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Alterações curriculares da LERC e do 
MERC – 2012/2013 

Introdução 

O curso de Engenharia de Redes de Comunicações (LERC/MERC) dá uma formação sólida em 

Telecomunicações e Informática, duas áreas cuja integração é cada vez mais valorizada pelo mercado. A 

LERC/MERC produz engenheiros com um amplo leque de competências de base, alinhadas com uma 

visão moderna das redes e serviços de comunicações, cujo exemplo maior é a Internet, onde a abertura 

ao desenvolvimento de novas aplicações, o carácter global e ubíquo, e a diversidade de tecnologias de 

suporte, vierem ditar a convergência das Telecomunicações e da Informática. Estas valências têm óbvia 

procura no mercado Português, onde algumas das maiores empresas nacionais são Operadores de 

Telecomunicações e Integradores de Redes e Sistemas Informáticos, e onde a procura de Engenheiros 

especializados na área das Redes de Computadores e da Internet é transversal a todas as médias e 

grandes empresas. 

O curso tem tido como pontos fortes a abrangência da formação e a relevância para o mercado: 

1. De acordo com dados do Observatório da Empregabilidade (OE) o MERC é o curso do Técnico 

com melhores índices de empregabilidade: 100% em todas as métricas (com 100% de 

respostas). São já cerca de 100 os Engenheiros formados pelo MERC. 

2. Os dados recolhidos pela coordenação do MERC corroboram os obtidos pelo OE. Além disso, 

mostram que todos os ex-alunos estão a trabalhar na área de formação e manifestam elevados 

níveis de satisfação com o curso, dois aspectos que consideramos da maior relevância. 

3. O acompanhamento do curso “no terreno” confirma o grande interesse manifestado pelos 

empregadores
1
 e a pressão que estes exercem sobre os alunos dos últimos anos. Na verdade, 

são raros os alunos que não se empregam antes de terminar o curso. 

4. O MERC, apesar da sua curta existência, deu já origem a várias start-up, sendo o caso mais 

exemplar o da empresa Network Concept, que acaba de expandir o seu negócio para o Brasil, e 

o caso mais recente, de Setembro de 2011, o da start-up Talkdesk, formada por dois ex-alunos 

do MERC com financiamento obtido através de um concurso lançado pela empresa Twilio de 

San Francisco, no qual competiram com um número significativo de equipas internacionais
2
. 

Tendo decorrido alguns anos sobre a última remodelação da LERC/MERC, motivada então pelo processo 

de Bolonha, urge, face à experiência acumulada, melhorar alguns aspectos relativos à definição do perfil 

de formação, à organização curricular e às metodologias de ensino. 

  

                                                                 

1
 Numa visita recente ao Técnico, a WiPro, que recruta, por mês, em todo o mundo, cerca de 1200 

Engenheiros da área das Tecnologias de Informação e de Comunicação, manifestou preferência e um 
entusiástico interesse pelo MERC, face às valências conjugadas de Telecomunicações e de Informática 
que o curso fornece. 
2
 Esta “proeza” foi alvo de notícia de página inteira no Expresso Emprego de 22/10/2011. 
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Alterações ao currículo da LERC 

O currículo actual da LERC é o seguinte: 

1º ano, 1º semestre   1º ano, 2º semestre   

Álgebra Linear 6 Cálculo Diferencial e Integral II 7.5 

Cálculo Diferencial e Integral I 6 Mecânica e Ondas 6 

Teoria da Computação 6 Introdução aos Algoritmos e Estruturas de Dados 6 

Fundamentos da Programação 6 Arquitectura de Computadores 6 

Sistemas Digitais 6 Gestão 4.5 

2º ano, 1º semestre   2º ano, 2º semestre   

Análise Complexa e Equações Diferenciais 7.5 Probabilidades e Estatística 6 

Electromagnetismo e Óptica 6 Sinais e Sistemas 6 

Matemática Computacional 4.5 Teoria dos Circuitos e Fundamentos de 
Electrónica 

6 

Programação com Objectos 6 Introdução à Interface Pessoa-Máquina 6 

Sistemas Operativos 6 Redes de Computadores 6 

3º ano, 1º semestre   3º ano, 2º semestre   

Introdução à Electrónica das Comunicações 7.5 Sistemas de Comunicações 6 

Propagação e Antenas 6 Engenharia de Software 7.5 

Bases de Dados 7.5 Sistemas Distribuídos 7.5 

Redes Integradas de Comunicações 7.5 Gestão de Redes e Serviços 7.5 

Portfolio Pessoal I 1.5 Portfolio Pessoal II 1.5 

 

As alterações ao currículo da LERC visaram os seguintes objectivos: 

 Aumentar a atractividade do curso. 

 Permitir que os alunos contactem mais cedo com as áreas nucleares do curso. 

 Reajustar a formação em algumas áreas, por forma a torná-la mais alinhada com os objectivos 

do curso. 

O currículo que entrará em vigor em 2012/2013 é o seguinte (alterações a bold): 

1º ano, 1º semestre  1º ano, 2º semestre  

Álgebra Linear 6 Cálculo Diferencial e Integral II 7.5 

Cálculo Diferencial e Integral I 6 Mecânica e Ondas 6 

Teoria da Computação 6 Introdução aos Algoritmos e Estruturas de 
Dados 

6 

Fundamentos da Programação 6 Arquitectura de Computadores 6 

Sistemas Digitais 6 Introdução às Redes de Computadores 4.5 

2º ano, 1º semestre  2º ano, 2º semestre  

Análise Complexa e Equações Diferenciais 7.5 Probabilidades e Estatística 6 

Electromagnetismo e Óptica 6 Sistemas Distribuídos  7.5 

Matemática Computacional 4.5 Arquitecturas de Redes 7.5 

Programação com Objectos 6 Sistemas e Sinais 6 

Sistemas Operativos 6 Comunicação Oral e Escrita 3 
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3º ano, 1º semestre  3º ano, 2º semestre  

Introdução à Interface Pessoa-Máquina 6 Engenharia de Software 7.5 

Propagação e Antenas 6 Gestão e Segurança de Redes 7.5 

Bases de Dados 7.5 Electrónica dos Sistemas Embebidos 6 

Introdução aos Circuitos e Sistemas Electrónicos 6 Sistemas de Comunicações 7.5 

Gestão 4.5 Porfolio Pessoal I 1.5 

 

No Anexo A são apresentados os programas das novas disciplinas e das disciplinas em que houve 

alterações. Os aspectos mais importantes desta remodelação são os seguintes: 

 Para permitir que os alunos contactem mais cedo com as áreas nucleares do Curso, a formação em 

Redes inicia-se no 1º ano/2º semestre com a disciplina “Introdução às Redes de Computadores” e 

prossegue com “Arquitectura de Redes” no 2º ano/2º semestre. Estas disciplinas substituem “Redes 

de Computadores” e “Redes Integradas de Comunicações”. Com o mesmo propósito, a disciplina de 

“Sistemas Distribuídos” é adiantada para o 2º ano/2º semestre, podendo agora ser exploradas 

sinergias ao nível da componente prática com “Arquitecturas de Redes”. 

 A disciplina de “Sinais e Sistemas” é substituída por “Sistemas e Sinais”, incluindo agora uma 

abordagem dos sistemas híbridos e da realimentação. 

 A formação em Electrónica, dada agora pelas disciplinas de “Introdução aos Circuitos e Sistemas 

Electrónicos” e “Electrónica dos Sistemas Embebidos”, assume um carácter mais sistémico e passa a 

estar orientada aos Sistemas Embebidos. Estas disciplinas substituem “Teoria dos Circuitos e 

Fundamentos de Electrónica” e “Introdução à Electrónica das Comunicações”. 

 A temática de Segurança das Comunicações, que estava ausente do 1º ciclo, e que consideramos 

importante para que sejam fornecidas competências adequados a um 1º ciclo em Telecomunicações 

e Informática, é agora introduzida na disciplina “Gestão e Segurança de Redes”. Esta disciplina 

substitui “Gestão de Redes e Serviços”. 

 A disciplina de “Sistemas de Comunicações” passa a ter 7.5 ECTS, sendo reforçada a sua 

componente laboratorial. 

 A disciplina de “Gestão” é atrasada para o 3º ano potenciando um melhor aproveitamento da 

mesma por parte dos alunos. 

