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1. Introdução 
Este documento apresenta o relatório sobre os objectivos, concepção, funcionamento e resultados da 
disciplina de “Complementos de Redes de Computadores” da Licenciatura de Engenharia Informática 
da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (FCT/UNL).  O mesmo foi 
elaborado como fazendo parte das provas de agregação do autor, docente responsável e regente da 
disciplina. O texto retoma, sobretudo nesta introdução, algumas das ideias resumidamente introduzidas 
em [31]. 

Analisar uma disciplina de um curso universitário exige que se tomem em consideração um conjunto 
multifacetado de requisitos e de constrangimentos que compreendem: o posicionamento e inserção na 
sociedade do estabelecimento de ensino onde o curso funciona, os objectivos, características, 
organização e funcionamento do curso no qual a disciplina se insere, os alunos que a seguem e as 
condições proporcionadas aos docentes para a execução do ensino. Neste relatório procura-se 
apresentar e justificar o trabalho desenvolvido na disciplina à luz deste conjunto abrangente de facetas. 

As universidades estão hoje expostas a desafios que as obrigam a repensar a organização dos cursos e 
das disciplinas. Estes aspectos são particularmente relevantes no caso da sociedade portuguesa com 
especial realce nas escolas superiores que professam cursos de Engenharia Informática. As mudanças 
ocorridas na sociedade e no tecido empresarial portugueses estão entre os principais factores que 
motivam estes desafios. 

Em Portugal, há apenas duas dezenas de anos, só uma pequena fracção dos alunos em idade de 
frequentarem o ensino superior ingressavam na Universidade. Nessa época, a FCT/UNL tinha uma 
dimensão bastante reduzida e muitos dos seus cursos eram percursores nas respectivas áreas. Em 
particular, os alunos do curso de Engenharia Informática estavam muito motivados para o curso e 
tinham uma preparação de base e uma literacia científica que facilitava a tarefa dos professores. O 
curso recrutava então apenas algumas dezenas de alunos com elevada média de acesso.  

Neste contexto, desde que um professor fosse competente na matéria da disciplina e conseguisse 
transmitir aos alunos o seu entusiasmo e paixão pelo tema, a disciplina acabaria por correr quase 
sempre bem. A formação centrava-se no ensino dos princípios fundamentais e orientava-se geralmente 
pelo objectivo de dar ao aluno uma sólida preparação de base. Por outro lado, as expectativas do 
mundo empresarial sobre aos licenciados em Engenharia Informática eram tais, que a grande maioria 
dos empregadores estava disposta a pagar o preço de transformar o jovem licenciado num profissional 
competente. 

Na área de redes de computadores as expectativas dos empregadores ainda eram mais baixas. Em 
meados da década de 1980 as redes públicas de pacotes eram um nicho de mercado servido apenas por 
uma única empresa, do universo TLP/CTT, que fornecia circuitos X.25. Só mais tarde, durante a 
década de 1990, uma primeira empresa privada de telecomunicações introduziu o primeiro serviço 
público baseado em frame relay. Em 1986 apenas algumas grandes empresas de serviços tinham as 
suas redes internas próprias, geralmente baseadas em X.25 ou em protocolos proprietários. A utilização 
de TCP/IP estava confinada às redes locais. Durante o ano de 1990 foi estabelecida a primeira rede 
universitária de grande âmbito (WAN) baseada em TCP/IP e a rede universitária e de investigação 
(RCCN) ligou-se à Internet global. Fora do universo universitário, poucas ou nenhumas aplicações 
distribuídas de grande âmbito eram utilizadas fora de nichos como a banca, a bolsa ou os sistemas de 
reservas de bilhetes de avião. A única rede omnipresente no tecido empresarial português era a rede de 
telecomunicações tradicional, fornecendo no essencial serviços de voz. 

De então para cá tiveram lugar diversas alterações com repercussões significativas. A informática em 
geral, e em particular as redes de computadores e as aplicações distribuídas, como que invadiram todas 
as áreas de actividade humana, quer a nível da indústria, dos serviços, do lazer, e até, a breve trecho, da 
agricultura. Simultaneamente, aumentaram significativamente as necessidades em mão de obra com 
formação superior, com especial realce ao nível de informática em geral e das redes de computadores 
em particular. A resposta dos poderes políticos, ao fazerem depender o financiamento das 
universidades do número de alunos, incentivou significativamente o crescimento do número de alunos 
admitido pelas universidades. De 1985 a 2005 a oferta de lugares em cursos de Engenharia Informática 
aumentou na área de Lisboa entre 200 e 300%. Na LEI da FCT/UNL esse aumento foi de cerca de 50 
alunos em 1985/1986 para cerca de 170 alunos em 2004/2005, isto é, de cerca de 350%. 

O aumento do número de alunos, associado à falta de clarificação do papel de diferentes tipos de 
ensino superior, em particular a confusão reinante entre o ensino politécnico e o ensino universitário, 
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aumentou necessariamente a heterogeneidade dos alunos recebidos pelos cursos universitários. A 
literacia científica e tecnológica dos alunos modificou-se também, tornando-se mais ténue e menos 
focalizada. Ao mesmo tempo, o contacto com os computadores e as redes de computadores banalizou-
se.  

Por outro lado, via diversas alterações sociais, as expectativas dos alunos, pais e empregadores 
modificaram-se também. Com efeito, os alunos prestam muito mais atenção ao factor utilidade 
imediata das aprendizagens e os empregadores aos factores relacionados com as competências reais dos 
alunos. Mais do que o gosto ou o fascínio, o factor empregabilidade condiciona cada vez mais as 
escolhas dos alunos. 

Neste contexto, a organização das disciplinas dos cursos superiores de Engenharia Informática não 
pode basear-se apenas na paixão, conhecimentos ou brilhantismo dos professores. É necessário 
conceber cada disciplina, ou conjunto de disciplinas, como um projecto tipificado, com objectivos e 
orçamento claros. É também necessário maximizar o rendimento do trabalho de todos os 
intervenientes, em particular o dos alunos, e tomar em consideração que, actualmente, as disciplinas de 
base, obrigatórias, dos cursos de Engenharia de Informática, são seguidas por centenas de alunos. 
Mesmo as disciplinas opcionais da área de redes de computadores são seguidas por várias dezenas de 
alunos. Este alargamento do número de alunos traz consigo uma maior heterogeneidade e toda a nova 
envolvente universitária e social introduz diversos desafios suplementares. 

A Licenciatura de Engenharia Informática (LEI) da FCT/UNL sempre se posicionou como uma 
licenciatura de referência na Engenharia Informática em Portugal, procurando formar profissionais com 
grandes capacidades de análise, modelação e concretização, ao nível das competências típicas que se 
esperam num engenheiro projectista. Trata-se da primeira licenciatura em Engenharia Informática do 
país, que comemorou recentemente 30 anos de existência. Por outro lado, a LEI sempre foi orientada 
no sentido de formar engenheiros informáticos generalistas, isto é, de “largo espectro” de 
conhecimentos e aptidões. 

Ao longo dos anos a LEI tem vindo a ser adaptada à evolução dos conhecimentos em Engenharia 
Informática, à evolução da relevância do peso das diferentes matérias, e adaptada ainda à envolvente 
constituída pela sociedade em que se insere e serve. Inicialmente, a LEI era seguida por um pequeno 
número de alunos, muito motivados, homogéneos e com elevadas médias de acesso ao ensino superior. 
Nos últimos anos tornou-se uma das licenciaturas com mais alunos da FCT/UNL. A média mínima de 
acesso é de 13 valores.  

Até ao fim da década de 1990 o número de disciplinas opcionais da LEI era relativamente reduzido, o 
que, aliado ao seu carácter generalista, deixava apenas espaço para uma única disciplina sobre redes de 
computadores. Esta disciplina, existente inicialmente sob a designação de “Tele-informática”, passou a 
designar-se a partir de 1994 por “Redes de Computadores”. Trata-se actualmente de uma disciplina 
obrigatória, leccionada no 1º semestre do 3º ano da LEI. 

A partir do início da presente década foram realizadas diversas adaptações no ensino dos últimos anos 
da LEI e, em particular, foram introduzidas mais disciplinas opcionais nas diferentes áreas. Tornou-se 
então possível alargar a oferta do ensino na área de redes de computadores tendo sido introduzidas 
diversas disciplinas no 5º ano, nomeadamente uma disciplina sobre segurança e a disciplina intitulada 
“Complementos de Redes de Computadores” que é o objecto deste relatório. Trata-se de uma segunda 
disciplina sobre redes de computadores, opcional, inserida numa licenciatura generalista e sem ramos 
ou perfis.  

A reestruturação do 5º ano da LEI coincidiu com um período de reorganização do ensino de pós-
graduação na FCT/UNL. O Departamento de Informática encetou nessa altura uma experiência de 
ensino integrado entre o 5º ano da LEI e a parte escolar, quer do Mestrado em Engenharia Informática, 
quer do curso de Pós-graduação em Engenharia Informática, então introduzido também. Este dois 
cursos de ensino pós-graduado estão organizados em perfis e a disciplina de “Complementos de Redes 
de Computadores” é igualmente oferecida como disciplina de base do perfil “Sistemas e Redes de 
Computadores”, isto é, como disciplina de formação geral do perfil. 

Este relatório está organizado da forma a seguir indicada. O capítulo seguinte revê os objectivos do 
ensino superior de engenharia e do ensino de redes de computadores no contexto da Engenharia 
Informática. O capítulo 3 situa a disciplina nos cursos a que a mesma é oferecida. O capítulo 4 
apresenta detalhadamente os objectivos, o programa, os métodos de trabalho e o balanço de execução 
da disciplina de Complementos de Redes de Computadores. O capítulo 5 discute, à luz do designado  
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“processo de Bolonha”, algumas perspectivas de evolução futura da disciplina e de outras disciplinas 
relacionadas.  Finalmente, o capítulo 6, apresenta um conjunto de referências bibliográficas.  

Vários anexos permitem ao leitor consultar mais facilmente informações complementares relevantes 
para a compreensão dos diferentes capítulos. Esses anexos apresentam informações sobre os cursos que 
a disciplina serve, sobre outras disciplinas que a antecedem, várias fichas sobre trabalhos laboratoriais 
e sobre o funcionamento da disciplina, inquéritos, referências bibliográficas, etc. Essas informações 
estão, em grande medida, disponíveis nas páginas de disciplinas e do Departamento de Informática, 
mas são aqui incluídas como auxiliar de leitura. Dois anexos finais estão essencialmente relacionados 
com o futuro curso de 2º ciclo e servem de suporte à temática do capítulo 5. O primeiro, anexo J, 
apresenta a Especialização em Sistemas e Redes de Computadores do futuro curso de 2º ciclo em 
Engenharia Informática. O segundo, anexo K, apresenta as fichas de diversas disciplinas dos cursos de 
1º e 2º ciclo que são referidas directamente neste relatório. 

2. Objectivos do ensino universitário em geral e do de 
redes de computadores em particular 
O ensino da tecnologia e da engenharia deve pautar-se por diversos objectivos, complementares, cujo 
peso em cada disciplina depende das características, dos objectivos e do contexto de execução 
(universidade, curso, alunos, ...) da mesma. A seguir apresentamos cada um dos objectivos que devem 
estar presentes no programa de trabalhos de uma disciplina deste tipo. 

• A paixão e o entusiasmo pelo conhecimento. Nunca será de mais realçar que um ponto de partida 
do processo de ensino universitário é conseguir que o professor transmita aos alunos a paixão pelo 
conhecimento e os conceitos da área. Sem esta paixão, é possível passar conhecimentos aos 
alunos, mas dificilmente se preenche um papel determinante do ensino superior de engenharia que 
é o de fomentar a paixão pela excelência, pela compreensão profunda, pelos métodos elegantes e 
brilhantes, pela inovação e pela sua aplicação à sociedade em geral. Este aspecto é um ponto de 
partida fundamental, muitas vezes subestimado. 

• O essencial e o secundário. Qualquer área do saber é multi-facetada envolvendo aspectos 
essenciais e outros mais acessórios ou decorrentes dos primeiros. Numa disciplina é necessário 
estabelecer desde o princípio quais os aspectos fundamentais, ao nível dos modelos e 
metodologias, que o aluno deve acabar por reter e, se possível, interiorizar. 

• Preparar a longo prazo. O que distingue um engenheiro de um técnico é que o primeiro deve ter 
as competências necessárias para saber resolver problemas novos. O técnico é treinado para a 
aplicação de métodos e técnicas familiares. O engenheiro deve ser capaz de complementar a 
capacidade de aplicação das técnicas e metodologias conhecidas com a capacidade de resolver 
problemas novos e de realizar projectos não triviais. Isso exige uma postura de abertura à 
aprendizagem contínua, ao ser capaz de questionar e ao não ter receio do desconhecido. Este tipo 
de postura só pode ser adquirida complementando uma sólida preparação de base com a 
experimentação e a prática do enfrentar o desconhecido. Só se aprende engenharia 
experimentando, construindo e testando. Seja pela via de modelos analíticos ou simulados, seja 
através de protótipos.  

• Despertar e captar a atenção do aluno. As tecnologias usadas pela Engenharia Informática e pelas 
redes de computadores têm repercussões imediatas sobre o quotidiano das pessoas e, mais 
importante ainda, está ao alcance do aluno utilizá-las imediatamente. As disciplinas que 
conseguirem fornecer conhecimentos que os alunos possam usar e testar imediatamente, estão 
numa posição privilegiada para captar a atenção e a disponibilidade dos mesmos. Mais do que um 
objectivo. Este aspecto pode ser considerado um método de trabalho. 

• Passar informação. Em disciplinas tecnológicas é importante não esquecer que o aluno deve e 
pode também adquirir a capacidade de estar informado sobre as tecnologias usadas na indústria. 
Nem sempre é fácil atingir este objectivo, mas o mesmo é importante, sobretudo numa perspectiva 
de empregabilidade. 

• Fornecer competências e dar segurança ao aluno. Na situação actual é natural que exista alguma 
pressão para a empregabilidade. Assim, os docentes, sem sacrificarem o carácter de longo prazo da 
formação que o ensino superior deve fornecer, devem tentar, se possível, conciliar de alguma 
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forma as escolhas que fazem com aquela preocupação natural dos alunos, fornecendo-lhe 
competências técnicas que incrementam a sua empregabilidade. 

• Outros objectivos. Para além dos objectivos específicos de uma disciplina existem objectivos 
globais, ou transversais, de um curso, ou de uma escola, como por exemplo fomentar a aquisição: 
de capacidade de comunicação, de competências de projectista, de uma postura de abertura à 
inovação, de uma visão sistema, da consciência das implicações sociais e éticas das actividades de 
engenharia, de orgulho na sua actividade e competência técnica, etc. 

Ao analisarmos estes diferentes objectivos verificamos que alguns deles se dirigem mais a fornecer 
conhecimentos e competências técnicas, enquanto que outros se dirigem a fomentar comportamentos, 
atitudes e aptidões. Os primeiros, os conhecimentos, são específicos de cada área do saber e portanto de 
cada disciplina. Os segundos, as atitudes, são transversais e devem ser consideradas de forma 
transversal, no conjunto das disciplinas de um curso. Por exemplo, uma cultura de excelência ou é 
assumida pelo conjunto do curso, ou dificilmente pode ser da responsabilidade de uma única disciplina.  

Também as expectativas dos alunos são determinantes. Por exemplo, se os alunos estão à espera de ter 
uma posição pró-activa ou passiva durante o curso, o rendimento final é completamente diferente. Mas, 
mais uma vez, estes aspectos não estão dependentes de uma só disciplina, mas mais do conjunto do 
curso e da própria escola em que o mesmo se insere. 

Nenhuma disciplina pode considerar com igual peso os diferentes objectivos acima introduzidos. No 
entanto, é desejável que ao se preparar uma disciplina se faça um revisão dos mesmos e se tomem 
opções sobre o peso a dar a cada um deles. É também desejável, que ao se organizar um curso, se tenha 
uma visão clara das diferentes competências e aptidões que os alunos vão poder adquirir ao longo do 
mesmo. 

Durante o actual processo de reconversão do ensino do Departamento de Informática, motivada pelo 
designado “Processo de Bolonha”, foi concretizada uma metodologia de caracterização dos objectivos 
de cada disciplina, em termos das competências e aptidões a adquirir pelos alunos estruturadas em três 
vertentes: conhecimentos, capacidades de realização ou de “saber fazer”, e “soft skills”. Os objectivos 
acima introduzidos incluem estas vertentes mas reforçam igualmente outras facetas que não devem ser 
ignoradas. 

No que diz respeito ao tema das redes de computadores é importante começar por identificar os 
aspectos essenciais que devem fazer parte da bagagem de um Engenheiro Informático. De certa forma 
poderemos designar esses aspectos como os aspectos estruturantes do conhecimento sobre redes de 
computadores para esse tipo de profissional: 

• A rede de computadores vista como um sistema. Organização, serviços, componentes e 
princípios estruturantes das redes de computadores (estrutura física e lógica, princípios 
estruturantes e de funcionamento, gestão do estado interno, multiplexagem dos canais, divisão 
de responsabilidades entre a periferia e o centro, divisão por camadas, divisão administrativa, 
...). 

• Modelos de estruturação e protocolos das aplicações distribuídas. Os modelos de 
comunicação e coordenação, os requisitos das aplicações e as técnicas de estruturação das 
mesmas (modelo cliente / servidor, modelo para-a-par (P2P), requisitos de comunicação e de 
qualidade de serviço dos diferentes tipos de aplicações, controlo in-band e out-of-band, ...). 

• Protocolos de transporte. Os requisitos e as técnicas usados ao nível dos protocolos de 
transporte e a sua incidência no desempenho e no funcionamento das aplicações. 

• Encaminhamento e auto-configuração. O encaminhamento e a auto-configuração da rede, os 
seus constrangimentos, algoritmos e técnicas fundamentais. Endereçamento e escala. 

• Qualidade de serviço. As metodologias de análise e dimensionamento da rede, da qualidade 
de serviço e do controlo da saturação. A gestão da rede e as metodologias e os mecanismos 
disponíveis para a realizar. 

• Segurança. A segurança e seus requisitos e os mecanismos disponíveis para realizar as 
políticas de segurança. 

• Canais de comunicação. A caracterização dos canais de transmissão digital e as técnicas 
usadas para a sua partilha entre os diferentes fluxos de dados. Os princípios e técnicas de 
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codificação, detecção de erros e transmissão de informação. Os protocolos usados para 
controlo directo de canais. 

Os aspectos acima enunciados privilegiam uma visão sistema e arquitectural das redes de 
computadores, assim como a sua relação com as aplicações distribuídas. Esta visão e ênfases são  
característicos dos engenheiros sistema com um forte pendor informático (Computer Science). 
Naturalmente, trata-se de ênfases e visões que não coincidem com as dos engenheiros de 
telecomunicações.  

Qualquer dos livros clássicos [1, 2, 3 e 4] de suporte ao ensino universitário sobre redes de 
computadores aborda com maior ou menor detalhe as facetas acima indicadas. Os livros [2 e 4] 
assumem claramente a mesma ênfase. Os livros [1 e 3] são mais neutros e horizontais deste ponto de 
vista. 

Para além destes aspectos existem outras facetas das redes de computadores que têm de ser igualmente 
tratadas em cursos de Engenharia Informática, mas a ênfase do seu tratamento é mais dependente das 
circunstâncias, de facetas tecnológicas ou dos objectivos específicos do curso. 

Com efeito as redes de computadores utilizam canais digitais de comunicação que em muitas 
circunstâncias são fornecidos por outro tipo de redes de comunicação, como por exemplo: redes de 
acesso, redes Ethernet e outros tipos de redes locais, redes ATM, redes ópticas, redes digitais síncronas 
(SDH), redes X.25, redes sem fios, etc. Assim, numa óptica de conhecimento mais aprofundado, ou de 
projectista, o conhecimento das tecnologias subjacentes a essas redes, assim como alguns dos 
princípios em que se baseiam, são igualmente importantes.  

Na óptica da empregabilidade e especialização geral, é desejável que o aluno contacte com os 
equipamentos e as ferramentas usadas pela indústria, quer a nível dos equipamentos que constituem as 
redes, quer a nível dos serviços aplicacionais, quer ainda a nível das ferramentas de análise, 
dimensionamento, gestão, etc. 

Finalmente, numa óptica de especialização avançada, existem facetas das redes de computadores e das 
suas aplicações que são objecto de estudos especializados como por exemplo: redes móveis em geral 
(com as facetas da mobilidade, qualidade de serviço, encaminhamento, localização, ...), redes de 
sensores sem fios, redes ópticas, mecanismos e protocolos avançados de segurança, redes de 
distribuição de conteúdos, redes lógicas (overlay networks) e redes par-a-par (P2P), etc. Alguns destes 
aspectos são mais relevantes em disciplinas de carácter avançado e de introdução à investigação. 

No que diz respeito aos conhecimentos estruturantes é possível dar mais ênfase inicial aos aspectos 
mais próximos das técnicas de codificação, transmissão, partilha de canais, encaminhamento, qualidade 
de serviço e gestão da rede, sacrificando os aspectos mais relacionados com o transporte, as aplicações 
e sua estruturação, a segurança, etc. ou, pelo contrário, dar mais ênfase a estes últimos aspectos, 
relegando para último lugar os temas mais relacionados com o funcionamento e utilização dos canais 
de comunicação. Estas aproximações à formação inicial em redes de computadores são designadas 
frequentemente por “aproximação de baixo para cima” e “aproximação de cima para baixo”. A segunda 
aproximação parece mais “natural” num curso de Engenharia Informática, enquanto que a primeira 
parece mais natural num curso de “Engenharia de Telecomunicações”. Se um curso tiver um conjunto 
significativo de alunos com muita qualidade e motivação a distinção torna-se menos relevante. 

Uma vez identificados os conhecimentos estruturantes sobre redes de computadores, é necessário 
estudar igualmente de que forma se atingem os outros objectivos do ensino, nomeadamente, de que 
forma se permite ao aluno a aquisição de competências e alguma experiência de projectista, de que 
forma se passa informação ao aluno sobre as tecnologias, de que forma ele pode adquirir algumas 
competências que lhe reforcem a empregabilidade, e ainda que métodos de trabalho são usados para 
induzir as competências e atitudes transversais que o curso deve fornecer: disponibilidade para a 
aprendizagem contínua, não recear o desconhecido, paixão pelo conhecimento e pelas soluções 
inteligentes e elegantes, ser capaz de suportar a pressão, ter uma cultura de rigor, ser capaz de se 
exprimir, comunicar e trabalhar em equipa, etc. 

Dependente do número de disciplinas existentes sobre o tema das redes de computadores, diferentes 
estratégias poderão ser usadas. No caso da FCT/UNL, dado na estrutura actual da LEI apenas existirem 
duas disciplinas directamente relacionadas com redes de computadores, poderia parecer que os 
aspectos essenciais e mais metodológicos teriam de necessariamente estar concentrados na primeira 
disciplina, adquirindo os restantes objectivos mais relevância na segunda disciplina. Esta visão parece-
nos redutora. 
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Com efeito, pretender que o aluno comece por dominar completamente todos os aspectos 
metodológicos e ferramentas conceptuais, para numa segunda fase se concentrar nos aspectos mais 
tecnológicos e aplicados é ingénuo em geral e particularmente neste caso. De facto, a compreensão das 
redes de computadores (e provavelmente quase todas as outras facetas da Engenharia Informática) 
exige uma visão integrada e de sistema, isto é, uma  visão global e multifacetada, que só é possível de 
adquirir por aproximações sucessivas. Assim, a aproximação que muitas vezes se designa por “ensino 
em espiral” é preferível. Ela consiste, na nossa interpretação, em ir revisitando cada tema, em 
diferentes disciplinas, e em diferentes ocasiões do percurso e da maturidade do aluno, abordando-os de 
cada vez segundo ângulos, ênfases e profundidades distintas. É essa aproximação que achamos 
preferível e, por essa razão, os diferentes tipos de objectivos devem estar presentes nas diferentes 
disciplinas, apesar, de como é natural, cada uma delas dar uma ênfase distinta a cada grupo dos 
mesmos. 

Uma outra faceta da discussão relaciona-se com a empregabilidade. Um curso de engenharia não pode 
deixar de considerar os aspectos de empregabilidade dos alunos finalistas. No entanto, esses aspectos 
não podem sobrepor-se aos outros objectivos atrás enunciados. Num curso como a LEI, a 
empregabilidade no que diz respeito às redes de computadores só pode ser considerada de forma séria 
na segunda disciplina. Considerá-la ao nível de todas as disciplinas só seria possível numa licenciatura 
mais orientada para os objectivos do ensino politécnico, isto é, de um ensino mais aplicado, em que os 
objectivos da formação se inclinam mais para a formação de técnicos e não de engenheiros. 

