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Objetivos
Nesta unidade curricular pretende-se apresentar os conceitos basicos das redes de computadores, nomeadamente
das tecnologias, arquiteturas e aplicacoes que servem de base a comunicacao de dispositivos na Internet e projetar,
desenvolver e implementar infraestruturas de rede em IPv4 e em IPv6.
Como segundo objectivo, pretende-se dar a conhecer os sistemas distribuidos como a aplicacao da comunicacao
entre aplicacoes na Internet.
Resultados da Aprendizagem
Os alunos que concluam com sucesso esta unidade curricular deverao ser capazes de obter uma visao global sobre
os diversos elementos de um sistema de comunicacoes, da sua funcao e relacionamento; conhecer os varios tipos
de redes de comunicacoes, com especial destaque para as redes locais Ethernet; conhecer os principais meios de
transmissao; compreender a relacao entre o modelo OSI, a arquitectura TCP/IP e as principais tecnologias de redes
locais; explicar o enderecamento e o encaminhamento em redes IP. Compreender os protocolos da camada de
transporte; entender alguns protocolos tipicos da camada de aplicacao. Devem também conhecer as vantagens e
limitações de um sistema distribuído e saber implementar um sistema baseado no modelo cliente-servidor.

Conteúdos Programáticos
O conteúdo programático do modulo de redes de computadores é o seguinte.
1) Introdução as redes, onde são apresentados e comparados os modelo OSI e TCP/IP, osprincipios da
transmissao de dados e tipos de sinais analógicos e digitais.
2) As Camadas físicas e de ligação de dados, com relevância para o protocolo Ethernet.
3) A camada de rede abordando o formatos dos datagramas IP, a fragmentação dos pacotes, o endereçamento e
as suas classes, bem como as mascaras de rede. Aborda-se o encaminhamento de pacotes numa rede IPv4 e a
forma como é feito usando tabelas de encaminhamento. Na camada de transporte discutem-se os protocolos TCP e
UDP. Na camada de aplicação são referidos protocolos importantes, como por exemplo o HTTP e DNS.
4) O modulo de sistemas distribuidos abordara as arquitecturas e modelos de sistemas distribuidos, nomeadamente
o modelo cliente-servidor, bem como a comunicacao entre processos por sockets.
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Métodos de Ensino e de Aprendizagem

Ao adquirirem os conhecimentos ministrados do conteudo programatico, os alunos serao capazes de obter uma
visao global sobre os diversos elementos de um sistema de comunicacoes, da sua funcao e relacionamento;
conhecer os varios tipos de redes de comunicacoes, com especial destaque para as redes locais Ethernet,
conhecer os principais meios de transmissao e os principais dispositivos de comunicacao, assim como
compreender a relacao entre o modelo OSI, a arquitectura TCP/IP.
Ao nivel dos protocolos TCP/IP saberao explicar o enderecamento e o encaminhamento em redes IP e dominar o
subnetting. Saberao compreender os protocolos da camada de transporte e alguns protocolos tipicos da camada de
aplicacao. Finalmente os alunos serao capazes de identificar as vantagens e limitacoes de um sistema distribuido e
saber implementar um sistema simples baseado no modelo cliente-servidor.

Métodos de Avaliação
A avaliacao tera componente pratica e componente teorica. A componente pratica sera avaliada atraves de um
trabalho pratico, realizado durante o periodo lectivo. A componente teorica sera avaliada atraves de dois testes
escritos a realizar no meio e no final do periodo lectivo respeitivamente. O trabalho pratico tera um peso de 40% na
nota final, os testes escritos terão peso de 30% + 30%. Os alunos nao aprovados na avaliacao continua poderao
realizar o teste escrito na epoca de recurso ou especial. Não é permitida a entrega do TP fora da época normal. A
sua não entrega dentro do prazo causa a reprovação à UC. Existe uma nota minima de 7,5 valores em todas as
componentes.