Alterações ao currículo do MERC 

O currículo actual do MERC é constituído por um Tronco Comum (TC) e três Áreas de Especialização 

Principais (AEPs). O Tronco Comum é constituído por cinco disciplinas obrigatórias. As AEPs são 

constituídas por uma oferta de cinco disciplinas das quais os alunos fazem quatro (AEP-1 a AEP-4). A 

estrutura geral do MERC é o seguinte: 

1º ano, 1º semestre   1º ano, 2º semestre   

Redes de Comunicações Móveis  7.5 Plataformas para Aplicações Distribuídas na Internet  7.5 

Segurança Informática em Redes e Sistemas  7.5 Comunicação de Áudio e Vídeo  6 

Tecnologia de Redes de Comunicações  6 AEP-2  7.5 

AEP-1  7.5 AEP-3  7.5 

Portfolio Pessoal III  1.5 Portfolio Pessoal IV  1.5 
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2º ano, 1º semestre   2º ano, 2º semestre   

Projecto  12 Dissertação 30 

AEP-4  6/7.5   

Seminários Industriais  6   

Opção Livre  4.5/6/7.5   
AEP – Área de Especialização Principal 

As disciplinas que compõem cada AEP são as seguintes: 

AEP - Gestão e Planeamento de Redes de Comunicações 

1º A, 1º S Mecanismos de suporte à QoS na Internet  7.5 

1º A, 2º S Gestão e Optimização de Redes  7.5 

1º A, 2º S Aplicações e Implementações de Algoritmos Criptográficos  7.5 

1º A, 2º S Planeamento e Projecto de Redes  7.5 

2º A, 1º S Computação em Nuvem  7.5 

AEP – Programação em Redes 

1º A, 1º S Sistemas Entre-Pares e Redes Sobrepostas  7.5 

1º A, 2º S Computação Móvel  7.5 

1º A, 2º S Aplicações para Sistemas Embebidos  7.5 

1º A, 2º S Redes de Sensores  7.5 

2º A, 1º S Computação Paralela e Distribuída  6 

AEP - Sistemas de Informação Empresariais 

1º A, 1º S Arquitectura Organizacional de Sistemas de Informação  7.5 

1º A, 2º S Sistemas Empresariais Integrados  7.5 

1º A, 2º S Sistemas de Apoio à Decisão  7.5 

1º A, 2º S Arquitectura, Processos e Ferramentas de Sistemas de Informação  7.5 

2º A, 1º S Computação em Nuvem  7.5 

 

As alterações ao currículo do MERC visaram os seguintes objectivos: 

 Reajustar a formação em algumas áreas, por forma a torná-la mais alinhada com os objectivos 

do curso. 

 Aumentar a atractividade do curso. 

 Flexibilizar a estrutura do curso para melhor responder a necessidades de racionalização de 

recursos. 

O currículo do curso que entrará em vigor em 2012/2013 tem as seguintes características: 

 O curso mantém uma estrutura com um Tronco Comum (TC) e três Áreas de Especialização 

Principais (AEPs). No entanto, todos estes grupos de disciplinas sofrem alterações. As disciplinas do 

Tronco Comum e das AEPs passam a ter todas 7.5 ECTS. O Tronco Comum deixa de ter disciplinas 

obrigatórias: os alunos fazem cinco disciplinas (37.5 ECTS) de uma oferta de oito. Nas AEPs os alunos 

fazem três disciplinas (22.5 ECTS) de uma oferta de cinco. As AEPs são agora as seguintes: 

o Redes Móveis, Ópticas e Multimédia 

o Aplicações Móveis, Entre-Pares e na Nuvem 

o Gestão das Redes, da Informação e dos Serviços 
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 O Tronco Comum integra disciplinas das três AEPs. Relativamente ao currículo actual, o Tronco 

Comum é mais abrangente, em particular, ao contemplar disciplinas relativas a “Gestão das Redes, 

da Informação e dos Serviços”. 

 Os objectivos de formação das AEPs são os seguintes: 

o Redes Móveis, Ópticas e Multimédia – Estudar as Redes e Sistemas de Telecomunicações 

mais importantes que suportam a Internet e perceber a sua evolução para o suporte 

integrado de mobilidade, segurança e comunicações multimédia. 

o Aplicações Móveis, Entre-Pares e na Nuvem – Estudar os paradigmas utilizados nas 

aplicações e serviços da Internet mais recentes; fornecer competências avançadas de 

concepção e desenvolvimento de aplicações para ambientes “mobile, P2P e Cloud”. 

o Gestão das Redes, da Informação e dos Serviços – Estudar as principais metodologias 

utilizadas na gestão e planeamento das Redes e dos Sistemas de Informação nela 

suportados, e na extracção e tratamento da informação da Web. 

 O currículo é ainda formado por uma Opção (escolhida entre as disciplinas do Tronco Comum e das 

AEPs), uma Opção Livre e uma Área Complementar em “Liderança, Organização, Economia e 

Gestão”. 

 Esta remodelação introduz as seguintes disciplinas novas: 

o Ciber-Segurança Forense 

o Engenharia de Serviços 

o Engenharia de Tráfego 

o Extracção e Análise de Dados da Web 

o Redes Veiculares 

o Sistemas de Posicionamento e Telecomunicações por Satélite 

 Foram feitas alterações de designação e/ou ligeiras alterações de programa nas seguintes 

disciplinas: 

o Aplicações e Implementação de Sistemas de Segurança (antiga Aplicações e 

Implementação de Algoritmos Criptográficos) 

o Comunicação Multimédia (antiga Comunicação de Áudio e Vídeo) 

o Desempenho e Dimensionamento de Redes e Sistemas (antiga Mecanismos de Suporte à 

Qualidade de Serviço na Internet) 

o Redes Ópticas (antiga Projecto e Planeamento de Redes) 

No Anexo B são apresentados os programas das novas disciplinas e das disciplinas em que houve 

alterações. 
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A estrutura geral do novo MERC é a seguinte: 

1º Ano, 1º Semestre  1º Ano, 2º Semestre  

TC/AEP/OP 7.5 TC/AEP/OP 7.5 

TC/AEP 7.5 TC/AEP 7.5 

TC/AEP 7.5 TC/AEP 7.5 

TC/AEP 7.5 TC/AEP 7.5 

2º Ano, 1º Semestre  2º Ano, 2º Semestre  

Projecto 12 Dissertação 30 

TC/AEP/OP 7.5   

OL 4.5 a 7.5   

AC 6 a 7.5   

TC – Tronco Comum; AEP – Área de Especialização Principal; OP – Opção; OL – Opção 

Livre; AC – Área Complementar. 

 No 1º ano / 1º semestre e no 1º ano / 2º semestre os alunos podem fazer disciplinas do Tronco 

Comum, ou da Área de Especialização Principal, ou a disciplina opcional (OP), de acordo com as 

restrições relativas ao número de disciplinas oferecidas em cada semestre e ao número de ECTS 

mínimo e máximo de cada grupo de disciplinas (ver tabelas seguintes). 

 No 2º ano / 1º semestre os alunos fazem o Projecto, uma Opção Livre (entre 4.5 e 7.5 ECTS), uma 

disciplina da Área Complementar (entre 6 e 7.5 ECTS) e uma disciplina que deverá ser do Tronco 

Comum, ou da Área de Especialização Principal, ou a disciplina opcional (OP), de acordo com as 

restrições relativas ao número de disciplinas oferecidas em cada semestre e o número de ECTS 

mínimo e máximo de cada grupo de disciplinas (ver tabelas seguintes) 

 No 2º ano / 2º semestre os alunos fazem a Dissertação 

As disciplinas do Tronco Comum são as seguintes 

Tronco Comum – Telecomunicações e Informática (aluno faz 37.5 ECTS) 

1º S Desempenho e Dimensionamento de Redes e Sistemas 7.5 

1º S Redes de Comunicações Móveis 7.5 

1º S Ciber-Segurança Forense 7.5 

1º S Sistemas de Posicionamento e Telecomunicações por Satélite  7.5 

2º S Plataformas para Aplicações Distribuídas na Internet 7.5 

2º S Comunicação Multimédia 7.5 

2º S Computação Móvel 7.5 

2º S Extracção e Análise de Dados da Web 7.5 
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As disciplinas das AEP são as seguintes (o aluno escolhe uma das AEPs): 

AEP - Redes Móveis, Ópticas e Multimédia (aluno faz 22.5 ECTS) 

1º S Sistemas de Posicionamento e Telecomunicações por Satélite 7.5 

1º S Redes Veiculares 7.5 

2º S Redes de Sensores 7.5 

2º S Comunicação Multimédia 7.5 

2º S Redes Ópticas 7.5 

AEP - Aplicações Móveis, Entre-Pares e na Nuvem (aluno faz 22.5 ECTS) 

1º S Sistemas entre Pares e Redes Sobrepostas 7.5 

1º S Computação em Nuvem 7.5 

2º S Computação Móvel 7.5 

2º S Plataformas para Aplicações Distribuídas na Internet 7.5 

2º S Aplicações e Implementação de Sistemas de Segurança 7.5 

AEP - Gestão das Redes, da Informação e dos Serviços (aluno faz 22.5 ECTS) 

1º S Engenharia de Serviços 7.5 

1º S Engenharia de Tráfego 7.5 

2º S Arquitectura, Processos e Ferramentas de Sistemas de Informação 7.5 

2º S Administração e Optimização das Bases de Dados 7.5 

2º S Extracção e Análise de Dados da Web 7.5 

 

As disciplinas de Opção são as seguintes: 

OP - Opção (aluno faz 7.5 ECTS) 

1º ou 2º S Qualquer disciplina do Tronco Comum ou das AEPs 7.5 

OL - Opção Livre (aluno faz 4.5 a 7.5 ECTS) 

1º ou 2º S Qualquer disciplina do MERC ou outra sob autorização do Coordenador 4.5 a 7.5 

 

As disciplinas da Área Complementar são as seguintes: 

AC - Liderança, Organização, Economia e Gestão (aluno faz 6 a 7.5 ECTS) 

1º S Portfolio Pessoal II 1.5 

1º S Gestão de Políticas Públicas de Telecomunicações 6 

1º S Arquitectura Organizacional de Sistemas de Informação 7.5 

1º S Comportamento Organizacional 4.5 

1º S Empreendedorismo 6 

1º S Engenharia Económica 6 

1º S Modelos de Apoio à Decisão 6 

 

 

Rui Valadas, Paulo Ferreira, Fernando Mira da Silva, Luís Veiga (Comissão Científica da LERC/MERC) 

1/3/2012  
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Anexo A – Programas das novas disciplinas da LERC 

Arquitecturas de Redes 

Objectivos 

Entender os mecanismos básicos das redes de computadores, que são comuns a diferentes tecnologias. 

