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InterSystems IRIS Data Platform para aplicações IoTInterSystems IRIS Data Platform for IoT Applications

Todos os dias, as máquinas, os componentes, os 
contêineres, os aparelhos de medição, os veículos e 
até as pessoas são equipados com sensores 
conectados à internet que transmitem informações, 
recebem instruções e até realizam ações com base 
nas informações que recebem. Atualmente, existem 
mais de 9 bilhões de dispositivos conectados em 
todo o mundo, e essa quantidade aumenta 
rapidamente. A McKinsey prevê que o impacto 
econômico total da Internet das Coisas (IoT) ficará 
entre US $3,9 trilhões e US $11,1 trilhões por ano, 
em 2025. O potencial das organizações que podem 
efetivamente aproveitar as oportunidades da IoT é 
enorme.

As tecnologias e plataformas para gerenciamento 
de dados não estão equipadas para atender aos 
requisitos específicos e ao alto desempenho e 
escala associados as aplicações IoT. Esses 
aplicações geralmente precisam ingerir, processar e 
persistir os grandes volumes de dados estruturados 
e não estruturados que os dispositivos geram 
constantemente em velocidades muito altas e 
executar ações programáticas real-time.

Considere que uma aplicação inteligente de medição 
de energia, em uma cidade pequena ou média, pode 
processar mais de 10.000 eventos por segundo e mais 
de um bilhão de eventos por dia. A maioria das 
tecnologias tradicionais de gerenciamento de dados 
não está desenhada para suportar esses usos.

As aplicações IoT exigem um tipo diferente de 
plataforma de dados que possa satisfazer os exigentes 
requisitos de alto desempenho e escala associados às 
aplicações IoT.

Este documento analisa os casos de uso, as 
oportunidades e os desafios associados com as 
aplicações IoT em uma ampla variedade de setores e 
apresenta uma plataforma de dados comprovada e 
poderosa que oferece um ambiente completo e 
unificado para o desenvolvimento, execução e 
gerenciamento desse tipo de aplicações.

1 “A internet das coisas: Mapeando o valor além da euforia”, McKinsey Global Institute, junho 2015, visitado em 16 de outubro, 2016, 
http://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Business%20Functions/McKinsey%20Digital/Our%20Insights/The%20Internet%20of%20Things%20The%20value%20of%20digitizing%20the%20phys
ical%20world/The-Internet-of-things-Mapping-the-value-beyond-the-hype.ashx

2 “A internet das coisas,” McKinsey.

3 TJ McCue, “Mercado de $117 bilhões de dólares para a Internet das Coisas na saúde para 2020,” Forbes, 22 de abril, 2015, 
http://www.forbes.com/sites/tjmcue/2015/04/22/117-billion-market-for-internet-of-things-in-healthcare-by-2020.
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              Uma típica empresa de saúde  

              No setor dos transportes,

              As empresas de varejo 

               O setor público e as empresas de energia   
 

               Na indústria de petróleo e gás, 

              As fábricas e sites 
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A revolução da IoT está criando oportunidades 
nunca antes vistas para que as empresas 
transformem seus negócios, ofereçam novos 
serviços, aumentem receitas, reduzam custos e 
encantem seus clientes. McKinsey prevê que o 
impacto econômico total da Internet das Coisas 
ficará entre $3,9 trilhões e $11,1 trilhões de 
dólares por ano, em 2025.

Oportunidades de negócios para fornecedores de 
aplicações capazes de atender aos requisitos de 
IoT dos clientes são amplamente atraentes.
Os especialistas preveem que a oportunidade 
total de receita para aplicações IoT e 
fornecedores de aplicações atingirá $1,75 trilhão 
de dólares por ano até 2025. Prevê-se que a 
oportunidade para os fornecedores de tecnologia 
de IoT no setor da saúde ultrapassem $100 
bilhões de dólares por ano até 2020.

