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Resumo 
 

Este relatório apresenta um estudo detalhado e propostas concretas sobre o ensino, ao nível de 
licenciatura de engenharia, sobre o tema Sistemas Distribuídos. Ele socorre-se da análise das propostas 
da ACM/IEEE, da análise dos objectivos e importância do tema, de análise bibliográfica, da análise de 
outras experiências de ensino a nível de diversas universidades, e da experiência do próprio autor, para 
propor os objectivos, programa e métodos de funcionamento de uma cadeira introdutória aos sistemas 
distribuídos, ao nível da Licenciatura em Engenharia Informática da FCT/UNL. Trata-se da cadeira de 
Sistemas Distribuídos I, de que o autor tem sido responsável e regente das teóricas nos últimos 4 anos.  
Apesar de o relatório se centrar numa cadeira e numa experiência específica, a abrangência com que o 
tema é tratado permite lançar algumas pistas sobre toda a problemática do ensino de sistemas 
distribuídos ao nível de licenciatura e mestrado. 
 
Palavras chave: curricula, recomendações da ACM/IEEE, sistemas distribuídos, ensino. 
 
 
 
1. Introdução 
 
Nos primórdios da informática a tecnologia das redes de comunicação de dados começou por ser 
utilizada de forma limitada e pouco integrada com os sistemas de computadores. Com o evoluir da 
tecnologia, quer através de um grande incremento da fiabilidade e da velocidade da comunicação de 
dados, quer através de uma significativa descida de custos, as redes de dados integraram-se 
intimamente com os sistemas de computadores, aparecendo hoje em dia as duas tecnologias 
praticamente como inseparáveis. 
 
Com efeito, é impossível conceber hoje em dia um sistema informático sem tomar em consideração as 
redes de computadores e tal simbiose resultou naquilo que se convencionou chamar sistemas 
distribuídos. Esta simbiose e integração pode dar-se a vários níveis e de forma mais ou menos intensa. 
Os exemplos a seguir são ilustrativos de cenários reais, de nível de integração crescente. 
 
A WEB, o correio electrónico, as bases de dados distribuídas, os sistemas de groupware ou os sistemas 
de gestão de ficheiros distribuídos são exemplos de cenários em que a integração entre as redes de 
computadores e os sistemas informáticos tem lugar ao nível aplicação. Com esta aproximação, o nível 
de integração é menor, a compatibilidade com tecnologias anteriores é maior e o isolamento entre as 
redes de computadores e os sistemas informáticos tradicionais é mais fácil. Este conjunto de factores 
explica a popularidade deste tipo de aproximação. 
 
A integração entre as redes de computadores e os sistemas de computadores pode também dar-se ao 
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nível intermédio, entre o sistema de operação e o nível aplicação. Este tipo de sistemas tem sido 
designado recentemente por middleware. Exemplos dos mesmos são os sistemas de programação 
baseados na invocação de procedimentos (RPC) ou métodos remotos (RMI), assim como as 
plataformas integradas de ajuda à programação distribuída e paralela e serviços distribuídos. Exemplos 
destas plataformas são: ONC, DCE, CORBA, DCOM, PVM, MPI, sistemas de mensagens assíncronas, 
etc. 
 
Finalmente, um alto nível de integração entre os sistemas de computadores e as redes de computadores 
tem lugar nos chamados sistemas de operação distribuídos, como por  exemplo: Mach, Chorus, 
Amoeba, etc. Dado o alto grau de integração exigido por esta aproximação não facilitar a 
compatibilidade com o passado, estes sistemas, apesar de terem tido grande influência tecnológica e 
científica, não são muito utilizados na indústria. 
 
Para além destes exemplos de sistemas distribuídos comuns, de impacto tecnológico alargado, existem 
também outros tipos de sistemas distribuídos com menor visibilidade, ou com impacto tecnológico 
menos conhecido, nomeadamente os sistemas distribuídos de tempo real, os sistemas distribuídos 
tolerantes a faltas, os multiprocessadores e os clusters paralelos de alto desempenho, etc. Neste tipo de 
sistemas, geralmente concebidos para a resolução de problemas específicos, a distribuição está também 
presente. 
 
É também possível analisar o impacto dos sistemas distribuídos do ponto de vista científico e 
metodológico. Os sistemas distribuídos permitiram o desenvolvimento de áreas científicas novas, de 
que a área dos algoritmos distribuídos é a mais visível e conhecida, assim como levaram ao 
desenvolvimento de novas perspectivas e modelos com maior ou menor impacto, como por exemplo as 
linguagens de programação distribuídas, os sistemas paralelos, a inteligência artificial distribuída, etc. 
Do ponto de vista da tecnologia o impacto é ainda maior dado que hoje em dia toda a informática 
empresarial é distribuída à partida. 
 
Dada a importância económica, tecnológica e científica da integração entre as redes de dados e os 
sistemas de computadores, desenvolveu-se ao longo dos últimos 30 anos um corpo de conhecimentos 
tecnológicos e científicos muito significativo e os sistemas distribuídos tornaram-se uma disciplina 
autónoma das redes de computadores, dos sistemas de operação, das linguagens de programação, dos 
algoritmos e das aplicações. 
 
Naturalmente, estes factores conduziram a que os sistemas distribuídos passassem a ser integrados nos 
curricula universitários dos cursos de Informática (Computer Science  e Computer Engineering na 
terminologia anglo-saxónica). Inicialmente, o ensino de sistemas distribuídos ao nível de licenciatura 
apareceu de forma subsidiária, como complemento (avançado) de outras disciplinas, nomeadamente 
dos sistemas de operação e também parcialmente como complemento das linguagens de programação e 
algoritmos.  Tal perspectiva está bastante reflectida nas propostas curriculares da ACM e da IEEE na 
sua versão de 1991 (ver o parágrafo 2).  
 
Ao nível pós-graduado foi naturalmente mais fácil introduzir o sistemas distribuídos como disciplina 
autónoma, dada a maior flexibilidade curricular deste tipo de ensino. 
 
A evolução no sentido da autonomização do estudo do sistemas distribuídos é geral e também esteve 
presente na Licenciatura em Engenharia Informática da FCT/UNL. Com efeito, até ao início da década 
de 90 as disciplinas de Redes Telemáticas, Complementos de Redes Telemáticas e Complementos de 
Sistemas de Exploração eram todas opcionais. Entre 1990 e 1996 algumas dessas cadeiras passaram a 
obrigatórias e começaram a integrar tópicos complementares identificados com os sistemas 
distribuídos. Na última revisão curricular do curso, que teve lugar em 1996, para além da cadeira de 
Redes de Computadores  que é obrigatória, foi introduzida a cadeira obrigatória de Sistemas 
Distribuídos I. Na mesma altura foi introduzida a cadeira de Arquitectura e Sistemas de Computadores 
III, também obrigatória,  cobrindo tópicos de sistemas distribuídos. Em 1999 foi introduzida a cadeira 
opcional de Sistemas Distribuídos II e em 2001 está prevista a introdução da cadeira opcional de 
Segurança em Sistemas Distribuídos Informáticos. 
 
 
Os tópicos de sistemas distribuídos introduzidos nestas cadeiras são aqueles que em cada momento 
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foram sendo eleitos como os mais importantes, por razões pedagógicas, por disponibilidade de 
docentes, por se reconhecer que eram os mais significativos para a formação tecnológica e científica 
dos alunos, ou por terem uma maior relevância prática para a sua futura actividade profissional. 
 
Uma outra perspectiva sobre a introdução de sistemas distribuídos no ensino é a apresentada em 
[Bacon 98] onde se propõe a introdução de tópicos sobre distribuição desde muito cedo, logo no início 
do estudo dos sistemas de operação. Esta aproximação não propõe que se deixe de ensinar sistemas 
distribuídos como disciplina autónoma, mas recomenda que tópicos relacionados com a distribuição 
sejam considerados desde o início na sequência de tópicos estudados nas cadeiras de sistema e de 
programação. 
 
Está a decorrer  neste momento um debate sobre a duração dos cursos de licenciatura e mestrado 
leccionados pelas universidades nacionais. Parece estar a surgir algum consenso que aponta para a 
necessidade de fundir parcialmente o actual 5º ano dos cursos de licenciatura em engenharia 
informática com a parte escolar dos cursos de mestrado da mesma área. Nesta perspectiva, as cadeiras 
opcionais dos cursos de licenciatura deverão coincidir, pelo menos parcialmente, com as cadeiras dos 
cursos  de mestrado. 
 
Por razões políticas, pedagógicas ou simplesmente de eficiência, muitos acreditam que as licenciaturas, 
mesmo de engenharia, deverão ter uma parte escolar confinada no essencial a 4 anos dos cursos 
superiores. Não é consensual que o grau de Engenheiro seja imediatamente obtido após estes 4 anos de 
curso, mas parece que a manter-se a duração da formação em 5 anos, o último ano não deverá ser 
escolar no sentido tradicional das licenciaturas actuais. Poderá ser um ano de projecto escolar, ou de 
estágio de formação em ambiente empresarial ou equiparado, ou ainda de formação escolar 
complementar, opcional, pelo menos parcialmente fundida com a parte escolar dos cursos de mestrado. 
 
A actual Licenciatura em Engenharia Informática da FCT/UNL está estruturada em 5 anos. Nesta 
licenciatura optou-se por formar engenheiros de banda larga com uma sólida e alargada formação de 
base. Apenas existem 12 créditos não obrigatórios e  os mesmos podem ser obtidos em qualquer área 
científica da FCT/UNL, mesmo não na de Informática. A quando do processo de auto-avaliação e de 
acreditação pela Ordem dos Engenheiros, esta opção foi contestada pelos avaliadores que criticaram a 
falta de opções para os alunos. Este assunto ainda não foi analizado colectivamente pelos docentes do 
Departamento de Informática da FCT/UNL mas algumas trocas de impressões preliminares apontam 
para a necessidade de uma re-estruturação da licenciatura que acomode mais áreas opcionais, com 
eventuais perfis de formação distintos. 
 
O conjunto de observações acima expostas apontam para a necessidade de uma nova revisão da 
licenciatura que poderá conduzir a que o número de cadeiras opcionais de Informática até ao quarto ano 
da licenciatura passe de praticamente nenhuma a seis ou mais, e as cadeiras do quinto ano (se este 
existir) serão todas provavelmente cadeiras opcionais de tipo mais avançado. 
 
Este tipo de análise aponta para a necessidade de se seleccionarem criteriosamente quais os tópicos e 
cadeiras que devem fazer parte das cadeiras obrigatórias e das opcionais. Com efeito, este tipo de 
orientação, a ser seguida, levaria à necessidade de se restringirem as cadeiras obrigatórias e de 
aumentar o número de cadeiras opcionais.  
 
Isto é, se se reconhecer que o ensino dos Sistemas Distribuídos faz parte da formação obrigatória do 
Engenheiro Informático, e que tal ensino deve corresponder a uma cadeira autónoma e obrigatória 
dessa formação, que tópicos deve a mesma cadeira cobrir ? Também, neste cenário, caso o aluno deseje 
optar por uma formação mais avançada nesta área, quais as cadeiras opcionais que é desejável que 
sejam oferecidas ? A resposta a estas questões deve também tomar em consideração que se pretende 
aumentar tanto quanto possível a eficácia do ensino, uma necessidade sempre presente. 
 
Este relatório é uma contribuição para esta reflexão e pretende responder às questões formuladas no 
parágrafo anterior. 
 
 
Para este efeito procedemos à análise das recomendações curriculares da ACM e da IEEE (parágrafo 2) 
e partindo da nossa experiência e conhecimentos, assim como da análise da bibliografia disponível, 
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elaborámos uma lista actualizada de áreas temáticas e de unidades de conhecimento sobre sistemas 
distribuídos (parágrafo 3). Procedemos também à análise de alguns cursos existentes (parágrafo 4). O 
parágrafo 5 apresenta a proposta do curricula e organização de uma cadeira obrigatória de Sistemas 
Distribuídos a ser leccionada no 4º ano da licenciatura em Engenharia Informática da FCT/UNL e que 
corresponde a uma revisão da actual cadeira, com o mesmo nome, da mesma licenciatura. O parágrafo 
6 apresenta uma lista de algumas cadeiras opcionais que podem ser introduzidas, quer na licenciatura, 
quer num mestrado que contemple aspectos de Engenharia dos Sistemas Distribuídos. O parágrafo 7 
apresenta uma lista bibliográfica comentada. Finalmente, o relatório termina apresentando algumas 
conclusões. 
 
 
 
2. As recomendações curriculares da ACM e IEEE 
 
A ACM e a IEEE são duas associações profissionias que desenvolvem actividades de certificação de 
cursos de engenharia em informática e computadores (para além de outros tópicos) e recomendam 
curriculas para os mesmos. As últimas recomendações de curriculas para Engenharia Informática 
propostos datam de 19911. Está prevista a publicação de uma revisão destas recomendações em 2001, 
mas essa nova versão das recomendações ainda está na forma de relatório parcial e preliminar, tornado 
público em Março de 2000. Por esta razão este parágrafo baseia-se nas recomendações de 1991, as 
quais estão, pelo menos parcialmente, desactualizadas. No final deste parágrafo voltaremos às 
recomendações provisórias para 2001. 
 