3. Inserção da disciplina de Complementos de Redes 
de Computadores nos cursos a que é oferecida 
A Licenciatura em Engenharia Informática (LEI) da FCT/UNL caracteriza-se por ser um curso 
generalista, estruturado em 5 anos lectivos1, com pouco espaço para disciplinas opcionais antes do 2º 
semestre do 4º ano. Por outro lado, tem um peso significativo de disciplinas de Matemática e de Física 
nos primeiros anos. O Anexo A apresenta alguma informação sobre a LEI. 

O grupo de disciplinas de Arquitectura de Sistemas Computacionais (ASC)2 é responsável pelo ensino 
dos tópicos de arquitectura de computadores, sistemas de operação, redes de computadores, sistemas 
distribuídos e todas as áreas afins destes temas. Em termos relativos, no quadro da LEI, o grupo de 
disciplinas é responsável por cerca de 13% dos créditos a obter pelo aluno. Em termos dos créditos a 
obter pelo aluno em disciplinas de Informática aquela percentagem sobe para 21%. 

Até ao fim do 4º ano, as disciplinas oferecidas pelo grupo de disciplinas de ASC são as seguintes: 

• Arquitectura de Sistemas de Computadores I (obrigatória do 1º semestre do 2º ano) 
• Arquitectura de Sistemas de Computadores II (obrigatória do 2º semestre do 2º ano) 
• Redes de Computadores (obrigatória do 1º semestre do 3º ano) 
• Sistemas de Operação (obrigatória do 2º semestre do 3º ano) 
• Sistemas Distribuídos I (obrigatória do 2º semestre do 4º ano) 
• Teoria da Informação (opcional do 1º semestre do 4º ano) 

As disciplinas de Arquitectura de Sistemas de Computadores I e II introduzem os temas da arquitectura 
e funcionamento interno dos computadores, assim como os serviços e paradigmas de base 
disponibilizados pelos sistemas de operação. Isto é, as duas disciplinas introduzem as máquinas 
concretas e as máquinas abstractas usadas para a execução das aplicações informáticas centralizadas. A 
disciplina de Sistemas de Operação dá uma especial ênfase à especificação e à forma de implementar 
os serviços disponibilizados pelos sistemas de operação actuais. As disciplinas de Redes de 
Computadores, Sistemas Distribuídos e Teoria da Informação serão referidas a seguir. 

A oferta de disciplinas opcionais do grupo de disciplinas de ASC é realizada, na LEI, essencialmente 
ao nível do 5º ano. Essas disciplinas opcionais do 5º ano da LEI constituem igualmente parte da oferta 

                                                           

1 O curso encontra-se na fase de transição de 5 anos para 3+2 anos. No essencial a discussão é feita no contexto do 
curso de 5 anos. No final do capítulo introduz-se a problemática da reestruturação de Bolonha e as suas 
implicações. 
2 O grupo de disciplinas compreende todas as disciplinas da área científica com o mesmo nome da LEI. 
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do perfil de Sistemas e Redes de Computadores dos cursos de Mestrado e Pós-graduação em 
Engenharia Informática, cujo funcionamento se encontra integrado com a LEI. Com efeito, a lista de 
disciplinas apresentada abaixo constituí o grupo de disciplinas de tipo B, isto é, de especialização de 
base, deste perfil. Para mais informações o leitor poderá consultar o anexo B. 

• Complementos de Redes de Computadores 
• Desempenho de Sistemas de Computadores 
• Engenharia de Sistemas de Objectos Distribuídos 
• Sistemas Computacionais Paralelos e Distribuídos 
• Segurança de Sistemas Informáticos Distribuídos 

O ensino das redes de computadores na LEI está subordinado à perspectiva generalista da licenciatura e 
ao quadro que as percentagens apresentadas acima caracteriza. Com efeito, como já foi referido, o 
ensino das redes de computadores propriamente ditas está concentrado numa disciplina obrigatória, 
leccionada no 1º semestre do 3º ano — a disciplina de Redes de Computadores, e numa disciplina 
opcional, ao nível dos último ano — a disciplina de Complementos de Redes de Computadores.  

Para além destas duas disciplinas, integralmente dedicadas ao ensino das redes de computadores, os 
alunos são ainda expostos a temas afins e complementares que são tratados em três outras disciplinas a 
seguir apresentadas: Sistemas Distribuídos I, Teoria da Informação e Segurança de Sistemas 
Informáticos Distribuídos. 

Sistemas Distribuídos I. Esta disciplina situa-se entre Redes de Computadores e Complementos de 
Redes de Computadores. Os temas tratados são temas afins, pois a disciplina contém capítulos que 
versam: 

• modelos fundamentais dos sistemas distribuídos: de estruturação (coordenação e interacção), 
de falhas e de segurança, 

• protocolos dos níveis transporte e sessão, nomeadamente, comunicação ponto a ponto 
unidireccional, invocação remota, paradigmas editor / subscritor, heterogeneidade das 
comunicações, ... 

• ambientes de desenvolvimento de aplicações distribuídas baseadas no paradigma cliente / 
servidor, 

• introdução à segurança, 
• introdução aos algoritmos distribuídos, 
• sistemas e protocolos aplicacionais genéricos (nomes e ficheiros). 

Apesar de sempre apresentados numa perspectiva de sistemas distribuídos, estes temas têm alguma 
relevância para a formação em redes de computadores, sobretudo na perspectiva de “cima para baixo”. 

Teoria da Informação. Esta disciplina, opcional, trata as problemáticas da codificação, compressão e 
cifra de dados as quais têm igualmente relevância para uma melhor compreensão de diversas facetas 
das redes de computadores. A disciplina funciona em paralelo com a disciplina de Sistemas 
Distribuídos I, no 4º ano. 

Segurança de Sistemas Informáticos Distribuídos. Trata-se de uma disciplina que trata a 
problemática da segurança de forma sistemática e alargada, incluindo diversos tópicos de carácter 
infra-estrutural como IPSec, Firewalls, detecção de intrusões, etc. ... Esta disciplina funciona em 
paralelo com a disciplina de Complementos de Redes de Computadores, no 5º ano. 

Independentemente destas relações a montante e jusante, as disciplinas directamente sobre redes de 
computadores da LEI formam um todo coerente e razoavelmente auto-contido. Para cada uma das 
disciplinas sobre redes da LEI foram escolhidas estratégias diferentes. A disciplina de Redes de 
Computadores é uma disciplina generalista e estruturante seguida por todos os alunos da LEI, com 
actualmente cerca de 200 alunos inscritos por ano. Para a disciplina de Complementos de Redes de 
Computadores, seguida por cerca de 50 alunos por ano, foi escolhida uma estratégia de disciplina com 
pendor fortemente laboratorial. Em cada uma das disciplinas é dado um peso distinto aos diferentes 
tipos de objectivos e competências a adquirir.  

Na disciplina de Redes de Computadores é dada especial ênfase à assimilação de boa parte dos 
princípios estruturantes das redes de computadores levando o aluno a compreendê-los e exercitá-los 
através de exercícios de programação, especialmente voltados para a implementação parcial ou teste de 
protocolos dos níveis aplicação, transporte e encaminhamento. O anexo C apresenta brevemente esta 
disciplina de forma a permitir ao leitor ter uma visão mais concreta da mesma. Nesse anexo é dada uma 
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panorâmica dos objectivos, evolução, métodos de trabalho e balanço da disciplina de Redes de 
Computadores de que o autor tem sido responsável e regente ao longo dos anos. A disciplina de 
Complementos de Redes de Computadores é objecto do capítulo seguinte. Antes porém de a 
abordarmos, iremos referir brevemente quais as alterações ao quadro que acabámos de introduzir, que 
foram planeadas na sequência da reestruturação da LEI de 5 anos, no quadro do processo de Bolonha. 

O Departamento de Informática da FCT/UNL (DI) decidiu reestruturar a Licenciatura em Engenharia 
Informática (LEI) de 5 anos segundo o quadro de referência 3+2, isto é, uma nova LEI, de 1º ciclo, de 3 
anos, seguida de um 2º ciclo de 2 anos, designado por Mestrado em Engenharia Informática (MEI). No 
ano lectivo de 2006/2007 terá início a nova LEI, funcionando apenas o 1º ano segundo o novo plano de 
estudos. Nesse ano lectivo os restantes anos da LEI funcionarão ainda segundo a versão de 5 anos para 
permitir a transição dos alunos para os novos cursos. No ano lectivo de 2007/2008 terá início o novo 
curso de Mestrado. Este novo curso de 2º ciclo ainda não foi registado pois a sua concepção encontra-
se numa fase de apuramento final no momento de escrita deste relatório. 

Do ponto de vista deste relatório as repercussões da reestruturação são as seguintes: 

1. Praticamente todas as disciplinas de ASC do 1º ao 4º anos da LEI de 5 anos foram encaixadas 
no plano curricular da LEI de 3 anos. Este novo curso tem dois perfis: “Ciências de 
Engenharia” e  “Informática Aplicada”. 

2. Foi introduzida uma nova disciplina designada Introdução aos Sistemas e Redes de 
Computadores, obrigatória e que funcionará no 1º ano. Esta disciplina versará uma primeira 
introdução aos sistemas digitais, à arquitectura dos computadores, aos sistemas de operação e 
às redes de computadores. No que diz respeito às redes de computadores a disciplina apenas 
introduzirá o vocabulário e as noções fundamentais sobre como funciona a Internet e algumas 
das suas mais conhecidas aplicações. 

3. A disciplina Redes de Computadores passou para o 2º semestre do 2º ano, continuando a ser 
obrigatória de todos os perfis da nova LEI. A disciplina será semelhante à actual com o 
mesmo nome, mas versará um capítulo suplementar de introdução à segurança, dada a 
relevância deste tema. 

4. A disciplina Sistemas Distribuídos I foi substituída pela disciplina de Sistemas Distribuídos 
do 3º ano da nova LEI, sendo obrigatória do perfil “Ciências de Engenharia” e opcional do 
perfil “Informática Aplicada”. 

5. A disciplina Teoria da Informação foi substituída pela disciplina Codificação da 
Informação, com grosso modo o mesmo programa e objectivos. Esta disciplina continua a ser 
uma disciplina opcional de todos os perfis da LEI. 

6. A disciplina Segurança de Sistemas Informáticos Distribuídos passará a ser uma disciplina 
de base da fase inicial do novo MEI, deixando de ser oferecida regularmente à LEI e passará a 
designar-se Segurança de Sistemas e Redes de Computadores. 

7. A disciplina Complementos de Redes de Computadores passará a ser uma disciplina de 
base da fase inicial do novo MEI, deixando de ser oferecida regularmente à LEI, e passará 
designar-se por Redes de Computadores TCP/IP. Nesta disciplina serão posteriormente 
introduzidas algumas alterações mas a discussão das mesmas será relegada para o capítulo 5. 

No capítulo que se segue será discutida a actual disciplina de Complementos e Redes de Computadores 
no quadro do seu funcionamento na actual LEI de 5 anos e no MEI tradicional. 

4. A disciplina de Complementos de Redes de 
Computadores 
No ano 2000/2001, ao mesmo tempo que a disciplina de Redes de Computadores era profundamente 
reestruturada, a secção de ASC do Departamento de Informática da FCT/UNL decidiu introduzir novas 
disciplinas opcionais. Foi neste contexto que surgiram as disciplinas Segurança de Sistemas 
Informáticos Distribuídos e Complementos de Redes de Computadores. Naturalmente, a disciplina 
opcional Complementos de Redes de Computadores tem objectivos bastante diferentes dos da 
disciplina generalista e obrigatória de Redes de Computadores. 
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4.1 Princípios orientadores 
Os princípios orientadores desta disciplina, dirigida a alunos finalistas ou quase finalistas3, consistem 
em dar uma formação que, voltando a estudar os princípios estruturantes das redes de computadores, 
forneça igualmente competências que só podem ser adquiridas num quadro hands-on: saber fazer, 
conhecer a tecnologia, experimentar as ferramentas, não recear o desconhecido, estar preparado para a 
aprendizagem de novos temas e facetas das redes. Adicionalmente, se possível, e sem sacrificar outros 
objectivos, as ferramentas usadas devem ser familiares e comuns na indústria. Finalmente, os 
objectivos transversais de fomentar as capacidades de procurar a explicação rigorosa dos fenómenos 
medidos e observados, o saber relatar, redigir e trabalhar em grupo, etc. devem igualmente ser 
considerados. 

Este conjunto de objectivos é provavelmente demasiado ambicioso, sobretudo porque alguns 
recomendariam uma disciplina essencialmente laboratorial, enquanto que outros necessitam de uma 
ênfase na teoria e no estudo de referências bibliográficas. O desafio consiste em tentar juntar ambos os 
estilos numa disciplina semestral com 2 horas de aulas teóricas e 2 horas de aulas laboratoriais, a carga 
horária semanal comum a todas as disciplinas opcionais de Informática da LEI e de tipo B do MEI. 

No que diz respeito ao ensino teórico é necessário continuar o trabalho já desenvolvido pelos alunos na 
disciplina de Redes de Computadores, completando a formação nos aspectos estruturantes, referidos no 
capítulo 2, que são menosprezados por essa primeira disciplina de redes. Mas é igualmente necessário 
voltar a visitar alguns desses aspectos dentro da perspectiva do “ensino em espiral”. Por outro lado é 
necessário ter em atenção as disciplinas obrigatórias que o aluno deveria4 ter seguido posteriormente a 
Redes de Computadores, nomeadamente Sistemas Distribuídos I, assim como as disciplinas opcionais 
que o aluno pode escolher em complemento da presente, nomeadamente Segurança de Sistemas 
Informáticos Distribuídos. 

Foi igualmente estabelecido que a disciplina deve ser suportada num laboratório de qualidade, 
permitindo que cada grupo de alunos tenha acesso a uma bancada munida de várias estações de 
trabalho, um hub, um switch e um router.5 Todos estes equipamentos têm de ser de marcas e modelos 
usados na indústria e as suas possibilidades a nível de software têm de ser tão completas e actuais 
quanto possível.  

A figura 1 mostra uma das 8 bancadas idênticas existentes actualmente no laboratório de redes. Os 
diferentes equipamentos estão interligados dentro da bancada e entre bancadas através de ligações 
baseadas em cabos UTP (interfaces RJ45) e série (com interfaces RS232/V.24 e V.35). Para não se 
bloquear o espaço laboratorial durante o semestre em que os equipamentos especializados de redes não 
são necessários, os mesmos estão montados num bastidor móvel de mesa que se pode deslocar com 
facilidade. 

4.2 Descrição da disciplina 
A disciplina destina-se a alunos com maturidade e autonomia. Poderia ser seguida por alunos sem 
conhecimentos prévios em redes de computadores caso estes estivessem dispostos a um grande 
trabalho suplementar, mas tal é desencorajado. Como geralmente há mais alunos interessados em 
seguir a disciplina que postos disponíveis no laboratório, em quase todas as edições foi necessário 
estabelecer uma ordenação baseada na nota obtida na disciplina Redes de Computadores. Estas regras 
não são impostas aos alunos do Mestrado, da Pós-graduação ou a alunos estrangeiros (projecto 
Erasmus) porque o número desses alunos é pequeno e porque em geral têm mais maturidade e 
autonomia. 

                                                           
3 Esta disciplina pode ser frequentada por alunos do 4º ano com poucas disciplinas em atraso. 
4 Na prática, alguns alunos que seguem Complementos de Redes de Computadores estão no 2º semestre do 4º ano 
e estão a frequentar simultaneamente Sistemas Distribuídos I que é desse semestre do curso. 
5 Apesar de não ter sido ainda utilizado nos exercícios actuais, cada bancada dispõe igualmente de um Access 
Point (AP). 
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Figura 1. Fotografia de uma bancada do laboratório de Complementos de Redes de Computadores 
constituída por 2 estações de trabalho com duas interfaces ethernet, 1 hub, 1 switch Cisco modelo 2950 

e 1 router Cisco modelo 2600 com 2 interfaces ethernet e 4 interfaces série. 

 

Para além das aulas teóricas, onde é exposta a matéria abaixo referida, existe uma importante 
componente laboratorial, concretizada em aulas laboratoriais, e ainda trabalho suplementar de tipo mini 
projecto para realizar extra aulas.  

A escolha dos capítulos da matéria teórica toma em consideração a lista de tópicos apresentada no 
capítulo 2 e foi ditada pelos seguintes observações: 

• os princípios arquitecturais das redes de computadores já devem estar bem assimilados em 
disciplinas anteriores; 

• as facetas mais relacionadas com as comunicações digitais, os canais de dados e as redes que 
coexistem e complementam as redes de computadores não tinham merecido uma ênfase 
suficiente e os alunos não conhecem suficientemente essas tecnologias; 

• os aspectos relacionados com a segurança são centrais mas são tratados de forma aprofundada 
noutra disciplina opcional (que no entanto os alunos da presente disciplina podem não seguir); 

• até ao momento foi decidido sacrificar, por falta de tempo, o objectivo de continuar a 
aprofundar o protocolo de transporte TCP; 

• um tratamento aprofundado da gestão, análise e dimensionamento das redes de computadores 
exige uma disciplina suplementar por si só. 

Do ponto de vista da matéria teórica, a disciplina é formada por vários capítulos, agrupados em 3 
partes. 

 

Programa das aulas teóricas 
Parte I – Transmissão e comutação de pacotes — ligações directas e redes comutadas 
Transmissão e comutação de pacotes em redes locais e metropolitanas. Métodos de controlo de 
acesso ao meio em redes baseadas em difusão. Revisões sobre Ethernet. Pontes e comutadores 
(switches) Ethernet: funcionamento, algoritmos, vantagens e limitações. Tecnologias para contornar as 
limitações em redes locais e metropolitanas baseadas em difusão (árvores de cobertura, redes virtuais e 
optimizações baseadas em IGMP). 
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Transmissão e comutação de pacotes em redes sem fios. Redes locais sem fios: funcionamento ao 
nível físico e de controlo de acesso ao meio das redes IEEE 802.11. Redes celulares - GSM. 
Mobilidade e seus problemas. IP móvel. 

Transmissão e comutação de pacotes em infra-estruturas tradicionais de telecomunicações. 
Introdução. Transmissão de pacotes “byte-oriented” e “bit-oriented”. Comutação de circuitos físicos e 
virtuais. SDH - Synchronous Digital Hierarchy. Redes ATM e redes Frame-Relay. Breve referência a 
MPLS - Multi Protocol Label Switching. 

 

Parte II – Encaminhamento e qualidade de serviço em redes IP 
Encaminhamento em redes IP. Revisões sobre encaminhamento. Objectivos e algoritmos de 
encaminhamento. Técnicas fundamentais: distance-vector e link-state. Crescimento da escala - técnicas 
e métricas mais usuais. Protocolos de encaminhamento interno: RIP, IGRP, OSPF, IS-IS. Conceitos de 
encaminhamento externo e encaminhamento hierárquico. Protocolos de encaminhamento externo: BGP 
e CIDR. IP versão 6 e encaminhamento. IP Multicasting. Algoritmos e conceitos base de 
encaminhamento em redes multicasting. Exemplos de algoritmos de encaminhamento em redes WAN.  
Encaminhamento multicasting em redes locais comutadas. 

Aplicações Multimédia. Aplicações e fluxos multimédia. Difusão de fluxos de vídeo e áudio 
interactivos e a partir de arquivos (streaming). Protocolos para transmissão de fluxos. Protocolos RTP, 
RTCP, SIP e H.232. A problemática da qualidade de serviço. 

Qualidade de Serviço e controlo de fluxos de tráfego. O problema da contenção no acesso aos 
recursos e a razão de ser de políticas de escalonamento. Saturação da rede – origem e manifestações. 
Técnicas comuns em redes ATM e em redes IP. Parâmetros de medida da qualidade do serviço. 
Requisitos dos diferentes tipos de aplicações. Limites ao desempenho. Opções de realização e 
disciplinas de gestão das filas de espera: round-robin, weighted  round-robin, weighted fair-queing, tail 
drop, random early-detection. Descritores de tipos de tráfego e sua caracterização. Modelos de gestão 
de tráfego. Fluxos, marcação e classes de tráfego. Controlo de admissão e condicionadores de tráfego. 
RSVP. Integrated services e Differentiated services. Breve referência a MPLS e qualidade de serviço. 

 

Parte III – Segurança e gestão de redes IP 
Técnicas de segurança e subdivisão de redes. Firewalls e subdivisão de redes. Endereçamento e 
tradução de endereços. Filtragem de pacotes. Gateways aplicacionais. Defesa contra ataques de 
negação de serviço. VPNs — Redes privadas virtuais. Segurança ao nível rede. Normas IPsec.  

Gestão de redes. Infra-estruturas para gestão de redes. Modelos de gestão, protocolos, segurança e 
bases de dados necessárias para gestão de redes. Estudo de caso: SNMP.  Monitores de segurança. 
Protocolos de descoberta e  de afectação de recursos. Estudo de casos: DHCP. Monitores de redes. 
Serviços de Directórios. Estudo de caso: LDAP. 

 

A primeira parte da matéria versa a tecnologia das infra-estruturas digitais de transmissão de dados. 
Trata-se de uma parte essencialmente dedicada aos canais de comunicação, isto é, aos blocos de base 
das redes IP (mesmo quando estas infra-estruturas de transmissão de dados são elas próprias redes de 
comutação de pacotes). Esta parte visa complementar os conhecimentos dos alunos em partes que 
tinham sido menosprezadas na disciplina inicial de redes. Os capítulos apresentam as diferentes 
tecnologias mas também evidenciam aspectos essenciais como: as técnicas de multiplexagem nos 
diferentes tipos de meios partilhados fixos e móveis, o desempenho dos canais e sua caracterização, o 
encaminhamento, e as problemática da escala e da qualidade de serviço quando a rede é comutada, etc.  

A segunda parte da disciplina é dedicada ao núcleo central (core) das redes de computadores 
organizadas em malha baseadas em IP: encaminhamento e qualidade de serviço. Esta parte destina-se a 
complementar o estudo de princípios estruturantes fundamentais que já tinham sido abordados 
anteriormente mas de forma mais ligeira. Ela começa por estudar os princípios subjacentes aos 
algoritmos de encaminhamento mais conhecidos assim como a sua instanciação concreta em protocolos 
de utilização corrente (RIP, OSPF e BGP).  Os algoritmos de encaminhamento multicasting e os 
protocolos que os utilizam são igualmente referidos. São depois introduzidas as técnicas usadas para 
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transmissão de fluxos multimédia pelas redes de pacotes e suas exigências específicas, partindo-se 
depois para o estudo da problemática da qualidade de serviço.  

Finalmente, a última parte é dedicada aos aspectos complementares que constituem ferramentas 
fundamentais do arquitecto de redes de computadores: mecanismos de segurança e ferramentas de 
gestão. É fácil reconhecer que o seu tratamento é mais superficial, especialmente destas últimas. 

Do ponto de vista da empregabilidade do aluno é possível reconhecer que o programa procura enfatizar 
as bases necessárias a um futuro profissional que trabalhe na área de backbones IP. É claro que a 
disciplina não forma completamente esses profissionais, mas fornece-lhe as bases necessárias para 
evoluírem posteriormente nesse sentido. 

Os diferentes tópicos acima apresentados são tratadas com maior ou menor ênfase em vários “livros de 
referência”, como por exemplo [1, 2, 3 e 4] e ainda por outros livros complementares. No entanto, 
como pode ser consultado no anexo D, que apresenta a ficha da disciplina, recomenda-se aos alunos 
que se concentrem nos livros [2] e [3] como livros de base. O anexo I apresenta a lista completa dos 
suportes bibliográficos indicados aos alunos e discute e relevância de cada referência indicada, capítulo 
a capítulo. 

O anexo G apresenta os sumários das aulas teóricas dos anos lectivos de 2004/2005 e 2005/2006. Pelos 
mesmos se constata a ênfase dada à apresentação nas aulas teóricas das diferentes partes: 

• Parte I —  9 horas (cerca de 220 slides) 

• Parte II —  13 horas (cerca de 240 slides) 

• Parte III —  6 horas (cerca de 120 slides) 

Os slides de suporte às aulas teóricas podem ser consultados na página da disciplina [11] e foram 
criados de raiz pelo autor ou adaptados de materiais disponibilizados pelas editoras dos livros [2] e [3].  

Os sumários põem igualmente em evidência que o programa previsto nem sempre é cumprido na sua 
totalidade. Por exemplo, as discussões sobre redes celulares, MPLS, Frame-relay, IPv6, alguns 
aspectos de gestão de redes, LDAP, etc. são muito sumárias ou foram omitidas. No entanto, a grande 
maioria dos tópicos podem ser tratados com algum conforto. A problemática das aulas teóricas e seu 
programa é discutida de novo na secção 4.4. 