Prevê-se que o número, o tipo de 
implementações e casos de uso aumentem 
drasticamente nos próximos anos, à medida em 
que mais organizações lancem projetos de IoT e 
novas aplicações dessa tecnologia sejam 
projetadas e implementadas

Aplicações IoT atingirá 

$1,75 trilhão 
de dólares por ano até 2025.4

4 “A internet das coisas: Mapeando o valor além da euforia”, McKinsey Global Institute, junho 2015, visitado em 16 de outubro, 2016, http://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/ 
Business%20Functions/McKinsey%20Digital/Our%20Insights/The%20Internet%20of%20Things%20The%20value%20of%20digitizing%20the%20physical%20world/The-Internet-of-things-Mapping-the-value-beyond-the-hype.ashx

As iniciativas de IoT já estão oferecendo valor 
tangível em muitos setores:

pode receber dados de centenas de milhares de 
dispositivos, incluindo dispositivos e instrumentos de 
monitoramento de pacientes. As aplicações IoT em 
saúde estão melhorando os resultados dos pacientes 
e também proporcionando melhorias operacionais 
para as empresas. Por exemplo, estão facilitando a 
manutenção preditiva em vez da manutenção 
preventiva, com base em análises históricas e 
medições real-time. Isso pode minimizar as taxas de 
falha de dispositivos críticos, melhorando as taxas de 
utilização de dispositivos e máquinas, além de reduzir 
perdas.

as implementações de IoT já se tornaram comuns e 
alguns analistas preveem que o impacto econômico 
total da IoT nessa indústria será de cerca de 1 trilhão 
de dólares em 2025. As aplicações de IoT permitem 
que as organizações otimizem o gerenciamento das 
frotas para minimizar atrasos, otimizar a eficiência de 
combustível, rastrear remessas continuamente 
real-time, reduzir taxas de acidentes, realizar 
diagnósticos e ações corretivas real-time, realizar 
manutenção preditiva (em vez de preventiva) e 
otimizar a taxa de uso de contêineres e outros ativos 
móveis. Por exemplo, uma empresa está 
aproveitando as telemáticas baseadas em veículos 
para reduzir as taxas de acidentes no mercado dos 
transportes com caminhões de longa distância em 
87%. A segunda maior companhia marítima do 
mundo depende da IoT para otimizar as rotas de 
embarque e permitir que seus clientes acompanhem 
seus embarques real-time, reduzindo custos e 
melhorando o atendimento ao cliente.

estão aproveitando a IoT para permitir o inventário e a 
rastreabilidade em real-time, oferecer ofertas e 
promoções inteligentes e oportunas aos compradores, 
otimizar a localização dos produtos e ter preços 
dinâmicos.

estão adotando medidores e redes de distribuição 
inteligentes para equilibrar a oferta e a demanda de 
energia, ajustar preços real-time, identificar e corrigir 
interrupções de serviço e gerar economias para o 
cliente, ajustando de forma programada dispositivos 
conectados, ligando-os e desligando-os de acordo com 
as condições real-time.

dezenas de milhares de sensores são usados em 
plataformas de petróleo oceânicas para monitorar os 
parâmetros e manter a saúde geral da máquina e do 
sistema.

estão implementando aplicações IoT para realizar 
monitoramentos real-time, permitir a manutenção 
preditiva para reduzir custos, minimizar falhas, tempo 
de inatividade e prevenir acidentes.
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Espera-se que a taxa de adoção cresça 
dramaticamente nos próximos anos e que as 
oportunidades de crescimento contínuo e inovação 
em aplicações IoT sejam muito atraentes. Mas, em 
muitos casos, o crescimento e a inovação são 
restritos pelas limitações das tecnologias 
subjacentes, que não foram projetadas para suportar 
esse tipo de uso. Por exemplo, na indústria do 
petróleo e gás, apenas 1% dos dados IoT coletados 
são usados na análise da tomada de decisões que 
podem melhorar a confiabilidade, a eficiência, os 
processos e os fluxos de trabalho. Tecnologias 
modernas projetadas para lidar com os requisitos 
específicos das aplicações IoT podem ajudar as 
organizações a superar esses desafios.

A seção a seguir explora os requisitos técnicos das 
aplicações IoT e descreve as funções do InterSystems 
IRIS Data Platform, uma plataforma funcionalmente 
completa e unificada para o desenvolvimento, a 
execução e a manutenção de aplicações IoT 
sofisticadas .

