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Roteiro

Objetivo: apresentar o plano da disciplina

Ementa

Programa

Critério de avaliação

Atividades práticas

Referências

Horário de atendimento

Contato



Ementa

Conexão de equipamentos de processamento para acesso a 

serviços de uma rede de computadores. Estudo e implementação 

de protocolos.

Programação com sockets em sistemas operacionais Unix-like

Objetivo: utilizar a programação em sockets para 

compreender o funcionamento detalhado de clientes 

e servidores na Internet.



Programa

Análise das comunicações via rede do ponto de vista do 

programador

Sockets

Endereçamento

Conversão de formatos internos usados para armazenar o estado 

dos sockets

Concorrência

Detalhes do início e fim de uma conexão

Multiplexação de E/S

Captura e modificação de opções em sockets genéricos e 

específicos



Programa

Servidor TCP X servidor UDP

Resolução de nomes

E/S avançada

Sala de aula:

Seg 21:00 – 23:00  / CC02 CC03



Critério de avaliação

Trabalhos práticos

Grupos de no máximo duas pessoas

Média = 7,0

Média = (Soma das notas das atividades)/(Número de 

atividades)

Obs.: A ocorrência de cola em qualquer atividade prática 

implicará a atribuição de zero à média para todos os 

integrantes dos grupos envolvidos. A ocorrência de cola no 

exame implicará a atribuição de zero à nota do exame para 

todos os integrantes dos grupos envolvidos.



Material a ser entregue

Por email (carlos@ic.unicamp.br)

Relatório da atividade em um único arquivo no formato pdf (50% da 

nota)

Códigos fonte em dois grupos de arquivos. O primeiro grupo 

conterá os vários arquivos necessários para compilar -- .c, .h, 

Makefile, LEIAME, etc... -- e o segundo grupo conterá um único 

arquivo .pdf para facilitar a leitura. (50% da nota)

Obs.: Os códigos devem estar devidamente comentados



Correção

Em algumas atividades todos os grupos passarão por arguição.

Nas outras atividades somente alguns grupos selecionados 

passarão por arguição.

Será marcado com antecedência o dia para arguição
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