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Conteúdos programáticos (1000 caracteres disponíveis): 
Course contents 
1. Introdução aos Serviços Avançados Internet (3 aulas) 

- Telefonia Internet (SIP) 

- Transmissão de vídeo e audio (RTP / RTCP);  

- Media on demand (RTSP) 

- Introdução ao serviços de distribuição IP (IP multicast)  

 

2. Arquitecturas Internet orientadas à Informação (3 aulas) 

- Paradigmas de comunicação centrados na informação  

- Redes Ad-Hoc centradas na informação 

- Redes oportunisticas centradas na informação 

- Multimedia em redes centradas na informação 

 



3. Software para Criação de Serviços – Vertente Prática (9 aulas) 

- Classe de leitura: Analise e apresentação de artigo cientifico. 

- Introdução ao CCNx (em sistema Android) 

- Projecto de grupo (em grupos de 2 pessoas)  

     

Objectivo da unidade curricular (1000 Caracteres): 
Objectives 

A evolução da Internet e o aumento da disponibilidade de redes móveis permitem 
prever a disponibilização de serviços cada vez mais sofisticados em torno destas 
plataformas cada vez mais flexíveis. Aplicações multimedia são hoje uma realidade, e 
que devem ser suportadas por arquitecturas de rede que permitam uma evolução 
crescente da Internet. 

Os objectivos desta cadeira são os seguintes: 

1. Revisão dos protocolos que vão suporte às actuais aplicações multimédia na Internet 

2. Analise de novas arquitecturas que suportam um paradigma de comunicações 
baseado nos dados transmitidos. 

3. Criar os necessários conhecimentos de investigação e analise crítica que 
possibilitem a compreensão das novas vertentes. 

4. Aquisição de conhecimentos sobre plataformas de desenvolvimentos que permitam 
a criação de soluções de acordo com os paradigmas estudados na disciplina. 

 

Conhecimentos, capacidades e competências a adquirir (1000 Caracteres): 
Learning outcomes of the course unit 
As competências adquiridas nesta unidade curricular deverão ser as seguintes: 

1. Conhecer as arquitecturas de rede de nova geração que dão suporte a uma 
comunicação baseada nos dados. 

2. Identificar as características fundamentais que possibilitam o desenvolvimento de 
aplicações multimédia mais flexíveis. 

3. Conhecer paradigmas de rede que possibilitam a utilização de aplicações multimédia 
em ambientes com conectividade Internet intermitente (e.g países com fraca cobertura 
de rede fixa). 

4. Adquirir conhecimentos sobre plataforma de desenvolvimentos referente às 
arquitecturas de nova geração. 

 

Metodologias de ensino e avaliação (1000 caracteres): 
Planed learning activities, teaching methods and assessment methods and criteria 
Esta unidade curricular tem uma forte componente de trabalho de pesquisa sobre 
novos paradigmas de comunicação, assim como uma forte componente prática. Desta 
forma é fundamental a assiduidade às aulas, já que a avaliação será efectuada de 
forma continua. De acordo com o regulamento em vigor no Departamento de Ciências 
da Comunicação, Artes Tecnologias da Informação, é obrigatória a presenca a pelo 
menos 75% das aulas (teóricas e práticas). 

A avaliação continua será realizada com base nos seguintes factores: 

- Assiduidade e participação nas aulas: 10% 



- Projecto laboratorial: 30% 

- Apresentação e analise de trabalhos científicos: 10% 

- Frequência Final: 50% 

A aprovação nesta unidade curricular será obtida com um mínimo de 10 valores (numa 
escala de 0 a 20). Caso contrário, a avaliacão será feita em exame da segunda época, 
sendo este composto por uma prova teórica complementada por uma prova prática 
realizada em ambiente laboratorial. 
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