InterSystems IRIS Data Platform
para aplicações IoT

InterSystems IRIS Data Platform é uma plataforma 
de dados abrangente, multimodelo e 
multiworkload, ideal para suportar os requisitos 
desafiadores das aplicações de Internet das Coisas. 
É uma plataforma completa para desenvolver, 
executar e manter aplicações IoT em um ambiente 
unificado e consistente. Possui uma arquitetura 
distribuída para suportar transferências para 
grandes volumes de dados, ao mesmo tempo em 
que oferece flexibilidade e durabilidade de um 
banco de dados transacional multimodelo nível 
enterprise para ingerir, processar e manter dados 
de uma ampla variedade de dispositivos em 
formatos diferentes.

Apresenta um conjunto completo de 
funcionalidades de integração, processamento de 
eventos e recursos analytics integrados, incluindo 
suporte completo a SQL e processamento de texto, 
orquestração de processos de negócios e um 
ambiente de desenvolvimento baseado em 
padrões.  

Capacidade de conectar, consumir e persistir a uma 
série de tipos e formatos de dados a partir de diferentes 
dispositivos.

Esses dados associados às aplicações IoT geralmente são 
heterogêneos, pois podem vir de vários dispositivos 
diferentes, todos com funções diferentes e de fabricantes 
diferentes. A plataforma de dados subjacente deve ser 
capaz de absorver e processar uma ampla variedade de 
tipos de dados brutos em seus formatos originais. Muitas 
aplicações também exigem que a plataforma de dados 
mantenha todos os dados de origem diferentes para 
detectar desvios dos intervalos normais, acomodar análises 
específicas posteriores, manter a conformidade 
regulamentar e atender a outros propósitos.

Figura 1:  
InterSystems IRIS
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InterSystems IRIS torna simples e fácil conectar-se a 
diferentes dispositivos usando qualquer protocolo, 
tanto para consumir dados como para enviar ou dar 
instruções. Fornece uma série de funcionalidades 
para garantir a conectividade de entrada e saída com 
qualquer dispositivo ou protocolo.

Também inclui uma biblioteca integrada de 
adaptadores que fornecem conectividade e 
transformação de dados para padrões de mercado, 
protocolos e tecnologias tradicionais, como REST, 
SOAP, HTTPS e JMS, além de protocolos novos e 
específicos para IoT, como MQTT. InterSystems IRIS 
também permite que os desenvolvedores de 
aplicações realizem o rápido desenvolvimento de 
adaptadores personalizados (e a lógica de negócios 
associada) para suportar virtualmente qualquer 
dispositivo ou ambiente.

InterSystems IRIS incorpora um banco de dados 
corporativo transacional multimodal comprovado, 
projetado para trabalhar com dados em grande escala 
e oferece a flexibilidade de armazenar dados de entra-
da no formato mais apropriado, incluindo:

Modelos de dados schema-free, que podem ser 
ideais para armazenar dados brutos do dispositivo 
(temperatura, velocidades etc.) e os metadados 
associados (registros de tempo, ID do dispositivo 
etc.) para fornecer flexibilidade máxima às 
posteriores análises de dados específicos.

Conjuntos multidimensionais, que podem ser 
armazenados com qualquer número de subíndices.

Estruturas de dados relacionais para tipos de 
dados bem estruturados.

Modelos orientados a objetos, para tipos de dados 
complexos.

Os dados são descritos uma vez em um único 
dicionário integrado de dados que está disponível 
usando acesso a objetos, SQL de alto desempenho e 
acesso multidimensional, que podem acessar 
simultaneamente aos mesmos dados.

Ingestão, processo e persistência de dados recebidos 
de dispositivos em altas velocidades de consumo.

As aplicações IoT devem ser capazes de suportar 
quantidades gigantescas de dados que os dispositivos 
geram continuamente, às vezes na ordem de centenas 
de milhares ou milhões de mensagens ou transações 
por segundo. Os bancos de dados tradicionais 
simplesmente não foram projetados para suportar 
essas altas velocidades de entrada de dados. 
Considere que, em média, em um dia são realizadas 
quase 10 milhões de operações na bolsa de valores 
Nadasq. Em contraste, uma aplicação típica para 
medidores inteligentes de energia em uma cidade 
pequena ou até média pode consumir e processar 
mais de um bilhão de transações por dia.

