCBs.

Em um futuro próximo, coletando dados em mais máquinas por períodos de tempo maiores, 
poderá ser avaliado a escalabilidade da solução proposta, assim como obter novos insights relevantes 
para a linha de produção da fábrica. Pretende-se analisar os dados das tower lamps em conjunto com 
os dados de rastreamento para entender como eles se relacionam e como isso afeta a eficiência da 
linha de produção. Durante esse processo, será essencial trabalhar em conjunto com os funcionários 
da linha de produção para interpretar os resultados obtidos utilizando o contexto dos eventos diários da
fábrica.
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