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Guia de Instalação SYS-STEM ArdLAB 

1 Configuração do Raspberry PI 
Para configurar o Raspberry PI, devem ser executados os seguintes passos: 

Ø Descarregar o Raspberry PI OS 
Ø Copiar a imagem Raspberry PI OS para um cartão microSD 
Ø Configurar a ligação ao Raspberry PI e realizar definições de segurança 

1.1 Instalar o Raspberry Pi OS 
Descarregar o Raspberry PI Imager para o Sistema operativo do seu computador, a partir do 
sítio Raspberry (link). Instalar o Raspberry PI Imager e executar os seguintes passos. 

1.1.1 Copiar o Raspberry Pi OS para o cartão microSD 
Selecione “CHOOSE OS”  

 
Selecione “Raspberry Pi OS (Other)” 

 
Selecione “Raspberry Pi OS Lite (32-bit)” 
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Selecione “Choose SD Card” 

 
Selecione “The SD card to use…” 

 
Finalmente, copiar a imagem para o cartão microSD, carregando em “Write” 

 

1.1.2 Ativar o acesso SSH antes do arranque inicial 
Para permitir a ligação remota segura (SSH) ao Raspberry Pi, antes do primeiro arranque deve 
ser criado na partição boot do cartão microSD um ficheiro vazio com o nome SSH. 
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1.2 Primeiro arranque e configuração básica 
Montar o cartão microSD no seu computador e criar o ficheiro SSH (tenha atenção nas 
maquinas windows, pois a maioria dos editores adiciona automaticamente uma extensão, e o 
comportamento por omissão do windows explorer é esconder as extensões dos ficheiros 
conhecidas) 

1.2.1 Instalar o cartão microSD Card no Raspberry Pi, e arrancar o sistema 
Para evitar ter de ligar um monitor e teclado ao Raspberry Pi, devemos ligar um cabo de rede 
ao Raspberry Pi. Depois do Raspberry Pi arrancar, deve conseguir ligar-se ao Raspberry Pi 
usando o SSH. 

1.2.2 Ligar-se ao Raspberry Pi 
Ø Para ligar-se ao Raspberry Pi use o seguinte comando: 

ssh pi@raspberrypi 

 
Ø Quando questionado sobre a autenticidade do servidor, responda “yes” e autentique-

se com o password inicial “raspberry”. 

 
Ø Se não se conseguir ligar, tem de ligar um monitor ao Raspberry Pi e identificar o 

endereço IP apresentado na consola, usando-o depois em substituição do nome 
raspberrypi, ex: 

ssh pi@192.168.1.69 
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Ø Depois de entrar, deve alterar a palavra passe do utilizador PI por uma mais segura, 
usando o comando:  

passwd 

 
Ø De seguida corra o seguinte comando para obter informação sobre a ligação de rede:  

ifconfig 

Anote o endereço IP do interface eth0 

 
Ø De seguida pode efetuar algumas das configurações básicas do Raspberry Pi. Deve 

correr o seguinte comando: 

sudo raspi-config 

O comando sudo permite corer o raspi-config com permissões de root 
(administrador). 
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Ø O programa de configuração do Raspberry PI é aberto 

 
Ø Deve configurar as seguintes opções: 
1. System Options 

S4 Hostname – Deve alterar o nome do raspberry, ex.: ArdLAB-1. Se o endereço IP do 
Raspberry for público, este nome deve ser registado num servidor de DNS. Se o 
Raspberry tiver um endereço IP privado, esse IP deve ser estático e deve ser criada 
uma regra de encaminhamento de porta (port forwarding) no servidor NAT para a 
porta 7575 do Raspberry PI. 

S1 Wireless LAN, não recomendado – Pode configurar a ligação WiFi do Raspberry Pi 
(deve ligar-se preferencialmente por cabo ao Raspberry Pi) 

3. Interface Options 

P1 Camera – Se for usar uma camera Raspberry PI como camera do ArdLAB, deve 
activar esta opção 

5. Localization Options 

L2 Timezone – Configure a Timezone do seu servidor, ex. Europe/Lisbon, 
Europe/Madrid, Europe/Athens, Europe/Zagreb, etc. 

Depois de sair do raspi-config, o Raspberry Pi pode pedir para reiniciar. 

