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SISTEMAS COMPUTACIONAIS | 21174 

Período de Realização 

Decorre de 7 a 21 de janeiro de 2022 

Data de Limite de Entrega 

21 de janeiro de 2022, até às 23:55 de Portugal Continental 

Temáticas 

Paralelismo, abstração 

Competências 

• Aplicar a lei de Amdahl no cálculo de parâmetros em 

computação sequencial e paralela 

• Identificar componentes de abstração de ajuda a tarefas de 

programação 

Trabalho a desenvolver 

1. Procure na web frameworks apropriadas para desenvolvimento 

de: 

a) Aplicação para telemóvel (funcionando em Android e iOS) 

para registo de dados de viagens (tanto captados pelos 

sensores do dispositivo como inseridos manualmente pelo 

utilizador); 



 

Página 2 de 3 

b) Aplicação para a web (compatível com browsers Firefox, 

Edge e Chrome) para mostrar dados estatísticos com 

visualizações gráficas. 

Indique uma framework para cada situação a) e b) e explique por 

palavras suas porque é apropriada para o desenvolvimento descrito. 

 

2. Considere um programa a correr num computador com 2 CPUs, 

sendo que 65% do programa é paralelizável, e os restantes 

35% são necessariamente sequenciais. Utilize a lei de Amdahl 

para determinar qual das seguintes melhorias de hardware é 

mais vantajosa: 

a) acrescentar mais 2 CPUs idênticos; 

b) adicionar memória RAM que acelera a execução da 

componente sequencial em 300% (isto é, corre 3 vezes mais 

rápido). 

 

Recursos 

• David Patterson & John Hennessy. Computer Organization and 

Design, (Capítulos 1 e 6) 

• Daniele Margutti. Applications vs Frameworks vs Libraries 

(http://danielemargutti.com/2017/12/13/applications-vs-

frameworks-vs-libraries/) 

Critérios de avaliação e cotação 

Na avaliação do trabalho serão tidos em consideração os seguintes 

critérios e cotações: 
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1. Para cada alínea: Indicação de framework apropriada: 0.4 

valores, justificação: 0.6 valores 

2. Cálculo detalhado da melhoria: 0.5 valores por cada alínea, 

resultados numéricos: 0.5 valores, comparação e conclusão 

final: 0,5 valores 

Total: 4 valores 

Normas a respeitar 

O seu E-fólio não deve ultrapassar 3 páginas A4 em formato PDF. 

Nomeie o ficheiro com o seu número de estudante, seguido da 

identificação do E-fólio, segundo o exemplo apresentado: 

333333efolioB.pdf 

Deve carregar o referido ficheiro para a plataforma no dispositivo E-

fólio B até à data e hora limite de entrega. Evite a entrega próximo 

da hora limite para se precaver contra eventuais problemas. 

O ficheiro a enviar não deve exceder 8 MB. 

Votos de bom trabalho! 

Vitor Rocio 

 