As recomendações de curricula separam as áreas temáticas e unidades de conhecimentos fundamentais 
das componentes opcionais. As recomendações admitem algumas variações curriculares na parte 
fundamental do curso (core) e sugerem bastante liberdade na parte opcional. Por esta razão, mesmo 
sem considerar as variações na parte opcional, é possível conceber uma significativa variedade de 
cursos compatíveis com as recomendações. No documento da ACM apresentam-se no fim, a título de 
exemplo, cerca de 10 variantes. 
 
Os cursos de licenciatura propostos (B. S. ou under graduate) estão organizados em 4 anos (freshman, 
sophomore, junior and senior year). As cadeiras avançadas ou opcionais aparecem geralmente no 
último ano do curso onde ocupam muitas vezes bastante mais de 50% do tempo lectivo. 
 
Nas propostas curriculares da ACM e IEEE de 1991 os curricula estão organizados em 11 áreas 
temáticas que formam a área comum e fundamental (core) de todas as versões de curricula, isto é, a 
base dos cursos, onde as variações são mais limitadas. O tema Sistemas Distribuídos aparece  
principalmente integrado nas seguintes áreas temáticas: Operating Systems (unidades de conhecimento 
OS9: Communications and Networking e OS10: Distributed and Real-time Systems), Algorithms and 
Data-structures (unidade de conhecimento AL9: Parallel and Distributed Algorithms) e Programming 
Languages (unidade de conhecimento PL12: Distributed and Parallel Programming Constructs). 
 
Como tópicos opcionais avançados, isto é, tópicos que podem fazer parte de uma ou mais cadeiras 
opcionais avançadas para alunos não graduados, ou para alunos de pós-graduação, aparecem os 
seguintes exemplos de propostas de áreas temáticas ou unidades de conhecimento, directa ou 
indirectamente relacionadas com sistemas distribuídos: 
 
 Advanced Operating Systems 
 Computer Communication Networks 
 Computer Security 
 Fault-Tolerant Computing 
 Parallel and Distributed Computing 
 Distributed Databases 
 Networks and Distributed Systems 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1A partir da p·gina http://www.acm.org/education/curricula.html È possÌvel aceder a toda a 

documentÁ„o da ACM e da IEEE sobre recomendaÁıes curriculares, quer passadas, quer em fase 
de elaboraÁ„o. 
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A descrição destas áreas temáticas opcionais é parcial ou inexistente nas recomendações da ACM e 
IEEE de 1991. 
 
As unidades de conhecimentos relacionados com sistemas distribuídos que integram as  áreas temáticas 
da parte fundamental do curricula têm o seguinte conteúdo: 
  
AL9: Parallel and Distributed Algorithms 
 
Técnicas e métodos de concepção de algoritmos para máquinas paralelas para acelarar o tempo de 
execução dos programas. 
 
OS9: Communications and Networking 
 
ISO layers. TCP/IP Internet Protocol suite. Ligações e serviços lógicos. Datagramas versus conexões. 
Internetworking e routing. 
 
OS10: Distributed and Real-time Systems 
 
Introdução aos sistemas distribuídos. Autenticação. Sincronização e gestão de recursos em sistemas 
distribuídos. Faltas e recuperação. Sistemas de tempo real. 
 
PL12: Distributed and Parallel Programming Constructs 
 
Descrição de alternativas de sincronização e comunicação tal como aparecem nas linguagens de 
programação como por exemplo monitores, blocos de execução paralela, co-rotinas, etc. Linguagens de 
programação para arquitecturas maciçamente paralelas baseadas em diferentes paradigmas: lógico, 
objectos, etc. 
 
Pela análise da maioria dos curricula exemplificados verifica-se que os temas acima são seleccionados 
para formar curriculas concretos da seguinte forma: 
 
AL9 - Nao é considerado em todas as versões de curriculas. Quando é considerado corresponde a um 
total de 3 horas teóricas e 3 horas de laboratório (fechado) numa cadeira do terceiro ano. 
 
OS9 e 10 - um total de 6 horas teóricas e 6 horas de laboratório (fechado) numa cadeira do último ano. 
 
PL12 - um total de 3 horas teóricas e 3 horas de laboratório (fechado) numa cadeira do terceiro ano. 
 
Pelo que foi apresentado é fácil verificar que as recomendações de 1991 não tratam os Sistemas 
Distribuídos como uma área científica autónoma que deva integrar a parte fundamental dos cursos. O 
mesmo se poderá dizer das Redes de Computadores. Ambos os temas só são desenvolvidos ao nível 
dos temas opcionais, isto é, fazem parte de perfis ou ramos das licenciaturas mas não fazem parte de 
um tronco comum. 
 
Como já foi referido esta posição era também comum em Portugal até meados da década de 90 tendo 
sido no entretanto alterada. 
 
O relatório provisório sobre as novas propostas de curriculum para 2001 reconhece exactamente esta 
situação e põe em evidência a sua inadequação à situação actual, em que as redes de computadores e os 
sistemas distribuídos adquiriram uma importância primordial. Nessa sequência propõe uma nova área 
temática com a designação Net-Centric Computing a qual contempla os seguintes temas: 
 
 Introduction to net-centric computing 
 The web as an example of client-server computing 
 Building web applications 
 Communication and networking 
 Distributed object systems 
 Collaboration technology and groupware 
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 Distributed operating systems 
 Distributed systems 
 
Destes, apenas os dois primeiros devem fazer parte daquilo a que os autores chamam o core do curso, 
isto é, as matérias obrigatórias dos primeiros anos. Dado que o relatório ainda não está acabado, e que o 
objecto deste texto é o ensino sobre sistemas distribuídos a um nível mais avançado, torna-se difícil 
tomar em consideração as futuras propostas curriculares da ACM e da IEEE nesta fase. 
  
 
 
 
3. Temas e unidades de conhecimento sobre sistemas sistemas 
distribuídos 
 
Com o fim de permitir uma análise global dos temas que podem ou devem integrar os curricula de 
cadeiras sobre sistemas distribuídos e outros tópicos relacionados, apresenta-se a seguir uma lista de 
temas sobre sistemas distribuídos. O leitor pode imaginar esses temas como secções de um hipotético 
livro de carácter semi enciclopédico sobre sistemas distribuídos e outros temas relacionados. Cada tema 
é depois desenvolvido em sub-temas ou unidades de conhecimento mais específicas. 
 
Esta lista foi elaborada tendo em consideração a experiência de ensino, a relevância científica e a 
bibliografia publicada. O grau de detalhe reflecte uma orientação, que é relativamente comum, dando 
maior ênfase a uma perspectiva metodológica (abstracções e modelos) ou de concepção (engenharia) 
do que a uma perspectiva teórica (modelos matemáticos). 
 
Sendo o objectivo principal deste relatório o desenho do curricula de uma cadeira fundamental de 
sistemas distribuídos, e identificação de tópicos que podem ser tratados de forma coerente mas mais 
aprofundada a nível de curriculas opcionais, é natural que o grau de detalhe com que são analizados os 
diferentes temas seja bastante heterogéneo. Os temas de carácter mais introdutórios são naturalmente 
tratados com um maior nível de detalhe.  
 
Os parágrafos seguintes apresentam os diferentes temas, sub-temas e relação com alguma da 
bibliografia disponível. As unidades de conhecimento estão organizadas em temas agrupando unidades 
de conhecimento interligadas. 
 
 
Tema 1 - Tecnologias e modelos relevantes para os sistemas distribuídos 
 
É comum em diversos cursos sobre sistemas distribuídos incluir tópicos introdutórios sobre redes de 
computadores. Também, no tratamento de diversos pontos dos sistemas de operação distribuídos é 
necessário invocar conhecimentos relativos aos sistemas de operação centralizados, nomeadamente no 
que se refere à gestão de processos e à gestão da memória virtual.  
 
Numa licenciatura onde estejam disponíveis cadeiras específicas sobre esses temas, nomeadamente 
Redes de Computadores e Sistemas de Operação, a referência às unidades de conhecimento aqui 
apresentadas não se justifica. Tal é o caso da FCT/UNL. No entanto, se não existirem cadeiras sobre 
redes de computadores a antecederem uma cadeira sobre sistemas distribuídos, é preferível incluir uma 
breve introdução às redes de computadores. No que toca aos tópicos intimamente relacionados com os 
sistemas de operação é também necessário introduzir uma breve referência a esses tópicos sobretudo no 
tratamento do tema e unidades de conhecimento relacionadas com sistemas de operação distribuídos 
(tema 6) e o modelo cliente / servidor (tema 3).  
 
Outros temas como concorrência e sincronização de processos, partilha de recursos, orientação pelos 
objectos, etc. estão subjacentes a vários dos temas apresentados no conjunto do parágrafo. Em geral, 
pressupõe-se que o aluno os adquiriu em cadeiras sobre sistemas de operação ou sobre linguagens de 
programação. 
 
Um último aspecto que convem aqui referir é uma outra tendência que deverá estar cada vez mais 



RelatÛrio sobre o funcionamento da cadeira de Sistemas DistribuÌdos I da LEI da FCT/UNL         

presente e que consiste na introdução de cada vêz mais referências aos sistemas distribuídos a propósito 
do ensino de outras cadeiras. Assim, breves referências aos temas de sistemas distribuídos podem ser 
feitas nos diferentes capítulos de sistemas de operação, de bases de dados, de algoritmos ou de 
programação concurrente. Isto é, a tendência para a autonomização do estudo dos sistemas distribuídos, 
poderá ser acompanhada pelo tomar em consideração da distribuição cada vez mais cedo nas diferentes 
cadeiras [Bacon 98]. 
 
Seguem-se as unidades de conhecimento deste tema. 
 
 
T1.1 - Introdução às redes de computadores 
Pacotes e mensagens, cabeçalhos, dados, datagramas, conexões, protocolos, camadas, pilhas de 
protocolos e suites de protocolos. Tecnologia das redes de computadores: redes locais, ligações 
síncronas de longa distância, bridges e routers, controlo de erros nos pacotes, caracterização dos canais 
de comunicação, qualidade de serviço. Routing. Protocolos de transporte. Ilustrações: ethernet e redes 
TCP/IP. 
 
[Marques e Guedes 98]: Cap. 2 pág.s 37 - 90 
[Chow et al. 97]: praticamente nenhuma referência ao tema, ver pág.s 38 - 43 
[Coulouris et al. 94]:  Cap. 3 pág.s 59 - 98 
[Galli 2000]: nenhuma referência ao tema 
[Sinha 97]: Cap. 2 pág.s 46 - 113 
[Tanenbaum 95]:  pág.s 34 - 50 
 
Estas introduções são de qualidade e profundidade muito variáveis. Exemplos de livros dedicados ao 
tema são [Comer 99] e [Tanenbaum 96]. 
 
 
T1.2 - Redes de computadores - interfaces de programação ao nível transporte 
Interface de sockets em Unix e no Windows. Sockets em Java. Programação de clientes e servidores em 
UDP e TCP. 
 
[Marques e Guedes 98]: pág.s 107 - 125 
[Chow et al. 97]: nenhuma referência ao tema 
[Coulouris et al. 94]:  pág.s 119 - 123 
[Galli 2000]: pág.s 65 - 72 
[Sinha 97]: pág.s 153 - 157 
[Tanenbaum 95]:  nenhuma referência ao tema. 
 
[Stevens 99] constitui um conjunto de excelentes livros dedicados ao tema. [Farley 98], por exemplo, 
apresenta sockets em Java. 
 
T1.3 - Gestão de processos e processos leves em sistemas de operação 
As noções de processo, sincronização de processos e de processos leves tratadas de forma independente 
da distribuição e fazendo referência a implicações para os sistemas distribuídos. 
 
[Marques e Guedes 98]: referências muito parciais ao tema 
[Chow et al. 97]: pág.s 53 - 57 
[Coulouris et al. 94]:  pág.s 165 - 177 (Threads) 
[Galli 2000]: pág.s 31 - 40, pág.s 61 - 63 e pág.s 105 - 114 (muito introdutório) 
[Sinha 97]: pág.s 398 - 414 (Threads) 
[Tanenbaum 95]:  pág.s 169 - 183 (Threads) 
 
Qualquer livro sobre sistemas de operação mais recente apresenta uma introdução a este tema, ver  
[Silberschatz 98] ou [Bacon 98] por exemplo. 
 
 
T1.4 - Gestão de memória virtual em sistemas centralizados 
Noções de base sobre a gestão da memória virtual em sistemas de operação centralizados, 
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nomeadamente paginação a pedido, tabelas de páginas, segmentação, protecção dos segmentos, 
algoritmos de paginação e seus comportamentos. 
 
Qualquer livro sobre sistemas de operação apresenta uma introdução a este tema, ver  [Silberschatz 98] 
ou [Bacon 98] cap.s 4 e 10 por exemplo. 
 
T1.5 - Introdução à sincronização de processos 
Noção de processo, concorrência, cooperação e comunicação. Primitivas de baixo nível e sua crítica. 
Primitivas com suporte linguístico para memória partilhada. Comunicação entre processos com e sem 
memória partilhada. Esta problemática é o objecto da parte II de  [Bacon 98] e do cap. 3 de [Chow et 
al. 97] por exemplo. 
 
Os temas seguintes já são específicamente sobre sistemas distribuídos. 
 
 
 
Tema 2 - Introdução e motivações dos sistemas distribuídos 
 
T2.1 - Introdução aos sistemas distribuídos 
Definição e caracterização de um sistema distribuído. Objectivos dos sistemas distribuídos. Sistemas de 
operação distribuídos. Sistemas de operação de rede. Middleware distribuído. Aspectos de evolução 
histórica, aspectos tecnológicos actuais. Direcções futuras. Problemas e aspectos arquitecturais. 
 