A plataforma InterSystems IRIS está desenhada para 
gerenciar os dados de entrada em taxas de 
transferência de dados extremamente altas, 
necessárias em ambientes de IoT, de maneira eficiente 
e econômica. A InterSystems dedicou décadas na 
otimização do desempenho e da escalabilidade de sua 
tecnologia para atender aos exigentes requisitos e 
acordos de nível de serviço de seus clientes.

Por exemplo, a Agência Espacial Europeia usa a 
tecnologia da InterSystems para processar grandes 
quantidades de dados de satélites em velocidades de 
consumo muito altas. Rodando em um processador 
Intel de 8 núcleos de 64 bits, seus aplicações 
consomem e armazenam 5 bilhões de objetos Java 
discretos de cerca de 600 bytes cada um, em 12 horas 
e 18 minutos, em uma velocidade média de inserção 
de 112.000 objetos por segundo.

InterSystems IRIS suporta altos níveis de acesso 
simultâneo e grandes volumes de dados. A 
escalabilidade horizontal está disponível para 
instalações on-premise e cloud, oferecendo opções de 
implantação flexíveis para os clientes. A escalabilidade 
horizontal, na qual os dados são compartilhados entre 
os nós, está disponível por meio de um protocolo de 
armazenamento em cache altamente otimizado que 
permite que os dados sejam compartilhados entre 
nós, mantendo a funcionalidade e a integridade 
transacional.

Integrar dados desiguais , realizar análises sofisticadas 
e executar processos automatizados real-time.

A plataforma de tecnologia em sua essência deve 
suportar uma ampla variedade de tipos de 
processamento analytics para permitir o 
processamento de dados históricos completos não 
resumidos, além de permitir que analistas de dados e 
cientistas de dados identifiquem correlações entre os 
dados do dispositivo e também datasets externos. Isso 
permite que as informações obtidas das análises 
sejam incorporadas aos worflows real-time para 
realizar processos de negócios real-time e ações 
críticas no momento certo.

Além disso, as pesquisas descobriram que entre 40 e 
60% do valor empresarial das aplicações IoT são 
obtidos pela interoperabilidade entre diferentes 
sistemas e aplicações de IoT. Atingir esse valor requer 
características de aplicações compostas, bem como 
sólidos recursos de integração para combinar e 
correlacionar dados de diferentes origens para 
desbloquear informações potenciais que estão ocultas 
em datasets distintos.

6 “A Agência Espacial Europeia faz a escolha do sistema de banco de dados da InterSystems Cache na missão Gaia para mapeamento da Via Láctea”, InterSystems Corporationhttp://www.intersystems.com/library/library-item/european-space-agency-chooses-intersystems-cach-da- tabase-for-gaia-mission-to-map-milky-way/.
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InterSystems IRIS permite 
o desenvolvimento e a 
execução de queries e 
análises específicas sobre 
dados estruturados e não 
estruturados no banco de 
dados e fornece acesso 
consistente e unificado 

aos dados, independentemente do tipo de objeto. O 
desempenho de consultas em estruturas complexas de dados 
de objetos é extremamente rápido, geralmente muito mais 
rápido do que os bancos de dados relacionais. Além dos 
benefícios de desempenho inerentes do banco de dados 
multimodelo, a tecnologia de indexação bitmap acelera ainda 
mais o desempenho de consultas sobre dados real-time.

Analistas e cientistas de dados podem incorporar uma ampla 
gama de ferramentas analytics, incluindo modelagem 
preditiva, machine learning, Apache Spark outras 
ferramentas, para identificar padrões, tendências e 
correlações em datasets. O conhecimento ou os algoritmos 
resultantes podem ser incorporados nos processos de 
negócios real-time, usando o ambiente de modelagem gráfica 
para iniciar um processo ou ação quando critérios específicos 
são atendidos. InterSystems IRIS fornece funções abrangentes 
para criar e gerenciar processos programáticos real-time, que 
são executados próximos aos dados, no mesmo mecanismo 
que o banco de dados, para obter um desempenho mais 
rápido.