Fornecer uma visão global do funcionamento da Internet, enquanto rede integradora de tecnologias 

heterogéneas. Fornecer competências avançadas de programação de redes e de manipulação de 

equipamentos de redes. 

Escolaridade 

3T+2L 

Créditos ECTS 

7.5 

Conteúdos 

1. Mecanismos básicos das redes de computadores 

a. Multiplexagem: multiplexagem por divisão na frequência, por divisão no tempo e 

estatística, cancelamento de eco; multiplexagem por divisão no tempo (formação de 

tramas por entrelaçamento de bits ou de palavras; sincronização de trama e de 

multitrama; técnica de inserção de bits). 

b. Acesso múltiplo – noção de utilização efectiva e de equidade, métodos de acesso aleatório 

(ALOHA, CSMA, CSMA/CD), métodos de acesso com atribuição pré-definida de recursos 

(FDMA, TDMA, CDMA), métodos de acesso com reserva de recursos (MSAP). 

c. Detecção e controlo de erros – detecção de erros por bit de paridade, por paridade em 

blocos e por CRC, protocolos do tipo ARQ (Stop-and-Wait, Go-Back-N e Selective Repeat). 

d. Comutação – comutação de circuitos, pacotes e circuitos virtuais, comutadores S-S-S e T-S-

T; comutadores com barramento partilhado, memória partilhada e com armazenamento 

distribuído. 

e. Encaminhamento – estruturas lógicas de encaminhamento (árvores abrangentes e 

caminhos mais curtos), algoritmos para árvores abrangentes, algoritmos distribuídos para 

difusão de mensagens, algoritmos para caminhos mais curtos (Dijkstra, Bellman-Ford 

centralizado, Bellman-Ford assíncrono e distribuído, problema da contagem-para-infinito e 

técnica de separação de horizontes, estabilidade dos algoritmos de caminhos mais curtos 

adaptativos), encaminhamento do tipo distance vector e do tipo link state. 

f. Controlo de fluxos e de congestionamento – noção de contrato de tráfego, descritor de 

tráfego, regulador de tráfego e policiador de tráfego; descritores/reguladores para taxa de 

pico, na taxa média e processos de chegada linearmente majorados (leaky bucket); 

controlo de fluxos através de janelas, com controlo extremo-a-extremo ou nó-a-nó. 

g. Escalonamento e descarte de pacotes – noção de conservação de trabalho, algoritmos 

First-In-First-Out, Priority Queuing, Weighted Round Robin, Weighted Fair Queuing e Stop-

and-Go. 

2. Redes de transporte: evolução da PSTN, redes de acesso, hierarquias de multiplexagem digital, 

SONET, SDH, ATM, MPLS. 
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3. Encaminhamento unicast e multicast: noção de sistema autónomo, IEEE802.1D, VLANs, RIP, OSPF, 

BGP, IGMP, DVMRP, PIM. 

4. Controlo de congestionamento no TCP: Tahoe, Reno, NewReno, SACK, versões para redes de elevado 

débito, RED. 

5. Comunicações multimédia: qualidade de serviço (RSVP, IntServ, DiffServ), streaming de áudio e de 

vídeo armazenados, RTSP, aplicações interactivas em tempo real, RTP, RTCP, H.323, SIP. 

6. Redes de distribuição de conteúdos: BitTorrent, Web caching, GSLB. 

7. Programação em Redes: programação concorrente, programação de servidores. 

Metodologia 

A componente prática será realizada em laboratório. Os alunos farão trabalhos com equipamentos de 

redes e analisador de protocolos, abrangendo as seguintes tecnologias: IEEE802.1D, VLANs, RIP, OSPF, 

BGP, algoritmos de escalonamento, RSVP, VoIP, Web caching. Os alunos farão também pequenos 

trabalhos de Programação em Redes usando uma linguagem de alto nível (por exemplo, Python), 

utilizando como ambiente de desenvolvimento Linux e máquinas virtuais. 

Avaliação 

A avaliação é através de exame (60%) e prática laboratorial (40%). A avaliação da prática laboratorial é 

através de prova oral individual. 

Bibliografia principal  

 S. Keshav, An Engineering Approach to Computer Networking, Addison Wesley, 1997. 

 R. Perlman, “Interconnections: Bridges, Routers, Switches and Internetworking”, 2nd edition, 

Addison Wesley, 1999. 

 B. Davie, Y. Rekhter, “MPLS”, Morgan Kaufmann, 2000. 

 D. Collins, “Carrier Grade Voice Over IP”, 2nd edition, 2003, McGraw-Hill. 

 M. Hofmann, L. Beaumont, “Content Networking: Architecture, Protocols, and Practice”, Morgan 

Kaufmann, 2005.  
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Electrónica dos Sistemas Embebidos 

Objectivos 

Introduzir os sistemas electrónicos utilizados nos sistemas embebidos e nos sistemas de comunicações. 

Escolaridade 

3T+0.5P+1L 

Créditos ECTS 

6 

Conteúdos 

1. Conversão analógico-digital e digital-analógica: Arredondamento e amostragem; Comparador 

Schmitt trigger; Conversores com resistências de valores múltiplos e malha R-2R; Conversores 

paralelo, rampa dupla e aproximações sucessivas. 

2. Filtragem: Função de transferência; Aproximações de Butterworth e Chebyshev; Filtros RLC; Filtros 

activos de 1ª e 2ª ordem, passa-baixo, passa-alto, passa-banda e rejeita-banda. 

3. Geração de sinais – Osciladores lineares e critério de Barkhausen; Oscilador em ponte de Wien; 

Osciladores LC; Osciladores a cristal; Controlo de ganho e estabilização de osciladores sinusoidais; 

Multivibradores astáveis; O temporizador 555; VCO; PLL, Sintetizadores de frequência. 

4. Sistema de comunicações: blocos constituintes do sistema PCM. 

5. Sensores e actuadores: Características (gama, resolução; erro; precisão; linearidade; sensibilidade); 

Sensores de temperatura, de luz, de posicionamento, de movimento e de som; Actuadores de calor, 

luz, força, posicionamento e movimento, e de som; Circuitos de interface para sensores e 

actuadores. 

6. Sistemas embebidos: utilização de microcontroladores para actuação de LEDs, LCDs e de motores 

passo-a-passo. 

Metodologia 

A componente prática da disciplina é baseada em trabalhos laboratoriais. 

Avaliação 

Com avaliação da componente prática. 

Bibliografia principal 

 Jonathan W. Valvano, “Embedded Microcomputer Systems”, Cengage Learning, 3
rd

 edition, 2012. 

 “Electrical & Electronic Systems”, Neil Storey, Prentice Hall, 2004. 

 “Analog Electronics: Circuits, Systems and Signal Processing”, de David Crecraft e Stephen Gergely, 

Elsevier, 2002. 

 “Microelectronic Circuits”, 5ª Edição , Sedra/Smith, 2004, Saunders College Publishing  
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Gestão e Segurança de Redes 

Objectivos 

Abordar os conceitos e tecnologias referentes à gestão e segurança de Redes. 

Escolaridade 

3T+2L 

Créditos 

7.5 ECTS 

Conteúdos 

1. Requisitos e arquitecturas de gestão: Funções de gestão (configuração, faltas, desempenho, 

nomes/directório, segurança); Modelos de informação, organizacionais, de comunicação, funcionais 

2. Gestão na Internet - o modelo SNMP: SMI e MIBs; RMON; SNMPv3; Netconf 

3. Outros modelos de gestão: CLI, TMN, DMTF, Corba, WBEM e WSMAN 

4. Plataformas de gestão: Arquitectura; Aplicações básicas; Aplicações de gestão; Ferramentas de 

gestão de configuração, faltas, desempenho e nomes/directório 

5. Nível de serviço e SLAs 

6. Princípios e modelos de gestão de segurança: Planeamento; Políticas de segurança; O factor 

humano; Modelos de gestão de segurança (ISO 27000, COBIT, outros modelos); O processo ITIL; 

Gestão de Risco; Benchmarking e métricas de segurança 

7. Gestão básica de segurança: inventário de dispositivos e software autorizados 

8. Gestão de vulnerabilidades: O modelo vulnerabilidade-ataque-intrusão; Configuração segura de 

hardware e software; Varrimento de vulnerabilidades e remediação 

9. Autenticação e controle de acesso: Identificação, Autenticação, Autorização, Accountability, RADIUS 

e DIAMETER 

10. Firewalls: arquitectura (estrutura básica, noção de bastião e de DMZ, localização de serviços 

públicos, máquinas sacrificáveis, variantes arquitecturais, barreiras múltiplas), relação com OSI 

(packet filters, application gateways, circuit gateways), serviços oferecidos. 

11. Sistemas de detecção de intrusões e sistemas de prevenção de intrusões.  

12. Gestão de eventos e informação de segurança: SIEM e segurança baseada em intelligence 

13. Protocolos de comunicação segura: WLAN 802.11 (WEP, WPA, 802.1X, 802.11i), IPSEC, SSL/TLS, SSH, 

PGP. 

14. Redes Privadas Virtuais (VPN): Componentes; Tipos de VPN (net-to-net, host-to-net); Mediação; 

Tunneling; Realização (com PPTP, L2TP, IPSEC, SSH, ...). 

15. Serviços críticos das organizações e sua segurança: DNS, DNSSec, e-mail, servidores Web. 

Metodologia 

A componente prática será realizada em laboratório. Os alunos farão trabalhos com equipamentos de 

redes, analisador de protocolos e máquinas virtuais. 