T2.2 - Terminologia e modelos de sistemas 
Nós (hosts), recursos, partilha de recursos, serviços, abertura, concurrência, tolerância a faltas, 
escalabilidade, transparência, ... Modelos físicos de sistemas distribuídos: modelo estações de trabalho 
e servidores, modelo conjunto de processadores banalizados e multiprocessadores com memória 
partilhada. Estruturação em termos lógicos: modelo cliente servidor, modelo peer, grupos de processos, 
modelo memória virtual distribuída. 
 
Referências para os dois tópicos: 
 
[Marques e Guedes 98]: Cap. 1 pág.s 1 - 31 
[Chow et al. 97]: Cap. 1 e 2 pág.s 1 - 52 
[Coulouris et al. 94]:  Cap. 1 e 2 pág.s 1 - 57 
[Galli 2000]: Cap. 1 pág.s 1 - 29 
[Sinha 97]: Cap. 1 pág.s 1 - 44 
[Tanenbaum 95]:  Cap. 1 pág.s 1 - 33 
 
 
 
Tema 3 - Introdução à comunicação em sistemas distribuídos 
 
Este tema agrupa unidades de conhecimento onde são apresentados os mecanismos de base usados 
pelos sistemas distribuídos para comunicarem através da troca de mensagens e os primeiros modelos de 
organização dos sistemas distribuídos. Seguindo-se depois a discussão de forma mais detalhada do 
modelo cliente / servidor e do paradigma de comunicação que lhe está mais associado. 
 
T3.1 - Comunicação entre processos em sistemas distribuídos 
Sistemas de comunicação por mensagens e opções de realização. O paradigma cliente / servidor. O 
paradigma peer. O paradigma dos grupos e suas opções de materialização. Ilustrações. 
 
[Marques e Guedes 98]: Cap. 3 pág.s 91 - 144  
[Chow et al. 97]: pág. 97 - 113 
[Coulouris et al. 94]:  Cap. 4 pág.s 99 - 126 
[Galli 2000]: pág.s 53 - 71 
[Sinha 97]: Cap. 3 pág.s 114 - 166 
[Tanenbaum 95]: pág.s 50 - 68 e 99 - 115 
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T3.2 - Invocação de procedimentos remotos - RPC 
Objectivos. Tecnologia dos sistemas de RPC. Aspectos de concepção. Semântica dos sistemas de RPC. 
Exemplos: SUN/RPC, DCE/RPC. 
 
[Marques e Guedes 98]: Cap. 4 pág.s 145 - 199 
[Chow et al. 97]: pág. 113 - 122 
[Coulouris et al. 94]:  Cap. 5 pág.s 127 - 152 
[Galli 2000]: pág.s 72 - 76 
[Sinha 97]: Cap. 4 pág.s 167 - 230 
[Tanenbaum 95]: pág.s 68 - 98 
 
 
Tema 4 - Introdução à sincronização em sistemas distribuídos 
 
Este tema introduz as metodologias de base usadas em sistemas distribuídos baseados em conjuntos de 
processos que cooperam de forma não centralizada. Ele compreende unidades ligadas com a 
sincronização de relógios e algoritmos de coordenação de processos. 
 
T4.1 - Introdução à sincronização em sistemas distribuídos 
Processos, estados e eventos. Sistemas síncronos e assíncronos. Faltas. Tempo físico ou contínuo e 
breve referência a métodos de sincronização de relógio físicos. Relação de causalidade entre eventos. 
Relógios lógicos. Ordenação de eventos através de relógios lógicos escalares e vectoriais. 
 
[Marques e Guedes 98]: nenhuma referência ao tema 
[Chow et al. 97]: pág. 63 - 70 
[Coulouris et al. 94]:  pág.s 287 - 299 
[Galli 2000]: pág.s  235 - 255 
[Sinha 97]:   pág.s 282 - 297 
[Tanenbaum 95]: pág.s  118 - 133 
 
 
Todas estas referências só cobrem de forma explicita até aos relógios escalares com excepção de 
[Chow 97] que cobre também outros tipos de relógios. Os relógios vectoriais são geralmente 
introduzidos para explicar a solução de vários problemas. Em [G. Coulouris et al. 94] no parágrafo 8.4 
(Coda file system) e  11.3 (Consistency and request ordering), em [Tanenbaum 95] no parágrafo 2.5.3 
(Group communication) e em [P. K. Sinha 97] no parágrafo 3.10 (Group communication). 
 
 
T4.2 - Algoritmos distribuídos de coordenação de processos 
Coordenação de actividades distribuídas e algoritmos distribuídos. Algoritmos distribuídos de exclusão 
mútua e de eleição. Complexidade e comportamento perante faltas. 
 
[Marques e Guedes 98]: nenhuma referência ao tema 
[Chow et al. 97]: pág. 132 - 144 
[Coulouris et al. 94]:  pág.s 300 - 309 
[Galli 2000]: pág.s 115 - 121 e pág.s 167 - 168 
[Sinha 97]:  pág.s 297 - 305 e  pág.s 332 - 336 
[Tanenbaum 95]: pág.s   134 - 143 
 
 
Tema 5 - Gestão de nomes e de ficheiros em sistemas distribuídos 
 
A gestão de ficheiros e de nomes em sistemas distribuídos envolve o estudo dos exemplos clássicos de 
aplicações cliente / servidor e expõem também o aluno à problemática da equivalência entre réplicas, 
versus desempenho, neste tipo de aplicações,  uma questão fundamental da concepção dos sistemas 
distribuídos. O estudo destes sistemas também permite introduzir a problemática da replicação mas 
preferimos relegar essa problemática para um tema específico (tema 9). 
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T5.1 - Sistemas distribuídos de gestão de ficheiros 
Requisitos dos sistemas de gestão de ficheiros. Arquitecturas típicas destes sistemas: sistemas statefull 
e stateless. Problemas de desempenho e de robustez. Caching e equivalência de cópias. Exemplos: 
NFS, SMB, AFS, Coda. 
 
[Marques e Guedes 98]: Cap. 8 pág.s 361 - 442 
[Chow et al. 97]: pág.s 191 - 206 
[Coulouris et al. 94]:  Cap. 7 pág.s 197 - 220 e Cap. 8 pág.s 221 - 252 
[Galli 2000]: Cap. 8 pág.s 179 - 206 
[Sinha 97]:  Cap. 9 pág.s 421 - 495 
[Tanenbaum 95]: Cap. 5 pág.s 245 - 288 
 
 
T5.2 - Sistemas de gestão de nomes distribuídos 
Caracterização dos nomes e suas propriedades. Distribuição, localização, migração e suas relações com 
o sistema de designação. Arquitectura dos servidores de nomes. Estudo de casos: DNS, X.500, LDAP. 
 
[Marques e Guedes 98]: Cap. 5 pág.s 201 - 242 
[Chow et al. 97]: pág. 127 - 131 (breves referências) 
[Coulouris et al. 94]:  Cap. 9 pág.s 253 - 286 
[Galli 2000]: pág.s 200 - 202 (breves referências) 
[Sinha 97]:  Cap. 10 pág.s 496 - 564 
[Tanenbaum 95]: pág.s 248 - 252 (breves referências, mas tratamento nos estudos de casos) 
 
 
Tema 6 - Sistemas de operação distribuídos 
 
Os sistemas de operação distribuídos apresentam um conjunto de soluções tecnológicas específicas  
que pressupõem um grau significativo de coerência entre os sistemas de operação dos diferentes 
computadores que suportam o sistema distribuído. O seu estudo permite analisar como alguns modelos 
e soluções tecnológicas clássicas dos sistemas de operação centralizados foram estendidos para a 
distribuição. Para além de aspectos meramente tecnológicos como o da estruturação desses sistemas, 
existem unidades de conhecimentos sobre a gestão de processos e recursos distribuídos, assim como 
toda uma unidade sobre o importante tópico da gestão de memória virtual distribuída. Esta unidade 
permite, tal como as sobre os ficheiros e os nomes, uma discussão aprofundada do problema da 
equivalência entre réplicas em sistemas distribuídos. O tema sistemas de operação distribuídos é tão 
importante e específico que pode justificar uma cadeira especializada ou fazer parte de uma cadeira 
mais geral. 
 
 
T6.1 - Sistemas de operação distribuídos 
Filosofia. Estrutura. Funcionalidades do núcleo. Comunicação. Nomeação e protecção. Memória 
virtual. Exemplos. 
 
[Marques e Guedes 98]: contem referências breves ao tema na introdução 
[Chow et al. 97]: breves referências na introdução 
[Coulouris et al. 94]:  pág.s 157 - 193; ver também os estudos de caso 
[Galli 2000]: contem referências breves ao tema na introdução 
[Sinha 97]:  apenas contem estudos de caso 
[Tanenbaum 95]:  apenas contem estudos de casos 
 
 
T6.2 - Processos e gestão distribuída de processos e recursos 
Organização dos processos em processos pesados e leves (threads). Algoritmos de escalonamento de 
processos e recursos por processadores. Migração de processos.  
 
[Marques e Guedes 98]: contem referências breves e dispersas ao tema 
[Chow et al. 97]: pág.s 149 - 173 
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[Coulouris et al. 94]:  pág.s 165 - 177 (só trata a problemática Threads) 
[Galli 2000]: Cap. 2 - pág.s 31 - 49 e pág.s 151 - 167 
[Sinha 97]: Cap. 7 - pág.s 347- 380 e  Cap. 8 - pág.s 381- 420 
[Tanenbaum 95]:  pág.s 169 - 211 
 
 
T6.3 - Tratamento de deadlocks em sistemas distribuídos 
Detecção de deadlocks distribuídos. Algoritmos de eliminação de orfãos. Muitos destes tópicos são 
introduzidos a propósito da sua utilização em sistemas transaccionais ou a propósito do escalonamento 
de processos em geral nos sistemas distribuídos. 
 
[Marques e Guedes 98]:  pág.s 384 - 388 (do ponto de vista dos sistemas transaccionais) 
[Bacon 98]: Cap. 17 pág.s 415 - 433 (só o tratamento dos deadlocks) 
[Chow et al. 97]: nenhum tratamento específico do tema 
[Coulouris et al. 94]:  pág.s 424 - 432 (só o tratamento dos deadlocks) 
[Galli 2000]: pág.s  119 - 123 e pág.s 168 - 172 
[Sinha 97]:   pág.s 305 - 332 (só o tratamento dos deadlocks) 
[Tanenbaum 95]: pág.s   158 - 165 (apenas do ponto de vista dos sistemas transaccionais) 
 
 
T6.4 - Gestão de memória virtual distribuída 
Introdução. Mecanismos de partilha de páginas entre processadores. Modelos de equivalência entre 
réplicas. Partilha de páginas. Partilha de variáveis e objectos. Estudo de casos. 
 
[Marques e Guedes 98]: nenhuma referência ao tema 
[Chow et al. 97]: Cap. 7 pág.s 231 - 263 
[Coulouris et al. 94]:  Cap. 17 pág.s 517 - 542 
[Galli 2000]: Cap. 4 pág.s 81 - 101 (introdução) e pág.s 216 a 224 (modelos de equivalência entre 
réplicas) 
[Sinha 97]:  Cap. 5 pág.s 231 - 281 
[Tanenbaum 95]: Cap. 6 pág.s 289 - 375 
 
 
 
Tema 7 - Segurança em sistemas distribuídos 
 
O tema da segurança é hoje em dia incontornável em sistemas distribuídos. O tema é tão importante 
que pode justificar uma cadeira especializada específica ou fazer parte de uma cadeira mais geral. 
[Stallings 99] e [Schneier 96] são exemplos de livros integralmente dedicados a este tema. 
 
 
T7.1 - Segurança e controlo de acessos 
Este tema é no essencial comum aos sistemas centralizados e distribuídos, apenas as técnicas de 
realização são específicas dos sistemas distribuídos. Actores (principals) e seu isolamento. Modelo de 
controlo de acessos. Base computacional de segurança. Evolução dinâmica da matriz de controlo de 
acessos. Técnicas específicas dos sistemas distribuídos. 
 
[Marques e Guedes 98]: pág.s 243 - 261 e 288 - 290 
[Chow et al. 97]: pág.s 271 - 284 
[Coulouris et al. 94]:  breve referência às capacidades distribuídas no estudo de caso Amoeba e nos 
sistemas de ficheiros 
[Galli 2000]:  não cobre o tópico 
[Sinha 97]:  pág.s 607 - 623 
[Tanenbaum 95]: não cobre o tópico mas refere-o parcialmente no estudo de casos 
 
 
T7.2 - Segurança e autenticação.  
O nível sistema e o nível rede da segurança. Perigos e medidas de prevenção. Autenticação. Tipos de 
criptografia e sua aplicação aos sistemas distribuídos. Autenticação, canais seguros, assinaturas 
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digitais. Protocolos de estabelecimento de canais seguros. 
 
[Marques e Guedes 98]:  Cap. 6 pág.s 243 - 293 
[Chow et al. 97]: pág.s 285 - 295 
[Coulouris et al. 94]:  Cap. 16 pág.s 477 - 516 
[Galli 2000]: Cap. 11 pág.s 259 - 285 
[Sinha 97]:  Cap. 11 pág.s 565 - 641 
[Tanenbaum 95]: não cobre o tópico 
 
 
T7.3 - Segurança e autenticação - tópicos complementares e ilustrações 
Certficados digitais. Autoridades de certificação. Exemplos de aplicação da tecnologia: PGP, SSL, 
Kerberos. Controlo de acessos à rede: firewalls e outras técnicas similares. Redes privadas virtuais 
(VPN). Normas IPSec. Formalização dos processos de autenticação - lógica BAN. 
 