A parte laboratorial da disciplina está intimamente relacionada com a parte teórica e é constituída por 
trabalhos, ver a secção 4.3, onde todas as bancadas cooperam para realizarem configurações de rede 
particulares e se fazem medidas e testes com diversas ferramentas (iperf, tcpdump, ethereal, debug 
Cisco, etc.). Os alunos elaboram, depois das aulas, relatórios com resumos da teoria, sínteses 
complementares e apresentação e discussão dos resultados. Por exemplo, no subconjunto final dos 
trabalhos práticos é montada uma interligação de redes locais através de routers ligados por linhas série 
V.35, com encaminhamento ponto a ponto baseado em OSPF e multicasting baseado em PIM-SM, e 
são depois gerados diversos fluxos de tráfego UDP e TCP e medidos os tempos de trânsito, percas de 
pacotes e jitter, com diferentes politicas de gestão das filas de espera e da qualidade de serviço. 

Os trabalhos práticos têm os seguintes objectivos: 

• consolidar os conhecimentos discutidos nas aulas teóricas; 

• ganhar proficiência no controlo e parametrização de equipamentos usados na indústria e ver 
uma rede real a ser montada e gerida; 

• ganhar aptidões de recolha de medidas e de análise das mesmas;  

• ganhar aptidões de sintetizar tópicos e saber redigir relatórios; 

• e, finalmente, mas em menor medida, ganhar alguma sensibilidade para os problemas do 
projectista e  do gestor de uma rede IP. 

Para além dos trabalhos laboratoriais semanais, os alunos podem realizar um mini projecto que consiste 
no estudo de um tema complementar, com eventual realização de testes laboratoriais e realização de 
uma síntese. Em geral, estes trabalhos têm sido usados para completar, de forma personalizada, o 
programa das aulas teóricas. Na secção 4.4 discutem-se os resultados dos mini projectos assim como as 
razões pelas quais nem todos os objectivos têm sido alcançados exactamente da forma como têm sido 
planeados. 



- 14 - 

A avaliação da disciplina tem variado de ano para ano em função do peso dado ao mini projecto. Em 
vários anos lectivos foi a seguinte: o exame final valia 50%, 25% eram obtidos com base na 
participação nas aulas e na classificação dos relatórios das aulas práticas e 25% eram obtidos com base 
na classificação do mini projecto, realizado fora das aulas. Em anos mais recentes o mini projecto 
passou a opcional tendo o seu peso na classificação final sido absorvido pelos trabalhos laboratoriais e 
por um bónus extra. O anexo D apresenta as fichas da disciplina nos dois últimos anos lectivos e 
permite verificar de forma mais clara como tem evoluído a avaliação.  

4.3 O trabalho laboratorial e o mini projecto 
A componente presencial e directamente assistida do trabalho laboratorial consiste na realização, em 
grupo, de um conjunto de trabalhos práticos com a duração de 1, 2 ou 4 horas. Estes trabalhos, 
apresentados de forma detalhada no anexo E, destinam-se a levar os alunos a experimentarem 
directamente, ou a complementarem, os tópicos que foram discutido nas aulas teóricas. Eles são os 
seguintes: 

• Trabalho 1 (4 horas). Montagem de redes locais baseadas em hubs e baseada em switchs. 
Análise dos endereços, máscaras, pacotes e protocolos através dos programas tcpdump e 
ethereal. 

• Trabalho 2 (2 horas). Realização de medidas de tempos de trânsito, capacidade, jitter e taxa 
de perca de pacotes com a rede pouco carregada e muito carregada. Comparação dos 
comportamentos dos dois tipos de redes (hubs e switchs). Análise das implicações da 
utilização ou não de canais full-duplex. 

• Trabalho 3 (4 horas). Árvores de cobertura e algoritmos para a sua construção. Protocolo 
STP. Parametrização do sistema IOS dos switchs Cisco. Algoritmos de aprendizagem e LANS 
virtuais. Discussão sobre capacidade e optimização de uma rede comutada. 

• Trabalho 4 (2 horas). Montagem da rede local da bancada. Análise e parametrização do 
protocolo DHCP. Sistema IOS. Protecção de um router Cisco. 

• Trabalho 5 (4 horas). Montagem de uma rede WAN com encaminhamento baseado em RIP. 
Análise do protocolo e seu comportamento. Encaminhamento multi-caminho, testes e 
medidas. Tempo de convergência. Tradução de endereços via NAT. 

• Trabalho 6 (2 horas). Montagem de uma rede WAN com encaminhamento baseado em OSPF. 
Análise do protocolo e seu comportamento. Encaminhamento multi-caminho, testes e 
medidas. Tempo de convergência. 

• Trabalho 7 (1 hora). Politicas de escalonamento de pacotes FIFO e fair queuing — teste e 
medidas de desempenho na presença de vários fluxos. 

• Trabalho 8 (1 hora). Protocolo IGMP. Encaminhamento multicasting numa WAN baseado no 
protocolo PIM-SM. 

• Trabalho 9 (2 horas). Fluxos de tráfego multimédia e fluxos elásticos num ambiente de 
multicasting e estudo de politicas de escalonamento baseadas em fair queuing e class based 
fair queuing. Medidas e estudo comparativo. 

• Trabalho 10. Segurança baseada em filtragem de pacotes com e sem estado em IOS Cisco. 

• Trabalho 11. O protocolo SNMP. Activação dos agentes e consulta através de clientes. 

O Anexo G apresenta os sumários das aulas práticas. Pelos mesmos se verifica que não tem havido 
hipóteses de executar os trabalhos 10 e 11. Por esta razão, os enunciados dos mesmos não foram ainda 
consolidados e os mesmos não figuram no anexo E. 

Dada a dimensão dos trabalhos e o facto de que muitos deles implicam a coordenação das diferentes 
bancadas, a intervenção do docente na resolução parcial dos problemas e na recolha de medidas é 
crucial para o êxito dos mesmos. Por outro lado, a experiência é profundamente gratificante dado ser 
possível observar no laboratório a aplicação directa dos princípios teóricos e discutir com os alunos os 
resultados obtidos que, frequentemente, são muito ricos em ensinamentos. A figura 2 mostra o aspecto 
de uma aula prática. 

A outra parte do trabalho em grupo é constituída pelo mini projecto para realizar fora das aulas. Esta 
componente do trabalho dos alunos tem variado de ano para ano. Na primeira edição os alunos 
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desenharam e dimensionaram um backbone regional. Nas últimas edições foram propostos diversos 
trabalhos como por exemplo:  

• autenticação em redes sem fios através de 802.11i,  
• autenticação em redes comutadas através de 802.1x,  
• protocolos Radius e LDAP,  
• análise e estudo do protocolo Fast STP, 
• engenharia de tráfego em redes Ethernet comutadas, 
• redes sem fios ad hoc e encaminhamento IP,  
• desempenho de 802.11 quando um utilizador se desloca, 
• protocolo SNMP e sua utilização, 
• IPv6, 
• simulação de redes através de ns2,  
• testes de desempenho através do Distributed Benchmark System,  
• protocolo SIP e telefonia IP,  
• testes de multicasting em redes sem fios,  
• montagem de uma VPN através de IPSec em equipamentos Cisco,  
• montagem de um firewall usando um router Cisco com stateful packet inspection,  
• análise do tráfego IP gerado por câmaras de vigilância,  
• introdução à problemática da localização em redes sem fios,  
• introdução às redes sem fios de sensores, etc... 

Estes trabalhos destinam-se a complementar os temas discutidos nas aulas teóricas e práticas 
fornecendo aos alunos que os executam competências suplementares. Nos últimos três anos foram 
executados por grupos de alunos 7 dos trabalhos acima propostos. Na secção que se segue voltaremos a 
discutir os resultados desta faceta do trabalho dos alunos. 

4.4 Funcionamento, resultados e análise 
Incluindo o presente ano lectivo, a disciplina teve cinco edições tendo a primeira sido realizada em 
2001/2002. Nessa edição a disciplina teve 19 alunos inscritos, 16 foram avaliados (84%) e 15 foram 
aprovados (93% dos avaliados e 78% dos inscritos). Nessa altura existiam apenas 4 bancadas. 

O anexo F apresenta as fichas de execução pedagógica da disciplina nos três últimos anos. Pelas 
mesmas se pode verificar que no ano lectivo de 2003/2004 a disciplina teve 26 alunos inscritos, 20 
foram avaliados (77%) e 17 foram aprovados (85% dos avaliados e 65% dos inscritos). No ano lectivo 
de 2004/2005 a disciplina teve 48 alunos inscritos, 37 foram avaliados (77%) e 32 foram aprovados 
(86% dos avaliados e 67% dos inscritos) e em 2005/2006 a disciplina teve 52 alunos inscritos, dos 
quais 41 (79 % dos inscritos) foram avaliados até ao momento. 

O número de alunos de pós-graduação ou mestrado é geralmente bastante baixo (4 ou 5 em cada ano). 
De facto os ex-alunos da LEI interessados neste tema já têm a disciplina feita quando chegam ao 
mestrado e a maioria dos alunos do MEI ou da PGEI oriundos de outras universidades, são em menor 
número e têm dificuldade em seguir uma disciplina com um peso laboratorial tão significativo dado, 
frequentemente, já terem uma ocupação profissional. 

A subida do número de alunos deve-se à consolidação da disciplina, ao aumento do número de 
bancadas disponíveis e ao aumento do número de turnos. A disciplina arrancou com apenas 4 bancadas 
e 1 turno, tendo atingido no final de 2005/2006 8 bancadas e 2 turnos. Todos os anos têm existido mais 
alunos a desejarem frequentar a disciplina do que lugares disponíveis e geralmente tem sido feita uma 
triagem baseada na nota da disciplina de Redes de Computadores. Tal explica porque razão geralmente 
apenas entre 75% a 80% dos alunos inscritos são avaliados pelo menos uma vez. Com 8 bancadas  
pensamos que o número de alunos poderá estabilizar à volta dos 50 anuais, para os quais são previstos 
dois turnos práticos semanais e um único turno teórico. 
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Fig. 2. Panorama geral do laboratório de redes 

Como não poderia deixar de ser, uma disciplina deste tipo apresenta diversos desafios. Desde logo o 
investimento necessário em equipamento e espaço laboratorial dedicado é significativo. O mesmo tem 
sido possível de realizar com o apoio da direcção do Departamento de Informática e da Direcção da 
FCT/UNL, através dos contratos programas anuais da LEI. 

Uma segunda dificuldade prende-se com o facto de que os trabalhos laboratoriais exigem a 
coordenação de várias bancadas e só chegam aos objectivos delineados se o docente tiver uma 
intervenção muito forte, quer na preparação das bancadas, quer na coordenação do trabalho e na 
manutenção do ritmo de progressão. Para além de as aulas práticas serem muito exigentes, é muitas 
vezes necessário ajudar alguns grupos a avançar, ou mesmo realizar-lhes directamente a solução, para 
que o conjunto da aula funcione e atinja os objectivos delineados. Este aspecto não combate tão 
eficazmente quanto seria desejável a passividade de alguns alunos. Tal passividade, assim tolerada, é 
negativa para a aprendizagem. Este problema talvez fosse ultrapassado se o laboratório funcionasse em 
regime aberto, com menos bancadas e os grupos de alunos fossem obrigados a completar os trabalhos 
fora das aulas práticas com apoio em guiões. 

De qualquer forma, o balanço da realização dos trabalhos práticos é muito positivo, quer pela vivência 
concreta das aulas práticas e das discussões que têm lugar durante as mesmas, quer pela análise dos 
relatórios dos trabalhos. A qualidade dos mesmos é variável e, como é hábito, nem todos os alunos 
participam na redacção de todos os relatórios. No entanto, mesmo assim, trata-se de um ponto de 
controlo regular do trabalho dos alunos que se revela muito eficaz tanto mais que os alunos recebem o 
relatório criticado e classificado nas aulas seguintes. Por outro lado, existe controlo de assiduidade e 
um aluno que falte demasiado não pode assinar os relatórios do “seu” grupo. É claro que se os alunos 
tivessem mais prática de redacção e apresentação de resultados, e houvesse uma cultura mais exigente 
em relação ao trabalho individual de cada aluno, os resultados obtidos seriam bem melhores. 

Um outro aspecto que não tem funcionado tão bem quanto seria desejável está relacionado com as 
expectativas e posicionamento dos alunos. A grande maioria dos alunos estão a frequentar o 2º 
semestre do 4º ano ou o 2º semestre do 5º ano. No primeiro caso frequentam simultaneamente algumas 
das disciplinas mais trabalhosas do curso como por exemplo Sistemas Distribuídos I ou Base de Dados 
II. No segundo caso estão a realizar simultaneamente a disciplina de Projecto (final de curso). Por esta 
razão muitos acompanham deficientemente as aulas teóricas ou sacrificam muito o investimento no 
trabalho suplementar da disciplina. A organização global da LEI enferma de deficiências que aqui se 
reflectem claramente quer sobre os mini projectos, quer sobre o acompanhamento das aulas teóricas. 
Em geral as aulas teóricas começam com 90% dos alunos avaliados, por volta da 10ª semana o número 
de alunos presentes é de cerca de 50% dos alunos avaliados e na última aula é de cerca de 30%. 
Pensamos que a nova organização do curso em termos de 1º e 2º ciclo irá resolver parte destes 
problemas. 



- 17 - 

Para que o mini projecto funcione, o mesmo tem de ser realizado fora das aulas. Como os alunos têm 
uma grande carga de trabalho suplementar, preferem trabalhar em casa e ficam-se normalmente pela 
parte teórica e de síntese do mini projecto, pois o desenvolvimento da parte experimental, exige, na 
maioria dos casos, acesso suplementar ao laboratório. Assim, nos primeiros anos de funcionamento da 
disciplina, os mini projectos ficaram-se geralmente pela realização das sínteses teóricas sobre o tema. 
Foi por esta razão, e tendo em consideração a falta de eficácia dessa forma de realização, que os mini 
projectos passaram a opcionais, mas exigindo-se sempre a realização de testes laboratoriais. Nesta 
decisão também pesou o facto de que o docente da disciplina não tem nenhum apoio para a preparação 
dos laboratórios e a análise dos relatórios e outras facetas da avaliação intermédia. 

Estes factos mostram que, provavelmente, a disciplina não consegue levar os alunos a realizarem a 
parte das tarefas que lhes consolidaria a capacidade de enfrentar do desconhecido ou a aquisição de 
competências de projectista. Provavelmente, será necessário afinar melhor estes objectivos e reavaliar a 
sua exequibilidade futura, sobretudo quando a disciplina funcionar a nível do 1º ano do 2º ciclo. 

Em resumo, estes aspectos põem em evidência que existe uma dificuldade real dos alunos em gerirem o 
seu tempo, ou por falta de hábito, ou pelas suas características, ou ainda porque existem expectativas 
exageradas por parte dos docentes. Tal reflecte-se igualmente no facto de que a assistência às aulas 
teóricas é em parte insuficiente e muitos alunos continuam a só estudar a matéria teórica no período dos 
exames. Tal costuma dar maus resultados e reflecte-se igualmente em relatórios dos trabalhos práticos 
não tão ricos quanto seria desejável. Caso os alunos acompanhassem regularmente as aulas teóricas 
através de leituras prévias dos capítulos dos livros sugeridos, seria possível cumprir mais eficazmente o 
programa previsto para as aulas teóricas. Tal como já foi referido, este aspecto está na origem do facto 
de que alguns tópicos previstos no programa, acabam por não ser tratados. 

É claro que o grau de exigência que se deve fazer aos alunos é um pouco como os sistemas de controlo 
da saturação. Neste caso não é possível o “emissor” (o docente) ajustar o seu ritmo de emissão (a carga 
de trabalho exigida) apenas pelo feedback da rede (os comentários dos alunos aos trabalhos propostos e 
à forma de avaliação, assim como aos resultados da avaliação contínua), é igualmente necessário ter 
expectativas mais altas, mas ajustar o ritmo de emissão em função dos pacotes perdidos (a análise do 
resposta real dos alunos ao conjunto das exigências feitas). É desejável tentar partir de expectativas 
mais altas e, eventualmente, ajustá-las à medida do progresso da monitorização do trabalho realizado. 
Como é evidente, esta forma de funcionamento só é realista em disciplinas opcionais da parte final do 
curso e com apenas algumas dezenas de alunos. Pela nossa experiência é possível aumentar a exigência 
e o trabalho a realizar na disciplina, mas isso terá como repercussão o aumento do número de alunos 
que desistem. 

A disciplina de Complementos de Redes de Computadores é afectada por problemas reais ligados à 
envolvente da mesma que tornam difícil concretizar todos os objectivos expostos. Por um lado existem 
problemas ligados à organização do curso, devidos ao facto de que as disciplinas opcionais finais 
serem, na prática, seguidas em paralelo com disciplinas obrigatórias muito exigentes do 4º ano ou em 
paralelo com a disciplina de Projecto (final de curso). Por outro lado, não existe uma coordenação 
muito forte da execução real das disciplinas das diferentes áreas científicas ao nível do último ano do 
curso. Tal coordenação é muito difícil dada a multiplicidade das histórias curriculares reais dos alunos. 
A correcção destas dificuldades, com origem na envolvente da disciplina, exige a reestruturação do 
curso no quadro da reestruturação do ensino suscitada pelo “processo de Bolonha” e que será discutido 
no capítulo seguinte. Mas exige igualmente que se introduzam hábitos de controlo de qualidade e de 
coordenação da execução das diferentes disciplinas. 

No ano lectivo de 2004/2005 foi realizado um inquérito anónimo e voluntário aos alunos que se 
apresentaram aos exames de primeira época. Uma parcela significativa dos alunos que compareceram a 
exame responderam ao formulário. Os resultados desse inquérito encontram-se no Anexo H e permitem 
concluir o seguinte: 

• a assistência às aulas teóricas foi mediana; 

• a assistência às aulas práticas foi quase total, isto é, a grande maioria dos alunos que foram a 
exame compareceram às aulas práticas (não está indicado no inquérito, mas a grande maioria 
das faltas foram justificadas, muitas vezes com antecedência); 

• que a articulação entre a teoria e a prática era boa; 

• que a carga horária era adequada (alguns alunos na zona de observações mostraram o desejo 
de ter mais aulas práticas); 
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• que a bibliografia indicada era adequada; 

• que existia uma boa articulação com o conteúdo das disciplinas anteriores; 

• que o esforço exigido pela disciplina era bastante (ligeiramente superior a razoável mas 
inferior a excessivo); 

• que a disciplina era globalmente boa. 

As restantes perguntas do inquérito dizem respeito ao docente e não à disciplina, no entanto as 
respostas permitem concluir igualmente que a grande maioria dos alunos considerou os materiais 
pedagógicos bons e a docência globalmente boa. 

4.5 Balanço global e conclusões 
A disciplina de Complementos de Redes de Computadores é uma disciplina de carácter especializado, 
dirigida a alunos finalistas ou semi finalistas onde, para além de se aprofundar a formação estruturante 
dos alunos em redes de computadores, se dá também ênfase aos objectivos da experimentação 
laboratorial e à preparação prática com vista a incrementar a empregabilidade dos alunos. Ao mesmo 
tempo que os aspectos centrais, metodológicos e de preparação a longo prazo, continuam a estar 
presentes, procura-se preparar os alunos de tal forma que estes se valorizem, e sejam valorizados, no 
mercado de trabalho. 

Esta estratégia exige uma integração entre a teoria e a prática, numa zona de fronteira, com uma 
margem de manobra relativamente estreita. Com efeito, trata-se de uma disciplina atípica pois não é 
uma disciplina puramente laboratorial, praticamente sem aulas teóricas e com pouca ênfase na teoria, 
como a sugerida em [8]. Por outro lado, também não se trata de uma disciplina essencialmente teórica, 
ou em que o trabalho laboratorial foi desenhado de forma totalmente subordinada à compreensão dos 
aspectos metodológicos. Finalmente, a disciplina também não assume a forma de um curso de 
certificação num equipamento de um fabricante6. Com efeito, não compete ao ensino universitário de 
uma universidade com objectivos de formação de engenheiros de perfil abrangente e com competências 
de projectista, dar esse tipo de certificação. A mesma só poderia ser fornecida a um nível demasiado 
elementar e redutor para o nível pretendido no curso. Por outro lado, uma certificação de alto nível 
também não é possível num quadro universitário, sem experiência profissional prévia do aluno e com 
um nível de exigência laboratorial elevado. 

Um exemplo de disciplina que segue igualmente uma estratégia de grande integração entre a teoria e 
uma experiência laboratorial realista do ponto de vista da industria, é a descrita em [7]. Nesta disciplina 
os alunos desenvolvem aplicações para equipamentos móveis e montam um hotspot completo de uma 
rede segundo a norma IEEE 802.11. Este tipo de disciplinas exigem a disponibilidade de equipamentos 
actualizados que os alunos possam manipular com facilidade, fora do constrangimento do laboratório 
universitário controlado e de acesso restrito. Tal é possível em muitos ramos da Engenharia Informática 
pois os equipamentos pessoais dos alunos têm características adequadas. Infelizmente, no caso das 
redes de computadores é mais difícil, fora do quadro de projectos de simulação, exigir aos alunos que 
trabalhem em casa sobre mini projectos. A experiência descrita em [7] passa pelo empréstimo de 
equipamentos aos alunos durante o funcionamento da disciplina7. Devido a esta e a outras dificuldades, 
ainda não conseguimos acertar totalmente o passo com os trabalhos que os alunos devem fazer fora do 
laboratório especializado. 

A disciplina cumpre os seus objectivos8 da seguinte forma: 

• É fornecida informação e formação significativa a nível das tecnologias e infra-estruturas de 
transmissão e comutação digitais disponíveis actualmente para construir redes de 
computadores e em particular backbones de redes de computadores. Os trabalhos laboratoriais 
permitem a experimentação com uma categoria particular destas infra-estruturas, 
nomeadamente as redes de tecnologia Ethernet comutada, usando equipamentos actualizados 
e semelhantes aos usados industrialmente. 

                                                           
6 Esta fórmula foi-nos proposta como forma de rentabilizar o laboratório existente. 
7 Vários mini projectos também passaram pelo empréstimo de equipamento aos alunos que os realizaram. 
8 Não foi aplicado nenhum método formal de medir o grau de cumprimento dos diversos objectivos. 



- 19 - 

• É reforçada e complementada a formação em aspectos estruturantes como o encaminhamento, 
o endereçamento, a escala, a comunicação multi ponto e a qualidade de serviço. Os trabalhos 
laboratoriais procuram levar os alunos a uma experimentação significativa das diferentes 
tecnologias e metodologias envolvidas. Alguns dos trabalhos laboratoriais realizados 
correspondem a situações ilustrativas de potenciais situações reais. 

• É reforçada a sensibilidade e a formação dos alunos em segurança e são discutidas 
preliminarmente facetas relacionadas com a gestão das redes. Neste aspecto o trabalho 
laboratorial é insuficiente. De facto, um tratamento aprofundado da gestão, análise e 
dimensionamento das redes de computadores exige uma disciplina suplementar por si só. 

• Para além de funcionarem como um meio para consolidar os conhecimentos discutidos nas 
aulas teóricas, os trabalhos práticos permitem de facto: ganhar proficiência no controlo e 
parametrização de equipamentos usados na indústria, ganhar aptidões de recolha de medidas e 
de análise das mesmas, ganhar a capacidade de sintetizar o essencial de um tópico e saber 
redigir relatórios. 

• O ganhar autonomia para estudar problemas novos e realizar experimentação autónoma 
deveria ser obtido através dos mini projectos mas tais objectivos não tem sido atingidos de 
forma plena e uniforme. 

De todos os pontos apresentados nas secções anteriores transparece que é necessário continuar a 
reflectir e a melhorar diversos aspectos específicos da disciplina, nomeadamente: 

• A nível da matérias das aulas teóricas. Modificar a matéria professada nas aulas teóricas 
abandonando a discussão de alguns aspectos tecnológicos e menos formativos ou a ilustração 
de alguns estudos de caso e reforçando aspectos menosprezados como por exemplo os 
protocolos de transporte e todos os tópicos previstos mas que não são tratados de facto. Uma 
hipótese poderia passar por encontrar formas de obrigar os alunos a prepararem as aulas 
teóricas com antecedência, lendo previamente a matéria e usando a aula para a discussão dos 
pontos essenciais, isto é, introduzindo o conceito de “trabalho prévio de preparação das aulas 
teóricas.” Infelizmente esta forma de trabalho não é habitual nem popular entre os alunos. 