Avaliação 

Com avaliação da componente prática. 

Bibliografia principal 
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 Integrated Management of Networked Systems. Concepts, Architectures and Their Operational 

Application, H.G. Hegering, S. Abeck, B. Neumair, Morgan Kaufmann, 1998 

 Management of Information Security, M. E. Whitman, Herbert J. Mattord, 3rd Ed. Course 

Technology/Cengage Learning, 2010 

 Introduction to Computer Security, Matt Bishop, Addison-Wesley Professional; 1 edition (November 

5, 2004) 

Bibliografia secundária 

 Distributed Systems for System Architects, Paulo Verissimo, Luis Rodrigues, Kluwer 2001 

 SNMP SNMPv2 and RMON - A Practical Network Management, William Stallings, 1999, SNMP 

SNMPv2 and RMON  
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Introdução aos Circuitos e Sistemas Electrónicos 

Objectivos 

Entender as especificações e o funcionamento dos circuitos e sistemas electrónicos mais importantes. 

Escolaridade 

3T+0.75P+0.75L 

Créditos ECTS 

6 

Conteúdos 

1. Introdução aos sistemas electrónicos: Representação de sinais (valor médio e valor eficaz), Tipos de 

sistemas (lineares, não-lineares, em malha aberta, em malha fechada); Características principais 

(precisão, sensibilidade, linearidade, resposta em frequência, resposta no tempo, características 

dinâmicas). 

2. Circuitos de corrente contínua: Corrente eléctrica; Tensão; Resistência e lei de Ohm; Potência, 

energia e eficiência; Fontes de tensão e de corrente; Condensadores e indutâncias; Teoremas. 

3. Circuitos de corrente alternada: Reactância, Fasores e números complexos; Circuitos série e paralelo. 

4. Amplificação e realimentação: Ganho, resposta em frequência, impedância de entrada e de saída; 

Amplificadores Operacionais – características, seguidor de tensão, amplificador inversor e não-

inversor, ganho em malha aberta e em malha fechada, produto ganho-largura de banda, 

estabilidade. 

5. Dispositivos electrónicos: 

a. Díodos: Características; Díodo de Zener; Rectificadores. 

b. Transístores bipolares e MOSFET: Características principais; Montagens básicas; O 

transístor como amplificador e como comutador. 

6. Electrónica digital: Níveis lógicos e margens de ruído, atraso de propagação, tempos de subida e 

descida, fan-out e fan-in, consumo de potência; Famílias TTL e CMOS. 

7. Fontes de alimentação: Baterias; Fontes não-reguladas e reguladas; Fontes comutadas; 

Especificações (Tensão de entrada, tensão de saída, corrente de carga máxima, rendimento, ripple, 

rejeição do ripple, regulação da carga, regulação na entrada, impedância de saída). 

Metodologia 

A componente prática da disciplina é baseada em trabalhos laboratoriais. 

Avaliação 

Com avaliação da componente prática. 

Bibliografia principal 

 “Electrical & Electronic Systems”, Neil Storey, Prentice Hall, 2004. 

 “Analog Electronics: Circuits, Systems and Signal Processing”, David Crecraft, Stephen Gergely, 

Elsevier, 2002. 

 “Microelectronic Circuits”, 5ª Edição , Sedra/Smith, 2004, Saunders College Publishing  
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Introdução às Redes de Computadores 

Objectivos 

Introduzir a problemática das redes de computadores, estudar a arquitectura TCP/IP, e fornecer 

competências básicas de programação de redes e de manipulação de equipamentos de redes. 

Escolaridade 

2T+1.5L 

Créditos ECTS 

4.5 

Conteúdos 

1. Introdução: elementos constituintes das redes de computadores, serviços, equipamentos terminais, 

ISPs, redes de acesso e redes de núcleo, evolução histórica das Telecomunicações e da Internet, 

organização em camadas protocolares, arquitectura TCP/IP. 

2. Camada física: digitalização da informação, noção de compressão e de codificação, meios de 

transmissão, elementos constituintes de um sistema de transmissão digital, principais factores de 

degradação da transmissão digital. 

3. Camada de ligação: redes de área local, topologias, tecnologias Ethernet e IEEE 802.11, 

endereçamento de nível 2. 

4. Camada de rede: endereçamento IPv4 e IPv6, protocolos IP e ICMP, noção de default gateway, 

configuração de endereços, DHCP, endereçamento privado, NAT, relação entre o endereçamento de 

nível 2 e de nível 3, ARP, protocolos de encaminhamento, RIP. 

5. Camada de transporte: noção de porto, protocolos UDP e TCP, estabelecimento de sessões, controlo 

de erros, controlo de fluxos e estimação de RTT no TCP. 

6. Camada das aplicações: arquitecturas cliente-servidor e peer-to-peer, DNS, HTTP, FTP, TFTP, E-mail. 

7. Introdução à Programação em Redes: noção de API, partição de funções entre sistema operativo e 

aplicação, Berkeley sockets, programação de clientes usando uma linguagem de alto nível (por 

exemplo, Python). 

Metodologia 

A componente prática será realizada em laboratório. Os alunos farão trabalhos com equipamentos de 

redes e analisador de protocolos, abrangendo as seguintes tecnologias: Ethernet, IP, ICMP, DHCP, ARP, 

RIP, NAT, DNS, TFTP, FTP e HTTP. Os alunos farão também pequenos trabalhos de Programação em 

Redes usando uma linguagem de alto nível (por exemplo, Python). Os alunos serão introduzidos ao 

sistema operativo Linux e à utilização de máquinas virtuais; este ambiente será usado para o 

desenvolvimento dos trabalhos de programação. 

Avaliação 

A avaliação é através de exame (60%) e prática laboratorial (40%). A avaliação da prática laboratorial é 

através de prova oral individual. 

Bibliografia principal 

 J. Kurose, K. Ross, Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet, 2nd edition, 

Addison Wesley, 2003.  
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Sistemas de Comunicações 

Objectivos 

Analisar os sistemas de telecomunicações e os serviços neles suportados; adquirir noções de 

dimensionamento dos principais sistemas de telecomunicações. 

Escolaridade 

3T+1P+1L 

Créditos ECTS 

7.5 

Conteúdos 

1. Modelo e elementos de um sistema de telecomunicações. Teorema da amostragem. PCM - 

quantificação uniforme, quantificação não uniforme. TDM - conceitos básicos, estrutura e 

alinhamento de trama, hierarquias PDH e SDH. 

2. Teoria da Informação - quantidade de informação, entropia, fonte discreta sem memória, códigos 

de comprimento variável, códigos de Huffman, codificação para controlo de erros. 

3. Transmissão em banda de base - códigos de linha, meio de transmissão ideal, meios de transmissão 

reais, interferência intersimbólica, igualização, regeneração vs. amplificação. 

4. Transmissão modulada - modulações analógicas (AM, FM, PM), modulações digitais binárias (ASK, 

FSK, PSK), modulações digitais M-árias (M-PSK e M-QAM). 

5. Modelos de ruído. Cálculo da probabilidade de erro em sistemas de transmissão em banda de base e 

com modulação de portadora. 

6. Feixes Hertzianos digitais - características básicas de um feixe hertziano, planos de frequência, 

propagação em espaço livre, influência da superfície da Terra e da atmosfera, recomendações da 

ITU-R, projecto de uma ligação em feixes hertzianos. 

7. Introdução às comunicações via-satélite - características de uma ligação via-satélite, repartição de 

potência, acesso múltiplo (FDMA, TDMA, CDMA). 

8. Comunicações ópticas - elementos de uma ligação por fibra óptica, janelas de transmissão, 

estrutura da fibra óptica, atenuação, distorção, tipos de fibra, fontes ópticas, estrutura do receptor 

óptico, caracterização do ruído no receptor, estatística do sinal detectado, projecto de uma ligação 

óptica. 

Metodologia 

A componente laboratorial inclui projecto de feixes hertzianos e trabalhos de simulação em MATLAB. 

Avaliação 

Com base em Testes, Exame e Trabalhos Laboratoriais. 

Bibliografia 

 Communication Systems: an introduction to signals and noise in electrical communication, A. 

Bruce Carlson et. al, 2001, McGraw Hill Higher Education 

 Digital Transmission Systems , David R. Smith, 2003, Kluwer Academic Publishers 

 Feixes Hertzianos , Carlos Salema, 2003, IST Press 

 Introduction to Satellite Communication , Bruce R. Elbert, 1988, Artech House Books 
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 Sistemas de Televisão , Carlos Salema, 1995, IST 

 Videoconferencing and videotelephony ? Technology and Standards , Richard Schaphorst, 1998, 

Artech House Books  
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Anexo B – Programas das novas disciplinas do MERC 

Aplicações e Implementação de Sistemas de Segurança 

Objectivos 

O curso pretende fornecer aos alunos conhecimentos sobre aspectos práticos relacionados com a 

implementação de sistemas seguros, tendo em canta o equilíbrio ente a aplicabilidade, a segurança e o 

custo no desenvolvimento e uso destes mesmos sistemas. Pretende-se que os alunos adquiram análise 

crítica e capacidade de escolha das soluções mais adequadas a diferentes problemas de segurança. 