1.3 Atualizar o Raspberry Pi OS 
De seguida deve atualizar o Raspberry Pi OS usando a seguinte sequencia de comandos (o 
comando apt-get também pode ser usado em alternativa para fazer a atualização): 

sudo apt update 

sudo apt upgrade 

sudo reboot 
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Estes comandos: atualizam a informação dos packages, descarregando essa informação das 
fontes configuradas no Raspberry Pi; atualizam as packages instaladas que estão 
desatualizadas e finalmente reiniciam o Raspberry Pi 

 
Instalar o editor vim, um editor vi melhorado 

sudo apt install vim 

Para editar ficheiro a partir do terminar, pode ser usado o vi ou o nano. Para os utilizadores 
não familiarizados com o vi, o editor nano é a melhor opção. Depois de editar o ficheiro, 
carregue em ctrl+X para sair, e escolha a opção apropriada para gravar as alterações 
realizadas no ficheiro. 

nano file.txt 

2 Configuração do ArdLAB  
Para configurar o ArdLAB, devem ser executados os seguintes passos: 

Ø Instalar o Docker daemon no Raspberry PI 
Ø Clonar o repositório ArdLAB 
Ø Configurar e instalar o contentor Docker do ArdLAB  
Ø Criar o ficheiro de configuração do ArdLAB  
Ø Ligar o Arduino UNO ao Raspberry PI 
Ø Testar a configuração 

2.1 Instalar o docker no Raspberry Pi 
O Docker é um conjunto de produtos PAAS (Plataforma como serviço) que usa a virtualização 
ao nível do sistema operativo, para fornecer pacotes de software chamados de contentores. 
Os contentores estão isolados entre si, e incluem o seu próprio software, bibliotecas e 
ficheiros de configuração; eles podem comunicar entre si através de canais bem definidos. 
Como todos os contentores partilham os serviços de um único kernel de sistema operativo, 
eles usam menos recursos que as máquinas virtuais. 

Estes passos devem ser seguidos para instalar o docker no Raspberry PI (baseado nas 
instruções existentes neste link) 

Ø Instalar os pré-requisitos 

sudo apt install apt-transport-https ca-certificates software-
properties-common -y 
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Ø Reiniciar o Raspberry Pi 

sudo reboot 

Ø Descarregar o instalador do Docker e correre-lo 

curl -fsSL get.docker.com -o get-docker.sh && sh get-docker.sh 

Ø Atribuir ao utilizador ‘pi’ a capacidade de correr comandos Docker. 

sudo usermod -aG docker pi 

Ø Importar a chave GPG do Docker 
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/raspbian/gpg | 
sudo apt-key add - 

Ø Adicionar o repositório docker à lista de fontes apt 

sudo sh -c 'echo "deb https://download.docker.com/linux/raspbian/ 
buster stable" >> /etc/apt/sources.list' 

Ø Actualizar o Rasbberry Pi OS e reiniciar 
sudo apt update 

sudo apt upgrade 

sudo reboot 

Ø Verificar se o docker daemon está a correr (carregue em q para sair da listagem)  

systemctl status docker 

 
Depois de reiniciar, o serviço docker deve estar a correr. Para gerir o serviço Docker, pode 
usar as seguintes opções systemctl:  

start – Iniciar o serviço 

stop – Parar o serviço 

restart – Reiniciar o serviço, equivalente a stop + start 

reload – Recarregar os ficheiros de configuração do serviço 

enable – Activar o serviço (arranca automaticamente com o SO) 

disable – Desactivar o serviço 
Ø Verificar a informação do docker 

docker info 
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Ø Instalar o docker compose 

sudo apt install docker-compose 

2.2 Criar e correr o primeiro contentor 
Ø Para testar a instalação do docker, crie e corra o contentor hello-word: 

docker run hello-world 

 
Se vir a mensagem anterior, o contentor foi criado e correu. Para gerir os contentores e as 
suas imagens, podem ser usados os seguintes comandos: 

Ø Mostrar as imagens de contentores existentes localmente: 

docker image ls 

Ø Mostrar a ajuda do docker: 

docker --help 

Ø Mostrar a ajuda de um comando interno ao docker: 

docker image --help 

Ø Remover imagens locais (use o hash curto ou nome, usar docker image ls para 
apresentar os nomes/hashs) 