• A nível da avaliação. Introduzir avaliações intermédias sobre a parte teórica da matéria de 
forma a incrementar o acompanhamento da teoria pelos alunos. Esta forma de trabalho não é 
muito realista se os alunos tiverem ainda direito a exigir que se lhes faça um exame final pois 
tal permite uma atitude pouco empenhada face às avaliações intermédias. O ideal seria 
integrar essas avaliações intermédias nas próprias aulas teóricas (na primeira meia hora de 
algumas dessas aulas), ou solicitar aos alunos que as realizem em casa individualmente (o que 
não é muito realista com os hábitos existentes). 

• A nível dos trabalhos laboratoriais. Tentar dinamizar e reorganizar os trabalhos de tal forma 
que seja possível realizar também os trabalhos 10 e 11. Tal poderia passar por exigir aos 
alunos que trabalhassem autonomamente sobre alguns dos trabalhos laboratoriais em períodos 
de laboratório aberto, mas sem assistência. Devido às características do laboratório e dos 
trabalhos tal não tem sido possível de realizar. Outra alternativa mais realista poderia passar 
por passar as aulas práticas para 3 horas mas tal romperia a uniformidade actualmente 
praticada no curso. 

• A nível do mini projecto. Manter o conjunto do mini projecto como opcional e avaliado 
mediante um bónus pois a carga de trabalho globalmente exigida pela disciplina não parece 
ser compatível com a sua inserção no curso. 

Alguns dos pontos focados acima têm a ver com a organização do trabalho ou as expectativas dos 
alunos. Não é possível no último ano do curso mudar toda uma cultura instalada e as formas de 
organização correntes. Provavelmente, será possível inflectir sobre essas práticas no quadro do novo 
curso de 2º ciclo. O mesmo é discutido na secção seguinte.  

5. Perspectivas de evolução a curto e médio prazo 
O Departamento de Informática da FCT/UNL (DI) está a proceder às reestruturações necessárias à 
transição para um ensino em vários ciclos, de acordo com o “Processo de Bolonha” [29, 30]. No que 
diz respeito ao primeiro ciclo, como já foi referido, o curso já se encontra definido e registado. O novo 
curso de 1º ciclo, tem a duração de 3 anos, é designado por Licenciatura em Engenharia Informática, e 
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integra uma disciplina obrigatória com designação, objectivos e natureza semelhantes à disciplina de 
Redes de Computadores. Como já foi igualmente referido, foi introduzido na mesma uma capítulo 
suplementar sobre segurança, dada a omnipresença deste tema e atendendo a que não se achou possível 
introduzir, nesta fase, uma nova disciplina específica sobre segurança ao nível do 1º ciclo. 

No que diz respeito ao segundo ciclo, as alterações são mais significativas. O curso de 2º ciclo, tem a 
duração de 2 anos e designar-se-á Mestrado em Engenharia Informática (MEI). No momento da escrita 
deste relatório o mesmo não se encontra ainda completamente definido. No entanto, os pontos 
essenciais que o caracterizarão já podem ser referidos e são apresentados a seguir. 

• O curso terá a duração de 2 anos (120 ECTS). Uma parte significativa do 2º ano será ocupada 
com a elaboração de uma dissertação científica ou de um trabalho de projecto de engenharia com a 
duração de 42 a 48 ECTS (ainda não está completamente definida esta duração). 

• Recrutamento. Os alunos que ingressarem no 2º ciclo deverão ter uma base sólida em Engenharia 
Informática, consubstanciada no domínio de uma parte significativa do curricula da ACM/IEEE; 
no entanto, não é obrigação estrita que essa base seja uniforme ou tenha sido adquirida na 
FCT/UNL. 

• Especializações. O ensino de 2º ciclo estará organizado em especializações. Uma especialização é 
conferida pela aquisição de um número mínimo de ECTS num dado subconjunto de disciplinas 
não necessariamente da mesma área científica. Essas disciplinas conferem uma formação 
especializada, coerente, e com ambições de empregabilidade e de suporte à inovação, numa 
vertente da Engenharia Informática. 

• Tipologia das disciplinas. Algumas disciplinas serão de especialização de base, como as 
disciplinas de tipo B do MEI actual, ver o anexo B. Outras serão de especialização avançada, mais 
curtas e organizadas por módulos, como as disciplinas de tipo A do MEI actual. As disciplinas de 
tipo B versam temas consolidados e pedagogicamente estruturados, e poderão ter uma componente 
laboratorial assistida. As disciplinas de tipo A destinam-se a proporcionar uma introdução à 
investigação e seguem frequentemente o figurino de um seminário. As disciplinas de tipo A devem 
ser seguidas na parte final do curso. Esta divisão não é absolutamente rígida na medida em que as 
disciplinas de tipo B podem incluir alguns tópicos de fronteira e as disciplinas de tipo A podem 
exigir trabalho laboratorial mas nesse caso o mesmo não é formalmente assistido (os alunos 
devem-no completar sem assistência obrigatória por parte dos docentes). 

• Trabalho final. Dependente do perfil e gosto do aluno, existirá no 2º ano do curso um trabalho de 
projecto de engenharia, ou uma dissertação de natureza científica. Em qualquer dos casos, durante 
o último semestre do 2º ano os alunos não poderão ter outras disciplinas em paralelo com esta 
componente curricular final. 

Este figurino terá como repercussão que as disciplinas do 2º ciclo não estarão em competição com o 
projecto / dissertação, como no curso de 5 anos, e que, pelo menos ao nível do 1º ano do 2º ciclo, 
também não haverá competição com disciplinas em atraso. Ambas as repercussões serão certamente 
positivas. 

Está proposta uma especialização designada Sistemas e Redes de Computadores (SRC). Essa proposta 
de especialização está descrita de forma sumária no anexo J. O mesmo anexo incluí ainda uma sinopse 
das disciplinas propostas da especialização. O anexo K incluí as fichas da disciplina de Redes de 
Computadores do curso de 1º ciclo, assim como fichas de várias disciplinas propostas para o novo 2º 
ciclo e que são relevantes para este relatório. 

• Segurança de Sistemas e Redes de Computadores. A ficha que se encontra no anexo K propõe 
uma disciplina inspirada da actualmente existente [12] e que se designa no curso actual Segurança 
de Sistemas Informáticos Distribuídos. Esta disciplina deverá ser professada no 1º ano e é uma 
disciplina especializada de base (tipo B). 

• Redes de Computadores TCP/IP. Esta disciplina especializada de base (tipo B) corresponde à 
actual disciplina Complementos de Redes de Computadores e deverá ser igualmente professada no 
1º ano. A seguir discutiremos as principais alterações que serão introduzidas na mesma. 

• Sistemas Móveis e Ubíquos. Disciplina semelhante à disciplina descrita em [7], com as 
características de uma disciplina especializada de base (tipo B), mas abordando temas de fronteira, 
que também referiremos a seguir. 



- 21 - 

• Comunicação sem Fios. O anexo K incluí igualmente a ficha desta disciplina oferecida no curso 
de 2º ciclo, da área científica de Engenharia Electrotécnica9. A mesma será recomendada a alunos 
com interesse na faceta redes de computadores da especialização SRC. 

• Redes de Computadores. A disciplina do curso de 1º ciclo correspondente à actual disciplina com 
o mesmo nome. 

As repercussões mais imediatas da nova estrutura do curso sobre a disciplina Redes de Computadores 
TCP/IP (ex Complementos de Redes de Computadores) estão reflectidas na ficha proposta e são as 
seguintes: 

1. a disciplina deverá integrar uma primeira parte de introdução às redes de computadores para 
acomodar alguns alunos, oriundos de outros 1ºs ciclos, que tenham uma deficiente preparação 
prévia; 

2. para poder introduzir um novo capítulo, não será tratada a problemática das redes sem fios e 
da mobilidade e deverá também ser dado um tratamento menos extenso da parte de segurança, 
visto ambos os temas serem objecto de outras disciplinas que os alunos podem seleccionar; 

3. em contrapartida, deverá ser introduzida uma nova parte com o tratamento dos protocolos de 
transporte, em particular o protocolo TCP, as suas variantes e os trabalhos e propostas em 
curso para o adaptar ao mundo dos sistemas móveis; [36] é uma boa referência de suporte a 
este novo capítulo; 

4. A realização do trabalho de projecto suplementar deverá deixar de ser opcional. 

A disciplina Sistemas Móveis e Ubíquos (Mobile and Pervasive Systems) é uma nova disciplina em que 
se pretende tratar um conjunto alargado de tópicos relevantes nos sistemas móveis, nomeadamente: 

1. novas tecnologias de comunicação, 
2. IP móvel, 
3. encaminhamento em redes ad-hoc, 
4. a problemática da segurança nestas redes, 
5. os modelos e o middleware de suporte às aplicações móveis, 
6. novos aspectos tecnológicos destes sistemas: localização, energia, migração de serviços, 

interfaces e adaptação ao contexto, 
7. gestão de dados em ambiente móvel, 
8. desenvolvimento de aplicações para ambientes móveis, 
9. introdução às redes de sensores sem fios. 

Como é evidente trata-se de um programa muito ambicioso que cobre, quer facetas com a abordagem 
típica das redes de computadores (1 a 4), quer facetas com a abordagem típica de sistema distribuídos 
(5, parte de 6, 7 e 8), mais ligados aos algoritmos, ao middleware e às aplicações, quer ainda tópicos 
específicos que cruzam todos os níveis (parte de 6 e 9).  

Como ainda não existe experiência nesta disciplina, ainda é cedo para antecipar a forma e a 
profundidade como cada um dos tópicos poderá ser tratado. Se o número de alunos for significativo e 
os recursos humanos seguirem, será desejável no futuro decompor a disciplina em várias. Uma poderia 
concentrar-se na abordagem típica do nível redes de computadores e outra na abordagem sistemas 
distribuídos. Do ponto de vista da abordagem redes de computadores seria desejável reforçar os tópicos 
da mobilidade e inter-operação entre redes fixas e móveis e respectivas implicações na transparência e 
nos níveis de transporte e aplicacionais. As facetas mais ligadas à problemática das telecomunicações 
propriamente ditas deverão continuar a ser abordados na disciplina de Comunicações sem Fios. 

Esta discussão sobre a evolução futura do ensino suscita algumas reflexões suplementares. Em 
primeiro lugar constata-se que a especialização Sistemas e Redes de Computadores é muito abrangente. 
Como é evidente este aspecto tem por origem a história do curso, do departamento, o número de alunos 
e a distribuição dos docentes pelos diferentes temas.  

Em segundo lugar, pelas mesmas razões, o tratamento das redes de computadores e dos sistemas 
distribuídos têm, de alguma forma, estado sempre próximos nos cursos do Departamento de 

                                                           
9 Os alunos podem adquirir até 12 ECTS optativos em diferentes áreas científicas; uma dessas áreas é a 
Engenharia Electrotécnica que não tem créditos obrigatórios nem no curso, nem nas especializações. 
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Informática da FCT/UNL. Mais que não seja porque os mesmos docentes têm assegurado 
frequentemente o ensino de parte de ambos os temas. Esta relação parece natural e até se pode revelar 
muito produtiva pois, é preciso não esquecer, os cursos do Departamento de Informática da FCT/UNL 
são cursos de Engenharia Informática. Por exemplo, esta “intimidade” permitiu uma adesão rápida dos 
docentes à aproximação “de cima para baixo” introduzida na disciplina de Redes de Computadores. 
Talvez seja de admitir que uma aproximação sem ser de “baixo para cima” possa também vir a ser 
seguida nos sistemas e redes móveis. 

Finalmente, a última reflexão tem a ver com o médio prazo. As redes e os sistemas distribuídos estão a 
evoluir no sentido da escala global, com interacções cada vez mais profundas entre o “muito pequeno” 
(toda a espécie de dispositivos computorizados pessoais, sistemas móveis, redes de sensores sem fios, 
sistemas ubíquos, ...) e o “muito grande” (clusters de dezenas, centenas e mesmo milhares de 
servidores, actuando de forma coordenada). A inter-operação do conjunto depende das redes de 
computadores e dos sistemas distribuídos, suportados em middleware que executa sobre as redes. 

O reforço do ensino relacionado com o mundo do “muito pequeno” está perspectivado nas disciplinas 
ligadas a  sistemas móveis. O reforço do ensino ligado com as facetas do mundo “muito grande” e dos 
sistemas distribuídos é contemplado noutras disciplinas da especialização. O reforço do ensino das 
redes de computadores deveria a médio prazo passar por uma nova disciplina nesta área. Essa 
disciplina deveria tratar tópicos fundamentais a um nível avançado, assim como tópicos de fronteira. 

Entre os tópicos a serem tratados nessa disciplina deveriam figurar alguns dos sugeridos a seguir, 
inspirados parcialmente de [38]. 

• Protocolos, ferramentas e técnicas usadas nas redes: camadas, separação dos dados e do 
controle, sinalização (SS7, ATM, RSVP), estado soft e hard (ilustração, comparação), 
introdução de aleatoriedade (CSMA, IGMP, Reliable Multicast, RED), indirecção 
(Mobilidade, Multicasting, Overlay Networks), multiplexagem (Packet schedulers), redes 
lógicas, escala (endereçamento IPv6, virtual, private and overlay networks). 

• Arquitecturas de qualidade de serviço e níveis de serviço oferecidos. Soluções, modelos e 
avaliação. 

• Encaminhamento e suporte de engenharia de tráfego. Protocolos de suporte (OSPF, IS-IS, 
MPLS, LDP e MPLS-TE, ...), interacção entre encaminhamento e engenharia de tráfego, 
modelos e avaliação. 

• Simulação de redes. Princípios da simulação através de sistemas de eventos discretos. Análise 
dos resultados. 

• Protocolo TCP e controlo da saturação. Variantes do protocolo TCP. Análise por simulação do 
comportamento do protocolo TCP em diversos cenários: canais sem fios, redes móveis, 
métodos de gestão activa das filas de espera. 

• Medidas e gestão das redes. Medidas activas e passivas. Caso de estudo: Netflow. Obtenção 
de medidas em redes de elevada capacidade através de amostragem. Tomografia de redes de 
computadores. 

A profundidade com que os diferentes tópicos deveriam ser tratados deveria ser a característica de uma 
disciplina que abordasse alguns tópicos de fronteira, suportada em bibliografia constituída por alguns 
livros de texto, como por exemplo [9], [36] e [37] mas também em artigos científicos. O primeiro tema, 
sobre ferramentas e técnicas usadas nas redes de computadores, abre amplo espaço para a ilustração de 
novos desenvolvimentos através de estudos de caso avançados: mobilidade e redes lógicas, 
encaminhamento e escala através de redes lógicas, comunicação fiável multi-ponto, etc. Muitos desses 
temas de fronteira interligam facetas redes de computadores e de sistemas distribuídos. 
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Anexo A – Licenciatura em Engenharia Informática de 
5 anos 
Para obter o grau de Licenciado em Engenharia Informática o aluno tem de obter 300 ECTS, 
distribuídos pelas áreas científicas constantes na Tabela 1. A área científica de Informática encontra-se, 
por sua vez, subdividida em 3 subáreas principais: Ciência e Tecnologia da Programação (CTP), 
Arquitectura de Sistemas Computacionais (ASC) e Sistemas Simbólicos de Decisão e de Informação 
(SSDI). Existe ainda uma quarta subárea da área científica de Informática, denominada também de 
Informática. Os créditos da área científica de Informática encontram-se divididos de acordo com a 
Tabela 2. 
 
 

ECTS 
Área Científica Sigla 

Obrigatórias Opcionais Totais 
Informática INF 155 34 189 
Matemática MAT 42 - 42 
Engª Electrotécnica EE 13.5 4.5 18 
Física FIS 13 - 13 
Ciências Humanas e Sociais CHS 6 7 13 
Qualquer área da FCT/UNL - - 25 25 

Totais 229.5 70.5 300 

Tabela 1 – Áreas científicas e ECTS da licenciatura 

 

 

Subárea Científica  Sigla ECTS mínimos 
Ciência e Tecnologia da Programação CTP 61 
Arquitectura de Sistemas Computacionais ASC 39 
Sistemas Simbólicos de Decisão e de Informação SSDI 31 
Informática INF 24 
Mínimo em toda a área de Informática  189 

Tabela 2 – Subáreas científicas e ECTS da área de Informática 

 
 

Cada área ou subárea científica tem um conjunto de disciplinas obrigatórias e um conjunto de 
disciplinas opcionais. A soma dos créditos das disciplinas obrigatórias de cada área ou subárea 
científica é, em geral, inferior ao número total de créditos que o aluno tem de obter nessa área ou 
subárea científica. Os créditos em falta devem ser obtidos através das disciplinas opcionais. 

 

O plano curricular em vigor no ano lectivo de 2005/2006 é o que consta das Tabelas 3 e 4, que 
especificam, respectivamente, as disciplinas obrigatórias e as disciplinas opcionais da área científica de 
Informática. A tabela 4 não inclui as disciplinas opcionais dos 2º e 3º anos pois as mesmas não são da 
área científica de Informática. 
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Disciplina Sigla Área Subárea ECTS T P 
1º Ano / Semestre 1 

Programação I P1 INF CTP 8 3 3 
Lógica Computacional LC INF SSDI 7 2 3 
Análise Matemática I AM1 MAT  7 3 3 
Álgebra Linear e Geometria Analítica ALGA MAT  6,5 3 2 
Actividades Extra Curriculares EC QQ  1   

1º Ano / Semestre 2 
Programação II P2 INF CTP 8 3 3 
Análise Matemática II AM2 MAT  6,5 3 2 
Sistemas Lógicos SL EE  6,5 2 3 
Física I F1 FIS  6,5 3 1,5
Seminários de Informática SMI INF  3,5 2 0 

2º Ano / Semestre 3 
Arquitectura e Sistemas de Computadores I ASC1 INF ASC 7,5 3 2 
Linguagens de Programação I LP1 INF CTP 7 3 2 
Análise Matemática III AM3 MAT  6 3 2 
Física III F3 FIS  6,5 3 1,5

2º Ano / Semestre 4 
Arquitectura e Sistemas de Computadores II ASC2 INF ASC 7,5 3 2 
Algoritmos e Estruturas de Dados I AED1 INF CTP 7,5 3 2 
Matemática Discreta MD MAT  6 3 2 
Probabilidades e Estatística PE MAT  5 2 2 

3º Ano / Semestre 5 
Redes de Computadores RC INF ASC 6,5 3 2 
Algoritmos e Estruturas de Dados II AED2 INF CTP 6,5 2 2 
Cálculo Numérico CN MAT  5 2 2 
Circuitos Eléctricos e Electrónicos CEE EE  7 3 2 

3º Ano / Semestre 6 
Sistemas de Operação SO INF ASC 6 3 2 
Análise de Sistemas I AS1 INF CTP 6 3 2 
Linguagens Formais e Autómatos LFA INF CTP 6 3 2 
Programação em Lógica PL INF SSDI 6 2 2 

4º Ano / Semestre 7 
Métodos Quantitativos MQ INF SSDI 6 2 2 
Linguagens de Programação II LP2 INF CTP 6 3 2 
Bases de Dados I  BD1 INF SSDI 6 3 2 
Gestão Empresarial GE CHS  6 0 4,5

4º Ano / Semestre 8 
Sistemas Distribuídos I SD1 INF ASC 6 3 2 
Computação Gráfica CG1 INF CTP 6 3 2 
Introdução à Inteligência Artificial IIA INF SSDI 6 3 2 

5º Ano  
Projecto PROJ INF INF 24   

Tabela 3 – Disciplinas obrigatórias da LEI 

 

Disciplina Sigla Área Subárea ECTS T TP P 
4º Ano 
Análise de Sistemas II AS2 INF CTP 6 2  2 
Teoria da Informação TI INF ASC 6 2  2 
Engenharia de Software ES INF CTP 6 2  2 
Aspectos Sócio Profissionais da Informática ASPI INF  6 2  2 
Bases de Dados II BD2 INF SSDI 6 2  2 
5º Ano 
Gestão de Sistemas de Informação  GSI INF  6 2  2 
Qualquer disciplina de tipo B do MEI (ver o anexo B)  INF  6 2  2 

Tabela 4 – Disciplinas opcionais da área científica de Informática da LEI 
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Anexo B – Mestrado e Pós-graduação em Engenharia 
Informática (MEI e PGEI) 
As disciplinas oferecidas são comuns à parte escolar do Mestrado em Engenharia Informática e ao 
curso de Pós-graduação em Engenharia Informática. Estas disciplinas dividem-se em “Disciplinas de 
Especialização de Base”, ou tipo B, e “Disciplinas de Especialização Avançada”, ou tipo A. As 
disciplinas de Tipo B têm aulas laboratoriais presenciais e são actualmente igualmente oferecidas como 
disciplinas opcionais do 5º ano da Licenciatura em Engenharia Informática da FCT/UNL. As 
disciplinas de tipo A versam temas na fronteira do conhecimento e apenas têm aulas assistidas do tipo 
aula teórica. O aluno tem depois de desenvolver trabalhos laboratoriais e de pesquisa bibliográfica que 
deverá desenvolver sem assistência presencial dos docentes.  
Todas as disciplinas apresentadas na tabela pertencem à área científica de Informática mas pertencem 
igualmente a uma subárea científica. Esta noção de subárea científica tem importância na estruturação 
dos cursos em termos de créditos. A tabela apresenta também a subárea científica de cada disciplina. 
 
 

Disciplina Semes- 
tre 

Sub- 
área 

Créditos 
(ECTS) T P Tipo 

Complementos de Engenharia de Software 1º TSI 3 (6) 2 2 B 
Computação Científica 1º TS 3 (6) 2 2 B 
Desempenho de Sistemas de Computadores 1º SRC 3 (6) 2 2 B 
Segurança de Sistemas Informáticos Distribuídos 1º SRC 3 (6) 2 2 B 
Programação por Restrições 1º IA 3 (6) 2 2 B 
Representação do Conhecimento e Raciocínio 1º IA 3 (6) 2 2 B 
Síntese de Imagem 1º TS 3 (6) 2 2 B 
Sistemas de Computação Paralela e Distribuída 1º SRC 3 (6) 2 2 B 
Tecnologia de Sistemas de Informação Geográfica 1º TSI 3 (6) 2 2 B 
Tecnologias de Sistemas de Informação Baseados na 
WEB 

1º TSI 3 (6) 2 2 B 

Agentes  1º IA 4 (8) 2 - A 
Text & Data Mining 1º IA 4 (8) 2 - A 
Tópicos Avançados em Linguagens e Modelos de 
Programação 

1º TS 4 (8) 2 - A 

Tópicos Avançados em Sistemas Distribuídos 1º SRC 4 (8) 2 - A 
Aprendizagem Automática 2º IA 3 (6) 2 2 B 
Base de Dados e Data Warehousing 2º TSI 3 (6) 2 2 B 
Complementos de Redes de Computadores 2º SRC 3 (6) 2 2 B 
Computação Multimédia 2º TSI 3 (6) 2 2 B 
Linguagens e Técnicas de Programação Avançadas 2º TS 3 (6) 2 2 B 
Qualidade do Produto e do Processo 2º TSI 3 (6)  2 2 B 
Engenharia de Sistemas de Objectos Distribuídos 2º SRC 3 (6) 2 2 B 
Tópicos Avançados de Engenharia de Software 2º TSI 4 (8)  2 - A 
Tópicos de Representação do Conhecimento para a 
WEB 

2º TSI 4 (8)  2 - A 

Tópicos Avançados em Algoritmia e Aplicações 2º TS 4 (8) 2 - A 
Tópicos Avançados em Computação Paralela e 
Distribuída 

2º SRC 4 (8)  2 - A 

Tópicos Avançados em Inteligência Artificial 2º IA 4 (8)  2 - A 

Legenda: 

- As disciplinas são do tipo B (especialização de base) ou do tipo A (especialização avançada) 

- IA – Inteligência Artificial, SRC – Sistemas e Redes de Computadores, TS – Tecnologias de 
Software, TSI – Tecnologias de Sistemas de Informação 

- ECTS – Créditos segundo o “European Credit Transfer System” 

- T/P – Escolaridade semanal em horas teóricas (T) e práticas (P) 
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Curso de Pós-graduação em Engenharia Informática 
O aluno para obter aprovação no curso de Pós-graduação em Engenharia Informática deverá obter um 
total de 40 ECTS em disciplinas de qualquer tipo das listadas na tabela (correspondendo geralmente a 7 
disciplinas). 

Curso de Mestrado em Engenharia Informática 
O aluno para obter aprovação no curso de Mestrado em Engenharia Informática deverá obter um total 
de 40 ECTS em disciplinas das listadas na tabela e deverá realizar igualmente uma dissertação. A 
dissertação será apreciada mediante apresentação e defesa pública perante um júri. 
O aluno tem de obter pelo menos 12 ECTS em disciplinas de tipo A e pelo menos 18 ECTS têm de ser 
obtidos na mesma subárea científica. A dissertação tem também de ser elaborada numa área em que o 
aluno tenha obtido pelo menos 18 ECTS, sendo pelo menos 6 desses ECTS obtidos em disciplinas de 
Tipo A. 
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Anexo C – A disciplina de Redes de Computadores 
Este anexo baseia-se num capítulo da publicação [31].  