Processamento de mensagens e eventos

Motor de regras de negócio com um ambiente 
de modelagem gráfica

Orquestração e gerenciamento de processos de 
negócios

Workflow adaptável que suporta fluxos de 
trabalho automatizados e de pessoas

Desenvolvimento de aplicações compostas para 
uso (e reutilização) em aplicações da 
InterSystems e com aplicações externas

Monitoramento de atividades de negócio, 
incluindo dashboards e alertas

Business Intelligence e dashboards real-time 
com funcionalidades para criar modelos de 
dados e a capacidade de agir instantaneamente 
com as informações de aplicações 
transacionais.

Gerenciamento end-to-end, incluindo 
visibilidade real-time dos processos e 
desempenho do sistema

Agilidade

A plataforma de tecnologia deve ser ágil e amigável para 
os desenvolvedores, permitindo que as organizações 
desenvolvam e implantem rapidamente novas 
aplicações e façam uma fácil iteração nas aplicações, 
conforme os requisitos e as demandas por negócios 
exijam mudanças.

InterSystems IRIS fornece uma plataforma completa 
para desenvolver, executar e manter aplicações IoT. 
Como tal, elimina o tempo e o trabalho necessários para 
aprender, usar e integrar várias ferramentas, produtos e 
projetos open-source diferentes.

Também fornece um plug-in para ambiente de 
desenvolvimento integrado Eclipse, permitindo o 
desenvolvimento rápido e aberto de aplicações IoT.

Finalmente, a plataforma InterSystems IRIS oferece 
opções flexíveis de implementação, suportando 
implementações tanto cloud como on-premise.

Comprovado

Em muitas aplicações IoT, como dispositivos de 
monitoramento e controle em veículos, navios, fábricas 
ou sistemas de trânsito, falhas ou paralisações podem 
ter sérias consequências. A tecnologia InterSystems foi 
comprovada e bem-sucedida em ambientes de missão 
crítica, com alta disponibilidade e tempos de 
inatividade mínimos.



Business Technology  
Consulting AG (Energia)
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Navantia (Construção naval)
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Navantia, um dos principais 
construtores navais militares da 
Espanha, diferencia-se 
desenvolvendo e implantando a 
próxima geração de sistemas de 
gerenciamento de navios, um 
sistema integrado de 
gerenciamento de plataformas IPMS (do inglês 
Integrated Platform Management System). O objetivo 
de seu IPMS, chamado COMPLEX, que a empresa e seu 
parceiro de desenvolvimento, Arisnova, criaram 
usando a tecnologia da InterSystems, é permitir a 
integração de funções padrão, como controle e 
supervisão de embarcações, com outras funções 
avançadas, como por exemplo, controle de danos, 
manutenção e treinamento a bordo.

Navantia viu a InterSystems como uma alternativa aos 
tradicionais bancos de dados relacionais e sistemas 
SCADA, pois oferece modelos de dados mais 
complexos, arquiteturas mais flexíveis e níveis de 
desempenho mais altos para um IPMS que deve se 
adaptar a uma ampla variedade de sensores, 
equipamentos de bordo, relações de sistema, fluxos 
de trabalho de processos e tipos de informação 
(estática, dinâmica, em tempo real, ativa e histórica).

Desenvolvido com a tecnologia InterSystems, o 
COMPLEX faz o gerenciamento de 65.000 sinais 
diferentes. A Navantia reduziu em 80% o tempo de 
desenvolvimento de projetos da IPMS graças aos 
poderosos recursos de reutilização de aplicações.

A Direção de Eficiência 
Energética de 2012 estabeleceu 
uma série de medidas 
 vinculativas para ajudar a União 
Europeia a atingir o seu objetivo 
de reduzir o consumo de energia 
previsto em 20% até 2020. Nos termos dessa direção, 
todos os países da UE devem utilizar a energia de 
forma mais eficiente, desde a produção até seu 
consumo final. Por meio de tarifas variáveis 
dependendo da carga, da aquisição do percurso da 
carga e da visualização do consumo de energia, os 
consumidores finais devem ter uma maior consciência 
para controlar seus padrões de consumo e reduzir seu 
consumo de energia.