Escolaridade 

3T+1.5L 

Créditos ECTS 

7.5 

Conteúdos 

1. Implementações criptográficas 
a. História de criptografia 
b. Implementação de algoritmos criptográficos 
c. Serviços criptográficos 
d. Standards criptográficos 
e. API Java 

2. Dispositivos de segurança 
a. Smartcards 
b. JavaCards 
c. Trusted Platform Module 

3. Sistemas biométricos 
4. Factor humano na segurança 

a. Técnicas de comunicação 
b. Ética 
c. Engenharia social 

5. Ataques criptográficos 
a. Criptoanálise 
b. Ataques laterais 
c. Ataques a interfaces 

6. Segurança física 
a. Protecção física de sistemas 
b. Segurança física de confiança 

Metodologia 

O curso tem duas componentes, uma componente teórica e outra laboratorial. A componente teórica 

está dividida em quatro tópicos principais, nomeadamente i) implementação de algoritmos 

criptográficos, ii) dispositivos criptográficos, iii) factor humano nos sistemas de segurança e iv) ataques a 

sistemas de segurança. 

A componente laboratorial está repartida por três trabalhos. No primeiro trabalho os alunos terão de 

implementar um algoritmo criptográfico e analisar a características dessa mesma implementação. O 

segundo trabalho consistirá no uso de um dispositivo criptográfico, nomeadamente o cartão de cidadão 

português. O terceiro trabalho de laboratório será composto pelo projecto de avaliação no qual os 
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alunos terão de desenvolver um produto de acordo com as especificações de um contracto. No final o 

trabalho terá de ser entregue com a documentação do produto e feita uma apresentação do mesmo.  

Avaliação 

O curso tem três componentes de avaliação, uma teórica, uma laboratorial e uma componente de 

apresentação. A componente teórica com um peso de 50% e é composta por um exame. Na componente 

laboratorial, com um peso de 35%, é avaliado um projecto realizado em grupo. A componente de 

apresentação tem um peso de 15% e é avaliada a apresentação realizada pelos alunos. 

Bibliografia principal 

 Security Engineering: A Guide to Building Dependable Distributed Systems, 2nd Ed. ( Ross J. 

Anderson )  

 Smart Card Handbook, 3rd. (Wolfgang Rankl, Wolfgang Effing) 

 Handbook of Applied Cryptography (Alfred J. Menezes) 

Bibliografia secundária 

 Java Card Technology for Smart Cards,  (Zhiqun Chen)  

 Applied Cryptography, 2nd Ed. (Bruce Schneier) 

 Cryptography Engineering: Design Principles and Practical Applications, (Niels Ferguson, Bruce 

Schneier, Tadayoshi Kohno)  
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Ciber-Segurança Forense 

Objectivos 

O objectivo do curso é o estudo das técnicas e metodologias forenses aplicadas às evidencias digitais. 

Durante o curso os alunos apreenderão as diferentes fases da metodologia forense bem como a sua 

aplicação à recolha e tratamento de evidências digitais em diferentes meios, nomeadamente evidências 

recolhidas da rede, da memória volátil e persistente dos sistemas de informação e dos sistemas activos 

de gestão da rede e ainda da memória de dispositivos móveis.  

Serão ainda abordados alguns aspectos legais relevantes para o processo de recolha e tratamento de 

dados de forma a permitir a produção prova em tribunal. 

Escolaridade 

3T+1.5L 

Créditos ECTS 

7.5 

Conteúdos 

1. Fundamentos da análise forense 

▪ Metodologia 

▪ Tipos de dados 

2. Análise Forense de redes 

▪ Análise de dados da rede 

▪ Análise dos sistemas de gestão activos 

3. Análise Forense de sistemas 

▪ Análise de sistemas Windows 

▪ Análise de sistemas Linux 

▪ Análise de sistemas móveis  

4. Aspectos legais (US, Europa) 

Metodologia 

O curso tem uma componente teórica e uma componente prática, a componente teórica está dividida 

em duas subcomponentes: aulas e seminários. Os seminários ocorrem no final do semestre e incidem 

sobre um dos temas abordados nas aulas lectivas. 

A componente prática terá como objectivo a manipulação de um conjunto de tecnologias de recolha e 

tratamento de informação forense. No final os alunos deverão realizar um trabalho que evidencie a sua 

proficiência com as ferramentas leccionadas ou com outras de índole semelhante. 

Avaliação 

O curso tem duas componentes de avaliação. Na componente prática irá avaliar-se a capacidade do 

aluno utilizar as ferramentas de análise forense para identificar padrões e produzir prova. Essa 

componente terá o peso de 50% da nota e será realizada em grupo. A segunda componente terá a forma 
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de um artigo de revisão sobre um dos temas abordados da disciplina e que será objecto de apresentação 

individual em seminário. 

Bibliografia principal 

 Handbook of Digital Forensics and Investigation, Eoghan Casey, Academic Press; 1st edition 

(November 9, 2009) 

Bibliografia secundária 

 Digital Evidence and Computer Crime, Third Edition: Forensic Science, Computers, and the Internet, 

Eoghan Casey, Academic Press; 3 edition (May 4, 2011) 

 Guide to Computer Forensics and Investigations, Bill Nelson, Amelia Phillips, Christopher Steuart, 

Course Technology; 4 edition (September 28, 2009)  
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Comunicação Multimédia 

Objectivos 

 Estudo dos principais sistemas e serviços de comunicação multimédia em termos de requisitos 

funcionais, arquitecturas e tecnologias  

 Compreensão dos conceitos e técnicas básicas no domínio da representação digital de informação 

multimédia, incluindo os sistemas visual e auditivo humanos  

 Análise das principais normas técnicas associadas a sistemas e serviços de comunicação 

multimédia, com particular incidência na representação (codificação e descrição) de informação 

multimédia  

 Análise do panorama nacional e internacional dos sistemas e serviços de comunicação multimédia 

Escolaridade 

3T+1P+0.5L 

Créditos ECTS 

7.5 

Conteúdos 

1. Considerações gerais sobre comunicação multimédia. 

2. Conceitos básicos de representação multimédia. 

3. Os sistemas auditivo e visual humanos. Avaliação de qualidade. 

4. TV analógica, monocromática e policromática.  

5. Representação de imagem digital: conceitos, técnicas e normas. 

6. Representação de vídeo digital: conceitos, técnicas e normas. 

7. Representação de áudio digital: conceitos, técnicas e normas. 

8. Sincronização e multiplexagem de informação multimédia. 

9. Sistemas de comunicação multimédia, e.g. videotelefonia, televisão, gravação e sistemas 3D. 

10. Tendências futuras nos sistemas e serviços multimédia com enfâse na representação. 

Metodologia 

Comunicação Multimédia incluirá 3 tipos de aulas que se devem completar no seu conjunto: 

 Aulas teóricas - As aulas teóricas têm como objectivo enquadrar os temas do programa, 

apresentar as dificuldades e motivar e descrever as soluções, adoptando sempre uma perspectiva 

evolutiva e comparativa. É fortemente solicitada a participação dos alunos de modo a fazer-lhes 

ganhar acima de tudo ‘sensibilidade’ aos problemas e soluções das comunicações multimédia. As 

aulas serão leccionadas por recurso à projecção de vídeo e ao quadro, consoante as necessidades. 

A exposição e discussão da matéria deverá ser feita de modo claro e preciso, muitas vezes através 

da sua ilustração com exemplos que os alunos tanto quanto possível possam conhecer bem, 

nomeadamente do seu dia a dia. Sempre que seja adequado, as aulas teóricas deverão fazer 

referência às aulas de laboratório, despertando o interesse dos alunos para a complementaridade 

das várias aulas. 

 Aulas de laboratório - As aulas de laboratório deverão permitir aos alunos contactar com um 

ambiente de simulação para os módulos de codificação e descodificação integrados num sistema 

emissor-canal-receptor completo para vários serviços. Esta ferramenta tem permitido obter 
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excelentes resultados em termos de dar aos alunos uma maior sensibilidade à qualidade e efeitos 

da codificação. O uso deste ambiente de simulação, desenvolvido com preocupações pedagógicas, 

permite ao aluno controlar os vários parâmetros que podem caracterizar um codificador 

(entretanto estudado nas aulas teóricas e práticas) e posteriormente visualizar o impacto das suas 

escolhas nas imagens/vídeo/áudio descodificado, permitindo-lhe assim ganhar sensibilidade 

qualitativa em relação ao algoritmo e serviço em causa. 

 Aulas práticas - As aulas práticas são usadas para a resolução acompanhada de problemas, 

seleccionados da colecção de problemas. Depois de propor e explicar um problema, o docente 

procura que os alunos apontem caminhos para a sua resolução. Consoante o progresso, o docente 

apresenta pistas e incentiva os alunos a contribuir para a resolução. O contacto mais próximo com 

os alunos nestas aulas permite avaliar numa base individual a sua relação com a matéria, 

necessidades de estudo, dificuldades, etc. Os problemas propostos, para além de servirem para a 

consolidação da matéria, pretendem fazer a ligação aos aspectos práticos dos sistemas e serviços. 

Procura-se que o enunciado reflicta quando possível uma aplicação, dando ao docente a 

oportunidade para explicar as motivações e o contexto, fazendo a ligação entre os aspectos 

teóricos e o mundo real. As aulas práticas e de laboratório funcionam em alternativa ao longo das 

semanas do semestre.  

Avaliação 

O método proposto para a avaliação de Comunicação Multimédia considera 2 componentes: 

 Exame final realizado após o final das aulas (com peso de 70%); 

 Elaboração de um artigo de divulgação científica e correspondente página Web sobre um dado 

tema, a entregar em data previamente definida (com peso de 30%) 

 A nota final será calculada através da seguinte fórmula: 

Nota_final = round (0.7 × Nota_Exame + 0.3 × Nota_Artigo)  

 A nota mínima do exame é de 9.5 valores. A nota do exame é mantida para os anos seguintes. 