[Marques e Guedes 98]: breves referências dispersas ao sistema Kerberos 
[Chow et al. 97]: cobertura parcial nas pág.s 295 - 299 
[Coulouris et al. 94]:  cobertura parcial nas pág.s 495 a 512 
[Galli 2000]: pág.s 259 - 285 cobertura parcial de algumas ilustrações 
[Sinha 97]:  Cap. 11 pág.s 565 - 641 cobertura parcial de algumas ilustrações 
[Tanenbaum 95]: não cobre o tópico 
 
 
 
Tema 8 - Sistemas transaccionais 
 
Os sistemas transaccionais permitem responder às necessidades de tolerância a faltas em ambientes em 
que são toleradas indisponibilidades momentâneas do serviço. Em ambientes distribuídos onde se 
pretende garantir algum grau de tolerância a faltas, estes sistemas são incontornáveis na medida em que 
asseguram semânticas bem definidas e adequadas das computações distribuídas sempre que estão em 
jogo operações decomponíveis em múltiplas operações elementares. O tema é tão importante que pode 
justificar uma cadeira especializada específica, ou fazer parte de uma cadeira mais geral. [Bernstein et 
al. 97] é um exemplo de suporte a esse tipo de cadeira. As unidades de conhecimento apresentadas 
podem ser tratadas com graus de detalhe muito variáveis. 
 
 
T8.1 - Introdução à noção de transacção 
Multi-operações em memória volátil e persistente e sua semântica. Definição de transacção e suas 
propriedades: atomicidade, coerência, isolamento e durabilidade. O problema da disponibilidade. 
Rediscussão do problema da semântica do RPC. 
 
[Marques e Guedes 98]: pág.s 318 - 324 
[Chow et al. 97]: pág.s 123 - 125 
[Coulouris et al. 94]:  Cap. 12 pág.s 353 - 375 
[Galli 2000]: pág.s 208 - 215 
[Sinha 97]:  pág.s 453 - 459 
[Tanenbaum 95]: pág.s 145 - 153 
 
 
T8.2 - Transacções e controlo de concorrência 
Serialização. Relação com a propriedade da coerência. Controlo de concorrência: controlo baseado em 
locks, controlo baseado em estampilhas temporais. Métodos optimistas. Deadlocks e controlo de 
concorrência.  
 
[Marques e Guedes 98]: pág.s 324 - 331 
[Chow et al. 97]: pág.s 207 - 218 
[Coulouris et al. 94]:  Cap. 13 pág.s 377 - 408 e pág.s 422 - 424 
[Galli 2000]: o assunto não é tratado de forma específica 
[Sinha 97]:  pág.s 464 - 471 
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[Tanenbaum 95]: pág.s 154 - 158 
 
 
T8.3 - Transacções, coerência, durabilidade e recuperação 
Concorrência, faltas e propriedades das transacções. Técnicas de logging e de cópias privadas. 
Idempotência, desfazer e refazer operações. Estados da transacção perante as faltas. Algoritmo de 
recuperação. 
 
[Marques e Guedes 98]: pág.s 331 - 324 
[Chow et al. 97]: referido na II parte do livro dedicada a algoritmos 
[Coulouris et al. 94]:  pág.s 450 - 461 
[Galli 2000]: o assunto é ignorado 
[Sinha 97]:  pág.s 459 - 464 
[Tanenbaum 95]: assunto quase omitido 
 
 
T8.4 - Transacções em sistemas distribuídos 
Arquitectura do sistema transaccional distribuído. Protocolo de consenso atómico. Tratamento do 
controlo de concorrência, locking e recuperação de transacções distribuídas. 
 
[Marques e Guedes 98]: pág.s 343 - 352 
[Chow et al. 97]: pág.s 125 - 127 (só consenso atómico). Referido também na II parte do livro dedicada 
a algoritmos 
[Coulouris et al. 94]:  pág.s 409 - 424 
[Galli 2000]: pág.s 225 - 230 (só consenso atómico). 
[Sinha 97]:  pág.s 471 - 474 (só consenso atómico). 
[Tanenbaum 95]: pág.s 153 - 154 
 
 
 
Tema 9 - Tolerância a faltas e métodos de replicação 
 
O tema é tão importante que pode justificar uma cadeira especializada ou fazer parte de uma cadeira 
mais geral.  [Birman 96] por exemplo é integralmente dedicado ao tema. 
 
 
 
T9.1 - Introdução à tolerância a faltas 
Noções de base sobre faltas em sistemas distribuídos. Origem das faltas, tipos de faltas, propriedades 
dos sistemas do ponto de vista das faltas. Sistemas síncronos e assíncronos.  Introdução às técnicas de 
tolerância a faltas: primário / secundário, redundância activa. Grau de tolerância a faltas. Fiabilidade e 
disponibilidade. 
 
[Marques e Guedes 98]: pág.s 301 - 311 
[Chow et al. 97]: Nenhuma introdução específica ao tema 
[Coulouris et al. 94]:  pág.s 461 - 464 
[Galli 2000]: o assunto não é tratado 
[Sinha 97]:  o assunto não é tratado 
[Tanenbaum 95]: pág.s 212 - 217 
 
T9.2 - Técnicas de tolerância  a faltas e de replicação de dados 
Replicação activa e passiva. Apresentação e discussão do problema da equivalência de réplicas Acordo 
e consenso em sistemas bizantinos. Replicação activa, grupos e difusão atómica. Sincronia virtual. 
Transacções e consensos, maioritários e por quoruns. Técnicas de replicação optimista. Modelo gossip. 
 
[Marques e Guedes 98]: pág.s 311 - 318 (breve introdução pouco completa) 
[Chow et al. 97]: parte das técnicas de replicação de dados são introduzidas nas pág.s 218 a 225 
[Coulouris et al. 94]:  pág.s 464 - 472 (geral), pág.s 311 - 351 (replicação de dados) e pág.s 432 - 445 
(replicação com transacções) 
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[Galli 2000]: o assunto não é tratado 
[Sinha 97]:  pág.s 139 - 154 (grupos e sincronia virtual) 
[Tanenbaum 95]: pág.s 217 - 219 (geral), pág.s 99 - 115 (grupos) e pág.s  270 - 272 (consensos) 
 
Tema 10 - Sistemas de objectos distribuídos 
 
O middleware orientado pelos objectos de apoio à construção de sistemas distribuídos é uma das faces 
visíveis dos sistemas distribuídos para os programadores de aplicações. As outras são as bases de dados 
distribuídas, os sistemas transaccionais clássicos e os sistemas de mensagens persistentes distribuídos. 
O tema dos sistemas middleware orientados pelos objectos é tão importante que pode justificar uma 
cadeira especializada. 
 
T10.1 - Sistemas de objectos distribuídos. 
Objectivos destes sistemas. Os problemas envolvidos: nível de integração com o sistema e com as 
linguagens, localização de objectos, invocação remota/local, persistência, activação, migração, 
replicação, reciclagem. 
 
[Marques e Guedes 98]: breves referências pág.s 458 - 464 
[Chow et al. 97]: não aborda o tema 
[Coulouris et al. 94]:  não aborda o tema 
[Galli 2000]: pág.s 127 - 137 apresenta alguns exemplos de sistemas de objectos distribuídos 
[Sinha 97]:  não aborda o tema 
[Tanenbaum 95]: não cobre o tópico mas refere-o parcialmente no estudo de casos 
 
 
T10.2 - Sistemas de objectos distribuídos - ilustrações com midleware 
Arquitectura proposta pelo Object Management Group (OMG) e o sistema CORBA. IDL Corba. 
Realização. O sistema RMI. Realização. DCOM. Realização. Comparação. 
 
[Marques e Guedes 98]: breves referências pág.s 464 - 470 
[Chow et al. 97]: não aborda o tema 
[Coulouris et al. 94]:  não aborda o tema 
[Galli 2000]: pág.s 138 - 148 (introduz DCOM e CORBA de forma muito breve) 
[Sinha 97]:  não aborda o tema 
[Tanenbaum 95]: não aborda o tema 
 
Tema 11 - Algoritmos distribuídos 
 
O tema dos algoritmos distribuídos corresponde a uma perspectiva mais teórica e científica sobre os 
sistemas distribuídos. As unidades de conhecimento relacionadas com este tema raramente são 
introduzidas ao nível de licenciatura e mesmo quando introduzidas no nível pós-graduado 
correspondem a abordagens geralmente muito especializadas, não muito directamente relacionadas 
com a perspectiva tecnológica ou de engenharia. Este aspecto justifica porquê este tema não é 
geralmente tratado pelos livros mais generalistas de suporte ao ensino dos sistemas distribuídos. Com 
efeito, dos livros que analisámos, mais directamente dirigidos ao suporte directo do ensino dos sistemas 
distribuídos, apenas um deles lhe dedica um conjunto de capítulos. Os seus autores indicam no prefácio 
que esses capítulos nasceram do suporte a uma cadeira de pós-graduação. 
 
O tema corresponde a várias unidades de conhecimento que devem abordar não só os modelos de 
sistemas distribuídos e métodos matemáticos de demonstração de propriedades, como várias categorias 
de algoritmos, para diversos tipos de contextos. Pelas razões apontadas anteriormente, e tendo em 
consideração os objectivos deste texto, esses temas são resumidos numa só unidade de conhecimentos 
que é apresentada a seguir. 
 
Propriedades e modelos de sistemas distribuídos. Eventos. Relógios. Causalidade. Vistas distribuídas. 
Modelização de algoritmos distribuídos. Faltas. Algoritmos de eleição e votação. O problema do 
acordo distribuído. Gestão de réplicas. Algoritmos de difusão. Checkpointing e recuperação. 
 
[Marques e Guedes 98]: não aborda o tema 
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[Chow et al. 97]: Cap.s 9 - 13, pág.s 321 - 533 
[Coulouris et al. 94]:  não aborda o tema 
[Galli 2000]: não aborda o tema 
[Sinha 97]:  não aborda o tema 
[Tanenbaum 95]: não aborda o tema 
 
[Mullender 93] dedica vários capítulos aos modelos, algoritmos e à formalização de várias técnicas 
bem conhecidas de sistemas distribuídos. [Lynch 96] é integralmente dedicado a este tema. 
 
 
Tema 11 - Tempo real e distribuição 
 
Os sistemas distribuídos de tempo real são sistemas especializados que têm, tal como os sistemas 
tolerantes a faltas, que responder a requisitos muito específicos, característicos dos sistemas de controlo 
de processos, por oposição aos sistemas orientados para transacções sem requisitos temporais 
específicos. Trata-se de um tópico especializado que deve ser tratado ao nível de pós-graduação de 
preferência. Os capítulos 16 a 19 de [Mullender 93] dão uma panorâmica dos problemas envolvidos na 
concepção destes sistemas. Uma breve introdução incluiria os seguintes temas: 
 
Introdução e motivação do sistemas de tempo real. Caracterização destes sistemas. Comunicação em 
tempo real. Escalonamento em tempo real. 
 
[Marques e Guedes 98]: não aborda o tema 
[Chow et al. 97]: não aborda o tema 
[Coulouris et al. 94]:  não aborda o tema 
[Galli 2000]: breve referência na introdução pág.s 16 - 17 
[Sinha 97]:  não aborda o tema 
[Tanenbaum 95]: pág.s 223 - 240 
 
 
 
Tema 12 - Estudo de casos detalhado 
 
Mach, Chorus, Amoeba, Windows 2000, Clouds, ONC, DCE e eventual comparação de alguns 
dos sistemas 
 
[Marques e Guedes 98]: breves referências dispersas aos sistemas Mach, ONC, DCE 
[Chow et al. 97]: breves referências a alguns sistemas 
[Coulouris et al. 94]:  Cap. 18 pág.s 545 - 616 (não cobre Windows, ONC e DCE) 
[Galli 2000]: Cap. 12 pág.s 289 - 330 (só cobre o Windows 2000) 
[Sinha 97]:  Cap. 12 pág.s  642 - 730 (cobre Mach, Amoeba, V-System e Chorus) 
[Tanenbaum 95]: Cap.s 7, 8, 9 e 10 pág.s 376 - 576 (não cobre Windows, Clouds e ONC) 
 
 
Tema 13 - Outros tópicos sobre sistemas distribuídos 
 
Existem muitos mais temas sobre sistemas distribuídos que são importantes do ponto de vista do 
ensino. Com efeito, se considerarmos a possibilidade de leccionar cadeiras opcionais avançadas ou 
especializadas, a nível de licenciatura ou de pós-graduação, o leque de tópicos e unidades de 
conhecimento a considerar é mais vasto do que o apresentado. 
 
Por um lado alguns dos temas apresentados podem ser tratados com mais profundidade. Candidatos a 
esse tratamento aprofundado são os temas: 
 
ïSegurança 
ïSistemas transaccionais distribuídos 
ïSistemas tolerantes a faltas 
ïSistemas de tempo real 
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ïAlgoritmos distribuídos 
ïSistemas middleware, etc. 
 