Pode usar a tecla TAB para completar os nomes/comandos. 
Ø As imagens em utilização nos contentores não podem ser removidas, sem antes 

remover os contentores que usam essa imagem. 

docker image remove hello-world:latest 

Ø Um commando alternativo para remover imagens é: 

docker rmi hello-world:latest 

Ø Listar contentores a correr 

docker ps 

Ø Listar todos os contentores 

docker ps -a 

Ø Pode agora remover o contentor hello-world usando o seu nome/hash  

docker rm happy_rhodes 
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Ø Comando alternativo para remover o contentor usando a hash key 

docker rm 2cdaa3512ba 

O resultado de alguns dos commandos anteriores: 

 

2.3 Instalar o ArdLAB 
Ø Clone o repositório para a home do utilizador pi, usando o seguinte comando: 

git clone https://bitbucket.org/pssmatos/ardlab-setup.git 

Um novo diretório chamado ardlab-setup será criado com os ficheiros de configuração do 
contentor ArdLAB 

2.3.1 Configurar e instalar o Contentor Docker do ArdLAB 
Ø Altere o diretório actual ardlab-setup (pode usar a Tecla TAB para completar o 

nome do diretório) 

cd ardlab-setup 

Ø Liste o conteúdo do diretório: 

ls -la 

Só existe um ficheiro importante neste repositório, o ficheiro docker-compose 

 



 

SYS-STEM – Arduino SYS-STEM for Schools 
Erasmus + Key Action 2 Strategic partnership - 2019-1-ES01-KA201-064454 

Ø Arranque a configuração, correndo o contentor afim de criar o ficheiro de 
configuração do ArdLAB usando o seguinte comando: 

docker-compose run --rm --entrypoint "python3 constellation.py" 
ardlab 

Este script deve correr e apresentar alguma informação: o endereço IP público, o novo 
código hash para o ArdLAB e uma mensagem para registar este hash no site da 
constelação (adicionando um novo laboratório ou editando um já existente) 

 
Ø O passo anterior também criou o ficheiro de configuração, no diretório config, que 

pode ser apresentado usando o comando: 

cat config/config.cfg 

 
Este ficheiro de configuração será editado mais tarde, para configurar o nome DNS do 
laboratório, porta de ligação e câmera. 

2.3.2 Ligar o Arduino UNO ao Raspberry PI 
Agora pode ligar o Arduino UNO ao raspberry PI usando uma das portas USB 
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3 Configurar dDNS e obter certificados SSL 
Para aceder ao ArdLAB usando encriptação (HTTPS), temos de usar um certificado SSL válido, 
o qual, dependendo da configuração do laboratório, pode ser obtido de duas formas 
diferentes. 

Se o ArdLAB tem um endereço IP público fixo e um nome DNS válido, continue na secção 3.3.  

Caso o seu ArdLAB tenha uma das seguintes restrições, continue para a secção respetiva: 
Ø Endereço IP fixo, mas não consegue atribuir um nome DNS (secções 3.2 e 3.3) 
Ø Endereço IP público dinâmico (secções 3.2 e 3.3) 
Ø Endereço IP privado usando um serviço NAT (secções 3.1, 3.2 e 3.3) 

3.1 Adicionando regras para redireccionamento de porta para o 
ArdLAB 

Se o seu ArdLAB está atrás de um router NAT, terá um endereço IP privado, e o laboratório 
não será acessível da internet. Para ultrapassar este problema, deve adicionar uma REGRA 
PARA REDIRECCIONAMENTO DE PORTA no servidor NAT, afina de encaminhar o tráfego que 
chega da internet, para a porta de ligação do ArdLAB (7575) 

Peça ao seu administrador de rede para criar esta regra, ou, se tem acesso ao servidor NAT 
(ou router) configure-a você mesmo. A porta por omissão do ArdLAB, é a 7575 (pode usar 
outra porta no router se a porta 7575 estiver ocupada) e o endereço IP do servidor será o 
endereço IP privado do ArdLAB.  

A imagem seguinte, mostra a página de configuração de uma regra de redireccionamento de 
porta num router. 

 

3.2 Adicionando o seu Raspberry PI a um serviço DDNS 
Se o seu ArdLAB não tem um IP fixo, com um nome DNS válido, necessita criar uma conta num 
fornecedor de DDNS e criar um novo registo de DNS para o ArdLAB.  