A disciplina de Redes de Computadores10 existe na LEI há cerca de três dezenas de anos. Inicialmente, 
a disciplina dava uma grande ênfase à comunicação de dados, à teoria das filas de espera e aos níveis 
mais baixos e próximos da comunicação de dados. O modelo de estruturação apresentado era o modelo 
OSI (Open Systems Interconnection). 

A disciplina de Redes de Computadores de 1992 a 2001 
Em 1992/1993 a disciplina foi significativamente reorganizada. Os protocolos usados para ilustração 
dos conceitos passaram a basear-se na família de protocolos TCP/IP, os exercícios práticos passaram a 
basear-se directamente nas bibliotecas BSD UNIX sockets, as aplicações estudadas passaram a ser as da 
Internet.  

A aproximação seguida no ensino continuou, no entanto, a ser a tradicional, isto é, uma aproximação 
de “baixo para cima”, que começava com o nível físico e uma introdução à problemática da 
comunicação de dados e subia depois os diferentes níveis: nível ligação de dados, redes locais, nível 
encaminhamento, nível transporte e nível aplicação. A ligação entre a teoria e a prática era difícil na 
medida em que nas aulas práticas se estudava e utilizava a comunicação através de sockets TCP/IP 
num ambiente de rede local e se implementavam aplicações escritas na linguagem C. Estas aplicações 
necessitavam da implementação de métodos de realização de transportes fiáveis e de encaminhamento 
usando o protocolo UDP. O resultado não era muito satisfatório pois era necessário “impedir” os 
alunos de usarem sockets TCP e a teoria e a prática só convergiam verdadeiramente no final do 
programa da disciplina. As aulas consistiam em 3 horas de aulas teóricas e 3 horas de aulas 
laboratoriais por semana.  

A bibliografia de base era constituída pelo livro clássico de A. Tanenbaum [1], então na 2ª edição, de 
1989, e os também clássicos livros de D. Comer e W. Stevens [6, 5] para apoio à parte prática. A 
avaliação dos trabalhos laboratoriais, baseada em dois mini projectos, era eliminatória e pesava entre 
15% e 25% para a formação da nota final. Comparando com a actualidade, o número de alunos era 
bastante menor, os alunos eram mais homogéneos e com uma maior sensibilidade para aspectos do foro 
da comunicação de dados. A familiaridade com a utilização das redes de computadores era, no entanto, 
muito menor que na actualidade.  

Por volta do ano 2000, ao mesmo tempo que o número de alunos começava a subir significativamente, 
a disciplina estava a tornar-se uma barreira para a grande maioria dos mesmos. No ano lectivo de 
2000/2001, 131 alunos frequentaram a disciplina, dos quais apenas 75 obtiveram frequência das aulas 
práticas (57%) e 35 ficaram aprovados (27% dos inscritos). Mesmo considerando apenas o universo 
dos alunos com frequência das aulas práticas, a percentagem de alunos aprovados foi de 47%.11 

Devido ao aumento do número de alunos admitidos na LEI em anos anteriores, a partir do ano 2001 
deu-se um ainda maior aumento do número de alunos inscritos na disciplina. Ao mesmo tempo, a 
Internet tornou-se uma serviço vulgarizado entre os alunos universitários. Com o aumento do número 
de alunos verificou-se que estes eram cada vez mais heterogéneos, com cada vez menos sensibilidade 
para aspectos mais do âmbito da comunicação de dados, ao mesmo tempo que todos eram utilizadores 
assíduos da Internet e, sobretudo os que viviam em residências ou apartamentos alugados, montavam 
pequenas redes locais, algumas vezes extravasando o edifício onde estava a principal ligação à Internet. 
Nesta nova situação, a aproximação seguida começou a revelar-se cada vez mais difícil e os níveis de 
insucesso passaram a ser insustentáveis. As alternativas, sem nenhuma mudança de fundo, só poderiam 
ser: ou baixar o nível de exigência, ou tornar a disciplina um obstáculo quase intransponível para a 
maioria dos alunos. 

                                                           
10 Antes de 1994 a disciplina tinha outra designação. 
11 Muitos alunos não conseguiam atingir os objectivos mínimos para verem os seus mini projectos laboratoriais 
aprovados e desistiam de se apresentar a qualquer avaliação prática, pelo que não obtinham frequência da 
disciplina e estavam impedidos de se apresentar a exame. 
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A disciplina de Redes de Computadores de 2001/2002 até à actualidade 
Foi neste altura que os docentes da disciplina contactaram com a 1ª edição do livro de Kurose e Ross 
[2] e resolveram adoptar a estratégia sugerida pelo mesmo, isto é, uma estratégia “de cima para baixo”, 
que dava uma grande ênfase inicial à arquitectura das redes de computadores, às aplicações e aos 
protocolos de transporte, seguindo depois para o nível rede e o nível ligação de dados, incluindo neste 
as redes locais. 

Assim, estabeleceu-se que os objectivos principais passaram a ser o aluno obter competência e ter uma 
visão clara de parte dos aspectos estruturantes que governam as redes de computadores focados no 
capítulo 2, a saber: a arquitectura da rede, o modelo cliente / servidor e o modelo P2P e como se podem 
realizar aplicações com os mesmos, os princípios fundamentais de como lidar com a falta de fiabilidade 
e capacidade da rede, os princípios do encaminhamento (routing), o controlo e compensação de erros e 
métodos de partilha de canais de transmissão de dados, em particular nas redes locais, dado ser a 
tecnologia mais familiar para os alunos. 

Ao mesmo tempo procurou-se responder às expectativas e curiosidade dos alunos dando-lhes a 
oportunidade de experimentarem, compreenderem e desenvolverem aplicações para a Internet e 
observarem o funcionamento concreto dos protocolos mais comuns, tal como é sugerido pelo próprio 
livro seleccionado. Para este efeito os alunos passaram a realizar diversos trabalhos práticos 
relacionados com o protocolo HTTP, com a transmissão de vídeo em tempo real através de UDP (com 
e sem multicasting), com o encaminhamento, com a análise de protocolos concretos através de um 
analisador de pacotes (ethereal) e realização de exercícios analíticos sobre desempenho de protocolos. 

As aulas teóricas consistem em 3 horas de aula expositiva semanal. As aulas práticas passaram para 2 
horas semanais. Os trabalhos práticos estão organizados de tal forma que os alunos apenas têm que 
complementar ou modificar soluções parciais, e são previstos para durarem no máximo duas semanas 
de trabalho laboratorial cada um. As linguagens de programação usadas são Java e C. A avaliação de 
cada trabalho laboratorial é feita presencialmente na última aula prática afectada ao trabalho e apenas 
tem dois resultados possíveis: sucesso ou insucesso. Os alunos têm de ter presença nas aulas e sucesso 
numa elevada percentagem dos trabalhos. A nota final baseia-se essencialmente na nota do exame 
final. Os trabalhos práticos apenas se destinam a consolidar a teoria. Cada trabalho prático propõe 
sempre uma segunda versão mais complexa. A realização com êxito desta segunda versão tem como 
prémio um bónus na nota final. 

Balanço e comparação 
Se retomarmos os objectivos do ensino enunciados no capítulo 2, é claro que esta disciplina fornece 
bases para uma compreensão dos princípios estruturantes das redes de computadores, satisfaz a 
curiosidade dos alunos sobre como as mesmas funcionam, dá algumas bases sobre o desenvolvimento 
de aplicações distribuídas a executarem sobre a Internet, desfaz bastantes mistérios sobre o 
funcionamento de uma rede e é tudo. Não fornece, nem poderia fornecer, competências muito 
específicas do ponto de vista da empregabilidade dos alunos ou da sua aptidão para a realização de 
projectos. 

O balanço que realizamos após 3 edições da disciplina nestes moldes é bastante positivo. Com efeito, a 
relação entre a teoria e os exercícios práticos passou a ser mais directa e efectiva e os alunos aderiram 
com maior facilidade ao estilo adoptado, tendo uma maior participação e assiduidade nas aulas práticas 
que anteriormente. No ano lectivo de 2004/2005 os resultados obtidos foram os seguintes: número de 
alunos inscritos 246, número de alunos com frequência 230 (93%)12, número de alunos aprovados 123 
(50% dos inscritos). Na Tabela 1 deste anexo apresenta-se uma visão sintética da comparação das duas 
versões da disciplina de redes de Computadores. 

A nossa experiência também mostra que, quando o número de alunos aumenta significativamente, é 
impossível deixar de considerar que é necessário que os professores tomem a seu cargo uma parte 
significativa do planeamento do trabalho quotidiano dos alunos. 

                                                           
12 Os alunos com frequência são os alunos que frequentaram as aulas práticas e apresentaram os trabalhos.  
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Disciplina de Redes de 
Computadores 

Versão até 2000/01 Versão corrente 

Objectivos qualitativos da 
formação 

Compreensão dos princípios e do 
funcionamento, aquisição de 

informação e de “saber fazer” em 
protocolos, adquirir confiança para 

projectos mais exigentes 

Compreensão dos princípios e do 
funcionamento, aquisição de 

familiaridade com a tecnologia 

Caracterização do programa 
teórico 

Estudo, de “baixo para cima”, e 
em sequência, dos níveis OSI 

Estudo, de “cima para baixo”, dos 
protocolos TCP/IP, da Internet e das 

aplicações distribuídas 

Caracterização do programa 
prático 

2 mini projectos utilizando BSD 
Unix sockets, UDP e C para 

desenvolvimento de protocolos de 
transporte fiável e de 

encaminhamento 

Vários exercícios de 2 a 4 horas 
envolvendo HTTP, TCP, RTP, UDP, 

Java e C, simulação de uma rede, 
ethereal e análise de desempenho por 

via analítica 

Relação entre a teoria e a 
prática 

Alguma descoordenação Intimamente coordenadas 

Aulas teóricas por semana 3 horas 3 horas 

Aulas práticas por semana 3 horas 2 horas 

Trabalho prático exigido fora 
das aulas práticas 

Bastante, sobretudo se o aluno 
tinha falta de preparação em 

programação 

Pouco 

Assiduidade dos alunos às aulas 
teóricas 

Média Média 

Assiduidade dos alunos às aulas 
práticas 

Média Elevada 

Alunos inscritos 131 246 

Alunos com frequência das 
aulas práticas 

75   (57%) 230   (93%) 

Alunos aprovados 35   (27%) 123   (50%) 

% de alunos que consideraram 
a disciplina acessível 

 50% (38 respostas ao inquérito) 

% de alunos que consideraram 
a disciplina globalmente boa ou 

suficiente 

 87% (38 respostas ao inquérito) 

Tabela 1 – Comparação das duas versões da disciplina de Redes de Computadores 
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Anexo D – Ficha da disciplina nos anos lectivos de 
2004/2005 e 2005/2006 
 

Nome do curso. Licenciatura em Engenharia Informática (assim como MEI / PGEI - Mestrado em 
Engenharia Informática / Pós-Graduação em Engenharia Informática) 

Nome da disciplina. Complementos de Redes de Computadores 

Dados da disciplina. Disciplina opcional do 10° semestre (assim como do 2º semestre do MEI e 
PGEI), conferindo 6 ECTS com a escolaridade de 2 horas teóricas e 2 horas práticas semanais 

Precedências. Redes de Computadores realizada com média superior ou igual a 12 (não existem 
precedências para alunos do MEI / PGEI) 

Docente. José Legatheaux Martins, Professor Associado da FCT/UNL 

Objectivos. Esta disciplina destina-se a dar uma formação intermédia em tecnologias de Redes de 
Computadores de forma a preparar os alunos para esta especialidade da Engenharia Informática. É dada 
uma especial ênfase: ao estudo da transmissão e comutação de pacotes, ao estudo do encaminhamento, 
da qualidade de serviço e do dimensionamento das redes IP e ainda às tecnologias de segurança, gestão 
e monitorização de redes IP. 

 

Programa das aulas teóricas 
Parte I – Transmissão e comutação de pacotes — ligações directas e redes comutadas 
Transmissão e comutação de pacotes em redes locais e metropolitanas. Métodos de controlo de 
acesso ao meio em redes baseadas em difusão. Revisões sobre Ethernet. Pontes e comutadores 
(switches) Ethernet: funcionamento, algoritmos, vantagens e limitações. Tecnologias para contornar as 
limitações em redes locais e metropolitanas baseadas em difusão (árvores de cobertura, redes virtuais e 
optimizações baseadas em IGMP). 

Transmissão e comutação de pacotes em redes sem fios. Redes locais sem fios: funcionamento ao 
nível físico e de controlo de acesso ao meio das redes IEEE 802.11. Redes celulares - GSM. 
Mobilidade e seus problemas. IP móvel. 

Transmissão e comutação de pacotes em infra-estruturas tradicionais de telecomunicações. 
Introdução. Transmissão de pacotes “byte-oriented” e “bit-oriented”. Comutação de circuitos físicos e 
virtuais. SDH - Synchronous Digital Hierarchy. Redes ATM e redes Frame-Relay. Breve referência a 
MPLS - Multi Protocol Label Switching. 

 

Parte II – Encaminhamento e qualidade de serviço em redes IP 
Encaminhamento em redes IP. Revisões sobre encaminhamento. Objectivos e algoritmos de 
encaminhamento. Técnicas fundamentais: distance-vector e link-state. Crescimento da escala - técnicas 
e métricas mais usuais. Protocolos de encaminhamento interno: RIP, IGRP, OSPF, IS-IS. Conceitos de 
encaminhamento externo e encaminhamento hierárquico. Protocolos de encaminhamento externo: BGP 
e CIDR. IP versão 6 e encaminhamento. IP Multicasting. Algoritmos e conceitos base de 
encaminhamento em redes multicasting. Exemplos de algoritmos de encaminhamento em redes WAN.  
Encaminhamento multicasting em redes locais comutadas. 

Aplicações Multimédia. Aplicações e fluxos multimédia. Difusão de fluxos de vídeo e áudio 
interactivos e a partir de arquivos (streaming). Protocolos para transmissão de fluxos. Protocolos RTP, 
RTCP, SIP e H.232. A problemática da qualidade de serviço. 

Qualidade de Serviço e controlo de fluxos de tráfego. O problema da contenção no acesso aos 
recursos e a razão de ser de políticas de escalonamento. Saturação da rede – origem e manifestações. 
Técnicas comuns em redes ATM e em redes IP. Parâmetros de medida da qualidade do serviço. 
Requisitos dos diferentes tipos de aplicações. Limites ao desempenho. Opções de realização e 
disciplinas de gestão das filas de espera: round-robin, weighted  round-robin, weighted fair-queing, tail 
drop, random early-detection. Descritores de tipos de tráfego e sua caracterização. Modelos de gestão 
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de tráfego. Fluxos, marcação e classes de tráfego. Controlo de admissão e condicionadores de tráfego. 
RSVP. Integrated services e Differentiated services. Breve referência a MPLS e qualidade de serviço. 

 

Parte III – Segurança e gestão de redes IP 
Técnicas de segurança e subdivisão de redes. Firewalls e subdivisão de redes. Endereçamento e 
tradução de endereços. Filtragem de pacotes. Gateways aplicacionais. Defesa contra ataques de 
negação de serviço. VPNs — Redes privadas virtuais. Segurança ao nível rede. Normas IPsec.  

Gestão de redes. Infra-estruturas para gestão de redes. Modelos de gestão, protocolos, segurança e 
bases de dados necessárias para gestão de redes. Estudo de caso: SNMP.  Monitores de segurança. 
Protocolos de descoberta e  de afectação de recursos. Estudo de casos: DHCP. Monitores de redes. 
Serviços de Directórios. Estudo de caso: LDAP. 

 

Programa das aulas práticas. Durante as aulas práticas são realizados estudos e testes de métodos e 
equipamentos como por exemplo montagem e interligação de redes locais, transmissão de dados 
multimédia, multicasting, controlo de qualidade de serviço, monitorização de redes, construção de um 
firewall simples baseado em filtragem de pacotes, tradução de endereços, etc. 

Material Didáctico. Laboratório com um conjunto de computadores ligados através de diversas redes 
locais. Routers. Switches e Hubs. Ligações à Internet, etc. Diverso material em linha de apoio, 
nomeadamente sínteses sobre os vários temas da disciplina assim como cópia de todo o material de 
suporte ao ensino. 

 

Bibliografia 
Livros de base 

James F. Kurose and Keith W. Ross, “Computer Networking - A Top-Down Approach 
Featuring the Internet,” Addison Wesley Pearson, Inc., 3rd Edition, 2005 

William Stallings, “Data & Computer Communications - 7th Edition,” Prentice-Hall Pearson, 
2004 

Outra bibliografia geral 
A. S.Tanenbaum, “Computer Networks - 4th Edition,” Prentice-Hall, 2003 

Larry L. Peterson and Bruce S. Davie, “Computer Networks – A Systems Approach – 3rd 
Edition,” Morgan & Kaufman, 2003 

As referências bibliográficas incluídas no final de cada capítulo dos materiais de suporte às 
aulas teóricas. 

 

Método de avaliação dos alunos em 2004/2005 
Componentes da avaliação  

• Avaliação um conjunto de trabalhos práticos cujo peso na nota final é de 25%. 
• Realização de um projecto ou trabalho de desenvolvimento/síntese cujo peso na nota final é de 

25% 
• Exame final cujo peso na nota final é de 50%. 

Notas a ter em atenção 

• Só se podem inscrever alunos da LEI com nota igual ou superior a 12 na disciplina de Redes 
de Computadores. Este aspecto não se aplica aos alunos do MEI ou da Pós-Graduação. Os 
alunos Erasmus são tratados caso a caso. 

• O exame final teórico é sem consulta.  
• Os alunos que já tenham tido aprovação na disciplina em anos lectivos anteriores, e que 

desejem levantar a nota, terão de realizar de novo todas as componentes da avaliação. 
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Avaliação da frequência e projecto ou trabalho de desenvolvimento 

• Realização e entrega obrigatória, nas datas previstas, dos relatórios dos trabalhos práticos 
realizados em grupo nas aulas práticas. 

• Realização e entrega obrigatória, na datas prevista, de um projecto ou trabalho de 
desenvolvimento por um grupo de alunos. 

• É condição de acesso a exame ter realizado com sucesso as duas componentes anteriores. 

Condições de aprovação na disciplina 
0. Entrega nas datas previstas dos relatórios dos trabalhos práticos a realizar em grupo, e 
1. entrega na data prevista do projecto ou trabalho de desenvolvimento a realizar em grupo, e 
2. a nota do trabalho de desenvolvimento tem de ser maior ou igual a 10,0 valores, e 
3. a nota de cada trabalho prático tem que ser maior ou igual a 6,0 valores, e 
4. a média dos trabalhos práticos tem que ser maior ou igual a 8,0 valores, e 
5. a nota do exame final teórico  tem que ser maior ou igual a 9,0 valores, e 
6. a nota final tem que ser maior ou igual a 9,5 valores. 

Bónus  
A realização de um projecto ou trabalho de desenvolvimento que inclua trabalho opcional de qualidade, 
pode conduzir à atribuição de um suplemento absoluto de 1 ou 2 valores na nota final. 

 

Método de avaliação dos alunos em 2005/2006 
Apresentam-se apenas os aspectos das regras de avaliação que são diferentes face às regras usadas no 
ano anterior. 

Componentes da avaliação  

• Avaliação um conjunto de trabalhos práticos cujo peso na nota final é de 40%. 
• Exame final cujo peso na nota final é de 60%. 

Avaliação da frequência 

• Realização e entrega obrigatória, nas datas previstas, de todos os relatórios dos trabalhos 
práticos realizados em grupo nas aulas práticas. 

• É condição de acesso a exame ter participado pessoalmente na realização de pelo menos 80% 
dos trabalhos tendo estado presente nas aulas práticas para esse efeito. 

Condições de aprovação na disciplina 
1. Entrega nas datas previstas dos relatórios dos trabalhos práticos a realizar em grupo, e 
2. a média dos trabalhos práticos tem que ser maior ou igual a 10,0 valores, e 
3. a nota do exame final teórico  tem que ser maior ou igual a 9,0 valores, e 
4. a nota final tem que ser maior ou igual a 9,5 valores. 

Bónus  
A realização de um projecto ou trabalho de desenvolvimento incluindo trabalho experimental de 
qualidade, pode conduzir à atribuição de um suplemento absoluto de 2 valores na nota final. 
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Anexo E – Fichas dos trabalhos laboratoriais nos 
anos lectivos de 2004/2005 e 2005/2006 
 

Trabalho 1 (4 horas) 
Objectivos 
Conhecer o ambiente do laboratório. 
Montar uma rede local sucessivamente com hubs e com switches. 
Aprender a configurar os níveis data-link e rede e a diagnosticar os seus funcionamentos. 
Aprender a capturar tráfego e a analisá-lo. Reconhecer os diferentes protocolos. 
Aprender a medir o tempo de trânsito dos pacotes na rede. 
Perceber a origem dos valores medidos de tempo de trânsito em diferentes configurações. 

Exercício 1.1 

Estabeleça as ligações físicas e lógicas indicadas na configuração 1. No fim do enunciado encontra 
indicações sobre os endereços a usar. Através dos programas ifconfig e netstat verifique o estado das 
interfaces e a tabela de routing das estações de trabalho. Através do programa ping gere tráfego para as 
diferentes redes e através do programa arp analise a tabela ARP de cada estação de trabalho. 

Exercício 1.2 
Coloque uma entrada na tabela de encaminhamento específica para o servidor de ficheiros phoenix no 
endereço 10.171.64.1 utilizando o programa route para assegurar que tem sempre ligação ao mesmo. 
Depois, manipule a tabela de encaminhamento (routing) das estações de trabalho no sentido de tentar 
atingir uma rede via a interface que não lhe está ligada. Por exemplo, tente atingir a rede 
193.136.122.0/24 do Departamento de Informática via cada uma das interfaces da estação de trabalho. 
Explique o comportamento do encaminhamento da estação de trabalho e porque o protocolo ARP não é 
suficiente para esse efeito. 

Exercício 1.3 
Troque as máscaras usadas pelas estações de trabalho do lado norte para 255.255.255.240 (/28). 
Experimente executar o programa ping na rede interna do laboratório entre as várias estações de 
trabalho. Explique o que observou. 

Exercício 1.4 
Através do programa tcpdump capture tráfego do protocolo ARP e através do programa ethereal 
imprima os pacotes de um pedido e uma resposta ARP com todo o detalhe sobre os campos dos frames 
usados. Explique o que observou. Volte a executar o exercício para tráfego ICMP gerado pelo 
programa ping. 

Exercício 1.5 — Este exercício exige a coordenação de todos os grupos de trabalho 
Utilize os programas tcpdump e ethereal para capturar tráfego nas diferentes interfaces da sua estação 
de trabalho com as configurações 1 e 2. Através do tráfego capturado explique as diferenças entre o 
tráfego de cada rede acessível e quais os protocolos mais frequentemente usados em cada uma delas. 
Analise os diferentes protocolos e se usam ou não broadcast e multicast ao nível 2. Para gerar tráfego 
através das interfaces das redes do laboratório utilize por exemplo os programas ssh, arping, um 
browser HTTP e ping. Perante os resultados de análise do tráfego nos dois casos argumente sobre o 
que caracteriza uma rede baseada em hubs e uma rede baseada em switches do ponto de vista do tipo de 
tráfego que circula.  

Exercício 1.6 — Este exercício exige a coordenação de todos os grupos de trabalho 

Utilize o programa ping para realizar medidas do tempo de transito dos pacotes nas configurações 1 e 
2, com e sem carga na rede. Escolha as estações alvo das suas medidas de tal forma que os pacotes de 
teste atravessem o maior número possível de equipamentos intermédios da rede. Utilize pacotes de 100 
bytes e pacotes de 1000 bytes e compare as medidas. Para gerar carga na rede utilize o próprio 
programa ping aumentando o ritmo de envio de pacotes por unidade de tempo (opção flood –f ). 
Deduza teoricamente os valores e compare-os com os valores medidos. Analise os contadores de 
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eventos das interfaces (acessíveis através do programa ifconfig) para argumentar sobre a existência ou 
não de colisões. 

Exercício 1.7 — Este exercício exige a coordenação de todos os grupos de trabalho e só produz 
resultados interessantes usando hubs ou switches “dumb” 

Monte a configuração 3. Experimente executar o programa ping na rede interna do laboratório. Capture 
algum do tráfego existente nessa rede. Explique o que observou. 