 
Por outro lado é também  possível considerar temas mais directamente relacionados com zonas 
aplicacionais ou emergentes como por exemplo: 
 
ïSistemas multi-média distribuídos  
ïSistemas colaborativos distribuídos 
ïSistemas móveis 
 
Este tipo de tópicos dificilmente têm cabimento a nível de uma cadeira de base sobre sistemas 
distribuídos mas podem ter sentido em cadeiras complementares, obrigatórias, opcionais ou de pós-
graduação. 
 
No parágrafo seguinte passaremos a analisar alguns exemplos de cursos, leccionados em diferentes 
universidades, onde os diferentes temas atrás introduzidos são leccionados com diferentes graus de 
ênfase e de detalhe. 
 
 
 
4. Análise de diversos cursos 
 
Com a generalização da Internet e dos servidores WEB é relativamente fácil encontrar documentação 
sobre cursos sobre sistemas distribuídos proferidos noutras universidades. Claro que este meio tem 
também os seus defeitos dado que os materiais acessíveis por esta via são geralmente parciais e muitas 
vezes estão desactualizados. Por outro lado, nem sempre é possível saber qual o carácter da cadeira 
(opcional / obrigatória / ano e nível / pós -graduação, etc.). Apesar de tudo é possível ter uma visão 
aproximada através da qual se podem tirar algumas conclusões, sobretudo de carácter qualitativo. Com 
efeito, após alguma pesquisa e análise dos conteúdos, seleccionámos 13 exemplos de cursos que 
apresentamos em seguida e que ilustram em larga medida a gama de opções tomadas nas diferentes 
universidades. 
 
4.1 Conclusões gerais da análise de outros cursos 
 
Sistemas distribuídos é um tópico dos últimos anos dos cursos na medida em que está dependente de 
redes de computadores, sistemas de operação, programação e maturidade em geral na utilização de 
meios computacionais e de comunicação. Na maioria das universidades analisadas as cadeiras a que 
tivemos acesso aparecem no final do curso ou ao nível pós-graduado.  Em geral, as cadeiras de nível 
pós-graduado são também acessíveis aos alunos avançados em fim de graduação. 
 
A quantidade de matéria leccionada em cada cadeira é muito significativa, mesmo nas de carácter 
generalista a quantidade é bastante significativa, cobrindo as cadeiras mais temas do que os ensinados 
até ao momento, em particular na cadeira de Sistemas Distribuídos I da FCT/UNL. Também se exige 
uma participação bastante activa do aluno através da preparação prévia das aulas, de leituras 
complementares e da realização de  trabalhos laboratoriais. Só desta forma é possível cobrir uma lista 
tão extensa de temas e de unidades de conhecimento. 
 
A matéria está longe de estar estabilizada. Por exemplo, actualmente, no que toca a sistemas de 
operação, os tópicos estudados e cobertos pelos livros estão relativamente uniformizados sugerindo que 
existe uma razoável unanimidade de opinões sobre o que é importante ou não leccionar nos diferentes 
cursos. As variantes que se notam têm sobretudo a ver com aquilo a que poderiamos chamar tópicos 
complementares ou tópicos avançados. Em sistemas distribuídos a situação é bem diferente. A razoável 
variação das matérias leccionadas  nas diferentes cadeiras sobre sistemas distribuídos ilustra a falta de 
estabilidade do tema do ponto de vista curricular. Apesar de tudo é fácil de identificar um conjunto 
central de temas e de bibliografia de base. 
 
Até recentemente não existiam muitos livros especializados e autónomos de suporte ao ensino de 
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graduação ao  nível de licenciatura. A primeira edição de [Coulouris et al. 94] que data de 1989 era 
uma tentativa tipo colectânea de notas de curso e de estudo de casos de sistemas distribuídos de suporte 
a cursos de pós-graduação. A segunda edição, continua, no essencial, a ser um texto em que mais de 
dois terços estão pensados para o apoio a cursos tendencialmente de pós-graduação. [Mullender 93], 
editado em 1993, é também uma colectânea de artigos e notas de curso de suporte a um curso avançado 
de pós-graduação. [Tanenbaum 95], editado em 1995, é o primeiro livro que aparece organizado como 
um livro escolar mais convencional, pelo menos na primeira parte do livro, mas cuja segunda parte é 
também uma colectânea de estudo de casos. [Sinha 97], editado em 1997, [Marques e Guedes 98], 
editado em 1998 e [Gali 2000], editado em 2000, são livros cujo estilo e organização os torna mais 
acessíveis ao aluno de licenciatura. 
 
Tal como noutras áreas não estabilizadas, existe um razoável divórcio entre a tecnologia e  o tratamento 
teórico. A tecnologia está a invadir todas as áreas aplicacionais, usando soluções muitas vezes 
empíricas, incapazes de resistirem a cenários limite ou estatisticamente improváveis. Os teóricos, 
definiram modelos que têm sido usados para produzir resultados interessantes mas que partem de 
hipóteses muitas vezes pouco realistas. Fundir os dois pontos de vista na mesma cadeira é bastante 
difícil. [Chow  et al. 97], editado em 1997, tenta abordar de forma integrada os dois pontos de vista. 
 
No que se segue são apresentados exemplos de alguns cursos sobre sistemas distribuídos com base no 
material disponível na WEB. 
 
 
 
4.2 - Exemplos de cursos avançados, essencialmente teóricos, com ênfase em conceitos e modelos 
formais 
 
CS444 - Distibuted Systems and Algorithms  - Universidade de Cornell 
 
Professor: Sam Toueg 
Ano do material analisado: 1997 
Nível: cadeira opcional do último ano de licenciatura. 
Pré-requisitos: duas cadeiras obrigatórias: "Digital Systems" e "Operating Systems". 
 
Descrição do curso: algoritmos distribuídos incluindo sincronização de relógios e difusão tolerantes a 
faltas, o problema do consenso e da votação atómica, teoria da coerência de réplicas, etc. 
 
Avaliação: alguns trabalhos teóricos, exame intermédio e final. 
Bibliografia: [Lynch 96] e notas do professor. 
Material disponível on-line: apresentação incluindo cópia dos transparentes e dos trabalhos em 
http://www.cs.cornell.edu/Info/Courses/Fall-97/CS444/CS444.html 
Comentários: Os alunos têm de escolher 3 cadeiras de um grupo de 25 cadeiras avançadas opcionais. 
No elenco das cadeiras opcionais 3 estão directamente relacionadas com sistemas distribuídos (a aqui 
descrita  e ainda "Practical Distributed Systems" e "Practium in Distributed Systems" ambas sem 
material on-line). 
 
 
6.852 - Distibuted Systems  - MIT 
 
Professor: Nancy Lynch 
Ano do material analisado: 1997 
Nível: Cadeira opcional muito teórica e avançada, acessível a alunos de licenciatura e mestrado 
Pré-requisitos segundo as notas do curso: maturidade matemática, teoria da computabilidade e dos 
autómatos, sistemas concorrentes  e opcionalmente um curso de análise de algoritmos sequenciais. 
 
Descrição do curso: algoritmos distribuídos, teoria, modelos, discussão e demonstração formal das 
propriedades dos mesmos. 
 
Avaliação: exercícios teóricos (55%), exame final (30%) e participação na aula (15%). 
Bibliografia: [Lynch 96] 



RelatÛrio sobre o funcionamento da cadeira de Sistemas DistribuÌdos I da LEI da FCT/UNL         

Material disponível on-line: suportes do curso incluindo o programa detalhado e regras de 
funcionamento em http://theory.lcs.mit.edu/~serafim/6.852  
Comentários: Cadeira muito teórica e avançada. 
 
 
4.3 - Exemplos de cursos com um ênfase em modelos e conceitos de  engenharia de nível 
graduado e pós-graduado 
 
CS244A - Distibuted Systems  - Universidade de Stanford 
 
Professor: D. Cheriton 
 
Ano do material analisado: 2000 
Nível: licenciatura 
Pré-requisitos: sistemas de operação, redes de computadores, programação e maturidade na utilização 
de computadores. 
 
Descrição do curso: RPC, sistemas de operação distribuídos incluindo memória virtual distribuída, 
desenho de sistemas distribuídos orientados pelos objectos, ficheiros e serviços de directório 
distribuídos, transacções atómicas e sincronização. 
 
Avaliação: 3 trabalhos de programação (40%), exame intermédio (15%) e exame final (45%). 
Bibliografia: [Mullender 93], [Coulouris et al. 94] entre outros. 
Material disponível on-line: material acessível através do utilizador "guest", palavra chave "guest", 
em http://courseinfo.stanford.edu/courses/CS244B. 
Comentários: cadeira introdutória ao tema, bastante completa e abrangente; baseia-se 
fundamentalmente numa perspectiva de engenharia. 
 
 
 
15-612 - Distibuted Systems  - Carnegie Mellon University 
 
Professor: Raj Rajkumar 
Ano do material analisado: 1999 
Nível: curso avançado, opcional, para o último ano da licenciatura (undergraduate). A cadeira requer 
um trabalho intensivo de projecto segundo indica o seu professor. 
Pré-requisitos: implementação de sistemas de operação e sistemas de operação. 
 
Descrição do curso: modelos e conceitos dos sistemas distribuídos, comunicação e RPCs, 
sincronização de relógios, sistemas tolerantes a faltas e replicação, transacções, sistemas distribuídos de 
objectos, sistemas de operação distribuídos incluindo memória virtual distribuída e distribuição de 
carga, segurança, sistemas distribuídos de tempo real com grande ênfase na problemática do 
escalonamento. 
 
Avaliação: vários trabalhos de projecto 
Bibliografia: [Chow 97], base do curso, e [Mullender 93] entre outros. 
Material disponível on-line: apresentação do curso incluindo material de apoio às aulas disponível a 
partir de  http://www.cs.cmu.edu/afs/cs/academic/class/15612-s99/www/class-info.html 
Comentários: Curso avançado com um grande ênfase nos aspectos conceptuais e de engenharia. 
 
 
 
Distributed Systems - Cambridge University 
 
Professor: Jean Bacon 
Ano do material analisado: 2000 
Nível: fim de licenciatura e mestrado 
Pré-requisitos: sistemas de operação, redes de computadores, segurança 
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Descrição do curso: Introdução aos sistemas distribuídos, suas características e modelos. Relógios 
físicos e lógicos e sua utilização para a ordenação de mensagens entre grupos de processos. Algoritmos 
e protocolos para replicação, coerência das réplicas, transacções, controlo de concorrência, consenso 
atómico, eleição e exclusão mútua distribuída. Comunicação: mensagens, RPC, objectos, sistemas de 
eventos. Designação em sistemas distribuídos. São depois apresentados alguns tópicos sobre controlo 
de acessos e sistemas de gestão de objectos persistentes correspondentes a trabalhos de investigação 
desenvolvidos no Computer Laboratory da Cambridge University. 
 
Avaliação: exame final. 
Bibliografia: Vários capítulos de [Bacon 98] são a base do curso. Outros livros recomendados são 
[Mullender 93], [Coulouris et al. 94] e [Tanenbaum 95]. Alguns artigos clássicos são também 
referenciados, assim como artigos sobre os trabalhos de investigação em curso no laboratório. 
Material disponível on-line: apresentação e cópia dos transparentes em 
http://www.cl.cam.ac.uk/Teaching/1999/DistSys 
Comentários: cadeira introdutória ao tema que começa por dar uma sensibilização aos temas mais 
teóricos de forma introdutória (esse é o nível a que os mesmos são tratados no livro de texto) seguida 
de uma parte baseada em perspectivas de engenharia e finalmente de introdução à investigação. 
 
 
 
CS677 - Distibuted Operating Systems  - University of Massachusetts 
 
Professor:  Krithi Ramamritham 
Ano do material analisado: 2000 
Nível: Cadeira de licenciatura do final do curso 
Pré-requisitos: sistemas de operação 
 
Descrição do curso: introdução aos sistemas distribuídos, comunicação em sistemas distribuídos 
(mensagens, RPC, RMI, multi-média), relógios, sincronização e algoritmos canónicos, transacções, 
threads e escalonamento, memória virtual distribuída, sistemas de gestão de ficheiros distribuídos, 
outros tópicos complementares. 
 
Avaliação: 5 trabalhos de casa  teóricos (20%), 3 projectos de programação (25%) , participação nas 
aulas (5%) e exames teóricos (50%). 
Bibliografia: [Tanenbaum 95]. 
Material disponível on-line: apresentação, incluindo notas de curso, etc. em http://www-
edlab.cs.umass.edu/cs677/ 
Comentários: O curso segue no essencial o livro de texto recomendado. 
 
 
 
 
CPSC662 - Distibuted Computing Systems  - Texas A & M University 
 
Professor: Riccardo Bettati 
Ano do material analisado: 2000 
Nível: Cadeira de mestrado em Computer Science (provavelmente também é opção de licenciatura) 
Pré-requisitos: sistemas de operação e redes de computadores 
 
Descrição do curso: caracterização dos sistemas distribuídos, comunicação, RPC, sincronização em 
sistemas distribuídos, comunicação em grupo, replicação de dados, memória virtual distribuída, 
sistemas de ficheiros e de nomes distribuídos, sistemas orientados objectos (CORBA, RMI), evolução 
futura. 
 
Avaliação: projectos ( 50% ) e dois exames ( 50% ). 
Bibliografia: [Coulouris 94], (é a base do curso) [Chow 97] e [Mullender 93]. 
Material disponível on-line: apresentação do curso e suportes em 
http://www.cs.tamu.edu/faculty/bettati/Courses/662/Spring-2000/course_homepage.html 
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Comentários: Curso muito focalizado numa aproximação hands-on. 
 