Neste exemplo, vamos usar como fornecedor o Dynu dDNS (https://www.dynu.com/).  

É importante que o fornecedor possa criar “campos TXT” usando o script ACME Shell script: 
acme.sh dnsapi (https://github.com/acmesh-official/acme.sh/wiki/dnsapi) 

NOTA: Se tem um endereço IP privado ou um endereço público sem nome DNS no seu ArdLAB, 
continue na próxima secção, caso contrário continue na secção 3.3. 
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3.2.1 Criar uma conta no Dynu dDNS 
Ø Aceda ao endereço https://www.dynu.com/: 

1 Clique no link “Create Account” em cima do lado direito 
2 Preencha os seus dados 
3 Submeta o pedido para “Criar Conta” 
4 Abra o seu email, e procure a mensagem de verificação “Dynu Verification Email” 

clicando de seguida no URL incluído na mensagem 

 
Figura 1 – Criar uma conta no Dynu dDNS 

3.2.2 Criar um registo DNS para o seu ArdLAB 
Ø Faça login na sua conta em https://www.dynu.com/: 

1 Aceda ao “Control Panel” (ícone com roda dentada) 
2 No “Control Panel”, selecione “DDNS Services” 
3 Na página “Dynamic DNS Service”, clique em “+Add” 
4 Preencha o nome do seu ArdLAB (host) e escolha um domínio “Top Level” 
5 Clique em “+ Add”  

 
Figura 2 – Criar um registo DNS para o seu ArdLAB 
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3.2.3 Gerir o registo dDNS do seu ArdLAB 
Ø A página “Manage DNS Service” é apresentada e deve: 

1 Mudar o endereço IPv4 para um endereço “Inválido”, ex: 1.1.1.1 
2 Clique em “Save” para atualizar o seu endereço IPv4 
3 Clique em “IP Update Password” no final da página 

Ø Na página “Manage Credentials”: 
4 Preencha a sua palavra-chave de acesso ao Dynu 
5 Insira uma palavra-chave para atualizar endereços IP (esta palavra-chave será 

usada no ArdLAB) 
6 Clique em “Save” para atualizar a palavra-chave 

 
Figura 3 -Manage your ArdLAB dDNS registry 

3.2.4 Configure o ArdLAB para atualizar automaticamente o endereço IP no 
Dynu 

Agora necessitamo configurar o raspberru para actualizar o endereço público do ArdLAB no 
Dynu (instruções em https://www.dynu.com/DynamicDNS/IPUpdateClient/RaspberryPi-
Dynamic-DNS). 

Ø No diretório home do raspberry, crie um novo diretório chamado dynudns e mude 
para lá 
cd ~ 

mkdir dynudns 

cd dynudns 

Ø Crie um novo script chamado dynu.sh 

nano dynu.sh 

1 

3 

4 

5 

6 

2 
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Ø Adicione esta linha ao script dynu.sh, alterando o HOST para o “Domain” que 
acabou de criar no Dynu, e IP_PASS para a “palavra-chave de atualização de IP” que 
acabamos de definir no Dynu. 

echo 
url="https://api.dynu.com/nic/update?hostname=HOST&password=IP_PAS
S&myipv4=$(curl -s -4 ifconfig.co)&myipv6=$(curl -s -6 
ifconfig.co) " | curl -k -o ~/dynudns/dynu.log -K - 

Certifique-se que o comando está escrito numa única linha, e o nome do ArdLAB e a 
palavra-chave estão corretos 

 
Carregue em CTRL+X para gravar, e Y para confirmar a gravação do documento, depois 
ENTER para confirmar o nome do ficheiro 
Ø Altere as permissões do script para 700 

chmod 700 dynu.sh 

Ø No terminal do Raspberry Pi, corra o seguinte comando para adicionar o script ao seu 
crontab 

crontab -e 

Quando corre este comando pela primeira vez, deve selecionar o seu editor de texto 
favorito: escolha o nano 
Ø Cole a seguinte linha no final do ficheiro aberto no editor de texto 

*/5 * * * * ~/dynudns/dynu.sh >/dev/null 2>&1 
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Carregue em CTRL+X para gravar, e Y para confirmar a gravação do documento, depois 
ENTER para confirmar o nome do ficheiro 

 
Agora tem um cronjob que corra a cada 5 minutos e vai atualizar o endereço público no 
servidor dDNS Dynu. Pode verificar no seu subdomínio Dyny, para ver se o endereço IP altera  
dentro dos próximos 5 minutos. 

