
Resumo 

 

Nesta dissertação, foi realizado um estudo sobre o estado da arte de laboratórios 

remotos com o objectivo de avaliar qualitativamente o Laboratório de Redes da 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. 

O estudo permitiu definir quais os caminhos a seguir para o futuro do eCassiopeia, com 

a finalidade de melhorar o serviço prestado à comunidade de alunos que utilizam o 

laboratório. 

Com base nessa análise e depois de conhecidas as funcionalidades do eCassiopeia, 

foram propostas soluções para as fragilidades detectadas, tanto a nível de melhorias da 

solução actual como a proposta de uma nova arquitectura, com o intuito de desenvolver 

um serviço, capaz de possibilitar aos alunos o acesso remoto ao laboratório, para 

prepararem previamente os exercícios que lhes são propostos, semanalmente, durante 

o programa das disciplinas que cobrem os conteúdos das redes de computadores. 

O acesso remoto permite eliminar as barreiras temporais e geográficas inerentes à 

utilização física do laboratório, fazendo deste uma ferramenta útil a professores e 

alunos, que apenas passam a necessitar de um computador com Java instalado, um 

browser e acesso à Internet. 
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Abstract 

 

In this thesis, a study was conducted on the state of the art of remote laboratories to 

evaluate qualitatively the Network Laboratory of the Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto. 

The study allowed the definition of the path to take in the future of eCassiopeia, with the 

end of improving the service provided to the student community that uses the laboratory. 



Based on that analysis, and knowing of the features of eCassiopeia, solutions were 

proposed and weaknesses identified both to the existing solution as to the new 

architecture proposed, in order to develop a service capable of providing the students 

remote access to the laboratory, so they can prepare, in advance, the weekly exercises 

proposed in computer network courses. 

The remote access eliminates both the time and geographical barriers inherent in the 

use of a physical laboratory, making this a useful tool for teachers and students. For this 

access, a computer with a browser installed, a Java plugin and Internet access is the 

only thing needed. 
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