 
 
Level 4 - Distibuted Algorithms and Systems  - University of Glasgow 
 
Professor: Peter Dickman 
Ano do material analisado: 2000 
Nível: Cadeira opcional do último ano da licenciatura (Level 4) 
Pré-requisitos: Operating Systems, Network Systems and Advanced Programming 
 
Descrição do curso: Parte I: introdução aos sistemas distribuídos, programação com RPCs, 
implementação de RPCs, name services, authentication services, memória virtual distribuída, sistemas 
de ficheiros distribuídos e escalonamento em sistemas de operação distribuídos. Parte II - algoritmos 
distribuídos: sincronização de relógios físicos, lógicos e vistas consistentes, o problema do consenso. 
Parte III - sistemas tolerantes a faltas.  
 
Avaliação: alguns trabalhos (20%) e exame final (80%) 
Material disponível on-line:  alguma informação disponível em  
http://www.dcs.gla.ac.uk/courses/teaching/level4/modules/daas4.html 
 
 
 
Distibuted Systems  - Technical University of Vienna 
 
Professor: Mehdi Jazayeri 
Ano do material analisado: 2000 
Nível: Provavelmente trata-se de uma cadeira de mestrado 
 
Descrição do curso: introdução e motivação, a linguagem Java, o modelo cliente / servidor e 
primitivas de comunicação, introdução às redes de computadores, RPC e RMI, sistemas de designação, 
CORBA, DCOM, JAVA, JINI, algoritmos distribuídos, caching e replicação, segurança e tolerância a 
faltas. 
 
Bibliografia: [Coulouris 94], capítulos 1-5, 7-9, 11 e 16. 
Material disponível on-line: apresentação do programa e algum material sobre as lições em 
http://www.infosys.tuwien.ac.at/Staff/mj/lectureschedule.html 
Comentários: O curso é provavelmente de mestrado para alunos com formação prévia muito 
heterogénea. 
 
 
 
Sistemas Distribuídos - LEIC - Instituto Superior Técnico 
 
Professor: Alves Marques e Paulo Guedes 
Ano do material analisado: 2000 
Nível: Cadeira  do 4º ano da Licenciatura. 
 
 
Descrição do curso:  Introdução, redes de computadores, comunicação em sistemas distribuídos, RPC, 
nomes, segurança, transacções, sistemas de gestão de ficheiros distribuídos. 
 
Avaliação: testes ou exame (50%) e projecto (50%) 
Bibliografia: [Marques e Guedes 97] 
Material disponível on-line: em http://mega.ist.utl.pt/~ic-sod 
Comentários: A matéria leccionada corresponde ao livro de base do curso. 
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4.4 - Exemplos de cursos com ênfase no desenvolvimento de aplicações e software distribuído 
 
Nesta secção apresentamos um grupo de cadeiras sobre programação de sistemas distribuídos numa 
perspectiva empresarial, isto é, utilizando as ferramentas actualmente disponíveis nas empresas para 
programar sistemas distribuídos cliente / servidor. Trata-se portanto de cadeiras dirigidas à formação no 
desenvolvimento de software e não de cadeiras especializadas numa formação de base e generalista em 
sistemas distribuídos. 
 
Programação de Sistemas Distribuídos - Universidade de Coimbra 
 
Professor: João Gabriel Silva 
Ano do material analisado: 2000 
Nível: Cadeira de mestrado 
Pré-requisitos: os do mestrado, isto é, uma licenciatura adequada 
 
Descrição do curso: introdução à linguagem Java, programação concorrente na linguagem Java, 
Introdução aos sistemas de RPC, RMI e Corba. Arquitecturas de sistemas distribuídos "n-tier" para a 
Internet. JavaBeans. Projectos de sistemas distribuídos baseados nestas arquitecturas. Memória 
distribuída partilhada. Tópicos sobre replicação. Tópicos sobre agentes móveis. 
 
Avaliação: projecto (50%) e trabalho de síntese (50%) 
Bibliografia: Livros sobre a linguagem Java e apontadores WWW para ambientes de 
desenvolvimento. 
Material disponível on-line: em http://www.dei.uc.pt/~pdp_m 
 
 
046001 - Engineering Distributed Software Systems - Technion - Israel Institute of Technology 
 
Professor:  Issy Ben-Shaul 
Ano do material analisado: 2000 
Nível: Cadeira de licenciatura a nível avançado 
 
Descrição do curso: Introdução à programação orientada pelos objectos na linguagem Java. 
Introdução aos sistemas distribuídos. Programação com sockets. O modelo cliente / servidor. RPC. 
RMI. Corba. DCOM. Programação concorrente em Java. Transacções. Introdução à sincronização 
distribuída. 
 
Avaliação: trabalhos práticos e exame final 
Bibliografia: [Coulouris 94] e [Tanenbaum 95], [Farley 98] e [Lea 98] para a parte de Java. [Bernstein 
et al. 97] para a parte de transacções. 
Material disponível on-line: bastante material, incluindo parte dos suportes de ensino em 
http://www.dsg.technion.ac.il/courses/046001 
 
 
 
CS4014 - Distributed Information Systems - University of Aberdeen 
 
Professor: A. Preece 
Ano do material analisado: 2000 
Nível: Cadeira  avançada de uma Licenciatura. 
 
Descrição do curso:  Revisões sobre redes de computadores. Modelo cliente / servidor. Arquitecturas 
"n-tier". Programação distribuída usando sockets, RPC, RMI, CORBA e DCOM. Sistemas de ficheiros 
distribuídos. Replicação. Segurança. Transacções. 
 
Avaliação: testes ou exame (75%) e exercícios (25%) 
Bibliografia: [Bacon 98], [Orfali 98] e [Farley 98]. 
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Material disponível on-line:  apresentação e suportes do curso em 
http://www.csd.abdn.ac.uk/~apreece/teaching/CS4014/outline.html 
 
 
 
5. Proposta de cadeira de base de Sistemas Distribuídos 
 
A intenção deste relatório é propor o programa e métodos de trabalho de uma cadeira de base sobre 
sistemas distribuídos no contexto que foi introduzido na Introdução. Tal cadeira destina-se à LEI 
(Licenciatura em Engenharia Informática da FCT/UNL) e portanto deve tomar em consideração esta 
licenciatura, a sua experiência prévia e a sua eventual reformulação. Naturalmente, as conclusões deste 
relatório devem ser aproveitadas para reformular e melhorar desde já a cadeira de Sistemas 
Distribuídos I da LEI. 
 
Esta cadeira é uma cadeira obrigatória do 4º ano da licenciatura. Nesta cadeira os alunos contactam 
pela primeira vez com a problemática dos sistemas distribuídos. Em anos anteriores o programa tem-se 
resumido a três temas, nomeadamente, RPCs, segurança e gestão de ficheiros e nomes. Nos últimos 
dois anos tem sido também dado um quarto tema de introdução aos sistemas de programação 
distribuída orientada pelos objectos, nomeadamente CORBA e RMI.  Qualquer destes quatro temas 
tem sido tratado com bastante extensão. Por exemplo, a discussão sobre ficheiros inclui uma discussão 
significativa das problemáticas de caching, replicação e coerência de cópias e a discussão sobre 
segurança inclui bastantes ilustrações. De qualquer forma é fácil reconhecer que o essencial dos temas 
giram em torno do paradigma cliente / servidor, da sua realização e da sua aplicação em vários 
contextos. 
 
Como na LEI existem cadeiras de Redes de Computadores, Sistemas de Operação e várias cadeiras 
sobre programação e linguagens de programação que antecedem a cadeira de Sistemas Distribuídos I, 
nunca foi necessário considerar temas introdutórios, não directamente relacionados com sistemas 
distribuídos e assim deverá continuar a ser. 
 
Tal como foi apresentado na Introdução, esta cadeira é a primeira cadeira de Sistemas Distribuídos e, a 
exemplo da filosofia que é comum em muitas outras universidades, deverá, tanto quanto possível, 
passar a dar uma panorâmica mais abrangente da área. Outras cadeiras obrigatórias ou opcionais 
deverão posteriormente aprofundar alguns dos temas nela introduzidos. Assim, é necessário reformular 
o programa de Sistemas Distribuídos I e torná-lo mais abrangente mesmo correndo o risco de tratar 
alguns temas de forma introdutória. 
 
No que se segue discutiremos uma primeira cadeira sobre sistemas distribuídos para a LEI subentendo 
que, no imediato, se trata das futuras edições da cadeira de Sistemas Distribuídos I. 
 
A cadeira deverá fornecer uma base abrangente de conceitos que dêm ao aluno uma visão alargada dos 
objectivos, métodos e tecnologias disponíveis. A par desta visão alargada deve fazer o aluno contactar 
de forma concrecta com algumas das tecnologias que vai encontrar a curto prazo na sua vida 
profissional. Mas esse contacto deve estar subordinado à compreensão das aproximações e das 
metodologias e não ao contacto com produtos representativos. Este último contacto e treino deve estar 
reservado a cadeiras de âmbito mais especifico. De qualquer forma, dado o tempo disponível, o 
carácter introdutório da cadeira, o número de alunos envolvidos, e a sua formação anterior, o eixo 
central da actividade laboratorial deve continuar a ser o modelo cliente / servidor. 
 
Assim, a cadeira deverá estar organizada em três partes, nomeadamente: introdução e panorâmica 
geral, o  modelo cliente / servidor e sua concretização e utilização, e finalmente uma terceira parte onde 
seja dominante  a problemática da supressão do ponto central de falta característico do modelo cliente / 
servidor. É nesta terceira parte onde se deverão concentrar os temas que vão para além do modelo 
cliente / servidor e que fornecem uma panorâmica mais abrangente da área. 
 
A cadeira corresponde a 4 unidades de créditos com 3 horas de aulas teóricas e 3 horas de trabalho 
laboratorial assistido por semana, num total de 15 semanas lectivas. Em seguida apresenta-se o 
programa com base na lista de temas introduzias no parágrafo 3. 
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5.1 Programa das aulas teóricas 
 
I parte -  Introdução e panorâmica geral (2 semanas) 
 
T2.1 - Introdução aos sistemas distribuídos 
Definição e caracterização de um sistema distribuído. Objectivos dos sistemas distribuídos. Sistemas de 
operação distribuídos. Sistemas de operação de rede. Middleware distribuído. Aspectos de evolução 
histórica. Aspectos tecnológicos actuais. Direcções futuras. 
 
T2.2 - Terminologia e modelos de sistemas 
Nós (hosts), recursos, partilha de recursos, serviços, abertura, concurrência, tolerância a faltas, 
escalabilidade, transparência, ... Modelos físicos de sistemas distribuídos: modelo estações de trabalho 
e servidores, modelo conjunto de processadores banalizados e modelo multiprocessadores com 
memória partilhada. Estruturação em termos lógicos: modelo cliente servidor, modelo peer, grupos de 
processos, modelo memória virtual distribuída. 
 
T3.1 - Comunicação entre processos em sistemas distribuídos 
Sistemas de comunicação por mensagens e opções de realização. Programação no paradigma cliente / 
servidor e no paradigma peer. O paradigma dos grupos e suas opções de materialização. Ilustrações. 
 
 
II parte -  O  modelo cliente / servidor e sua concretização e utilização (8 semanas) 
 
T3.2 - Invocação de procedimentos remotos - RPC 
Objectivos. Tecnologia dos sistemas de RPC. Aspectos de concepção. Semântica dos sistemas de RPC. 
Exemplos: SUN/RPC, DCE/RPC. 
 
T5.1 - Sistemas distribuídos de gestão de ficheiros 
Requisitos dos sistemas de gestão de ficheiros. Arquitecturas típicas destes sistemas: sistemas statefull 
e stateless. Problemas de desempenho e de robustez. Caching e consistência. Exemplos: NFS, SMB, 
AFS, etc. 
 
T5.2 - Sistemas de gestão de nomes distribuídos 
Caracterização dos nomes e suas propriedades. Distribuição, localização, migração e suas relações com 
o sistema de designação. Arquitectura dos servidores de nomes. Estudo de casos: DNS, X.500, LDAP, 
etc. 
 
T7.1 - Segurança e controlo de acessos (referências breves) 
Actores (principals) e seu isolamento. Modelo de controlo de acessos. Base computacional de 
segurança. Evolução dinâmica da matriz de controlo de acessos. Técnicas específicas dos sistemas 
distribuídos. 
 
T7.2 - Segurança e autenticação 
O nível host e o nível rede da segurança. Perigos e medidas de prevenção. Autenticação. Tipos de 
criptografia e sua aplicação aos sistemas distribuídos. Autenticação, canais seguros, assinaturas 
digitais. Protocolos de estabelecimento de canais seguros. 
 
T10.2 (parcial) - Sistemas de objectos distribuídos - ilustrações com midleware 
Arquitectura proposta pelo Object Management Group (OMG) e o sistema CORBA. O sistema RMI e 
sua utilização. 
 
III parte - Para além do modelo cliente / servidor (5 semanas) 
 
Todos os temas que se seguem deverão ser tratados de forma introdutória. Algumas das unidades de 
conhecimento não poderão ser tratadas em todas as edições da cadeira pois o ritmo de progressão dos 
alunos não é uniforme de ano para ano e também porque não existe experiência prévia. Essas unidades 
estão marcadas como opcionais. 
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T4.1 - Introdução à sincronização em sistemas distribuídos 
Processos, estados e eventos. Sistemas síncronos e assíncronos. Tempo físico ou contínuo e breve 
referência a métodos de sincronização de relógio físicos. Relação de causalidade entre eventos. 
Relógios lógicos. Ordenação de eventos através de relógios lógicos, escalares e vectoriais. 
 