 

Elabore um relatório por grupo de trabalho com os resultados mais significativos e analisando e 
explicando os resultados obtidos sobre os exercícios 1.3 e 1.6 e, opcionalmente, de cada um dos outros 
exercícios. O relatório deve ter no máximo 5 páginas e ser entregue em nome do grupo de trabalho até 
às datas limite indicadas. 

 

Observações úteis para o Trabalho 1 

Rede externa do laboratório:  10.171.124.0/24 máscara 255.255.255.0 
Gateway externo: 10.171.124.254 (gate124); servidor DNS, NTP, ... : 193.136.122.1 
Servidor de disco: 10.171.64.1 (phoenix) 

Rede interna do laboratório:  192.168.0.0/24 máscara 255.255.255.0 
Bancada NO Noroeste:  192.168.0.11, 12, 13, .... 
Bancada N Norte:  192.168.0.21, 22, 23, .... 
Bancada NE Nordeste:  192.168.0.31, 32, 33, .... 
Bancada SO Sudoeste:  192.168.0.41, 42, 43, .... 
Bancada S Sul:   192.168.0.51, 52, 53, .... 
Bancada SE Sudeste:  192.168.0.61, 62, 63, .... 
Bancada C Centro:  192.168.0.71, 72, 73, .... 
Bancada CE Centro Este:  192.168.0.81, 82, 83, .... 

Acesso aos switches com gestão 

Para estabelecer uma sessão ssh num switch ligue a consola do mesmo a uma porta série de uma 
estação de trabalho de uma bancada e utilize o programa minicom (porta: /etc/ttyS0, baudrate 9600). 
Em alternativa se os switches já estiverem parametrizados use o programa ssh ou telnet: 

ssh endereço-ip-do-switch 192.168.0.10 para a bancada Noroeste 
ou telnet endereço-ip-do-switch  192.168.0.20 para a bancada Norte 

 192.168.0.30 para a bancada Nordeste 
 192.168.0.40 para a bancada Sudoeste 
 192.168.0.50 para a bancada Sul 
 192.168.0.60 para a bancada Sudeste 
 192.168.0.70 para a bancada Centro 
 192.168.0.80 para a bancada CentroEste 

 
responder “crc” à questão “user name” ou responder “crc” à questão “password” 
a password é “crc” em seguida passar a modo administrador dando o comando enable 
a password do administrador é “.....”. 

 
 

 

Nota: todas as configurações se encontram no final do anexo. 



- 37 - 

Notas pedagógicas sobre o trabalho 1 
 

Este exercício é sobre a ethernet clássica e comutada (com switching). Introduz o que é necessário para 
se perceber como funciona uma rede local sem encaminhamento. Serve também para introduzir os 
packet sniffers e outros programas de teste e de medida. 

No início deve-se começar por ensinar aos alunos como se monta a configuração (ifconfig, 
route, ping para testar, etc.). Depois usar o programa ethereal para ver o tráfego que passa 
(com hubs e switches). Analisar os diferentes protocolos e se usam ou não broadcast e multicast. Testar 
HTTP e depois SSH para um servidor dentro da rede. Introduzir ciclos com os switches e ver o tráfego 
a aumentar. Convém que durante os testes se ligue e desligue a rede do laboratório de redes à rede do 
laboratório de alunos para ver a diferença de tráfego. 

Nas 4 horas fazem-se bem os exercícios 1.3 e 1.5 (os obrigatórios) mas também dá para mostrar alguns 
comandos de diagnóstico dos Ciscos e fazer alguns dos outros exercícios. 

Os switches devem estar parametrizados com todas as portas a 10 Mbps para que os tempos de 
transmissão sejam significativos e a rede seja comparável com e sem comutação. 

A recolha de dados sobre os tempos de trânsito e a perca de pacotes deve ser organizada globalmente e 
coordenada com as diferentes comparações. 

Se a ficha do trabalho for redigida de forma mais semelhante a um “guião”, os alunos não ficam tão 
dependentes do docente para progredirem mas, eventualmente, gera-se menos discussão na aula. 

 

 

Conclusões sobre o trabalho 
As medidas de tempos de trânsito são muito formativas se forem bem comentadas e discutidas com os 
alunos (full-duplex versus half-duplex, dupla transmissão dos pacotes, queuing introduzido pelos 
switches, full-duplex e request-to-send / clear-to-send, etc.). Comparar com os valores deduzidos 
analiticamente e pedir explicações aos alunos. 

Ao se analisarem os relatórios sobre o trabalho 1 concluí-se que: 

- os alunos na parte das máscaras não são muito sistemáticos e não referem o algoritmo de 
consulta da tabela de routing ou as implicações para a afectação de endereços; 

- outro aspecto é que não sabem organizar os resultados medidos em tabelas pondo lado a lado 
os resultados das medidas nos diferentes cenários e até alguma comparação com os valores 
deduzidos analiticamente na mesma tabela. 

- poucos ou nenhuns grupos fizeram observações atentas das pequenas diferenças encontradas: 
porque razão na rede com hubs há diferenças entre os valores teóricos e os valores obtidos 
para “perto”? porque razão há diferença entre valores para “perto” e para “longe” ? qual a 
diferença dos valores medidos na rede com carga entre pequenos e grandes pacotes ? idem 
para os switches? porque é que os switches apresentam ou não diferença entre “perto” e 
“longe”? porque é que os switches se comportam como observado com carga, sem perderem 
pacotes? 

A discussão destes aspectos deve ser fomentada na aula se possível.  

Verifica-se também que os alunos não sabem organizar e escrever um relatório pelo que se lhes pode 
fazer observações sobre esse aspecto na aula seguinte. 
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Trabalho 2 (2 horas) 
 

Objectivos 
Analisar a capacidade providenciada por uma rede baseada em hubs e por uma rede baseada em 
switches. 
Fazer testes de capacidade de transferência. 
Comparar os resultados, analisar as diferenças e explicá-las. 
Este trabalho exige a coordenação de todos os grupos de trabalho. 

Exercício 2.1 — Este exercício exige a coordenação de todos os grupos de trabalho 

Estabeleça as ligações físicas e lógicas indicadas na configuração 1 e utilize o programa iperf para 
obtenção de dados sobre a capacidade de transmissão da rede interna do laboratório quando esta está  
baseada em hubs. 

Numa primeira fase teste a capacidade da rede quando esta tem pouca carga, medindo a capacidade de 
transferência segundo os percursos A, B, C e D (configuração 4), primeiro um a um e depois 
simultaneamente. 

Repita as medidas mas agora em presença de tráfego anormal gerado através de várias instancias do 
programa ping a gerarem tráfego constantemente (opção –f). 

Exercício 2.2 — Este exercício exige a coordenação de todos os grupos de trabalho 

Repita as medidas anteriores com a configuração 2, isto é, com a rede baseada em switches. 

Exercício 2.3 
Faça login no switch da sua bancada e através dos comandos: 

show mac-address-table e clear mac-address-table 

analise o funcionamento e a evolução do algoritmo de aprendizagem usado pelos switches para 
executarem filtragem. 

 

Elabore um relatório por grupo de trabalho com os resultados mais significativos e analisando e 
explicando os resultados obtidos. O relatório deve ter no máximo 5 páginas e ser entregue em nome do 
grupo de trabalho até às datas limite indicadas na página da disciplina. 

 
 

Notas pedagógicas sobre o trabalho 2 
Este exercício é complementar do exercício 1 e as observações sobre os relatórios do trabalho 1 
aplicam-se também neste caso e devem ser comunicadas no início da aula. 

Não esquecer de comparar as medidas sempre com o iperf a usar UDP. Neste caso dá para ver bem o 
que o receptor (servidor) consegue de facto receber. O emissor emite pacotes UDP com o máximo 
MTU à velocidade correspondente ao parâmetro –b. Se se usar TCP acontece que o comportamento do 
protocolo se revela particularmente surpreendente com switches e necessita de uma análise mais 
profunda para se perceber o que se passa pois o desempenho de cada conexão é inversamente 
proporcional ao número de switches que atravessa. 

Se houver tempo mostrar, através da análise do estado dos switches, como as variáveis e tabelas 
internas reflectem o que se passa na rede com especial realce para as tabelas de comutação (mac-
addresses). 

Na ½ hora final aproveitar para introduzir a configuração em que os hubs permitem ver o tráfego 
trocado pelos switches.  

Se a ficha do trabalho for redigida de forma mais semelhante a um “guião”, os alunos não ficam tão 
dependentes do docente para progredirem mas, eventualmente, gera-se menos discussão na aula. 



- 39 - 

Trabalho 3 (4 horas) 
Objectivos 
Capturar e analisar o comportamento dos protocolos e algoritmos de aprendizagem e de construção de 
árvores de cobertura numa rede Ethernet comutada. 

Exercício 3.1 — Este exercício exige a coordenação de todos os grupos de trabalho 

Estabeleça as ligações físicas e lógicas indicadas na configuração 5. A mesma destina-se a permitir que 
os hubs possam interceptar o tráfego trocado entre switches. Utilize o programa tcpdump para capturar 
os pacotes do protocolo spanning tree protocol (802.1D) trocados entre si pelos switches. Para esse 
efeito utilize o programa tcpdump com os seguintes parâmetros: 

 tcpdump –i eth1 stp  -w trab3.packets 

ou o programa ethereal com um filtro adequado. 

Faça login no switch da sua bancada e através de comandos show spanning-tree ....  analise 
a configuração da rede e a árvore escolhida. Explique a mesma em termos das ligações estabelecidas e 
dos endereços MAC dos switches. Pode também analisar a evolução do protocolo através de comandos 
debug spanning-tree ... 

Exercício 3.2 — Este exercício exige a coordenação de todos os grupos de trabalho 

Continuando a capturar os pacotes trocados entre os switches, considere os ciclos da configuração e 
analise o comportamento da rede e dos equipamentos retirando e introduzindo ligações, em particular, 
mudando a velocidade de transmissão das portas dos switches. Determine o tempo que leva o protocolo 
a reconfigurar a rede. Existe alguma forma de acelerar a reconfiguração ? 

Exercício 3.3 — Este exercício exige a coordenação de todos os grupos de trabalho 

O centro da árvore de cobertura é fixado em função dos endereços MAC dos switches. Estude de que 
forma será possível um administrador da rede escolher qual o centro da árvore da sua rede. Descubra 
quais os comandos Cisco IOS que permitem essa alteração. 

Exercício 3.4 — Este exercício exige a coordenação de todos os grupos de trabalho 

Defina as VLANs Lua (ID 100) nos switches do Norte e Marte (ID 200) nos switches do Sul. Coloque 
os switches Centro e CentroEste em ambas estas VLANs. Analise o comportamento das portas, das 
tabelas de endereços Mac e das árvores de cobertura dos switches ao colocar e retirar portas nessas 
VLANs. 

 

Elabore um relatório por grupo de trabalho com uma descrição sintética do protocolo STP, ilustre o 
funcionamento do protocolo através dos dados recolhidos no laboratório, envolvendo pelo menos os 
exercícios 3.1 e 3.2. Discuta eventualmente os exercícios 3.3 e 3.4. O relatório deve ter no máximo 5 
páginas e ser entregue em nome do grupo de trabalho na data limite indicada na página da disciplina. 
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Notas pedagógicas sobre o trabalho 3 

 
Este trabalho deve ser antecedido de uma discussão geral do algoritmo de construção de uma árvore de 
cobertura que está na base do protocolo STP mas sem explicar ou descrever em detalhe o protocolo 
concreto de forma a que os alunos sejam obrigados a estudá-lo ou deduzi-lo. 

Analisar através dos comandos show mac-address-table, clear mac-address-table, 
show spanning-tree, etc. a situação da rede. Desenhar no quadro a árvore. Desligar uma ligação 
e redesenhar de novo a ou as árvores que se formam. Relacionar de forma sintética como funcionou no 
concreto o algoritmo, os custos das portas, etc. 

Para que o trabalho possa ser realizado no tempo previsto é necessário ajudar os alunos. Por exemplo, 
dispor dos Ciscos já configurados a menos das VLANs. 

A análise das árvores de cobertura com várias VLANs é a parte mais interessante. 

A parte mais formativa da aula consiste em discutir qual a melhor árvore de cobertura e quais os 
critérios para a avaliar (tempo de trânsito, carga na rede, necessidades efectivas das aplicações, ...). Se 
possível dar pistas sobre a forma como se poderiam fazer comparações de forma analítica caso se 
conhecesse a distribuição do tráfego na rede. Desafiar os alunos para introduzirem essa discussão no 
relatório. 
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Trabalho 4 (2 horas) 
Objectivos 
Familiarizar o aluno com o sistema Cisco IOS. Aprender a configurar uma interface e uma rede local. 
Estudar o protocolo DHCP. 

 

Exercício 4.1 
Através do acesso à consola e utilizando o programa minicom, parametrize o router de forma a o 
mesmo ficar acessível na rede da bancada através da interface FastEthernet0/2 (use os endereços e 
máscaras indicados na tabela abaixo). Depois coloque pelo menos uma máquina na rede local da 
bancada, ligue-se ao router e parametrize-o com nome (o da bancada), domínio DNS (di.fct.unl.pt), 
chave RSA de 1024 bits, banner de login, utilizador local (crc), ACL de controlo de acesso e serviço 
DHCP da rede local. 

 Bancada Endereços FastEthernet 0/0 do router e rede 

 noroeste   192.168.110.1  192.168.110.0 / 24 
 norte   192.168.120.1  192.168.120.0 / 24 
 nordeste   192.168.130.1  192.168.130.0 / 24 
 sudoeste   192.168.140.1  192.168.140.0 / 24 
 sul   192.168.150.1  192.168.150.0 / 24 
 sudeste   192.168.160.1  192.168.160.0 / 24 
 centro   192.168.170.1  192.168.170.0 / 24 
 centro Este  192.168.180.1  192.168.180.0 / 24 

Para realizar a configuração inicial do router use o comando setup. 

 Enable secret e Enable password: a combinar. 
 Utilizador local: crc com a palavra chave crc 

 

Exercício 4.2 
Utilizando do comandos necessários guarde a configuração do router da bancada numa workstation, 
modifique a configuração e volte a carregá-la no router. 

 

Exercício 4.3 
Utilize o programa tcpdump para capturar os pacotes do protocolo DHCP quando uma máquina da 
bancada arranca (use o sistema de operação Knoppix). Para capturar pacotes utilize o programa 
tcpdump com os seguintes parâmetros e o filtro adequado: 

 tcpdump –i eth1 filtro -w trab4.packets 

ou o programa ethereal também com um filtro adequado. 

 

Elabore um relatório por grupo de trabalho com uma descrição sintética do protocolo DHCP, ilustre o 
funcionamento do protocolo através dos dados recolhidos no laboratório. O relatório deve ter no 
máximo 5 páginas e ser entregue em nome do grupo de trabalho até às datas limite indicadas. 
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Notas pedagógicas sobre o trabalho 4 
 

À parte a analise do protocolo DHCP e os primeiros contactos sérios com o Cisco IOS o exercício não 
tem mais notas de realce. O relatório, como é natural, deve incidir sobretudo sobre o protocolo DHCP.  

Este trabalho tem o problema de os alunos assegurarem que uma das máquinas faz uma inicialização da 
interface Ethernet baseada em DHCP. O ideal seria que os alunos tivessem um portátil com eles. A 
outra alternativa é arrancar uma das máquinas da bancada através do sistema Knoppix. À parte a 
análise do protocolo DHCP e os primeiros contactos sérios com o Cisco IOS o exercício não tem mais 
notas de realce. 

Outro aspecto que pode suscitar discussão é o facto de a implementação do DHCP na Cisco usar 
pacotes suplementares em relação à norma. 
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Trabalho 5 (4 horas) 
Objectivos 
Montar uma internet (interconexão de redes) de várias redes locais utilizando routers e ligações do tipo 
WAN de várias capacidades, simuladas através de cabos “null modem”. Parametrizar e analisar o 
comportamento de um protocolo do tipo “vector de distâncias”, o protocolo RIP v2. 

Este trabalho exige a coordenação de todos os grupos de trabalho. 

 

Exercício 5.1 
No exercício anterior os routers foram parametrizados com interfaces Ethernet locais activas e com 
hostnames, domain name, chave RSA, protocolos DHCP, DNS e NTP. Retome a configuração dos 
routers tal como os mesmos ficaram no final do exercício anterior e parametrize as diferentes interfaces 
série de acordo com a configuração 6 de forma a montar uma WAN dentro do laboratório. Garanta que 
quer os routers quer as workstations das diferentes redes comunicam entre si via a WAN. Para efeitos 
de routing deve utilizar o protocolo RIP Versão 2. Capture dados sobre o funcionamento do protocolo 
através do logging de uma sessão num ou mais routers, analise a tabela de encaminhamento que o 
protocolo constrói e verifique a presença de tráfego de encaminhamento na rede local através do 
programa tcpdump. Utilize os seguintes comandos: show ip protocol, show ip rip 
database, show ip route, debug ip rip […],  ... para analisar o funcionamento 
do encaminhamento e o tráfego do protocolo RIP. 

 

Exercício 5.2 
Analise dois aspectos suplementares do funcionamento do protocolo, a distribuição de carga na 
presença de caminhos de igual custo e o tempo de convergência quando uma interface muda de estado. 
Para analisar o primeiro aspecto meça o tempo de transito de pacotes que atravessem uma zona da rede 
onde esteja a ser realizada distribuição de carga e manipule as opções de encaminhamento que 
interferem sobre este aspecto do protocolo. Para analisar o tempo de convergência avalie o mesmo 
retirando e voltando a colocar linhas na configuração através do comando [no] shutdown aplicado 
a uma interface. Pode utilizar os comandos de debug para analisar a evolução do algoritmo de 
encaminhamento. 

Exercício 5.3 
Manipule os pesos das rotas RIP de forma a dar preferência às melhores rotas existentes na rede. 

Dados para a parametrização dos routers: 

 Router  Endereço a usar na interface Loopback1 

 sudoeste  192.168.200.4 / 32 ou  255.255.255.255 
 sul  192.168.200.5 / 32 ou  255.255.255.255 
 sudeste  192.168.200.6 / 32 ou  255.255.255.255 
 noroeste  192.168.200.1 / 32 ou  255.255.255.255 
 norte  192.168.200.2 / 32 ou  255.255.255.255 
 nordeste  192.168.200.3 / 32 ou  255.255.255.255 
 centro  192.168.200.7 / 32 ou  255.255.255.255 
 centroeste 192.168.200.8 / 32 ou  255.255.255.255 
 

 Ligação série  Rede e máscara a usar ( rede.1 origem — rede.254 destino ) 

 Sudoeste — Sul   192.168.201.0 / 24 
 Sudoeste — Noroeste (128 k) 192.168.202.0 / 24 
 Sudoeste — Noroeste (512 k) 192.168.203.0 / 24 
 Sul — Norte (128 k)  192.168.204.0 / 24 
 Sul — Centro (128 k)  192.168.205.0 / 24 
 Sul — Sudeste   192.168.206.0 / 24 
 Sudeste — Nordeste (128 k) 192.168.207.0 / 24 



- 44 - 

 Sudeste — Nordeste (512 k) 192.168.208.0 / 24 
 Sudeste — Centroeste (128 k) 192.168.209.0 / 24 
 Centro — Centroeste (2 Mbps) 192.168.210.0 / 24 
 Nordeste — Noroeste  192.168.211.0 / 24 
 Nordeste — Norte  192.168.212.0 / 24 
 Norte — Noroeste  192.168.213.0 / 24 

Centro — Noroeste  192.168.110.254 / 24 (Centro — Ethernet 0/1) 

 

Nota: antes de começar a parametrização das interfaces planeie a numeração (endereços) das mesmas. 

 

Elabore um relatório por grupo de trabalho com uma descrição sintética do protocolo RIP, ilustre o 
funcionamento do protocolo através dos dados recolhidos no laboratório. O relatório deve ter no 
máximo 5 páginas e ser entregue em nome do grupo de trabalho até às datas limite indicadas. 

 

 

 

Notas pedagógicas sobre o trabalho 5 

 
Este trabalho obriga necessariamente os alunos a tropeçarem na complexidade de uma parametrização 
realista que não é possível de realizar somente durante as aulas práticas. Entre a primeira e a segunda 
aulas práticas dedicadas ao trabalho preparar um  ficheiro de configuração com a solução que os alunos 
devem apenas transformar com os endereços específicos para que o trabalho termine dentro do tempo 
previsto. 

De qualquer forma obrigar os alunos a começarem com um router completamente “virgem” para que 
“partam pedra” pelo menos durante as primeiras duas horas. É a segunda aula que permite dedicar mais 
tempo à análise do protocolo RIP. 

A análise das tabelas de encaminhamento construídas pelo RIP nesta configuração é muito interessante. 
Fazer ping para um destino para o qual existam vários caminhos muito assimétricos revela a 
armadilha da distribuição de carga pouco inteligente. Para ver o efeito desligar o caching de rotas nas 
interfaces (no ip route-cache). Discutir então com os alunos os mecanismos usados pela Cisco 
para fazer distribuição de carga e que não fazem parte da norma RIP. 

Outro aspecto interessante é ligar o debug rip e ver a evolução do algoritmo retirando e colocando 
canais na configuração. Tentar se possível analisar qual o tempo de convergência da rede, em 
particular, ver quanto tempo levam as entradas nas tabelas de routing a saírem do estado de “hold-
down”. 

Esta discussão é particularmente importante pois leva à discussão do fenómeno das “bad news travel 
slowly” e da forma como se tem lidado com o mesmo nos protocolos do tipo do RIP. 
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Trabalho 6 (2 horas) 
Objectivos 
Contactar com a parametrização e funcionamento da técnica NAT. 
Parametrizar e analisar o comportamento de um protocolo “link state” – o protocolo OSPF.  
Conhecer os procedimentos mínimos de segurança a usar na configuração e gestão dos routers. 
Este trabalho exige a coordenação de todos os grupos de trabalho. 

 

Exercício 6.1 
Retome a configuração dos routers tal como os mesmos ficaram no final do exercício anterior e 
parametrize as ligações à Internet pública pelas vias sugeridas na configuração 7, introduzindo NAT 
nos routers adequados e divulgando rotas por defeito na WAN montada. Introduza rotas por defeito e 
manipule a preferência que cada router dá a cada uma das rotas por defeito existentes. Utilize os 
comandos show ip nat [ options ], debug ip nat [ options ] para analisar o 
funcionamento dinâmico da tradução de endereços. 

 

Exercício 6.2 
Altere a parametrização para passar a usar o protocolo OSPF. Refaça a análise da qualidade do 
encaminhamento repetindo as observações feitas nos exercícios 5.1 e 5.2 quando utilizava o protocolo 
RIP. Em particular compare o número de entradas na tabela de encaminhamento, o número de entradas 
para o mesmo destino, os custos das rotas e a reacção do algoritmo à alteração do estado das interfaces. 

Verifique qual o tráfego de encaminhamento na rede local através do programa tcpdump. Utilize os 
comandos IOS a seguir para analisar o estado e o comportamento dos routers: show ip route, 
show ip ospf [...], debug ip ospf [ options ] ... 

 

Exercício 6.3 
Assegure que os routers têm medidas de segurança mínimas instaladas (passwords cifradas, users 
definidos localmente, ACLs para acesso remoto, etc.). 

 

Faça um relatório de no máximo 5 páginas com uma descrição sucinta da forma de funcionamento do 
NAT e do protocolo OSPF e ilustre os aspectos mais salientes do protocolo OSPF (pacotes trocados, 
caminhos escolhidos, convergência, ...) através dos dados recolhidos no laboratório. Compare o 
protocolo OSPF com o protocolo RIP. Os dados a englobar são os dos exercícios 6.1 e 6.2. O relatório 
deve ter no máximo 5 páginas e ser entregue em nome do grupo de trabalho até às datas limite 
indicadas. 
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Notas pedagógicas sobre o trabalho 6 
 

 

A discussão sobre NAT é interessante mostrando os problemas que a técnica tem (timeouts para tráfego 
UDP e TCP e ataques DOS feitos por dentro). Usar os comandos do Cisco para debug (debug ip 
nat ...) e análise das tabelas de NAT (show ip nat ...).  

A população das tabelas usando o comando Cisco trace google.com por exemplo é muito eficaz 
para efeitos de demonstração. 

A parte OSPF é como o RIP. Analisar as tabelas de encaminhamento construídas e a sua evolução 
através dos comandos IOS (show ip route, show ip ospf ..., debug ip ospf ...). 

Em seguida ter uma discussão com os alunos no sentido de por em evidência as diferenças entre RIP e 
OSPF: qualidade das entradas na tabela de routing e da métrica usada por cada protocolo, o tempo de 
convergência comparado, as possibilidades de distribuição de carga, ... 