A conformidade com a direção exige processamento 
inteligente de volumes de dados gigantes. Por 
exemplo, para uma cidade de tamanho médio como 
Bochum, na Alemanha, que atualmente tem 240.000 
medidores de energia, leituras de medidor em 
intervalos de 15 minutos produzem 960.000 conjuntos 
de dados que devem ser processados, armazenados e 
arquivados, juntamente com metadados como as 
marcas de tempo. Cálculos em séries temporais, como 
a densidade e a sedimentação, também são 
necessários.

Business Technology Consulting AG (BTC AG) 
implementou seu Sistema de Gerenciamento de 
Medição Avançada usando a tecnologia InterSystems, 
processando dados de séries temporais a uma 
velocidade de 12.000 eventos por segundo, com uma 
pausa inserida a cada duas execuções.

A fadiga é uma das principais 
causas de acidentes industriais, 
especialmente no transporte 
rodoviário e na mineração. De 
acordo com dados do governo 
australiano, mais da metade das 
denúncias de acidentes estão 
relacionadas à fadiga e quase dois terços dos 
acidentes de caminhões de transporte de carga na 
indústria da mineração em superfície estão 
diretamente ligados com a fadiga do operador.

A Optalert, líder mundial em tecnologia de controle de 
fadiga, usa a tecnologia da InterSystems para reduzir 
os acidentes com caminhões comerciais monitorando 
os olhos e o movimento das pálpebras dos motoristas. 
Um dos principais desafios que a empresa enfrentou 
durante o desenvolvimento do aplicativo foi a 
quantidade de dados coletados. Para registrar os 
dados brutos dos movimentos oculares e outros 
eventos, como a ignição do motor do veículo, o 
requisito de armazenamento é de cerca de 2 MB por 
usuário por hora. Espera-se que esse número aumente 
com registros futuros de informações adicionais, como 
a temperatura da cabine ou a altitude. Com fluxos de 
alimentação de dados ativos desde e para os veículos, 
o aplicativo pode gerar alertas em tempo real quando 
um motorista estiver fatigado. A tecnologia da 
InterSystems lida com sucesso com os requisitos e 
escalas atuais e a Optalert está confiante de que eles 
poderão continuar gerenciando as crescentes taxas de 
consumo de dados e os requerimentos de 
armazenamento, na medida em que a empresa 
continua desenvolvendo o aplicativo.
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Conclusão 

 
 

 

 

A Internet das Coisas está criando oportunidades nunca antes vistas 
para as organizações transformarem seus negócios. Mas, as 
tecnologias de gerenciamento de dados e as plataformas 
tradicionais não estão preparadas para lidar com seus requisitos, 
como o alto desempenho e a escala associados a essa classe de 
aplicações.

InterSystems IRIS é uma plataforma de dados abrangente, 
multimodelo e é ideal para aplicações IoT. É uma plataforma 
completa que fornece as capacidades para desenvolver, executar e 
manter aplicações IoT em um ambiente unificado e consistente. 
Apresenta uma arquitetura distribuída para suportar enormes taxas 
de consumo e volumes de dados, ao mesmo tempo em que oferece 
flexibilidade e persistência de um banco de dados de transação 
multimodelo de nível enterprise para trabalhar com dados desde 
uma ampla variedade de dispositivos em diferentes formatos. 
Apresenta um conjunto completo de funcionalidades de 
integração, processamento de eventos e analytics integradas, 
incluindo suporte SQL completo e capacidades de processamento 
de texto, e um ambiente de desenvolvimento baseado em padrões.

InterSystems é o motor por trás das aplicações mais importantes do 
mundo.  Na saúde, finanças, governo e outros setores onde a vida e 
a subsistência das pessoas estão em jogo, a InterSystems é o poder 
por trás do que importa.  Fundada em 1978, a InterSystems é uma 
empresa privada, com sede em Cambridge, Massachusetts, EE.UU., 
com escritórios no mundo inteiro.  Milhões de pessoas em mais de 
80 países utilizam seus produtos de so�ware diariamente. 

Para mais informação, visite InterSystems.com/br