T4.2 - Algoritmos distribuídos de coordenação de processos 
Coordenação de actividades distribuídas e algoritmos distribuídos. Algoritmos distribuídos de exclusão 
mútua e de eleição. Complexidade e comportamento perante faltas. 
 
T6.4 - Gestão de memória virtual distribuída - DSM (opcional) 
Introdução. Mecanismos de partilha de páginas entre processadores. Modelos de consistência. Partilha 
de páginas. Partilha de variáveis e de objectos. Estudo de casos. 
 
T8.4 - Transacções em sistemas distribuídos (só parte do tema)  
Definição de transacção. Arquitectura do sistema transaccional distribuído. Protocolo de consenso 
atómico. Análise do protocolo e da recuperação de transacções distribuídas. 
 
T9.1 - Introdução à tolerância a faltas 
Noções de base sobre faltas em sistemas distribuídos. Origem das faltas, tipos de faltas, propriedades 
dos sistemas do ponto de vista das faltas. Introdução às técnicas de tolerância a faltas: primário / 
secundário, redundância activa. Grau de tolerância a faltas. Fiabilidade e disponibilidade. 
 
T9.2 - Técnicas de tolerância  a faltas e de replicação de dados (opcional) 
Replicação activa e passiva. Apresentação e discussão do problema da coerência das réplicas Acordo e 
consenso em sistemas bizantinos. Replicação activa, grupos e difusão atómica. Sincronia virtual. 
Transacções e consensos maioritários e por quoruns. Técnicas de replicação optimista. Modelo gossip. 
 
 
5.2 Programa das aulas práticas 
 
Passaremos agora a discutir o trabalho laboratorial que complementa as aulas teóricas. A actividade 
laboratorial está também organizada em várias partes.  Cada uma destas partes, ou unidades de 
conhecimentos, está organizada em várias fases. Geralmente os grupos de aulas sobre um mesmo 
tópico começarão por pequenas sessões de revisão ou introdução de aspectos de concretização na 
sequência das aulas teóricas. A estas introduções segue-se a realização, assistida por docentes, de 
exercícios directamente ligados com os temas em discussão. Finalmente, os alunos devem realizar um 
ou dois exercícios ou mini-projectos de maior envergadura, exigindo autonomia e integração de vários 
conhecimentos. Este(s) último(s) exercício(s) contam para avaliação. 
 
Parte I - Introdução e revisões (2 semanas) 
 
Durante as primeiras semanas da cadeira, enquanto na parte teórica se trata a introdução aos sistemas 
distribuídos, o trabalho laboratorial consistirá numa introdução à programação com mensagens 
utilizando a linguagem Java. Esta introdução permitirá consolidar a proficiência dos alunos nesta 
linguagem e rever os mecanismos de comunicação através de sockets que no essencial foram já 
introduzidos na cadeiras de Sistemas de Operação e Redes de Computadores. Serão realizados 
pequenos exercícios dirigidos. 
 
Esta parte culminará com a realização de um exercício não dirigido envolvendo comunicação por 
mensagens utilizando o pacote java.net. 
 
Parte II - SUN/RPC e NFS (7 semanas) 
 
Introdução ao sistema SUN/RPC, à sua utilização e à sua organização interna. Discussão das diferentes 
componentes do sistema e de como funcionam e interagem.  Realização de vários exercícios dirigidos 
envolvendo a utilização de RPCs. 
 
Discussão e realização de um exercício dirigido envolvendo a interface NFS e SUN/RPC.  
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Introdução e explicação das bibliotecas de segurança EURO RSA. Realização de um ou mais 
exercícios dirigidos envolvendo esta biblioteca. 
 
Realização de um exercício não dirigido envolvendo RPCs, ficheiros e segurança contando para 
avaliação. 
 
 
Parte III - Java RMI, segurança e ficheiros (3 a 4 semanas) 
 
Java RMI, discussão e realização de alguns exercícios dirigidos e realização de um exercício final não 
dirigido envolvendo RMI, SUN/RPC, segurança e acesso a recursos distribuídos, contando para 
avaliação. 
 
Nos parágrafos que se seguem discutem-se alguns aspectos suplementares relacionados com a 
organização do trabalho laboratorial e a avaliação da cadeira. 
 
Algumas cadeiras deste tipo optam pela realização de projectos extensos. Dado o carácter  obrigatório e 
introdutório da cadeira, devido ao número de alunos ser geralmente superior a 100, e devido ao facto de 
se pretender que a componente teórica da avaliação tenha um peso significativo, opta-se pela realização 
de vários exercícios de menor dimensão.  A realização de projectos extensos é preferível em cadeiras 
mais especializadas e com menos alunos. 
 
Os trabalhos laboratoriais têm de ser organizados de tal forma que estejam terminados 2 ou 3 semanas 
antes do fim das aulas para combater a tendência que os alunos têm de só se dedicarem à preparação 
para exame final somente após o fim das aulas. Outra alternativa, talvez preferível, é fazer avaliação 
contínua da parte teórica através de testes, mas esta opção implica alguma mudança de mentalidades 
dos docentes e alunos. 
 
Os exercícios dirigidos devem ser realizados nas aulas práticas com apoio directo dos professores. Os 
não dirigidos são também para realizar, no essencial, durante as aulas práticas, mas segundo uma forma 
de trabalho em que se exige mais iniciativa e autonomia aos alunos. Este tipo de exercícios, com a 
forma de mini projectos, são realizados em grupo e são essenciais para a consolidação dos 
conhecimentos dos alunos. Por esta razão são sujeitos a avaliação individualizada e contam para 25% 
da nota final. 
 
A probabilidade de a generalidade dos alunos irem usar sistemas de RPCs na sua vida profissional 
futura é pequena. Por esta razão poderia parecer que a utilização de um sistema de ajuda à programação 
distribuída orientada pelos objectos pareceria mais adequado. No entanto, atendendo a que o objectivo 
essencial da cadeira é a compreensão dos fundamentos e métodos de trabalho característicos dos 
sistemas distribuídos, é errado utilizar ferramentas de demasiado alto nível que escondem ao utilizador 
os problemas delicados e a sua realização concrecta.  
 
De facto, os actuais ambientes de programção são de tal forma sofisticados do ponto de vista do apoio à 
produtividade do programador que dispersam o aluno numa floresta de facilidades, automatismos e 
convenções que facilitam muito o desenvolvimento em geral, e o desenvolvimento das interfaces 
homem / máquina em particular, mas que escondem o essencial que está em discussão nesta cadeira. 
Por isso a sua utilização não nos parece muito adequada, sendo preferível ferramentas mais rústicas, 
mas facilmente compreensíveis e domináveis no tempo disponível para a cadeira. 
 
Por esta razão opta-se pela utilização do sistema de RPCs da SUN e do NFS. Ambos os sub-sistemas 
permitem facilmente perceber como funcionam os stubs e o run-time, são simples e podem ser mais 
facilmente analizados. O mesmo se aplica ás interfaces do NFS. Por outro lado estas ferramentas estão 
hoje normalizadas pela IETF (Internet Engineering Task Force) pelo que existe abundante 
documentação sobre as mesmas (para além da documentação fornecida pela  SUN). Finalmente 
existem implementações públicas open source. 
 
Para que os alunos não fiquem restringidos à utilização de ferramentas de bastante baixo nível, recorre-
se também à linguagem Java pois esta linguagem e os seus pacotes e sub-sistemas, nomeadamente o 
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sub-sistema RMI, são especialmente adequadas para a distribuição. Por esta razão, procura-se na 
cadeira treinar também o aluno na utilização dessas ferramentas. No entanto, não se faz muito enfâse 
em estudar ou discutir os detalhes de implementação das mesmas. 
 
 
5.3 Avaliação 
 
Como já foi sugerido e justificado acima, a avaliação baseia-se em 3 testes ou exame teórico (valendo 
75%) e vários trabalhos práticos (valendo 25%). 
 
5.4 Bibliografia 
 
No que diz respeito à bibliografia de apoio à cadeira verifica-se que é possível adoptar vários dos livros 
citados no parágrafo 3 que também constituem os títulos mais frequentemente utilizados por outras 
universidades.  
 
O livro que de forma mais completa cobre todos os temas é [Colouris et al. 94]. A única excepção é o 
tema CORBA e RMI. No entanto, e atendendo a que muitos dos capítulos, sobretudo aqueles que mais 
directamente estão relacionados com a parte III da cadeira, estão escritos pressupondo a utilização do 
livro como suporte a cursos pós-graduados, torna-se difícil recomendar apenas este livro.  
 
[Marques e Guedes 98] cobre quase totalmente as partes I e II da cadeira com excepção de CORBA e 
RMI, seguindo até uma aproximação semelhante àquela que aqui é preconizada e que é utilizada na 
FCT/UNL há já vários anos para a parte II da matéria. No entanto, o livro não cobre totalmente as 
partes I e III. Dado tratar-se de um livro em português é sem dúvida uma das primeiras referência a 
fornecer aos alunos. 
 
[Tanenbaum 95] cobre quase todos os temas seleccionados com excepção do tema segurança, coberto 
noutro livro do mesmo autor [Tanenbaum 96] e do tema CORBA e RMI. De resto, cobre bastante bem 
todos os temas, incluindo os da parte III. A única critica que se pode fazer ao livro é o seu carácter 
sintéctico e com poucas ilustrações fora do âmbito dos sistemas de operação distribuídos. 
 
[Sinha 97] também cobre uma boa parte dos temas com excepção de alguns da parte III (transacções e 
tolerância a faltas) assim como CORBA e RMI. Tem muitas ilustrações e uma linguagem acessível 
mas peca por ser demasiado volumoso. [Chow 97] cobre também bastantes dos temas mas revela 
algumas lacunas importantes na parte III e em CORBA e RMI. Para além disso destina-se sobretudo a 
um público mais ao nível de pós-graduação. 
 
Em resumo, não é possível recomendar aos alunos um único livro de texto base base do curso, o que 
estes não apreciam como é conhecido. O primeiro título a recomendar é [Marques e Guedes 98], 
complementado com [Tanenbaum 95]. Em conjunto estes dois livros cobrem o essencial dos temas 
propostos com excepção da parte sobre CORBA e RMI que pode ser coberta através de notas de curso. 
Os outros títulos referenciados no parágrafo 3 podem depois também ser citados, indicando aos alunos 
as vantagens e defeitos de cada um. Ver a este propósito o parágrafo 7 sobre bibliografia anotada e o 
parágrafo 3 que fornece uma lista bastante completa de referências directas a propósito de cada tema. 
Para além dos livros de texto deverá também ser facilitado o acesso pelos alunos a cópia de 
transparentes e outros materiais de suporte às aulas. 
 
Para as aulas práticas deverão ser usados textos e manuais dos fabricantes (SUN/RPC, NFS, Java e 
RMI), textos de apoio desenvolvidos pelos docentes durante vários anos de ensino com estas 
ferramentas, e referências bibliográficas complementares sobretudo sobre Java, RPC e NFS, as quais 
são abundantes. 
 
O parágrafo seguinte discute a problemática das cadeiras, opcionais ou não, que devem complementar a 
que aqui é discutida. 
 
6. Cadeiras complementares 
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Parece-nos que a cadeira proposta no parágrafo anterior dá aos alunos uma visão alargada, mas pouco 
aprofundada, dos conceitos e metodologias dos sistemas distribuídos. A cadeira em cuja experiência 
prévia se baseia a proposta apresentada no parágrafo anterior é hoje uma cadeira obrigatória do 4º ano e 
nada indica que deva deixar de o ser. No entanto, para que seja possível aos alunos adquirirem uma 
formação complementar na área, é necessário fornecer mais cadeiras. Tendencialmente, e dependendo 
da estrutura da LEI e da sua integração com os mestrados, essas cadeiras suplementares poderão ser 
todas opcionais. Alguns exemplos dessas cadeiras são as seguintes. 
 
 
Segurança 
 
Trata-se de uma cadeira opcional mais avançada sobre segurança em sistemas distribuídos, onde os 
alunos devam adquirir conhecimentos profundos dos métodos e conceitos de segurança mas também 
contactar com as ferramentas concrectas utilizadas ao nível software (criptografia, protocolos de 
autenticação e segurança, métodos de identificação sofisticados, transacções de valores, etc.) e infra-
estrutural (tokens e cartões hardware, firewalls, VPNs, etc.). Uma cadeira opcional com esta orientação 
passará a funcionar na FCT/UNL a partir do próximo ano lectivo. 
 
Programação de sistemas de software distribuídos 
 
Os ambientes de middleware para desenvolvimento de aplicações distribuídas orientados pelos objectos 
deverão ser objecto de uma cadeira em que a parte de projecto deverá ter um grande peso. A integração 
destes sistemas com arquitecturas cliente / servidor baseadas na WEB deve também ser contemplada a 
nível do projecto. Algumas das cadeiras referidas no parágrafo 4.4 poderão servir de fonte de 
inspiração. Uma cadeira com este tipo de perfil mas ainda está a dar os primeiros passos é a cadeira 
opcional de Sistemas Distribuídos II da LEI, que vai actualmente na sua segunda edição. 
 