Chamar a atenção que são estes pontos que os relatórios devem abordar. 

A parte sobre segurança resume-se a uma pequena discussão pois não há tempo suficiente na aula para 
a discussão aprofundada. 
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Trabalho 7 (1 hora) 
 

Objectivos 
Analisar as repercussões de diversas politicas de escalonamento de pacotes sobre o desempenho de 
diferentes tipos de fluxos aplicacionais. Este trabalho exige a coordenação de dos grupos de trabalho. 

Exercício 7.1 
Retome a configuração dos routers tal como os mesmos ficaram no final do trabalho anterior e 
parametrize  

as ligações da rede interna de acordo com a configuração 8 mantendo como protocolo de 
encaminhamento OSPF.  Assegure que a política de escalonamento usada pelas interfaces série é FIFO. 

Numa primeira fase teste a capacidade da rede quando esta tem pouca carga, medindo a capacidade de 
transferência em TCP entre as seguintes bancadas: Norte / Sul, Centro / Sul, Sudeste / CentroEste, 
Noroeste / Sudoeste e Sudeste / Nordeste. 

Para medir a capacidade de transferência utilize o programa iperf em udp e em tcp. Exemplos: 

 iperf –u –s –i 10     e    iperf –u –c 192.168.140.2 –i 10 –t 3600 –b 256k 

 iperf  –s –i 10     e    iperf –c 192.168.140.2 –i 10 –t 3600  

Repita as medidas mas agora em presença de tráfego anormal gerado através de uma instancia do 
programa ping a gerar tráfego constantemente (opção –f). Por exemplo ping –f 192.168.140.2 

Analise se em cada caso consegue estabelecer conexões para os routers através de telnet ou ssh. Em 
qualquer dos casos, através das ligações directas via as consolas, analise o comportamento do 
escalonamento das interfaces. 

Exercício 7.2 
Repita o exercício 7.1 mas agora introduzindo a politica de escalonamento fair queuing nas interfaces 
série. 

 

Elabore um pequeno relatório por grupo de trabalho com os resultados mais significativos e analisando 
e explicando os resultados obtidos. O relatório deve ter no máximo 3 páginas (com eventuais anexos). 

 

 

Notas pedagógicas sobre o trabalho 7 
Este trabalho é muito curto mas muito eficaz do ponto de vista de ilustração no laboratório dos 
princípios teóricos. 

Ter em atenção que o iperf apresenta resultados pouco rigorosos quando as médias são calculadas com 
poucos segundos de intervalo. O mínimo deve ser cerca de 10 segundos ou mais no parâmetro –i. 

Os comandos da Cisco que mostram o estado das filas de espera com fair queuing são bastante difíceis 
de explicar. O ideal seria conhecer melhor as soluções específicas da Cisco (por desenvolver). 

Ao se lançar um fluxo com 128 Kbps num canal com 128 Kbps não há percas mas um telnet em 
paralelo já se vê aflito e passa mal. Se se lançar igualmente um ping –f –s 1460 o telnet pára 
completamente e o stream udp de 128 Kbps fica com 90% de packet loss. O mesmo aconteceria com o 
stream udp caso este fosse de 100 Kbps ou menos. 

Ao se colocar as interfaces em fair queuing o udp e o icmp dividem a capacidade do canal ao meio. O 
telnet funciona mas não funciona lá muito bem. Isto tem a ver com o facto de se o telnet vier da 
mesma máquina que o udp ter uma alta probabilidade de ir para à mesma fila de espera. O que interessa 
assegurar é que o telnet tem uma fila de espera distinta fazendo telnet de outra máquina. 
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Trabalho 8 (1 hora) 
 

Objectivos 
Analisar o funcionamento do protocolo IGMP e do encaminhamento multicasting no protocolo PIM em 
modo rarefeito (sparse mode). 

 

Exercício 8.1 
Retome a configuração dos routers tal como os mesmos ficaram no final do exercício 7 e parametrize  
as ligações da rede interna de acordo com a configuração 8 mantendo como protocolo de 
encaminhamento ponto a ponto OSPF.  Assegure-se que os hosts da sua bancada suportam IP 
multicasting verificando a tabela de encaminhamento e assegurando-se que na mesma existe uma 
entrada correspondente à execução do comando: 

 route add –net 192.168.0.0/16 gw 192.168.x.1  (x é o endereço do router da bancada) 
 route add –net 224.0.0.0/8 dev eth1 
 

Através do comando netstat –g verifique a que grupos o seu host pertence. 

Lance o encaminhamento multicasting no router da sua bancada dando os comandos globais e os 
comandos específicos para cada interface. Utilize o modo pim sparse-mode. Para esse efeito, em 
modo configuração global do router, introduza os comandos ip multicast-routing e ip pim rp-
address 192.168.200.1 e depois associe o comando ip pim sparse-mode a cada interface activa. 

O comando: 

 sock –u –i –t 32 –w 80 224.100.100.100 1500  

envia (opção –i) vários pacotes UDP (opção –u)  com TTL = 32 (opção –t) e com 80 bytes na parte de 
dados (opção –w) para o grupo multicast 224.100.100.100 porta 1500. Através do mesmo é possível 
verificar se o encaminhamento multicasting funciona. Tal exige a coordenação das várias bancadas 
lançando simultaneamente um receptor por bancada e lançando um emissor de cada vez noutras 
bancadas. 

O comando: 

 sock –u –s –j 224.100.100.100 1500  

cria um processo que se junta ao grupo multicast 224.100.100.100 (opção –j) e fica à espera de receber 
(opção –s) pacotes UDP (opção –u) dirigidos ao grupo na porta 1500. Sempre que recebe esses pacotes 
o comando afixa-os na consola. Cada grupo pode lançar um destes comandos numa máquina da sua 
bancada. 

Através do comando tcpdump –i eth1 ip multicast –w trab8 capture o tráfego multicast, incluindo o 
tráfego IGMP que circula na rede local da sua bancada para depois analisar via o programa ethereal. 
Numa outra consola de outra máquina lance o comando tcpdump –i eth1 ip multicast para ver os 
pacotes multicasting aparecerem. Se pretende apenas ver o tráfego IGMP pode usar o comando 
tcpdump –i eth1 igmp. 

Faça login nos routers e através dos comandos show ip mroute, show ip mroute 
summary, show ip mroute count, show ip pim neighbor e show ip pim 
interface analise o estado do encaminhamento multicasting. Utilize o comando show ip 
mroute par analisar as árvores de difusão existentes. 

Guarde os resultados dos seus comandos em ficheiros pois os mesmos vão ser importantes para o 
relatório do trabalho seguinte. 
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Exercício 8.2 
De forma coordenada, em várias bancadas lancem receptores de multicasting suplementares através do 
comando: 

 sock –u –s –j 224.150.150.150 1500  

alternadamente de cada bancada é possível emitir para o grupo implicitamente criado através do 
comando: 

 sock –u –i –t 32 –w 80 224.150.150.150 1500  

Através dos comandos de diagnóstico dos routers (mstat em particular) verifique quantas árvores de 
difusão existem. 

Através do comando ping dos routers faça ping 224.100.100.100 ou ping 224.150.150.150 e analise as 
respostas e o que se passa na rede. 

 

Guarde os resultados dos seus comandos em ficheiros pois os mesmos podem ser importantes para o 
relatório do trabalho seguinte. 

 

 

 

 

Notas pedagógicas sobre o trabalho 8 
 

A discussão do IGMP é fácil e fica muito bem ilustrada com o exercício 8.1. Pôr em evidência a noção 
de soft state sobretudo com as mensagens leave group. 
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Trabalho 9 (2 horas) 
Objectivos 
Analisar o funcionamento do encaminhamento multicasting e das politicas de gestão de qualidade de 
serviço do tipo class based fair queuing. 

 

Exercício 9.1 
Retome a configuração dos routers tal como os mesmos ficaram no final do exercício 8 e parametrize 
as ligações da rede interna de acordo com a configuração 8 mantendo como protocolo de 
encaminhamento ponto a ponto OSPF, encaminhamento multicasting PIM e politica de gestão das filas 
de espera fair queuing das interfaces série.  Assegure-se que os hosts da sua bancada suportam IP 
multicasting verificando a tabela de encaminhamento e assegurando-se que na mesma existem as 
entradas correspondentes à execução dos comandos: 

 route add –net 192.168.0.0/16 gw 192.168.x.1  (x é o endereço do router da bancada) 
 route add –net 224.0.0.0/8 dev eth1 
 

Através do comando netstat –g verifique a que grupos o seu host pertence. 

O host 192.168.140.140 da bancada Sudoeste está a executar o comando: 

 iperf  -u –c 224.100.100.100 –T 32 –b 64k –t 3600 

Este comando cria um processo que emite durante uma hora uma sequência de pacotes UDP multicast, 
dirigidas ao grupo 224.100.100.100, porta 5001, correspondente a um fluxo de tráfego UDP com o 
ritmo de 64 Kbps, que simula grosso modo um fluxo RTP de difusão de um programa de rádio. 

Numa das máquinas da sua bancada lance o comando correspondente a um subscritor do grupo: 

 iperf  -u –s -B 224.100.100.100 –i 5 –t 3600 

Este comando permite medir o número de pacotes que se perdem do fluxo multicast, assim como o 
jitter do mesmo. Através da consulta das tabelas de routing multicasting dos routers verifique qual é a 
árvore de difusão que está a ser utilizada. Anote os valores da taxa de pacotes perdidos e do jitter 
médio. 

 

Exercício 9.2 
Em paralelo com o tráfego UDP lance vários fluxos TCP através do programa iperf e tome nota dos 
novos valores correspondentes à s taxas de transferência, perca de pacotes e jitter quando o fluxo UDP 
compete com um fluxo TCP e depois com dois ou mais fluxos TCP. Lance igualmente um fluxo 
suplementar ICMP através do comando ping com a opção –f (flood) e tome novamente nota dos 
valores medidos. 

Comandos a usar para lançar fluxos TCP: 

 iperf  –s –i 10 –t 3600    (no servidor) 
 iperf  –c  192.168.x.2 –i 10 –t 3600   (x é o endereço do servidor) 

 

Exercício 9.3 
Introduza nas interfaces série dos routers uma politica de qualidade de serviço do tipo class based fair 
queuing que garanta a capacidade necessária ao tráfego UDP, reserve pelo menos 30 K bps para o 
tráfego TCP e permita que sejam ainda realizados testes com ICMP em condições de conforto. 

 

Elabore um relatório a propósito do trabalho 9 com no máximo 5 ou 6 páginas e socorrendo-se, 
opcionalmente e se necessário, dos resultados obtidos nos exercícios 7 e 8. O trabalho pode ser sobre 
qualidade de serviço ou, em alternativa, sobre encaminhamento multicasting. 
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Notas pedagógicas sobre o trabalho 9 

 
O trabalho 9 é de “catálogo” pois opõe em evidência exactamente o que seria de esperar da teoria. 

Politica FQ sem carga — o UDP fica perfeito, 0% packet loss, jitter < 1 ms 
UDP e 1 fluxo TCP — o UDP ainda está bom, 0% packet loss, mas o jitter passa para cerca de 5 ms. 
UDP e 2 fluxos TCP — o UDP passa para 40 Kbps, 30% packet loss, o jitter passa para cerca de 100 
ms. 
Politica CBFQ sem carga — o UDP fica perfeito, 0% packet loss, jitter < 1 ms 
UDP e 1 fluxo TCP — o UDP ainda está bom, 0% packet loss, mas o jitter passa para cerca de 5 ms. 
UDP e 2 fluxos TCP — o UDP ainda está bom, 0% packet loss, mas o jitter passa para cerca de 20 ms. 
Cada TCP fica com 30 Kbps. 

 

Aproveitar para rever tudo o que tem a ver com QdS – politicas de escalonamento, politicas de gestão 
das filas de espera, marcadores de pacotes, classificadores de pacotes, politicas de gestão da rede. 
Rever melhor os comandos da Cisco para CBWFQ. 

Em alternativa ou para complemento das medidas utilizar um emissor RTP de tráfego de streaming 
multimédia e os clientes de RTP das estações de trabalho para analisar o resultado das diferentes 
politicas de gestão de qualidade de serviço sobre a qualidade da audição. 

Para cliente pode ser usado o programa freeamp (em alternativa o Free MP3 Player para Windows). 
Lançá-lo, por exemplo, na forma: 

freeamp rtp://236.200.200.200:20000 

 

Outra coisa a ter em atenção é que se houver um firewall na máquina receptora, o RTP não chega à 
estação de trabalho. 
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Configuração 1 - Rede baseada em hubs e estruturada em árvore 

 

 

 

 
Configuração 2 - Rede baseada em switches e estruturada em árvore 

Internet

10.171.124.254

S - Sul N - Norte

NE - Nordeste

NO - Noroeste

SE - Sudeste

SO - Sudoeste

CE - Centro Este

C - Centro

phoenix

Internet

10.171.124.254

S - Sul N - Norte

NE - Nordeste

NO - Noroeste

SE - Sudeste

SO - Sudoeste

CE - Centro Este

C - Centro

phoenix
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Configuração 3 - Rede estruturada em malha 

 

 

 

 

 

Configuração 4 - Rede estruturada em árvore e sentido das medidas 

Internet

10.171.124.254

S - Sul N - Norte

NE - Nordeste

NO - Noroeste

SE - Sudeste

SO - Sudoeste

CE - Centro Este

C - Centro

phoenix

Internet

10.171.124.254

N - Norte

NE - Nordeste

NO - Noroeste

SE - Sudeste

SO - Sudoeste

CE - Centro Este

C - Centro

phoenix

B

A

CD
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Configuração 5 - Usar hubs paraa interceptar o tráfego entre switches 

 

 
 

 

 

Configuração 6 – WAN da disciplina de CRC 

 

Internet

10.171.124.254

S - Sul N - Norte

NE - Nordeste

NO - Noroeste

SE - Sudeste

SO - Sudoeste

CE - Centro Este

C - Centro

phoenix

Norte

Nordeste

Sudoeste

Sudeste

193.136.122.133  /
255.255.255.192

10.171.124.5
255.255.255.0

Noroeste

128 Kbps

128 Kbps

2 Mbps

2 Mbps

500 Kbps 100 Mbps

2 Mbps

100 Mbps

128 Kbps

500 Kbps

2 Mbps

Centro

10 Mbps

128 Kbps

128 Kbps

Bancada completa com 
a respectiva rede local

Sul

Centro Este

2 Mbps

128 Kbps



- 55 - 

Configuração 7 – WAN da disciplina de CRC 

 

 

Configuração 8 – WAN da disciplina de CRC 

phoenix.in.di.fct.unl.
pt

Rede ŅregularÓ do laborat—rio 124 de ensino:
10.171.124.0 / 24

Rede do laborat—rio de redes

Sul Norte

Nordeste

Noroeste

Sudeste

Sudoeste

Rede p�blica banalizada do di.fct.unl.pt 193.136.122.128 /26  netmask 255.255.255.192

193.136.122.129

ns.di.fct.unl.pt
(assegura DNS, NTP ...
na rede do di)

193.136.122.1
Internet

193.136.122.13310.171.124.5 Centro

Centro Este

10.171.124.254

Norte

Nordeste

Sudoeste

Sudeste

193.136.122.133  /
255.255.255.192

10.171.124.5
255.255.255.0

Noroeste

128 Kbps

128 Kbps

2 Mbps

100 Mbps

2 Mbps

100 Mbps

128 Kbps

2 Mbps

Centro

128 Kbps

128 Kbps

Sul

Centro Este

2 Mbps

128 Kbps
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Anexo F – Fichas de execução pedagógica nos 
últimos 3 anos lectivos 
 

Ano de 2003/2004 
1. Escolaridade semanal 
Aulas N.º de aulas Duração de cada aula 
Teóricas 1 2 h 
Práticas 1 2 h 

 

2. Docentes  

DocenteTurmas Nº. total 
de  alunos 

N.º de 
alunos do 
curso (*)

Nome Categoria 

Responsável   J. Legatheaux Martins Prof. Associado 

Teóricas     
1 26 22 J. Legatheaux Martins Prof. Associado 

Práticas     
1 18 16 J. Legatheaux Martins Prof. Associado 
2 3 3 J. Legatheaux Martins Prof. Associado 

Nº. inscritos (IN) 26 22   

 

3. Sucesso Escolar 
 Avaliados 

(AV) 
Aprovados 

(APR) 
AVAL/IN 

% 
APR/AV 

% 
APR/IN 

% 
Nº. de alunos total 20 17 77% 85% 65% 

Nº. de alunos do curso 18 15 68% 83% 68% 

 

4. Horas lectivas/semestre (ou por ano): 
Número de aulas Turmas 

Previsto Realizado Previsto/Realizado(%) 
Teóricas 28 24 85% 
Práticas 28 24 85% 

 
(*) No contexto desta ficha, alunos do cursos são alunos da LEI, sendo os restantes alunos do MEI ou 
da PGEI.
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Ano de 2004/2005 
1. Escolaridade semanal 
Aulas N.º de aulas Duração de cada aula 
Teóricas 1 2 h 
Práticas 1 2 h 

 

2. Docentes  

DocenteTurmas Nº. total 
de  alunos 

N.º de 
alunos do 
curso (*)

Nome Categoria 

Responsável   J. Legatheaux Martins Prof. Associado 

Teóricas     
1 48 44 J. Legatheaux Martins Prof. Associado 

Práticas     
1 24 21 J. Legatheaux Martins Prof. Associado 
2 24 23 J. Legatheaux Martins Prof. Associado 

Nº. inscritos (IN) 48 44   

 

3. Sucesso Escolar 
 Avaliados 

(AV) 
Aprovados 

(APR) 
AVAL/IN 

% 
APR/AV 

% 
APR/IN 

% 
Nº. de alunos total 37 32 77% 86% 67% 

Nº. de alunos do curso 34 30 77% 88% 68% 

 

4. Horas lectivas/semestre (ou por ano): 
Número de aulas Turmas 

Previsto Realizado Previsto/Realizado(%) 
Teóricas 28 28 100% 
Práticas 28 24 85% 

 
(*) No contexto desta ficha, alunos do cursos são alunos da LEI, sendo os restantes alunos do MEI ou 
da PGEI.
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Ano de 2005/2006 
1. Escolaridade semanal 
Aulas N.º de aulas Duração de cada aula 
Teóricas 1 2 h 
Práticas 1 2 h 

 

2. Docentes  

DocenteTurmas Nº. total 
de  alunos 

N.º de 
alunos do 
curso (*)

Nome Categoria 

Responsável   J. Legatheaux Martins Prof. Associado 

Teóricas     
1 52 44 J. Legatheaux Martins Prof. Associado 

Práticas     
1 19 15 J. Legatheaux Martins Prof. Associado 
2 22 22 J. Legatheaux Martins Prof. Associado 

Nº. inscritos (IN) 52 44   

 

3. Sucesso Escolar 
 Avaliados 

(AV) 
Aprovados 

(APR) 
AVAL/IN 

% 
APR/AV 

% 
APR/IN 

% 
Nº. de alunos total 41 (**) (**) (**) (**) 

Nº. de alunos do curso 41 (**) (**) (**) (**) 

 

4. Horas lectivas/semestre (ou por ano): 
Número de aulas Turmas 

Previsto Realizado Previsto/Realizado(%) 
Teóricas 28 28 100% 
Práticas 28 24 85% 

 
(*) No contexto desta ficha, alunos do cursos são alunos da LEI, sendo os restantes alunos do MEI ou 
da PGEI. 
(**) Não disponível na data de redacção do relatório. 
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Anexo G – Sumários das aulas dos dois últimos anos 
lectivos 
Aulas teóricas 
Cada aula teórica semanal teve lugar num anfiteatro munido de projector e teve a duração de 2 horas. 

Sumário (1): Apresentação da disciplina. Discussão da problemática da limitação do número de alunos 
que a podem frequentar. Discussão do método de trabalho e de avaliação. Métodos de controlo de 
acesso a meios partilhados por difusão: TDM, FDM, CDMA, ALHOA, S-ALHOA, CSMA, Token 
based, .... Características e comparação. 

Sumário (2): Redes ethernet e as suas variantes tecnológicas. Endereçamento. Protocolo ARP. Bridges 
e Switches. Virtual LANS. Switches de nível 2/3. Comparação de bridges, switches e routers. Quando 
usar cada um deste tipos de soluções. Evoluções dos switches: árvores de cobertura, VLANs, etc. A 
problemática da escala de uma rede comutada. 

Sumário (3): Características dos canais sem fios. IEEE 802.11. Breve referencia às redes celulares. A 
problemática da mobilidade. 

Sumário (4): Introdução à infra-estruturas de telecomunicações. Técnicas de transmissão e framing. 
Breve introdução aos protocolos do nível data-link. Redes síncronas por divisão do tempo — S-TDM. 
Hierarquias de TDM síncrono nos EUA e na Europa. SDH/SONET. ISDN. Redes de comutação de 
células: redes ATM. Princípios, funcionamento, formato das células. Utilização das redes ATM para 
encaminhamento de pacotes IP. 

Sumário (5): Outras redes baseadas em circuitos virtuais: redes X.25 e redes Frame relay.  Balanço 
sobre as virtudes e limitações das redes baseadas em circuitos virtuais. Breve referencia ao MPLS.  
Encaminhamento em redes IP: apresentação e revisões. Início do estudo detalhado do protocolo RIP. 

Sumário (6): Continuação do estudo do protocolo RIP. Estudo dos protocolos de encaminhamento link 
state. Ilustração no protocolo OSPF. 

Sumário (7): Noções sobre encaminhamento em larga escala, autonomous systems, encaminhamento 
segundo critérios políticos. Ilustração do encaminhamento de larga escala através do protocolo BGP.  
IP Multicasting. Definições. Implementação em redes locais. Protocolo IGMP. 

Sumário (8): Encaminhamento por Broadcast. Noções sobre encaminhamento Multicasting: 
apresentação do problema e dos algoritmos de base. Exemplos de protocolos de encaminhamento 
multicasting e sua comparação: MOSPF, MVRP, PIM-DM, CBT e PIM-SM. Utilizações de 
multicasting. Encaminhamento Multicasting na prática através de “Redes Overlay”. 

Sumário (9): Transmissão de informação multimédia sobre redes de pacotes: requisitos, métodos, 
desafios, estudo de casos. Protocolos RTP, RTCP e SIP. 

Sumário (10): A problemática da saturação da rede e da qualidade de serviço. Sintomas, origens e 
classes de soluções. Soluções utilizadas em redes de circuitos. Soluções em redes de pacotes sem 
circuitos com um único tipo de classe de utilizadores. Introdução à problemática da QoS em redes IP. 
Mecanismos de QoS: queuing fifo, com prioridades, fair e fair por classes. 

Sumário (11): Condicionadores (shaping) de tráfego. As arquitecturas de QdS: Integrated Services e 
Differentiated services. O protocolo RSVP. Conclusões sobre QdS. 

Sumário (12): Segurança ao nível rede e partição das redes: Introdução. Firewalls. 

Sumário (13): Segurança através de túneis cifrados e não cifrados. IPSec. Redes Virtuais Privadas. 
Segurança em ambiente móvel. 

Sumário (14): Gestão de redes. O framework SNMP. Noção de MIB, SMI e o protocolo SNMP. 
Sistemas de análise extremo a extremo da rede. Simulação de redes. Breve referência à linguagem 
ASN.1 
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Aulas práticas 
Cada aula prática semanal teve lugar laboratório de redes e teve a duração de 2 horas.  

Sumário (1): Instalação do laboratório dos alunos. Cabos RJ45 e suas características. Início da 
realização do trabalho 1. Exercícios 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 (início). 

Sumário (2): Exercícios 1.5, 1.6 e 1.7. 

Sumário (3): Trabalho 2. Exercícios 2.1 e 2.2. Breve abordagem ao trabalho 3. 

Sumário (4): Breve abordagem ao protocolo STP. Trabalho 3. Exercício 3.1 e parte do 3.2. 

Sumário (5): Continuação da resolução do Trabalho 3. Exercícios 3.3 e 3.4.  

Sumário (6): Resolução do Trabalho 4 

Sumário (7): Início da resolução do Trabalho 5 

Sumário (8): Continuação da resolução do Trabalho 5 — exercício 5.1. 

Sumário (9): Fim da resolução do Trabalho 5 — exercícios: 5.1 e 5.2 e resolução do trabalho 6. 

Sumário (10): Discussão dos projectos. 

Sumário (11): Trabalhos 7 e 8 — exercícios: 7.1, 7.2 e 8.1 

Sumário (12): Trabalho 9 — exercícios: 9.1, 9.2 e 9.3 
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Anexo H – Resultados do inquérito do ano lectivo de 
2004/2005 
A tabela a seguir apresenta as médias das 30 respostas obtidas a um inquérito anónimo dirigido aos 
alunos que frequentaram a disciplina no ano lectivo de 2004 / 2005. As respostas foram dadas 
voluntaria e anonimamente por alunos que compareceram aos exames. 