Se o endereço IP não actualizar, tem de ver o conteúdo do ficheiro ~/dynudns/dynu.log 
e verificar qual o erro. O erro badauth, significa que forneceu o domínio ou palavra-chave 
errados. 

3.3 Gerar e renovar um certificado SSL 
Para aceder ao servidor usando HTTPS, é necessário um certificado SSL válido. Para simplificar 
a obtenção e renovação do certificado, será necessária uma ferramenta de automação para 
certificados. Vamos usar a acme.sh (ACME Shell script), que pode obter e renovar 
certificados de várias autoridades certificadoras (CA) e usar vários tipos de “Challenge” para 
confirmar que é o proprietário do domínio. 

3.3.1 Instalar o script acme.sh script para automatizar a renovação do 
certificado 

Ø Instale o script acme.sh 

cd ~ 

curl https://get.acme.sh | sh -s email=my@example.com 

Ø Depois da instalação, deve fechar o terminal atual e reabri-lo, para que o alias criado 
fique ativo. Depois de reabrir o terminal, corra o seguinte comando: 

acme.sh --version 

Se conseguir ver a versão do acme.sh, o script foi instalado corretamente, e já pode 
prosseguir com a geração do certificado. 

Nota: Se tem uma versão antiga do “ArdLAB”, necessita atualizar agora o contentor. 
cd ~/ardlab-setup 

git pull 

docker-compose down 

docker-compose pull 

docker-compose up --detach 
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3.3.2 Gerar um certificado para um ArdLAB com IP privado (usando 
redireccionamento de porta) 

Se tem um endereço IP privado e criou um registo dDNS Dynu, necessita gerar o certificado 
usando um “challenge” DNS (se tem um endereço IP público, continue na secção 3.3.3.). 

No seu diretório home, corra os seguintes comandos, substituindo o ClientId e Secret 
com as suas api keys, obtidas no Dynu “Manage Dynamic DNS Service” ➔ “api credentials” 
(ver Figura 3). Também tem de substituir o DOMAIN depois do -d com o seu domínio Dynu 
dDNS. 
Nota: Só necessita exporter as credenciais na primeira vez, porque o acme.sh armazena as 
credenciais nos seus ficheiros de configuração. 

Ø Este passos para a configuração são apresentados no sítio do acme.sh “How to use 
DNS API” página (https://github.com/acmesh-official/acme.sh/wiki/dnsapi#24-use-
dynu-api) 
export Dynu_ClientId=xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx 

export Dynu_Secret=yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy 

acme.sh --issue --dns dns_dynu -d DOMAIN \ 

    --cert-file /home/pi/ardlab-setup/certs/cert.pem \ 

    --key-file /home/pi/ardlab-setup/certs/key.pem \ 

    --fullchain-file /home/pi/ardlab-setup/certs/fullchain.pem \ 

    --reloadcmd "docker restart ardlab-setup_ardlab_1" 

Ø Depois do comando terminar, pode verificar os certificados emitidos com o seguinte 
comando  

acme.sh –list 

Agora continue na secção 0. 

3.3.3 Gerar um certificado para um ArdLAB com endereço IP publico 
Ø Para gerar o certificado num ArdLAB com endereço IP público, necessita instalar o 

socat 

sudo apt install socat 

Ø Depois tem de permitir ao socat aceitar conexões em portas reservadas 

sudo setcap 'cap_net_bind_service=+ep' /usr/bin/socat 

Ø Finalmente, pode corer o acme.sh para requisitar o novo certificado. Não se 
esqueça de substituir o DOMAIN depois do -d pelo domínio do seu ArdLAB. 

acme.sh --issue --standalone -d DOMAIN \ 

    --cert-file /home/pi/ardlab-setup/certs/cert.pem \ 

    --key-file /home/pi/ardlab-setup/certs/key.pem \ 

    --fullchain-file /home/pi/ardlab-setup/certs/fullchain.pem \ 

    --reloadcmd "docker restart ardlab-setup_ardlab_1" 

