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Objectivos

• Actualizar o firmware/hardware do terminal individual;

• Desenvolver software da estação base;

• Validar a funcionalidade com 5 terminais em simultâneo.
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Revisão Bibliográfica

Trabalhos anteriores:

• António Teixeira (Projecto em Engenharia de Automação, 2017);

• Manuel Mamede (Projecto em Engenharia de Automação, 2018).

Outros trabalhos realizados na Universidade:

• Rafael Marques (Dissertação de Mestrado, 2016);

• Samuel Calçado (Dissertação de Mestrado, 2017).
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Princípio de Funcionamento
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Plano de Trabalhos
1. Actualização do firmware;

2. Criação e implementação das bases de dados;

3. Desenvolvimento da aplicação:

• Backend;

• Frontend.

1. Reformulação do hardware do terminal individual;

2. Construção de 5 terminais individuais para testar a escalabilidade;

3. Testes e demonstrações em ambiente realista;

4. Escrita da dissertação e documentação auxiliar.
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Actualização do Firmware
• Validação em contínuo do cartão de estudante;

• Autenticação do cartão de estudante com recurso a uma base de dados.
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Criação e Implementação das Bases de Dados
• Identificação dos alunos;

• Registo de respostas;

• Inquéritos criados.
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Desenvolvimento da Aplicação

• É o corpo principal da aplicação;

• Comunica com as bases de dados.

• Framework: Django
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• Interface gráfica da aplicação;

• HTML, CSS e JavaScript.

• Framework: Bootstrap

Backend Frontend



Reformulação do Hardware
• Guiamento e fixação do cartão de estudante;

• Suporte dos botões e LED's;

• Alimentação:
• Bateria;

• Conversão da tensão;

• Botão ON/OFF.

• Reduzir dimensões do terminal.
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Construção de 5 Terminais Individuais 
• Pode demorar algum tempo a receber os componentes;

• Podem surgir problemas na construção dos terminais.
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Realização de Testes e Demonstrações
• Correcção de bugs.



Nas próximas semanas...
• Revisões sobre bases de dados;

• Criar e implementar as bases de dados;

• Fazer tutoriais de Django;

• Iniciar o desenvolvimento da aplicação web.
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Questões?

GitHub:
github.com/jcmProjects/quiz_dev

Blog:
classquiz.wordpress.com


