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Objetivos

Nesta unidade curricular pretende-se aprofundar os protocolos usados na comunicacao entre dispositivos
informaticos na Internet e nos protocolos usados pelas aplicacoes para a comunicacao correcta e segura na
Internet. O principal objectivo e dotar os alunos da capacidade de compreensao dos mecanismos usados para a
comunicacao em redes informaticas.
Adicionalmente, é objectivo os alunos saberem programar a comunicação de dados entre duas aplicações na
Internet.
Resultados da Aprendizagem

Os alunos que concluam com sucesso esta unidade curricular deverao ser capazes de:
1. Compreender os principios da comunicacao entre computadores, principalmente o conceito fundamental de
encapsulamento protocolar e estrutura por camadas;
2. Identificar todos os protocolos necessarios para a comunicacao entre dois computadores;
3. Identificar e compreender o funcionamento dos dispositivos auxiliares (switches, routers e servidores) a
comunicacao entre os computadores;
4. Projectar e dimensionar redes IP, assim como implementar medidas de seguranca para essas mesmas redes;
5. Desenvolver aplicações para a troca de dados na Internet.
Conteúdos Programáticos
1 - Protocolos de Transporte
- TCP e UDP
- Multicast e Broadcast
- Controlo de Fluxo e Multiplexagem
2 - Protocolos Aplicacionais
- HTTP
- SMTP, POP e IMAP
- DNS

3 - Segurança
- Firewalls
- Virtual Private Networks
- Soluções NAT
4 - Serviços Web
- REST + SOAP
- WebSockets + Push Notifications
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Métodos de Ensino e de Aprendizagem
A abordagem integrada e progressiva do programa da UC permitira que os alunos desenvolvam os conhecimentos
e as competencias previstas nos objetivos, garantindo-se a coerencia entre os conteudos programaticos. Os
objetivos cumpridos permitirao o conhecimento dos conceitos relativos aos mecanismos usados para a
comunicacao em redes informaticas, com enfase nos protocolos da arquitetura TCP/IP.
Métodos de Avaliação
A avaliação e composta por duas componentes: componente teorica e uma componente pratica. A componente
teorica tem um peso de 60% (dois testes escritos), e a componente pratica um peso de 40%. A componente pratica
consistira num trabalho pratico que so podera ser entregue na epoca normal e obrigatorio. E exigido a obtencao de
7 valores a cada uma das componentes, e a media final tera de ser maior ou igual a 10 valores, para aprovacao.