Ø Depois do comando terminar, pode verificar os certificados emitidos com o seguinte 
comando  

acme.sh –list 
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4 Adicionar o ArdLAB à Constelação 
Para adicionar o ArdLAB à constelação Sys-Stem, deve seguir os seguintes passos: 

Ø Crie uma conta de utilizador no sítio da Constelação ArdLAB (só se ainda não tem 
conta) 

Ø Adicione o seu ArdLAB à Constelação (terá de ser aprovado pelo administrador da 
Constelação) 

Ø Corra a configuração no ArdLAB 
Ø Corra o contentor ArdLAB  
Ø Adicione scketches de exemplo e teste o seu ArdLAB no sítio da Constelação 

4.1 Configure o ArdLAB no Hub da Constelação  
Para adicionar o seu ArdLAB ao Hub da Constelação, deve ter uma conta e só depois adicionará 
os dados do seu ArdLAB no Hub. 

4.1.1 Criar uma conta de utilizador na Constelação ArdLAB 
Ø Aceda ao sítio da Constelação ArdLAB SYS-STEM (https://sys-stem.dei.isep.ipp.pt/) 
Ø Se já tem conta de utilizador faça Login, senão, utilize o botão Sign-up para criar uma 

nova conta de utilizador. 

 

4.1.2 Adicione o seu  ArdLAB à Constelação 
Ø Selecione a opção de menu “Add your ArdLAB” ➔ “Add you Laboratory to the 

Constellation”. 
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Ø Preencha o formulário de novo ArdLAB, usando a hash criada anteriormente e 
carregue no botão “Add Laboratory” 

 
O Laboratório necessita de ser aprovado por um dos administradores da constelação  
SYS-STEM, por isso antes de prosseguir com a configuração que se segue, necessita esperar a 
autorização (receberá uma mensagem de email após a autorização do seu ArdLAB). 

4.2 Correr a configuração do ArdLAB 
Ø Agora Podemos editar o ficheiro de configuração do ArdLAB, para configurar o nome 

de DNS do ArdLAB, porta e câmera 
cd ~/ardlab-setup 

sudo nano config/congif.cfg 

Ø De seguida é apresentado um ficheiro config.cfg exemplo, com as configurações 
mais comuns. 
ARDLAB_HASH="a826b23115b84f0d8c0d040b89739b" 

CONSTELLATION="https://sys-stem.dei.isep.ipp.pt:8080/api/lab/" 

HOSTNAME="ardlab.myInstitution.com" 

FORWARD_PORT=7575 

# Camera connected to the RaspBerry PI, options are: 

#    "pi"     - Use pi as video provider 

#    "OpenCV" - Use OpenCV as video provider 

#CAMERA_TYPE="pi" 

CAMERA_TYPE="OpenCV" 

OPENCV_CAMERA_SOURCE="0" 

Os parâmetros que se podem mudar são: 

HOSTNAME – é o nome que foi registado no servidor DNS para o seu ArdLAB 

FORWARD_PORT – é a porta que redirecionou no seu NAT. Só necessita inserir 
este parâmetro se a porta no router NAT é diferente de 7575 

CAMERA_TYPE – use PI para a câmara do raspberry PI e OpenCV para uma câmara 
USB 
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Ø Quando o Laboratório está aprovado, necessita correr de novo o contentor para fazer 
a “ligação” à Constelação 

docker-compose run --rm --entrypoint "python3 constellation.py" 
ardlab 

Se o comando tiver sucesso, a seguinte informação é apresentada pelo script 
constellation.py 

 

4.2.1 Correr o contentor ArdLAB 
Ø Finalmente, podemos corer o contentor ArdLAB para server a câmara e a API de 

programação 

docker-compose up --detach 

O contentor irá reiniciar sempre que o Raspberry PI arrancar ou se o servidor web dentro 
do contentor crashar.  
Ø Se necessitar de parar o contentor, use o seguinte comando: 

docker-compose down 

Ø Se no future necessitar de atualizar o contentor, deve correr o comando (depois de 
parar o contentor): 

docker-compose pull 

A atualização é silenciosa e pode demorar vários minutos. Depois de atualizar o contentor, 
deve correr o contentor de novo, usando o primeiro comando desta secção. 

Verifique se o ArdLAB está a correr, acedendo ao seguinte endereço: 

https://ArdLAB-DNS-Name:7575 