 A nota mínima do artigo de divulgação é de 9.5 valores. O artigo de divulgação será elaborado em 

grupos de 2 ou 3 alunos. A nota é individual mesmo que o artigo seja escrito em grupo. A avaliação 

do artigo de divulgação poderá incluir uma apresentação e/ou discussão se o docente achar 

necessário. A avaliação do artigo de divulgação poderá incluir uma componente de auto-avaliação 

(para os alunos que assim o desejarem) que poderá beneficiar o aluno no máximo em 1 valor na 

nota do artigo; a bonificação de 1 valor na nota do artigo será dada aos alunos cuja previsão de 

nota for idêntica à nota atribuída pelo docente (que não saberá as previsões dos alunos ao 

classificar os artigos); a bonificação de 0.5 valores será dada aos alunos que previrem uma nota de 

±1 valor em relação à nota do docente. A nota do artigo é mantida para os anos seguintes. 

 Os alunos que obtenham uma nota final superior a 17 valores deverão realizar um exame oral para 

confirmação da nota; a não realização deste exame oral, se pedido, implica a atribuição automática 

da nota de 17 valores. 

Bibliografia principal 

 Multimedia Systems, Standards, and Networks , A. Puri & T. Chen , Marcel Dekker, Inc., 2000 

 Digital Pictures – Representation, Compression and Standards , A.Netravali, B.Haskell, Plenum 

Press, 1995 



23 

 

 Broadcast Television Fundamentals , M.Tancock, Pentech Press, 1991 

 MPEG Video Compression Standard , J.Mitchell, W. Pennebaker, C. Fogg, D. LeGall, Chapman & 

Hall, 1996 

 Videoconferencing and Videotelephony , R. Schaphorst,  Artech House, 1996 

 JPEG: Still Image Data Compression Standard , W. Pennebaker, J. Mitchell, Kluwer Academic 

Publishers, 1993 

 Fax - Digital Facsimile Technology & Applications , K.McConnel, D.Bodson, R.Schaphorst, Artech 

House, 1992 

 The H.264 Advanced Video Compression Standard, Iain E. Richardson, Wiley, 2010  

 Introduction to MPEG-7: Multimedia Content Description Interface, B.S.Manjunath, P.Salembier, 

T.Sikora, Wiley & Sons, 2002 

Bibliografia secundária 

 The MPEG-4 Book , F. Pereira, T. Ebrahimi, Prentice Hall, 2002  
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Desempenho e Dimensionamento de Redes e Sistemas 

Objectivos 

Abordar a problemática da gestão de recursos em redes e sistemas, introduzir as principais técnicas de 

análise de desempenho e de dimensionamento (modelação estocástica, simulação de eventos discretos e 

optimização) e aplicar as ferramentas no contexto das redes e sistemas. 

Os alunos devem adquirir as seguintes competências: ser capaz de avaliar o desempenho de redes e 

serviços. Ser capaz de dimensionar de forma eficiente redes e serviços; perceber o compromisso 

desempenho/custo na gestão de recursos das redes e serviços; ser capaz de aplicar a teoria das filas de 

espera na análise de desempenho de redes e perceber as suas limitações; ser capaz de manipular 

adequadamente simuladores de redes e serviços. 

Escolaridade 

3T+1.5L 

Créditos ECTS 

7.5 

Conteúdos 

1. Introdução à modelação estocástica: cadeias de Markov em tempo discreto e em tempo contínuo, 

processos regenerativos, distribuição exponencial, processo de Poisson, teorema de Little, filas de 

espera. 

2. Simulação de eventos discretos: técnicas de programação de simuladores de eventos discretos, 

geração de números aleatórios, distribuições e processos estocásticos, análise estatística dos 

resultados das simulações. 

3. Modelos de avaliação de desempenho em redes: 

a. Ligações ponto-a-ponto: atraso médio em ligações com comutação de pacotes através dos 

modelos M/M/1, M/D/1, M/G/1, M/G/1 com e sem preempção. Análise da probabilidade 

de bloqueio em ligações com comutação de circuitos através do modelo M/M/m/m. 

b. Acesso múltiplo: atraso e utilização nos protocolos TDMA, FDMA, ALOHA, CSMA, CSMA/CD 

e por passagem de testemunho. 

c. Encaminhamento em redes de comutação de pacotes: aproximação de Kleinrock, 

encaminhamento óptimo na óptica do atraso médio. 

d. Encaminhamento em redes com comutação de circuitos: processos de nascimento e morte 

multidimensionais, majorante do produto e aproximação de carga reduzida, 

metaestabilidade e reserva de circuitos. 

e. Controlo de congestionamento: noção de equidade max-min, controlo de 

congestionamento com e sem intervenção explícita da rede, limitações das janelas 

extremo-a-extremo e nó-a-nó; efeito de backpressure nas janelas nó-a-nó; throughput no 

TCP, algoritmos alternativos ao TCP (algoritmo de Charny). 



25 

 

4. Modelos de qualidade de serviço e garantias de serviço: majorante do atraso com regulação via 

leaky bucket e escalonamento do tipo WFQ, majorante do atraso com escalonamento do tipo stop-

and-go, garantias de serviço em RSVP/IntServ e DiffServ. 

5. Princípios económicos da gestão de tráfego: modelos de tarifação, relação com o controle de 

congestionamento. 

6. Optimização: modelos de programação matemática, algoritmos simplex e branch and bound, 

modelos de programação linear e programação linear mista para optimização do encaminhamento 

e do dimensionamento com e sem bifurcação de tráfego, heurísticas. 

Metodologia 

Os trabalhos práticos são de simulação. Os trabalhos de simulação abrangerão os seguintes tópicos: 

modelação de redes através de sistemas de filas de espera simples (M/M/1, M/M/m/m, M/D/1, M/G/1), 

encaminhamento em redes de comutação de pacotes, encaminhamento em redes com comutação de 

circuitos, métodos de acesso múltiplo, controle de congestionamento em TCP, algoritmos de 

escalonamento de pacotes.  

Bibliografia principal 

 Dimitri Bertsekas, Robert Gallager, Data Networks, 2
nd

 edition, Prentice-Hall, 1992. 

 M. Schwartz, Broadband Integrated Networks, Prentice Hall, 1996. 

 K. Ross, Multiservice Loss Models for Broadband Telecommunication Networks, Springer Verlag, 

1995. 

 S. Keshav, An Engineering Approach to Computer Networking, Addison Wesley, 1997. 

 J. Walrand, P. Varaiya, High-Performance Communication Networks, Morgan Kaufmann, 2
nd

 edition, 

2000. 

 M. Pióro, D. Medhi, “Routing, Flow, and Capacity Design in Communication and Computer Networks, 

Morgan Kaufmann, 2004. 

 Kumar, D. Manjunath, J. Kuri, “Communication Networking: An Analytical Approach”, Morgan 

Kaufmann, 2004.  
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Engenharia de Serviços 

Objectivos 

 A Engenharia de Serviços utiliza as tecnologias, arquiteturas e os processos de engenharia, assim 

como os conceitos, modelos e estratégias de negócio para a especificação, concepção, 

implementação, exploração e utilização de serviços em redes de telecomunicações. 

 A disciplina permite conhecer e evolução tecnológica das redes de comunicações e do mercado dos 

serviços de comunicações e saber utilizar as tecnologias emergentes para construir novas soluções 

de redes e de serviços. 

 A disciplina inclui sessões temáticas com a participação de oradores convidados da indústria e dos 

operadores de telecomunicações. 

Escolaridade 

3T+1.5L 

Créditos ECTS 

7.5 

Conteúdos 

1. Tecnologias e Serviços em Banda Larga. 

2. Evolução para Serviços e Redes Convergentes. 

3. Conceito e Estratégias de Serviços 

4. Prestadores de Serviços, Distribuição de Conteúdos. 

5. Regulação. 

6. Modelos de Negócio. 

7. Modelos de Marketing. 

8. Segmentação de Mercado. 

9. Cadeia de Valor de Negócio. 

10. Estratégias de Negócio para Consumidor Final em Serviços de Comunicações. 

11. Estrutura de Organizacional de Prestadores de Serviços. 

12. Modelos e Normalização (3GPP, 3GPP2, ITU, ISO, TMF, OMA, NGN, TISPAN, ETOM, etc.). 

13. Modelação e Abstracção de Arquitecturas de Telecomunicações. 

14. Arquitecturas orientadas aos Serviços. 

15. Arquitecturas de Referência. 

16. Modelos de Processos. 

17. Planeamento e Concepção de Redes e Serviços. 

18. Exploração e Gestão de Redes e Serviços Emergentes. 

19. Segurança em Redes e Serviços. 

20. Plataformas de Serviços. 

21. Sistemas de Suporte (Perpectiva do Negócio): Catálogo de Produtos, Contabilização de Consumos 

(“Billing”), Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM). 

22. Sistemas de Suporte (Perpectiva da Operação): Gestão de Ordens, Inventário de Recursos, Provisão e 

Activação, Sub-sistemas de Mediação. 

23. “Middleware” de Automatização e Integração de Sistemas de Suporte Operacional. 

24. Retenção de Dados, Intercepção Legal de Comunicações. 
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Metodologia 

Execução de trabalhos individuais (módulos de Work Packages de projecto), apresentados e discutidos 

em sessão plenária por cada grupo executante. 

