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Objetivos
Esta disciplina apresenta os aspectos teoricos e praticos da operaçao de redes IP, do ponto de vista dos protocolos
e serviços. Constitui uma formaçao avançada sobre um conjunto de topicos emergentes, incluindo Qualidade de
serviço, IPv6, VOIP e Cloud Computing.
A maioria dos topicos serao abordados tambem numa perspectiva pratica, de modo a dotar os alunos de
competencias tecnicas que lhes permitam dominar os conceitos numa perspectiva operacional.
Resultados da Aprendizagem
No final desta unidade curricular os alunos serao capazes de identificar os principais protocolos de rede utilizados
para as funcoes basicas e avançadas nas comunicaçoes informaticas. As funcionalidades estudadas incluem:
• Nova versao do Protocolo IP, IPv6.
• Qualidade de Servico em redes orientadas a pacotes.
• Servicos de Directoria: DNS e LDAP;
• Protocolo de Gestao: SNMP
• Multimedia: codificacao de sinal e VOIP.
• Solucoes de Infra-estrutura e comunicacoes para Cloud Computing
Todos estes topicos serao abordados tambem em trabalhos praticos, que implica os alunos adquirirem
competencias tecnicas de configuraçao de serviços de modo a implementarem em contexto de produçao todos
estes protocolos.
Conteúdos Programáticos
I. Conceitos Avancados em Redes TCP/IP
a. Qualidade de Servico em Redes IP
b. IPv6
II. Gestao de Redes
a. Protocolo SNMP e MIBs
III. Servicos de Directoria
a. X.500, DNS e LDAP
IV. Aplicacoes Multimedia
a. Compressao de Audio e Video
b. Transmissao em Tempo-Real (RTP)
c. Transmissao de Voz (VOIP e SIP)

V. Cloud Computing
a. Arquitectura e Tipos de Servico: IaaS PaaS SaaS
b. Virtualizacao
c. Casos de Estudo: Amazon Web Services, Google Apps Engine, Microsoft Azure
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Métodos de Ensino e de Aprendizagem
Os conteudos programáticos desta UC abordam os topicos mais representativos dos servicos actualmente
disponiveis nas redes de computadores. Estes topicos constituem os aspectos teoricos e praticos da operacao de
redes IP, tal como definido nos objectivos desta UC.
Métodos de Avaliação
A avaliacao continua desta UC sera realizada atraves de trabalhos e fichas praticas, com um peso de 60% da nota
final (1 trabalho prático e 1 ficha prática em aula), juntamente com um teste escrito, a agendar com os alunos no
final do periodo lectivo, com o peso de 40% da nota final.
Existe uma nota minima de 6 valores no teste escrito para aprovacao à UC. Existe nota minima de 7 valores para
cada uma das componentes praticas. Os trabalhos praticos terao de ser defendidos.
A avaliacao em epoca de recurso e especial a esta UC sera identica à avaliacao continua, com a excepcao dos
trabalhos praticos entregues nestas epocas, que terao uma penalizacao de 5 valores. Mantem-se os componentes
com aprovacao da epoca continua.

