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Pré-requisitos (se aplicável): n. a. 
 
OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

1. Descrever o paradigma da integração de sistemas em IdC. 

2. Identificar, num sistema para a IdC, os diversos subsistemas de hardware e software.  

3. Conhecer as principais plataformas computacionais utilizados em IdC. 

4. Construir um sistema para IdC com base na integração de diversos subsistemas. 

5. Utilizar os diversos pacotes de software (sistema operativo, webframworks, ferramentas de programação) no 
desenvolvimento duma solução do tipo cliente-servidor para IdC. 

6. Aplicar as operações de processamento de sinal mais comuns no processamento de imagem, vídeo e áudio. 

7. Projetar um sistema para IdC do tipo cliente-servidor, com módulos clientes remotos, e comunicações M2M a através da 
integração de sistemas. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

1. Plataformas computacionais de baixo custo: Beagle Bone e Raspberry Pi. 

2. O sistema operativo Linux em sistemas embebidos: instalação e ferramentas de desenvolvimento. 

3. Acesso, utilização e programação das interfaces de hardware. 

4. Desenvolvimento de aplicações com acesso às interfaces e compilação cruzada 5. Ligação física a sensores e atuadores. 

6. Utilização das plataformas como Web Server e Web client. 

7. Aquisição e processamento de imagem, áudio e vídeo. 

8. Comunicação M2M entre sistemas computacionais.

 

 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Indicam-se os conteúdos relevantes para cada objetivo. 

1. Entender o paradigma da integração de sistemas em IdC (1). 

2. Identificar, num sistema para a IdC, os diversos subsistemas de hardware e software (1, 2 e 4). 

3. Conhecer as principais plataformas computacionais utilizados em IdC (1). 

4. Construir um sistema para IdC com base na integração de diversos subsistemas. (1, 2, 3, 4 e 5). 
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5. Utilizar os diversos pacotes de software (sistema operativo, webframworks, ferramentas de programação) no 
desenvolvimento duma solução do tipo cliente-servidor para IdC. (1, 4, 5 e 6). 

6. Aplicar as operações de processamento de sinal mais comuns no processamento de imagem, vídeo e áudio. (1, 4 e 7). 

7. Projetar um sistema para IdC do tipo cliente-servidor, recorrendo a módulos clientes remotos, e comunicações M2M através 
da integração de sistemas. (1 a 8).

 

 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Os conteúdos programáticos serão apresentados recorrendo a exemplos e à análise de plataformas e sistemas atuais utilizados 
na IdC.Os alunos começam por fazer uma análise crítica de sistemas existentes, com base em sistemas concretos e em 
sistemas descritos na literatura, analisando as suas componentes de hw como de sw. Depois os alunos serão introduzidos ao 
sw mais comum no desenvolvimento de sistemas para IdC: ferramentas de programação e de apoio à produção. Serão 
abordadas as principais técnicas de processamento de sinal, onde os alunos terão de implementar diversos algoritmos para 
processamento de dados recolhidos por módulos remotos. Finalmente os alunos terão de juntar todos os conhecimentos 
adquiridos no desenvolvimento dum sistema para IdC. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

Pretende-se que o aluno conheça os principais sistemas computacionais utilizados no desenvolvimento de sistemas embebidos 
para IdC, que podem ser utilizados quer como cliente quer como servidor, e para tal dentro dos vários sistemas a estudar 
recorre-se a dois sistemas reais como casos práticos. Os alunos devem conhecer estes sistemas, quer o seu hardware como 
software, e serem capazes de desenvolver aplicações recorrendo às suas interfaces de hardware. Os alunos devem igualmente 
ser capazes de implementar em software as operações mais comuns de processamento de sinal, e mais concretamente, 
processamento de áudio e de vídeo. Entende-se que esta aprendizagem será mais efectiva recorrendo a casos práticos com o 
desenvolvimento e implementação de aplicações em situações reais. Assim, a componente prática da disciplina é de particular 
importância pretendendo-se que, no final, os alunos apliquem os sistemas na resolução de um problema concreto em IdC. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação terá 2 componentes: 

1 Trabalhos de práticos de aplicação (40%); 

2 Projeto e desenvolvimento dum sistema IdC a partir da integração de sistemas com demonstração e discussão do relatório do 
projeto (60%). 
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