 

Questões Média Significado da média à  luz 
da legenda do formulário 

Sobre a disciplina   
Aulas frequentadas – práticas 2,9 3 = Metade 
Aulas frequentadas – teóricas 4,8 3 = Metade; 5 = Todas 
Articulação entre teóricas e práticas 4,0 4 = Boa 
Carga horária 2,9 3 = Adequada 
Bibliografia recomendada 3,2 3 = Adequada 
Articulação com disciplinas anteriores 4,0 4 = Boa 
Conteúdo da disciplina 3,3 3 = Razoável; 5 = Inacessível 
Esforço exigido pela disciplina 3,6 3 = Razoável; 5 = Enorme 
Apreciação global da disciplina 4,1 4 = Boa 
Sobre a docência das teóricas   
Clareza e segurança na exposição dos 
conteúdos 4,4 3 = Razoável; 5 = Total 

Contribuição do docente para estimular 
o interesse pelos conteúdos da disciplina 4,0 4 = Boa 

Adequação dos materiais pedagógicos 4,2 4 = Boa 
Disponibilidade para esclarecimento de 
dúvidas 4,1 3 = Razoável; 5 = Total 

Pontualidade às aulas 4,4 2 = Má; 4 = Boa 
Relação professor / aluno 4,2 2 = Má; 4 = Boa 
Apreciação global da docência 4,2 2 = Má; 4 = Boa 
Sobre a docência das práticas   
Clareza e segurança na exposição dos 
conteúdos 4,5 3 = Razoável; 5 = Excelente 

Contribuição do docente para estimular 
o interesse pelos conteúdos da disciplina 4,2 4 = Boa 

Adequação dos materiais pedagógicos 4,1 4 = Boa 
Disponibilidade para esclarecimento de 
dúvidas 4,2 3 = Razoável; 5 = Total 

Pontualidade às aulas 4,4 2 = Má; 4 = Boa 
Relação professor / aluno 4,2 2 = Má; 4 = Boa 
Apreciação global da docência 4,3 2 = Má; 4 = Boa 
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Anexo I – Materiais de suporte às aulas teóricas 
A seguir apresenta-se a listagem dos capítulos que constituem as aulas teóricas. A colecção completa 
dos slides está disponível na página da disciplina [11] ( http://asc.di.fct.unl.pt/crc ) e corresponde a um 
total de cerca de 580 slides. Os slides foram realizados pelo autor ou adaptados das referências 
bibliográficas citadas nos slides, no início de cada capítulo, normalmente as referências [2] e [3]. No 
final de cada capítulo é indicado ao aluno em que livros ele pode proceder ao estudo dos diferentes 
temas. Essas informações são transcritas abaixo.  

As indicações bibliográficas de cada capítulo correspondem à recolha bibliográfica feita e são 
apresentadas a título de completude dos slides, não na esperança que todos os alunos as consultem tanto 
mais que isso seria impossível no tempo disponível. 

Ao analisarmos diferentes referências bibliográficas gerais sobre redes de computadores utilizadas 
frequentemente no suporte a cursos universitários [1,2,3 e 4], verifica-se que a livro [2] tem uma 
estrutura e um conteúdo que se aproxima dos escolhidos para a disciplina. No entanto, dada a natureza 
da disciplina, essa referência não é suficiente por si só. A referência [3] é bastante mais completa em 
diversos tópicos, especialmente no que diz respeito à primeira parte da matéria, em particular no que 
diz respeito ao capítulo 3. Por outro lado, dados os objectivos mais gerais da disciplina, é fundamental 
referir um conjunto de referências mais orientadas para a utilização concreta dos equipamentos da 
marca Cisco, o que é feito no final do capítulo 5. 

O título de cada capítulo e a sua relação com as referências bibliográficas listadas são apresentados a 
seguir. 

 

Capitulo 1 – Transmissão e comutação de pacotes em redes locais e metropolitanas (84 
slides) 
James F. Kurose and Keith W. Ross, “Computer Networking - A Top-Down Approach Featuring the 
Internet,”  3nd Edition, Addison Wesley Longman, Inc., 2005 

Capítulo 5 — pág.s 430 a 467 

William Stallings, "Data & Computer Communications,” 7th Edition, Prentice-Hall Pearson, 2004 

Capítulos 15 e 16 — pág.s 465 a 535 

A. S.Tanenbaum, “Computer Networks - 4th Edition,” Prentice-Hall, 2003 

Capítulo 4 — pág.s 248 a 291 (transmissão) e 318 a 337 (comutação) 

Larry L. Peterson and Bruce S. Davie, “Computer Networks – A Systems Approach – 3rd Edition,”  
Morgan & Kaufman, 2003 

Capítulo 2 — secção 2.6 e Capítulo 3 — secção 3.2 

Sam Halabi, “Metro Ethernet,” Cisco Press, 2003 

 Este livro trata de forma muito completa a utilização da tecnologia Ethernet como alternativa 
para constituição do backbone metropolitano dos operadores e especialmente como base de redes de 
acesso para os clientes finais. É dada uma especial atenção à integração de Ethernet e MPLS. 

 

Capitulo 2 – Transmissão e comutação de pacotes em redes sem fios (43 slides) 
James F. Kurose and Keith W. Ross, “Computer Networking - A Top-Down Approach Featuring the 
Internet,”  3nd Edition, Addison Wesley Longman, Inc., 2005 

Capítulo 6 — pág.s 503 a 563 (IEEE 802.11, mobilidade, redes celulares) 

William Stallings, "Data & Computer Communications,” 7th Edition, Prentice-Hall Pearson, 2004 

Capítulo 17 — pág.s 543 a 568 (IEEE 802.11). Capítulos 14 — pág.s 431 a 460 (redes 
celulares) 

A. S.Tanenbaum, “Computer Networks - 4th Edition,” Prentice-Hall, 2003 
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Capítulo 4 — pág.s 292 a 301 (IEEE 802.11). Capítulo 5 — pág.s 462 a 463 (Mobile IP) 

Larry L. Peterson and Bruce S. Davie, “Computer Networks – A Systems Approach – 3rd Edition,”  
Morgan & Kaufman, 2003 

Capítulo 2 — secção 2.8 (IEEE 802.11) 

Charles E. Perkins, “Mobile IP — Design Principles and Practices,”  Addison Wesley, Inc., 2nd 
Printing, 1998 

William Stallings, Wireless Communications & Networks,” 2nd Edition, Pearson Prentice-Hall 
Pearson, 2005 

São dois livros especialmente dedicados ao estudo da mobilidade e das redes sem fios. 

 

Capitulo 3 – Transmissão e comutação de pacotes em infra-estruturas tradicionais de 
Telecomunicações (92 slides) 
James F. Kurose and Keith W. Ross, “Computer Networking - A Top-Down Approach Featuring the 
Internet,”  3nd Edition, Addison Wesley Longman, Inc., 2005 

Capítulo 5 

William Stallings, "Data & Computer Communications,” 7th Edition, Prentice-Hall Pearson, 2004 

Nos capítulos 7, 8, 10 e 11 

A. S.Tanenbaum, “Computer Networks - 4th Edition,” Prentice-Hall, 2003  

Nos capítulos 2 e 4 

Larry L. Peterson and Bruce S. Davie, “Computer Networks – A Systems Approach – 3rd Edition,”  
Morgan & Kaufman, 2003 

Nas secções 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.3 e 4.5 

 

Capitulo 4 – Encaminhamento em redes IP – protocolos Intra AS (63 slides) 
James F. Kurose and Keith W. Ross, “Computer Networking - A Top-Down Approach Featuring the 
Internet,”  3nd Edition, Addison Wesley Longman, Inc., 2005 

No capítulo 4 — pág.s 299 a 378 

William Stallings, "Data & Computer Communications,” 7th Edition, Prentice-Hall Pearson, 2004 

No capítulo 12 —  pág.s 370 a 390 (tratamento algo sintético) 

A. S.Tanenbaum, “Computer Networks - 4th Edition,” Prentice-Hall, 2003  

No capítulo 5 — pág.s 350 a 366 e 454 a 459 (tratamento também algo sintético) 

Larry L. Peterson and Bruce S. Davie, “Computer Networks – A Systems Approach – 3rd Edition,”  
Morgan & Kaufman, 2003 

Na secção 4.2 (tratamento também algo sintético) 

Ver também as referências suplementares no final do capítulo 5. 

 

Capitulo 5 – Encaminhamento em redes IP – protocolos Inter AS e Multicasting (66 
slides) 
James F. Kurose and Keith W. Ross, “Computer Networking - A Top-Down Approach Featuring the 
Internet,”  3nd Edition, Addison Wesley Longman, Inc., 2005 

No capítulo 4 — pág.s 299 a 378 

William Stallings, "Data & Computer Communications,” 7th Edition, Prentice-Hall Pearson, 2004 

No capítulo 12 —  pág.s 370 a 390 (tratamento algo sintético) 
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A. S.Tanenbaum, “Computer Networks - 4th Edition,” Prentice-Hall, 2003  

No capítulo 5 — pág.s 350 a 366 e 454 a 459 (tratamento também algo sintético) 

Larry L. Peterson and Bruce S. Davie, “Computer Networks – A Systems Approach – 3rd Edition,”  
Morgan & Kaufman, 2003 

Na secção 4.2 (idem) 

Sobre os capítulos 4 e 5 e sobre a utilização de routers Cisco consultar ainda as livros abaixo. 

Pete Loshin, “IPv6 Theory, Protocol and Practice,” Morgan Kaufman, 2004 

Trata o tópico do encaminhamento IP na versão 6 em detalhe 

Christian Huitema, “Routing in the Internet (2nd edition),” Prentice-Hall, 1998 

Um livro integralmente dedicado ao tema do encaminhamento em IP 

Ravi Malhotra, "IP Routing,” O'Reilly, 2002 

James Boney, "Cisco IOS in a Nutshell,” O'Reilly, 2002  

O essencial sobre os principais protocolos de encaminhamento e como parametrizar os 
equipamentos Cisco que os materializam. 

Scott M. Ballew, “Managing IP Networks with Cisco Routers,” O'Reilly, 1997 

Trata-se de uma referência um pouco datada mas que contém imensas observações profundas 
e úteis sobre como montar e manter uma rede IP - muito mais geral do ponto de vista do 
equipamento usado do que o título sugere. Ver especialmente os capítulos 6 e 9 deste livro. 

Kevin Dooley and Ian J. Brown, “Cisco Cookbbook,” O'Reilly, 2003 

Um livro para consulta constante por um gestor de redes baseadas em equipamento Cisco. 

Thomas Akin, “Hardening Cisco Routers,” O’Reilly & Associates, Sebastopol, 2002 

 Este livro contém algumas regras básicas para uma boa protecção de um router Cisco baseado 
em IOS: controlo de acessos, AAA e controlo de acessos, warning banners, protocolos e serviços  
desnecessários, segurança contra negação de serviço, antispoofing, NTP e logging. 

Jeff Sedayao, “Cisco IOS Access Lists,” O’Reilly & Associates, Sebastopol, 2001 

 Este livro contém um estudo detalhado da utilização de listas de controlo de acessos para 
segurança, qualidade de serviço e encaminhamento. 

Iljitsch van Beijnum, “BGP,” O’Reilly & Associates, Sebastopol, 2002 

 Este livro contém um capítulo muito interessante sobre a segurança e a integridade do 
backbone. Em particular, a defesa contra buracos negros BGP (routers que anunciam todas as rotas que 
conhecem) através de filtros, a utilização de listas de controlo de acessos para identificação e combate 
de ataques de negação de serviço, etc. 

 

Capitulo 6 – Aplicações e protocolos multimédia (42 slides) 
James F. Kurose and Keith W. Ross, “Computer Networking - A Top-Down Approach Featuring the 
Internet,”  3nd Edition, Addison Wesley Longman, Inc., 2005 

No capítulo 7 — Secções 7.1 e 7.2 

William Stallings, "Data & Computer Communications,” 7th Edition, Prentice-Hall Pearson, 2004 

Este livro não trata este tema. 

A. S.Tanenbaum, “Computer Networks - 4th Edition,” Prentice-Hall, 2003  

No capítulo 7 — secção 7.4 

Larry L. Peterson and Bruce S. Davie, “Computer Networks – A Systems Approach – 3rd Edition,”  
Morgan & Kaufman, 2003 

Na secção 9.3 — tratamento breve (RTP, SIP e H.323) 
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Capitulo 7 – Controlo da saturação e qualidade de serviço (72 slides) 
James F. Kurose and Keith W. Ross, “Computer Networking - A Top-Down Approach Featuring the 
Internet,”  3nd Edition, Addison Wesley Longman, Inc., 2005 

No capítulo 7. 

William Stallings, "Data & Computer Communications,” 7th Edition, Prentice-Hall Pearson, 2004 

No capítulo 19 — Secções 19.3 a 19.6 e no Capítulo 13 trata as redes ATM. 

A. S.Tanenbaum, “Computer Networks - 4th Edition,” Prentice-Hall, 2003  

No capítulo 5 —  Secções 5.3 e 5.4. 

Larry L. Peterson and Bruce S. Davie, “Computer Networks – A Systems Approach – 3rd Edition,”  
Morgan & Kaufman, 2003 

No capítulo 6. 

 

Capitulo 8 – Segurança ao nível rede (67 slides) 
James F. Kurose and Keith W. Ross, “Computer Networking - A Top-Down Approach Featuring the 
Internet,”  3nd Edition, Addison Wesley Longman, Inc., 2005 

Trata o tópico no capítulo 8 de forma limitada no que diz respeito aos firewalls. 

William Stallings, "Data & Computer Communications,” 7th Edition, Prentice-Hall Pearson, 2004 

Trata o tópico no capítulo 21 de forma bastante limitada. 

A. S.Tanenbaum, “Computer Networks - 4th Edition,” Prentice-Hall, 2003  

No capítulo 8, secção 8.6 abordando no essencial quase todos os tópicos tratados. 

Larry L. Peterson and Bruce S. Davie, “Computer Networks – A Systems Approach – 3rd Edition,”  
Morgan & Kaufman, 2003 

No capítulo 8 abordando no essencial quase todos os tópicos tratados. 

William Cheswick, Steven Bellovin and Aviel Rubin, “Firewalls and Internet Security,” Addison-
Wesley, 2nd Edition, 2003 

Este livro é integralmente dedicado ao tema da segurança baseada em firewalls 

Naganand Doraswamy and Dan Harkins, “IPSec - The New Security Standard for the Internet, 
Intranets, and Virtual Private Networks,” Prentice Hall, 1999 

Este livro é integralmente dedicado ao tema IPSec e VPNs 

Jon Edney & William A. Arbaugh, “Real 802.11 Security -  Wi-Fi Protected Access and 802.11i”, 
Addison Wesley, 2004 

Este livro é integralmente dedicado ao tema da segurança em redes 802.11. 

Os três livros a seguir já foram referidos no capítulo 5. 

Thomas Akin, “Hardening Cisco Routers,” O’Reilly & Associates, Sebastopol, 2002 

 Este livro contém algumas regras básicas para uma boa protecção de um router Cisco baseado 
em IOS: controlo de acessos, AAA e controlo de acessos, warning banners, protocolos e serviços  
desnecessários, segurança contra negação de serviço, antispoofing, NTP e logging. 

Jeff Sedayao, “Cisco IOS Access Lists,” O’Reilly & Associates, Sebastopol, 2001 

 Este livro contém um estudo detalhado da utilização de listas de controlo de acessos para 
segurança, qualidade de serviço e encaminhamento. 

Iljitsch van Beijnum, “BGP,” O’Reilly & Associates, Sebastopol, 2002 
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 Este livro contém um capítulo muito interessante sobre a segurança e a integridade do 
backbone. Em particular, a defesa contra buracos negros BGP (routers que anunciam todas as rotas que 
conhecem) através de filtros, a utilização de listas de controlo de acessos para identificação e combate 
de ataques de negação de serviço, etc. 

 

Capitulo 9 – Gestão de redes de computadores (53 slides) 
James F. Kurose and Keith W. Ross, “Computer Networking - A Top-Down Approach Featuring the 
Internet,”  3nd Edition, Addison Wesley Longman, Inc., 2005 

Trata o tópico no capítulo 8 

William Stallings, "Data & Computer Communications,” 7th Edition, Prentice-Hall Pearson, 2004 

Trata brevemente o tópico no capítulo 22 secção 22.3. 

A. S.Tanenbaum, “Computer Networks - 4th Edition,” Prentice-Hall, 2003  

Não trata este assunto. 

Larry L. Peterson and Bruce S. Davie, “Computer Networks – A Systems Approach – 3rd Edition,”  
Morgan & Kaufman, 2003 

Trata muito brevemente o tópico no capítulo 9 secção 9.2.3. 
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Anexo J – Especialização em Sistemas e Redes de 
Computadores 
Descrição da especialização  
Esta especialização fornece competências na área de arquitecturas, sistemas e redes de computadores, 
incluindo a Internet. Abrangem-se as redes fixas e móveis e os sistemas baseados em clusters e grids, 
para os quais se estudam os conceitos e as tecnologias que suportam o desenvolvimento de aplicações 
distribuídas, incluindo as de grande escala. 

As competências fornecidas abrangem as redes com e sem fios, os sistemas de operação para 
servidores  e clusters, o planeamento e a gestão de centros de computação e de dados de grande 
capacidade, os serviços de middleware de suporte às aplicações distribuídas, a segurança, a 
computação móvel e ubíqua. São aprofundados tópicos essenciais ao futuro arquitecto e integrador de 
sistemas distribuídos complexos, tais como os algoritmos distribuídos e paralelos, a análise de 
desempenho, a gestão de redes, os sistemas P2P e o desenvolvimento de aplicações para ambientes 
móveis e para ambientes em grid. A especialização permite ao aluno receber igualmente uma formação 
de introdução à investigação em alguns destes tópicos. 

O conjunto de matérias opcionais de outras áreas científicas permite ao aluno melhorar as suas bases 
matemáticas em Estatística e Investigação Operacional, assim como compreender o contexto humano e 
social em que a sua actividade profissional se desenrola. O aluno também adquire capacidades de 
expressão oral e escrita, que melhoram a sua  competência na apresentação de ideias e diálogo com 
utilizadores.  

As competências do ponto de vista técnico e científico que são privilegiadas são as que envolvem a 
concepção de infra-estruturas de suporte da computação distribuída, com uma visão da sua integração 
em sistemas, envolvendo a capacidade de lidar com múltiplos aspectos, tais como a fiabilidade, 
segurança, multidisciplinaridade, heterogeneidade e inter-operação., mobilidade e grande escala.  

Empregabilidade 
Os alunos formados por esta especialização têm competências e aptidões de concepção, integração, 
suporte, gestão e manutenção de sistemas complexos, em todos os sectores de actividade que requerem 
a inter-operação de arquitecturas envolvendo redes de vários tipos e âmbitos, sistemas computacionais 
heterogéneos,  incluindo os sistemas de operação para sistemas embutidos, sistemas de tipo servidor, 
sistemas organizados em clusters ou grids, e aplicações distribuídas que abrangem grande escala, 
mobilidade e ubiquidade.  

Indicam-se, a seguir, exemplos de empresas / instituições para as quais aquelas competências são 
relevantes: 

• Operadores de telecomunicações e empresas associadas. 

• Empresas de fornecimento de serviços de gestão e administração de redes e servidores. 

• Vendedores, integradores e consultores de sistemas. 

• Fornecedores de serviços de suporte de negócios electrónicos. 

• Centros de dados ou de computação de grande capacidade em todos os sectores que os 
requerem. 

• Empresas de desenvolvimento de novas aplicações para a Internet, Web e Grid. 

• Empresas de desenvolvimento de sistemas emergentes que exigem a integração de sistemas de 
comunicações com e sem fios, computação, adaptação ao contexto, vigilância e aquisição em 
linha de dados em redes de sensores. 

• Instituições de I&D actuando em áreas correlacionadas. 

Unidades curriculares 
Distributed Systems. Esta cadeira pretende introduzir as técnicas e algoritmos associados usados na 
criação de sistemas distribuídos de média complexidade, envolvendo múltiplos elementos. Neste 



- 68 - 

contexto, é dada uma ênfase especial aos problemas e soluções que influenciam a escalabilidade, 
disponibilidade, tolerância a falhas e desempenho. 

Operating Systems. Esta cadeira aprofunda o estudo dos sistemas de operação, focando em particular 
os aspectos da sua organização, dos algoritmos e técnicas para gestão de recursos e das ferramentas 
para a medida e previsão do desempenho. Presta-se também atenção aos sistemas de operação para 
sistemas embutidos,  aos sistemas de operação para multiprocessadores e aos sistemas de tempo real. 

Computer and Network Security. Nesta disciplina estudam-se os problemas fundamentais de 
segurança para sistemas e redes de computadores e as suas aplicações. Abrangem-se os conceitos 
fundamentais, modelos, propriedades, mecanismos, suportes de sistema, protocolos, suportes de 
programação e serviços de segurança para sistemas e redes de computadores.  

Parallel and Distributed Computing. Esta disciplina apresenta uma perspectiva global dos sistemas 
de computação paralela e distribuída, centrada nos modelos, nas estratégias e nos correspondentes 
algoritmos para a resolução de problemas em aplicações que envolvem  concorrência,  distribuição e  
paralelismo.. As múltiplas dimensões são apresentadas de uma forma integrada, que abrange os 
modelos e os algoritmos distribuídos e paralelos, as abordagens para a sua programação e para a sua 
implementação em arquitecturas distribuídas.  

Mobile and Pervasive Computing. Esta disciplina faz uma introdução aos sistemas de computação 
móvel e ubíqua, fornecendo formação de base sobre as tecnologias usadas nestes ambientes e suas 
características, os problemas específicos que se colocam nestes ambientes, assim como os modelos e as 
técnicas usados no desenvolvimento de aplicações.   

Middleware Systems and Technology. Esta disciplina  abrange tópicos relacionados com a 
engenharia e a modelação em sistemas distribuídos  e com as arquitecturas que suportam a integração e 
distribuição de serviços em sistemas distribuídos industriais ou empresariais. Estudam-se as 
plataformas e tecnologias de middleware utilizadas na concepção e projecto de implementação de 
sistemas distribuídos empresariais em ambiente WEB, Internet ou no âmbito de rede corporativas e 
centros de dados distribuídos.  

TCP/IP Networking. Esta cadeira aprofunda o estudo dos princípios estruturantes das redes de 
computadores, assim como a sua concretização nas redes TCP/IP. Para além do aprofundamento de 
compreensão dos princípios e das metodologias específicas, pretende-se que o aluno as consolide 
através da aquisição de competências experimentais só possíveis num quadro hands-on: conhecer  as 
tecnologias, saber fazer, ser capaz de testar, experimentar, validar, etc. 

Grid Computing Systems and Applications. Esta disciplina estuda as dimensões, paradigmas e 
ambientes de desenvolvimento de aplicações de grande escala para Grid Computing. Estudam-se os 
modelos de grande escala a nível de entidades computacionais e de volume dos dados, e os baseados 
em espaços virtuais colaborativos distribuídos, com acesso transparente a repositórios de dados e de 
serviços. Estudam-se as técnicas de virtualização de recursos software e hardware e as normas da 
arquitecturas dos sistemas de grid. 

Data Centre Management. Esta disciplina estuda os aspectos fundamentais da fiabilidade, 
desempenho e gestão dos sistemas informáticos que, organizados em centros de dados e de 
computação, suportam as aplicações em ambientes empresariais e industriais. Estudam-se as  
arquitecturas hardware e software que suportam esses sistemas e as metodologias  e técnicas para os 
conceber, planear, testar e administrar. 

Languages and Models for Concurrency and Security. A disciplina aborda um conjunto de 
conceitos e técnicas, assentes nas áreas de linguagens de programação e semântica dos sistemas de 
software, úteis para conceber, modelar e analisar aspectos gerais de concorrência e distribuição em 
sistemas, e em particular protocolos de segurança.  

Advanced Topics in Distributed Systems e Advanced Topics in Parallel and Distributed 
Computing.  Estas disciplinas abordam o estudo de tópicos emergentes, com aspectos abertos ainda 
em investigação, relacionados com os sistemas distribuídos e paralelos, numa perspectiva avançada, 
pretendendo fazer uma introdução à investigação naqueles tópicos. Estas disciplinas, que incluirão 
tipicamente diversos módulos temáticos, permitirão aos alunos interessados identificarem direcções de 
investigação, nas quais queiram elaborar as suas dissertações. 
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Anexo K – Fichas de algumas disciplinas 
 