 
Sistemas de Operação Distribuídos ou Complementos de Sistemas de Operação 
 
O conjunto de temas e unidades de conhecimento listadas no parágrafo 3 sob a referência Sistemas de 
Operação Distribuídos (tema T6) constitui uma proposta de programa adequado para uma cadeira 
complementar envolvendo a vertente Sistemas de Operação e Sistemas Distribuídos. O 
aprofundamento de alguns temas cobertos de forma mais superficial na actual cadeira de Sistemas de 
Operação poderão complementar os tópicos referidos atrás. 
  
 
Gestão de dados distribuídos 
 
A problemática dos sistemas transaccionais, dos sistemas de ficheiros avançados e da gestão de dados 
em ambientes móveis são tópicos de grande importância e fundamentais para os engenheiros 
envolvidos no desenvolvimento de sistemas de informação. 
 
 
Algoritmos distribuídos 
 
Uma cadeira mais formal voltada para o ensino dos algoritmos distribuídos e da sua análise é tema 
muito interessante para uma outra cadeira opcional. 
 
A actual cadeira obrigatória de Arquitectura de Sistemas e Computadores III cobre parcialmente alguns 
dos tópicos propostos nas duas cadeiras anteriores. 
 
 
Outras cadeiras 
 
Sistemas Colaborativos Distribuídos, Sistemas Multi-média Distribuídos,  Sistemas Tolerantes a Faltas, 
Sistemas Móveis, etc. são outros tantos temas que poderão justificar cadeiras opcionais caso hajam 
alunos e docentes interessados nas mesmas. 
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7. Bibliografia anotada 
 
Este parágrafo apresenta uma lista comentada de livros mais directamente relacionados com o ensino 
de Sistemas Distribuídos e áreas afins. Os livros que são referenciados no parágrafo 3 são aqui 
apresentados mais geralmente e classificados segundo a sua adequação para o suporte do ensino 
graduado e não graduado de Sistemas Distribuídos numa escala de 1 a 5 estrelas. O ensino graduado 
deverá ser também suportado em artigos clássicos ou representativos. 
 
 
[Marques e Guedes 98] J.Alves Marques e Paulo Guedes,  "Tecnologia de Sistemas 
Distribuídos," FCA, Lisboa, 1998 
 
Único livro referido de autores e língua portuguesa. É relativamente breve e fácil de ler. Aborda um 
conjunto de temas representativo das cadeiras de introdução aos sistemas distribuídos. No entanto não 
inclui os temas sincronização, sistemas de operação distribuídos e técnicas de tolerância a faltas 
baseadas em replicação. A qualidade dos capítulos é também bastante variável, sendo alguns 
relativamente superficiais e outros demasiado extensos para o interesse do tema (implementação de 
NFS por exemplo). Bom para suporte de uma cadeira de licenciatura mas parcialmente incompleto 
[***] 
 
[Bacon 98] J. Bacon, "Concurrent Systems," Addison-Wesley, (2nd edition), 1998 
 
Excelente livro de ensino da concorrencia a nível de licenciatura. Muito adequado para suporte a um 
curso de sistemas de operação moderno na medida em que introduz alguns dos temas dos sistemas de 
operação de forma inovadora, tomando desde logo em consideração a distribuição. Excelente na 
cobertura das transacções. Dificilmente pode ser o principal suporte de um curso de sistemas 
distribuídos dada a especificidade da sua abordagem. Muito pedagógico e interessante. 
 
[Bernstein et al. 97] Philip A. Bernstein and Eric Newcomer,  "Principles of Transaction 
Processing For the Systems Professional," Morgan Kaufmann, 1997 
 
Mais um livro de um autor muito citado e referido sobre o tema sistemas transaccionais. Este livro 
suporta um curso do primeiro autor destinado a pessoas que trabalham com sistemas transaccionais 
comerciais e que desejam compreender a fundo as ferramentas que utilizam. 
 
[Birman 96] K. P. Birman, "Building Secure and Reliable Network Applications,"Manning 
Publications Co., 1996 
 
Livro integralmente dedicado à problemática da fiabilidade em sistemas distribuídos. Está dividido em 
três partes muito heterogéneas. Nas duas primeiras passa em revista o essencial dos temas sobre 
sistemas distribuídos num estilo coloquial que pressupõe que o leitor já conhece o tema mas em que 
este é revisitado sob o ponto de vista da segurança e fiabilidade. Nesta perspectiva os capítulos sobre 
RPC e sistemas cliente / servidor são particularmente interessantes. A terceira e mais volumosa parte 
do livro discute de forma aprofundada as técnicas de replicação activa em sistemas assíncronos e 
síncronos. Trata-se de um livro adequado para o suporte de cursos especializados sobre sistemas 
tolerantes a faltas. 
 
[Chow et al. 97] R. Chow and T. Johnson, "Distributed Operating Systems and Algorithms," 
Addison-Wesley, 1997 
 
Este livro tem por génese  notas de curso de apoio ao ensino dos sistemas distribuídos ao nível pós-
graduado (que os autores sugerem que também pode ser usado ao nível não graduado). Tem a 
particularidade de estar dividido em duas partes, em que a primeira tem um ênfase mais tecnológico e a 
segunda mais teórico e formal. Nesta segunda parte são apresentados e analisados formalmente muitos 
algoritmos distribuídos bem conhecidos. É um livro que dificilmente pode ser recomendado como texto 
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base de suporte a uma primeira cadeira de sistemas distribuídos a um nível não graduado [***]. 
 
[Coulouris et al. 94] G. Coulouris, J. Dollimore and T. Kindberg, "Distributed Systems: Concepts 
and Design, " (2nd edition), Addison-Wesley, 1994 
 
Um dos primeiros livros editados para apoio ao estudo e ensino dos sistemas distribuídos. De forma 
geral os capítulos são bastante completos e profundos. Lamentavelmente, faltam referências aos 
sistemas orientados pelos objectos, aos sistemas tempo real e o capítulo sobre segurança está 
demasiado incompleto mas será reescrito na nova edição, prevista para este ano. Os capítulos iniciais 
são demasiado longos apesar de interessantes. Bom como livro de suporte a qualquer tipo de curso mas 
de preferência para pós-graduação. [*****] 
 
[Comer 99] D. E. Comer, "Computer Networks and Internets," (2nd edition), Prentice-Hall, 1999 
 
Um autor bem conhecido sobre redes de computadores baseadas no protocolo TCP/IP. 
 
[Farley 98] J. Farley, "Java Distributed Computing," O'Reilly, 1998 
 
Conceptualmente não é um livro muito rigoroso ou completo, no entanto ilustra de forma bastante 
completa várias técnicas directamente relacionadas com o tema da capa. 
 
[Galli 2000] D. Galli, "Distributed Operating Systems - Concepts & Practice," Prentice-Hall, 
2000 
 
Livro relativamente pequeno e sintéctico. Trata todos os assuntos de forma relativamente breve e 
superficial. Cada capítulo mais parece uma breve introdução aos temas, apresentando em contrapartida 
muitos apontadores de qualidade e relevância variáveis. Talvez possa funcionar como livro de apoio ao 
professor mas dificilmente como livro de apoio ao aluno, excepto se este o usar apenas como ponto de 
partida para o estudo. [**] 
 
[Lea 98] Doug Lea, "Concurrent Programming in Java," Addison Wesley, 1998 
 
Em conjunto com [Farley 98] constitui um dos títulos mais citados sobre programação concorrente e 
distribuída em Java. 
 
[Lynch 96] N. Lynch, "Distributed Algorithms," Morgan Kaufmann, 1996 
 
Um título clássico sobre algoritmos distribuídos. 
 
[Mullender 93] S. Mullender, "Distributed Systems," (2nd edition), Addison-Wesley, 1993 
 
Volume com a compilação das notas de suporte a um curso avançado sobre sistemas distribuídos. É 
heterogéneo pois contem capítulos muito avançados, ao lado de estudos de caso e de capítulos 
introdutórios. Mais recomendável como suporte do ensino de pós-graduação. 
 
[Orfali 98] R. Orfali and D. Harkey, "Client-Server Programming with Java & CORBA", (2nd 
ed), Wiley, 1998  
 
Um livro muito completo sobre Corba e Java. 
 
[Schneier 96] B. Schneier, "Applied Cryptography," (2nd edition), John Wiley & Sons, 1996 
 
Um clássico sobre segurança em sistemas distribuídos. 
 
[Silberschatz 98] A.  Silberschatz and P. B. Galvin, "Operating Systems Concepts," (5th edition), 
Addison-Wesley, 1998  
 
Um título clássico de apoio ao ensino dos sistemas de operação. 
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[Sinha 97] P. K. Sinha, "Distributed Operating Systems:  Concepts and Design," IEEE Press, 
1997 
 
Livro bastante volumoso mas apesar de tudo algo incompleto. Com efeito os temas introdutórios ou 
próximos dos sistemas de operação distribuídos são cobertos de forma muito completa e didáctica. No 
entanto, temas como transações, replicação e tolerância a faltas, tempo real, sistemas orientados pelos 
objectos, etc. são em larga medida omitidos. Bom apoio a uma cadeira introdutória o que é 
parcialmente contraditório com o seu volume. Bom livro de suporte a cursos introdutórios ou 
avançados sobre sistemas de operação distribuídos [***]. 
 
[Stallings 99] W. Stalligs. "Cryptography and Network Security - Principles and Practice," (2nd 
edition), Prentice-Hall, 1999 
 
Um título clássico sobre segurança em sistemas distribuídos. 
 
[Stevens 99] W. R. Stevens, Unix Network Programming, Vol. 1, 2 and 3 (2nd edition), Prentice-
Hall, 1999 
 
Um dos autores mais conhecidos sobre os protocolos TCP/IP e sua utilização. Um conhecedor de todos 
os segredos do tema. Excelentes livros pela profundidade com que os temas são discutidos, pelos 
exemplos apresentados e pela carácter quase enciclopédico com que a problemática é coberta. 
 
[Tanenbaum 95] A. S. Tanenbaum, "Distributed Operating Systems," Prentice-Hall, 1995 
 
A seguir a [Colouris et al. 94] foi o segundo livro sobre sistemas distribuídos que apareceu.  O livro  
está dividido em duas partes. Na primeira apresenta a grande maioria de todos os temas mais relevantes 
com muita eficácia, concentrando-se apenas no que é essencial. Na segunda parte, tão extensa como a 
primeira, apresenta um conjunto de estudo de casos muito aprofundado. Resulta num livro bastante 
equilibrado quer para apoio a um curso introdutório quer a um curso avançado sobre sistemas de 
operação distribuídos. [****] 
 
[Tanenbaum 96] A. S. Tanenbaum, "Computer Networks," (3th edition), Prentice-Hall, 1996 
 
Um título clássico de apoio ao ensino das redes de computadores. 
 
 
 
8. Conclusões 
 
Este relatório apresenta uma proposta de cadeira introdutória, ao nível da licenciatura em Engenharia 
Informática da FCT/UNL, ao tema dos sistemas distribuídos, tomando em consideração as 
recomendações curriculares da ACM/IEEE, a experiência de várias universidades portuguesas e 
estrangeiras, a bibliografia disponível e a experiência concreta do autor, e dos colegas que com ele 
colaboraram, no ensino sobre sistemas distribuídos. 
 
Verifica-se que se os objectivos forem concentrar numa primeira cadeira, leccionada depois dos 
sistemas de operação e das redes de computadores, um conjunto de tópicos essenciais, de carácter 
científico, metodológico e tecnológico sobre sistemas distribuídos, então as opções praticadas pelas 
diferentes universidades são relativamente semelhantes. De facto existe hoje em dia algum consenso 
sobre quais os temas essenciais e quais os opcionais e vários bons livros de texto de apoio aos 
professores.  
 
A excepção a esta regra é constituída pelos raros casos em que se opta por introduzir a problemática 
dos sistemas distribuídos desde muito cedo, num conjunto de cadeiras como as de programação, 
sistemas de operação, análise de algoritmos, redes de computadores, bases de dados, etc. 
 
Não sendo este o caso da FCT/UNL, a cadeira em questão, Sistemas Distribuídos I, aparece no curso 
quando o aluno já revela alguma maturidade, idealmente no seu 4º ano de estudo superiores. Nesta fase 
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os cursos das diferentes universidades tendem a pôr em evidência as respectivas valências específicas, 
quer em torno de especializações, quer em termos do grau de exigência dos cursos. São sobretudo estes 
factores específicos que mais influenciam o figurino dos diferentes cursos como ficou claramente 
demonstrado pela análise apresentada atrás. 
 
Um nível elevado dos cursos pressupõe um elevado nível de exigência e um racio professor / aluno 
adequado. Nos últimos anos diversos factores conduziram a uma degradação da preparação com que os 
alunos chegavam ao 4º ano. Sobretudo devido à ausência de um efectivo controlo do seu ritmo de 
progressão no curso. Tal situação conduziu a uma degradação do racio professor / aluno, ao aumento 
do número de alunos sem preparação adequada e também à necessidade de repensar o ensino do tema. 
Esperamos que as medidas que a FCT/UNL tomou recentemente para racionalizar a progressão dos 
alunos no curso (limitações importantes à progressão no curso com cadeiras em atraso), assim como o 
conteúdo deste relatório, contribuam decisivamente para o aumento da qualidade do ensino da cadeira 
de Sistemas Distribuídos I. 
 
A cadeira aqui desenhada é exigente e só pode ser conduzida com total êxito perante um conjunto de 
alunos com uma preparação adequada e motivados para um ensino exigente. Esperemos que esse  
cenário seja o que se irá verificar. 
 
 
 
 