Avaliação 

Projecto de Prestador de Serviços (em grupo), e módulos de Work Packages desenvolvidos 

individualmente ao  longo do semestre, discutidos e avaliados nas sessões práticas semanais. O Projecto 

de grupo incorpora o trabalho desenvolvido nos módulos. 

Bibliografia principal 

 Hu Hanrahan (2007). Network Convergence: Services, Applications, Transport, and Operations 

Support. John Wiley & Sons. 

 Nigel Seel (2006). Business Strategies for the Next-Generation Network. Auerbach Publications. 

Bibliografia secundária 

 E.A.M. Van De Kar, A. Verbraeck (2007). Designing Mobile Service Systems. IOS Press 

 Jianguo Ding (2010). Advances in Network Management. CRC Press. 

 James D. McCabe (2007). Network Analysis, Architecture, and Design, 3rd Edition. Morgan 

Kaufmann.  
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Engenharia de Tráfego 

Objectivos 

Desenvolver competências relativas à recolha, análise, modelação e manipulação de tráfego em redes. 

Utilizar métodos estatísticos avançados para a caracterização e classificação de tráfego e detecção de 

anomalias. Abordar os mecanismos de controlo de tráfego mais importantes. 

Escolaridade 

3T+1.5L 

Créditos ECTS 

7.5 

Conteúdos 

1. Modelos de tráfego: modelos de Poisson, ON-OFF, MMPP, auto-similar, modelos combinados de 

chegadas e comprimentos de pacotes, procedimentos de inferência de parâmetros. 

2. Métodos estatísticos e de aprendizagem automática para análise de tráfego: análise de 

componentes principais, análise de clusters, métodos de classificação e regressão. Noções de 

generalização e regularização. Aplicação à identificação de fluxos e à detecção de intrusões. 

3. Métodos de medição e caracterização da qualidade de serviço e da qualidade de experiência. A 

actividade das entidades de regulação das Telecomunicações no controlo da qualidade do serviço de 

acesso à Internet. 

4. Mecanismos de controlo de tráfego: encaminhamento, traffic shaping, escalonamento. Limitações 

do IP para engenharia de tráfego. Engenharia de tráfego com MPLS. Engenharia de tráfego na Web 

(balanceamento de carga em servidores, balanceamento de carga global, redes de distribuição de 

conteúdos). 

Metodologia 

Serão realizados um conjunto de trabalhos laboratoriais, por exemplo: 

1. Inferência de um modelo de tráfego a partir de dados medidos. 

2. Pequenos exercícios com dados simulados relativos a análise de componentes principais, análise de 

clusters e métodos de classificação. 

3. Exercícios de identificação de aplicações e detecção de intrusões. 

4. Montagem em laboratório de cenários de engenharia de tráfego usando MPLS (com equipamentos 

MikroTik ou Cisco). 

Avaliação 

Exame (60%), Trabalhos práticos (40%) 

Bibliografia principal 

 M. Hofmann, L. Beaumont, “Content Networking: Architecture, Protocols, and Practice”, Morgan 

Kaufmann, 2005. 

 C. Kopparapu, “Load Balancing Servers, Firewalls, and Caches”, Wiley, 2002. 

 J. Evans, C. Filsfils, “Deploying IP and MPLS QoS for Multiservice Networks”, Morgan Kauffmann, 

2007. 
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 J. Salvador Marques, “Reconhecimento de Padrões: Métodos Estatísticos e Neuronais”, IST Press, 

2005. 

 P. Maggiora, C. Elliott, R. Pavone, Jr., K. Phelps, J. Thompson, “Performance and Fault 

Management”, Cisco Press, 2000.  
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Extracção e Análise de Dados da Web 

Objectivos 

A disciplina tem por objectivo levar os alunos a: 

1. Compreender a problemática da informação na World Wide Web (WWW); 

2. Conhecer os algoritmos e as soluções actuais para os problemas de busca e extracção de 

informação da WWW; 

3. Conhecer os algoritmos e as soluções atuais para a análise dos conteúdos  e informação de 

acesso aos media sociais; 

4. Desenvolver soluções para os diversos problemas abordados. 

Escolaridade 

3T+1.5L 

Créditos ECTS 

7.5 

Conteúdos 

1. Introdução ao problema da informação na World Wide Web: História da Web; problemas de 

prospecção de informação e o seu paralelo na Web. 

2. Busca de informação na World Wide Web: Modelos e conceitos de Recuperação de Informação (RI); 

aplicação de RI na Web; análise do grafo da Web; recolha de conteúdos da Web. 

3. Extração de dados na World Wide Web: Modelo de dados para a Web; geração supervisionada e 

não supervisionada de wrappers;. 

4. Análise de Redes Sociais e de Conteúdo Colaborativo: Análise de redes sociais e a sua aplicação na 

Web; análise de informação extraída de redes sociais ou outros sites colaborativos. 

Metodologia 

A componente prática da disciplina consiste na resolução de exercícios teóricos e desenvolvimento de 

programas como solução de problemas concretos a serem apresentados. 

Avaliação 

 Exame escrito (indivudual): 60% 

 Mini-projectos de implementação (em grupo): 30% 

 Exercícios teóricos semanais (individuais): 10% 

Bibliografia principal 

 Bing Liu, “Web Data Mining”, 2ª ed., Springer (2011) 

Bibliografia secundária 
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 Ricardo Baeza-Yates, Berthier Ribeiro-Neto, “Modern Information Retrieval: The Concepts and 

Technology behind Search”, 2ª ed., Addison-Wesley (2011) 

 Christopher D. Manning, Prabhakar Raghavan, Hinrich Schütze, “Introduction to Information 

Retrieval”, Cambridge University Press, 2008. 
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Redes Ópticas 

Objectivos 

Estudar as tecnologias que servem de base às redes ópticas; Analisar os conceitos, arquitecturas e 

normas subjacentes às redes ópticas; Apresentar metodologias e algoritmos apropriados para o projecto 

e planeamento de redes de transporte. 

Escolaridade 

3T+1.5L 

Créditos ECTS 

7.5 

Conteúdos 

1. Introdução às Redes de Telecomunicações Ópticas: evolução; arquitectura das redes; normalização.  

2. Tecnologias Ópticas: fibras ópticas; componentes optoelectrónicos; técnicas de transmissão digital 

óptica; técnicas de multiplexagem WDM; comutação óptica. 

3. Caracterização das Redes e dos Serviços: tipos e características dos serviços; classificação das redes; 

planos de rede e estratificação em camadas; exemplo de redes de serviços (rede telefónica pública 

comutada; rede celular, redes IP, etc.); redes de acesso. 

4. Redes de Transporte: papel da componente de transporte; redes SDH e SDH de nova geração; redes 

Ethernet de classe operador; redes MPLS-TP; redes WDM e OTN.  

5. Sobrevivência de Rede: fiabilidade e disponibilidade de rede; protecção e restauro de rede; 

protecção em redes SDH; protecção e restauro em redes MPLS; protecção a nível óptico.  

6. Planeamento de Redes de Transporte: processo e etapas do planeamento; topologias físicas e 

lógicas; modelos de optimização baseados na programação linear; algoritmos para planeamento 

topológico; encaminhamento e atribuição de comprimentos de onda. 

7. Planos de Controlo e de Gestão de Rede: redes estáticas e dinâmicas; arquitecturas do plano de 

controlo; plano de controlo baseado em GMPLS; funções de gestão de rede. 

Metodologia 

A componente prática da disciplina é constituída por aulas de problemas. 

Avaliação 

A avaliação inclui um exame e um projecto, que contribuem, respectivamente, com 70% e 30% para a 

classificação final. 

Bibliografia principal 

 Rajiv Ramaswami, Kumar N. Sivarajan, Galen H. Sasaki, Optical Networks: A Practical Perspective, 

Morgan Kaufmann Publishers, 3ª edição, 2010. 

Bibliografia secundária 
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 Vivek Alwayn, Optical Network Design and Implementation, Cisco Press, 2010. 

 Jean-Philippe Vasseur, Mario Pickavet, Piet Demester, Network Recovery: Protection and 

Restoration of Optical, Sonet-SDH, IP, and MPLS, Morgan Kaufmann, 2004.  
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Redes Veiculares 

Objectivos 

Este curso tem por objectivo dotar os alunos das capacidades que lhes permitam conhecer os princípios 

de funcionamento das redes veiculares, as áreas de aplicação, arquitecturas, tecnologias e protocolos, 

bem como a sua inserção na Internet do futuro. 

No final do curso os alunos devem ser capazes de conceber, projectar e desenvolver aplicações, 

arquitecturas e protocolos de redes veiculares, quer em ambiente de simulação quer em protótipo real. 

Escolaridade 

3T+1.5L 

Créditos ECTS 

7.5 

Conteúdos 

1. Redes veiculares no contexto dos Sistemas de Transportes Inteligentes: motivação; evolução 

histórica; princípios básicos, principais desafios e tendências de mercado; perspectiva Europeia e 

Americana; 

2. Modelos de mobilidade em redes veiculares – modelos aleatórios; modelos de fluxos; modelos 

comportamentais; modelos baseados em amostras reais; integração com simuladores de rede. 

3. Aplicações das redes veiculares: caracterização dos ambiente veiculares: rural, cidade e auto-

estrada; classificação das aplicações; caracterização e identificação de requisitos: aplicações 

militares e governamentais; aplicações para ambientes ferroviários; aplicações de segurança 

rodoviária; aplicações de disseminação de informação e aplicações comerciais. 

