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Objetivos 
 
Apresentar aspectos práticos de convergência digital e suas diversas dimensões. Relacionar os conceitos de “Redes 
convergentes”, “Redes multimídia” e “Redes de próxima geração” em experimentos do laboratório. Entender o que 
é uma “Rede definida por software” e como implementar um dos modelos existentes. Estudar as arquiteturas 
convergentes mais conhecidas e  Introduzir novos conceitos tais como Internet das Coisas (“Internet of Things” - IoT) 
e Internet de Tudo (“Internet of Everything” - IoE).  
 

 
Conteúdos das Unidades 
 

Unidade I  
 Introdução e Revisão; 
 VoIP versus ToIP; 
 PBX IP no Asterisk; 
 PBX IP no Free PBX; 
 PBX IP no Elastix; 
 SIP versus H323 no Asterisk; 
 Gateways ATA. 

 
Unidade II  

 Troncos SIP; 
 Troncos IAX; 
 Troncos híbridos entre PBXs IP; 
 Gateways para a rede pública fixa; 
 Gateways para a rede pública móvel; 

 
 

Unidade III 
 Técnicas de QoS; 
 Serviços de Stream com QoS; 
 Serviços de Videoconferência com QoS; 
 Análises de desempenho de serviços multimídia; 
 Usando o Protocolo MQTT; 
 Implementação de serviços IoT com MQTT. 

 
Fechamento e Pendências: 18/02/2022  
 
 



 
Calendário e Conteúdo 

 
 

Metodologia 
 A metodologia adotada consistirá em aulas remotas teóricas e demonstrativas com uma avaliação 

específica para cada unidade; 
 A média final das notas das unidades será feita pelo cálculo da média aritmética simples conforme 

resolução do CONSEPE; 
 As aulas serão ministradas através do serviço de comunicação por vídeo desenvolvido pelo Google 

conhecido como “Google Meet”, nos horários definidos para a disciplina; 
 As frequências dos alunos serão verificadas através das participações nas videoconferências do serviço 

Google Meet; 
 As notas de aula e outros conteúdos serão distribuídos pela turma virtual do SIGAA; 
 As avaliações serão trabalhos relacionados com os assuntos apresentados em cada unidade.  
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