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Sistemas de Apoio à Decisão 

Técnicas de segmentação em imagens radiológicas dentárias 
llita Silva, flela Reis, Carlos Balsa 

;\ imugiologia médica é um meio complementar do diagnóstico médico utilizado em úreas como a odontolugia, 
onde o recurso a radiografias pt~rmite diagnósticos muis exatos. A segmelltação de imagem dentúria obtida por 
radiogralia visa detetar contornos bidimel1!:iiol1uis dos dentes. Para eliminar erros decorrentes da atividade IlU
IHanu torna-se dest~.iúve l 11 al1tomatiza~ão des ta tarefa em ambiente COlllputadonal para IllclhoruJ' u eficiência do 

diagnós tico. Este trabalho recorre a técnica::; de processamento de imagem digital , em ambiente ivrATLAB, onde 
são utilizudas técnicas de filtragem no domínio das frequências da imagem utilizando trans lo rnmdas de Fourier 
discretos; hinarização; morfologia mutemut,icuj slIavizUI.:üo e dctcçüo de contornos. 
Palavras chave: Segmentação, Imagem dentária, Séries de Fourier, Detetor de orlas 

Estratégia de Integração de um Sistema de Suporte à Decisão (SSD) na 
Gestão Operacional do Transporte a Pedido 

Vitor Oliveira, .José Telhada 

o transporte a pedido apresenta-se cada vez mais como lIl1la alternativa ao t ransporte público regular de passa
geiros, principalmente em áreas de baixa densidade e dispersa. Contudo) este sistema requer ullla planificuçüo de 
serviços rucionul , devidamente ajustado ús necessidades reais , para revelar-se sustentável. A est,ratégiu de inte
graçüo de um SSD lia gestão operacional apresenta-se assim como um novo desafio de investigação, com a nova 
abordagern aqui proposta, seru poss ível proceder ajustamentos contínuos no processo de criuçüo uutomal,izada de 
soluç;ões buscada no conhedmento adquirido através dos <.u..:ontecimentos passados. Nesta abordagem süo usadas 
diversos métodos e técnicas de Investigaçüo Operacionul, Estatís t ica e BI. 
Palavras chave: Transporte n pedido, Sistema de suporte à decisão 

Operations sequencing in car assembling 
Ana. Pereira, Filipe Carvalllo) .Mats Carlsson, Francesca Di Lucchio 

Modern factorics have to increase the reconfigurat io ll frcquency of t heir plant in ternaI areas in a rder to quickly 
face the variability of market requiremenls and to survive in the current competitivc enviroJllllcnt. The scope of 
t his work is t he optimisation of line-side storage re-des ign in a car l1lanufacturer assembly line providillg lhe right 
compollenls to the right s tatioll at the right Illoment , minimis ing space occupatioll in in ternal arcas, assuring au 
ergo llomic \Vorking environmcnt for the usselllbly workers, etc. The model developed considers lhe opt imisation 
ar both space anel time in the assiglllnent a f opel'Htions to working stations. 
Keywol'ds: Operations sequel1cing, Car manufacturillg, Constraint prograulming 

Reposição de numeráTio em ATM 
Marco Silva, Filipe Cmvalho, Paulo Silva, Francisco Sald~mha da Gama, Tsabel Correia 

Diarimnente, todas as ATM são analisadas e, para cada lima delas, dedde-se acerca da possibilidade de fazer uma 
reposiçüo de numerário lIum instante de tempo próximo e previa lllente definido. Assume~,!je totnl independência 
ent re tlS AT~ l s. O problema do plancamento de reposi<;üo de lIumerário nas ATMs surge porque, UlHa reposição 
implica cus tos (cus to de toque + custo de tratamento de sobras + custo do dinheiro parado). Por out ro lado, a 
nüo re posição de ullIa müquina pode levar a que esta entre em rupt.ura o que conduz ú perda dos intcrchallge Ices 

que ocorreriam se a máquina não entrasse em ruptura. 
Palavras chave: Gestão de stocks, Cash l1Iéluagement 
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