4. Arquitectura e tecnologias de redes veiculares: arquitecturas normalizadas: C2C, CALM, ETSI, WAVE; 

subsistemas: veículo, roadside, infraestrutura, dispositivo móvel. 

5. Protocolos de comunicação em redes veiculares: protocolos de transporte: problemas do TCP; 

variantes do TCP, novas abordagens, aspectos em aberto; protocolos de encaminhamento: 

limitações das aproximações clássicas, encaminhamento em redes tolerantes a atraso, 

encaminhamento geográfico, localização, encaminhamento geocast; mobilidade IP, aspectos em 

aberto; protocolos de acesso ao meio: aproximações tradicionais, 802.11p, problema do broadcast 

storm, aspectos em aberto. 

6. Segurança de dados em redes veiculares – principais desafios; aplicações e redes; infraestrutura de 

segurança; protocolos de cifra; mecanismos de protecção de privacidade. 

7. Perspectiva futura das redes veiculares – evolução e convergência; novos desafios; novos 

paradigmas; o papel das redes veiculares na Internet do futuro. 

Metodologia 

A disciplina está estruturada num conjunto de aulas teóricas e de laboratório. O processo de 

aprendizagem é acompanhado dum problema que deverá ser resolvido ao longo do semestre, quer ao 

nível da componente teórica, quer ao nível da componente laboratorial. 

As aulas teóricas estão repartidas em sete módulos, onde são abordados os principais temas da área das 

redes veiculares. A cada módulo esta associado um tema, sendo definido um objectivo a atingir no 

contexto do problema em estudo. O material de apoio é disponibilizado aos alunos previamente, de 
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forma a que estes se possam preparar da forma mais adequada para as aulas. No final de cada módulo 

será promovida uma discussão dos principais conceitos abordados, onde serão comparadas as diferentes 

abordagens numa perspectiva crítica, com vista à resolução do problema proposto. 

As aulas de laboratório complementam as aulas teóricas, contribuindo para a resolução do problema 

proposto. Existirá um conjunto de aulas onde os alunos são guiados no uso de ferramentas, outras que 

serão utilizadas para a realização de testes simples e outras que deverão ser utilizadas para a 

concretização da solução do problema. 

Sempre que possível, a actividade lectiva será complementada com visitas de estudo a entidades 

relevantes, nomeadamente operadores de transportes, operadores rodoviários ou fabricantes de 

equipamentos. 

Avaliação 

A avaliação é constituída pelas seguintes componentes: 

 Projecto (grupo de 2 alunos) – 40%. 

 Relatório escrito (individual) – 20% 

 Exame oral (individual) – 40% 

Bibliografia principal 

 VANET – Vehicular Applications and Internetworking Technologies,  Hannes Hartenstein e Kenneth 

Laberteaux (Editores), Wiley, 2010 

Bibliografia secundária 

 Vehicular Networking: Automotive Applications and Beyond (Intelligent Transport Systems) Marc 

Emmelmann, Bernd Bochow, Christopher Kellum (Editores), Wiley 2010 

 Automotive Inter-networking (Intelligent Transport Systems), Timo Kosch, Christoph Schroth, Markus 

Strassberger, Marc Bechler, Wiley (a ser publicado em 2012) 

 Vehicular Networks: From Theory to Practice, Stephan Olariu and Michele C. Weigle Chapman & 

Hall/CRC Computer & Information Science Series, Mar 17, 2009  

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&ie=UTF8&field-author=Hannes%20Hartenstein
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&ie=UTF8&field-author=Kenneth%20Laberteaux
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&ie=UTF8&field-author=Kenneth%20Laberteaux
http://www.amazon.com/Vehicular-Networks-Practice-Computer-Information/dp/1420085883/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1329307892&sr=1-1
http://www.amazon.com/Vehicular-Networks-Practice-Computer-Information/dp/1420085883/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1329307892&sr=1-1
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Sistemas de Posicionamento e Telecomunicações por Satélite 

Objectivos 

Esta disciplina pretende introduzir os princípios básicos de funcionamento quer dos sistemas de 

posicionamento quer dos sistemas de telecomunicações por satélite. Ao frequentar esta disciplina os 

alunos irão familiarizar-se com as principais características e modo de funcionamento dos actuais 

sistemas de posicionamento e telecomunicações (por satélite), bem como dos sistemas que actualmente 

se encontram em desenvolvimento. Em concreto, serão adquiridas competências ao nível da 

caracterização das órbitas, da determinação da posição dos satélites, da análise da geometria relativa 

emissor-receptor, do efeito de Doppler, do cálculo das ligações (ascendente e descendente), da 

atenuação atmosférica, das temperaturas de ruído, das relações sinal-ruído e taxas de erros binários. No 

caso específico dos sistemas de posicionamento, competências adicionais serão adquiridas ao nível da 

comparação entre diferentes constelações de satélites, da análise da diluição de precisão, da resolução 

da equação de navegação e da integração de receptores GPS (Global Positioning System) em aplicações 

de posicionamento e navegação. 

Escolaridade 

3T+1.5L 

Créditos ECTS 

7.5 

Conteúdos 

 Introdução aos sistemas de telecomunicações e navegação por satélite 

 Órbitas e constelações 

o Sistemas de coordenadas de referência 

o Órbitas dos satélites (LEO, MEO, GEO…) 

o Efemérides e elementos keplerianos 

o Perturbações às órbitas 

o Geometria relativa emissor-receptor 

o Dinâmica emissor-receptor, efeito Doppler 

o Constelações de satélites e áreas de cobertura 

 Cálculo das ligações por satélite 

o Percurso ascendente e percurso descendente 

o Potência isotrópica equivalente radiada 

o Figuras de mérito e temperaturas equivalentes de ruído 

o Influência da atmosfera 

o Ritmos de transmissão e larguras de banda 

o Desempenho das ligações 

 Posicionamento e navegação por satélite 

o Mensagens de navegação, efemérides dos satélites 

o Observáveis:  pseudo-distâncias, desvios de fase e desvios de frequência da portadora 

o Determinação da posição do receptor – equação de navegação 

o Modelos de posicionamento 

o Diluição da precisão 

o Fontes de erro 
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 Aplicações dos sistemas e perspectivas futuras 

Metodologia 

A componente prática da disciplina é suportada na resolução de exercícios que se destinam a ilustrar os 

aspectos abordados nas aulas teóricas. Com vista a estabelecer uma relação mais próxima com a 

realidade, vários aspectos são ilustrados com base em dados reais adquiridos com receptores do sistema 

GPS e utilizados nos exercícios a resolver. São utilizados dados das efemérides, contidas nas mensagens 

de navegação, para ilustrar aspectos relacionados com a mecânica orbital. Outros dados, 

disponibilizados pelos receptores GPS, são utilizados para ilustrar outros aspectos dos sistemas por 

satélite, como por exemplo a variação da relação sinal-ruído com o ângulo de fogo, ou a variação do 

desvio de Doppler com a posição orbital. Para os aspectos específicos dos sistemas de posicionamento 

são utilizadas pseudo-distâncias reais, adquiridas com os mesmos receptores. 

A utilização de dados de GPS na componente prática da disciplina, permite aos alunos confrontar a 

teoria com a realidade em vários aspectos que caracterizam os sistemas de telecomunicações e 

posicionamento por satélite. Há no entanto aspectos que não se prestam a esta abordagem e serão 

ilustrados através de exercícios onde se estudam e analisam diferentes cenários. 

Nas aulas, a resolução dos exercícios é feita com recurso à ferramenta de cálculo Matlab. Isto é válido 

para a resolução de exercícios numéricos, para a visualização dos resultados obtidos, para a interacção 

com os receptores GPS e respectiva aquisição de dados. 

Para além da utilização do Matlab, será utilizado também o Google Earth para a visualização dos 

resultados de alguns exercícios. 

Avaliação 

O processo de avaliação pode assumir os seguintes modelos alternativos: 

 Exame (70%) + 3 Séries de Problemas (30%) 

 Exame (50%) + 3 Séries de Problemas (20%) + Projecto (30%) 

As séries de problemas, indicadas para avaliação, correspondem a uma componente de avaliação 

contínua e são resolvidas pelos alunos em aulas a combinar. 

O exame e as séries de problemas são componentes de avaliação individual.  

O segundo modelo de avaliação apresentado destina-se a permitir que alunos que se queiram envolver 

em aspectos mais aplicados o possam fazer através de um projecto final, onde as várias ferramentas que 

tiveram oportunidade de desenvolver ao longo do semestre possam ser aplicadas. 

Bibliografia principal 

 B. Hofmann-Wellenhof, H. Lichtenegger and E. Wasle, GNSS - Global Navigation Satellite Systems: 

GPS, GLONASS, Galileo & more, Wien: Springer, 2008. 

 G. Maral, M. Bousquet, Satellite Communications Systems: Systems, Techniques and Technology, 5th 

ed., West Sussex, England: John Wiley & Sons, Ltd., 2010.  

 Navstar GPS Space Segment/Navigation User Interfaces, Interface Specification IS-GPS-200, Revision 

E, Global Positioning System Wing (GPSW) Systems Engineering & Integration, 8 June 2010 

(http://www.navcen.uscg.gov/pdf/gps/IS-GPS-200E_Final_08Jun10.pdf). 



38 

 

Bibliografia secundaria 

 E. Kaplan and C. Hegarty, Ed., Understanding GPS: Principles and applications, 2nd Ed., Boston, MA: 

Artech House, 2006.
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