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Introdução Conclusões

Material e Métodos

Este trabalho apresenta uma aplicação de Internet das Coisas
(IoT) com uma proposta para automação do sistema de
distribuição de chaves da Universidade do Contestado – UnC, o
projeto viabiliza o controle de distribuição das chaves das salas
da unidade de Marcílio Dias da UnC. A universidade possui um
sistema de distribuição controlada por fichas impressas, em que
os professores assinam e se responsabilizam pelas chaves de
acesso às salas e laboratórios. Nesta proposta, será utilizado a
tecnologia RFID de 13,56MHz em formato de cartão crachá e
no formato de tag chaveiro, a aplicação do RFID facilita a
rastreabilidade das chaves dos campus.
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Objetivos

Utilizar a tecnologia RFID de 13,56MHz (7) em formato de
cartão crachá e no formato de tag chaveiro, a aplicação do
RFID facilita a rastreabilidade das chaves da unidade.
Configurar um banco de dados (BD) relacional em um servidor
MySQL com acesso remoto via internet e implementando o
Sistema de Gerenciamento da BD (SGBD) com LabVIEW e a
conexão de um leitor com um sistema embarcado de 16 bits (4).
Projetar um segundo aplicativo em LabVIEW com
gerenciamento dos chaveiros das portas na unidade de Marcílio
Dias da UnC e um módulo de cadastro de usuários e gestor de
relatórios sistematizados com alertas do empréstimo dos
chaveiros caracterizando um sistema IoT.

O método de pesquisa é clássico waterfall. O material de todo o
conteúdo do estado da arte com o RFID envolve todos os
requisitos de sistemas embarcados e IoT. As informações de
todos os usuários e salas serão cadastradas em um BD em
MySQL.

Resultados e Discussão

O servidor remoto armazena todos os empréstimos diariamente;
É implementado três horários para envio do relatório de
empréstimos via e-mail. Até o dia 25/02/2020 há 393
empréstimos registrados no BD. Todos os professores de
Engenharia Elétrica possuem crachá com identificação usando
RFID para empréstimo de chaves. O servidor não possui
nobreak.

O BD relacional em servidor, disponibiliza as informações em
tempo real dos empréstimos gerando relatórios atualizados
conformando um sistema IoT. Três momentos para envio de
relatórios devido as quedas de energia e risco de falha no início
de Windows. O aplicativo para cadastro de tag e usuário está
em LabVIEW com opção de cadastrar a segurança de acesso
RFID a futuras fechaduras eletrônicas.

Figura 3. Crachás RFID. Figura 4. Modelo de Relatório enviado por E-mail.

Figura 1. Diagrama funcional de automação e controle 

de chaves.

Figura 2. Tela de Empréstimos desenvolvida em 

LabVIEW


