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Competències de la titulació a les que contribueix l'assignatura

Responsable: LÉONARD JANER GARCIA

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2012

GRAU EN ENGINYERIA TELEMÀTICA (Pla 2010). (Unitat docent Obligatòria) 
GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA (Pla 2010). (Unitat docent Obligatòria) 

6 Idiomes docència:  Català

Unitat responsable: 840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

Titulació:

Professorat

Específiques:

Genèriques:

2. CEFB6: Coneixement adequat del concepte d'empresa i el seu marc institucional i jurídic, així com els aspectes 
bàsics d'organització i gestió d'empresa.
3. CEFC1: Capacitat per dissenyar, desenvolupar, seleccionar i avaluar aplicacions i sistemes informàtics, assegurant la
seva fiabilitat, seguretat i qualitat, d'acord amb principis ètics ia la legislació i normativa vigent.
4. CEFC11: Coneixement i aplicació de les característiques, funcionalitats i estructura dels Sistemes Distribuïts, les 
Xarxes de Computadors i Internet i dissenyar i implementar aplicacions basades en elles.
5. CEFC13: Coneixement i aplicació de les eines necessàries per a l'emmagatzematge, processament i accés als 
sistemes d'informació, inclosos els basats en web.
6. CEFC2: Capacitat per planificar, concebre, desplegar i dirigir projectes, serveis i sistemes informàtics en tots els 
àmbits, liderant la seva posada en marxa i la seva millora contínua i valorant el seu impacte econòmic i social.
7. CEFC4: Capacitat per elaborar el plec de condicions tècniques d'una instal lació informàtica que compleixi els 
estàndards i normatives vigents.
8. CEFC5: Coneixement, administració i manteniment sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.

1. APRENENTATGE AUTÒNOM: Detectar mancances en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió crítica
i l'elecció de la millor actuació per ampliar aquest coneixement.
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En finalitzar el curs, l'estudiant serà capaç de: 
· Explicar els protocols d'aplicació
· Entendre el funcionament del servei WWW i del protocol HTTP
· Entendre el funcionament del servei de correu electrònic i dels protocols associats
· Entendre el funcionament del servei de transferència de fitxers i dels protocols associats
· Entendre el funcionament del servei de noms de domini i dels protocols associats
· Entendre el funcionament de les xarxes de compartició d'informació i els protocols associats
· Entendre el funcionament dels serveis d'accés remot i els protocols associats
· Entendre els mecanismes de redundància i alta disponibilitat en Internet
· Entendre els mecanismes de garantia de servei en sistemes de comunicació en temps reals en xarxes de paquets i els 
protocols associats
· Entendre la forma en la que s'expressen els diferents protocols de comunicació en entorns client-servidor.
· Analitzar les prestacions dels protocols de comunicació i els punts conflictius de la seva possible posta en marxa.
· Entendre els mecanismes que permeten garantir la disponibilitat de serveis i servidors
· Depurar els mecanismes de comunicació en un entorn client-servidor
· Entendre i analitzar entorns de comunicació de senyals en temps real en xarxes de paquets
· Entendre i analitzar entorns de telefonia sobre xarxes IP
· Dimensionar elements en un entorn de comunicació client ¿ servidor per tal de poder oferir les garanties de servei 
demandades per els usuaris i els proveïdors

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Dedicació total: 150h Grup gran/Teoria: 

Grup mitjà/Pràctiques: 

Grup petit/Laboratori: 

Activitats dirigides: 

Aprenentatge autònom: 

40h  

0h 

12h  

8h  

90h  

  26.67% 

   0.00% 

   8.00% 

   5.33% 

  60.00% 

Hores totals de dedicació de l'estudiantat

Tots els conceptes teòrics de la matèria s'exposaran en classes de teoria (grups grans). En aquestes classes, i a discreció 
dels docents impartidors, també es resoldran exercicis i problemes de caire més pràctic. Així mateix i sempre a discreció 
dels impartidors es combinaran presentacions de casos pràctics reals per tal que l'alumnat pugui tenir una percepció de 
les implantacions que s'utilitzen en casos reals. Així mateix i sempre a discreció dels impartidors, es podrà demanar als 
estudiants que resolguin, de manera individual o en grup, problemes i/o exercicis breus. Aquestes activitats, que per la 
seva naturalesa d'optativitat i brevetat no apareixen reflectides a la llista posterior, serviran a l'estudiant com a instrument
d'autoavaluació del seu assoliment dels continguts de la matèria i podran ser utilitzades per part del docent per a prendre
decisions sobre la qualificació final de l'estudiant bo i que mai en detriment de la qualificació numèrica calculada segons el
sistema de qualificació abans indicat.
Els conceptes de caire més pràctic i tot el que en essència es pugui considerar l'aplicació pràctica dels conceptes teòrics 
seran treballats en grups petits (de laboratori). En les sessions que es programin a aquest efecte es donaran les eines 
escaients per a resoldre les activitats programades bo i que s'espera que aquestes s'allarguin des del punt de vista 
temporal, més enllà de les hores de laboratori i que, en conseqüència, els estudiants les hagin de finalitzar durant el 
temps d'aprenentatge autònom.
Sempre que es consideri escaient es posarà a disposició dels estudiants activitats de caire totalment opcional que l'ajudin 
a preparar i a preparar-se per a les de caire obligatori.

Metodologies docents
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Continguts

Xarxes IP
Els protocols d'aplicació
Entorns de comunicació
Infraestructures de xarxa

El servei DNS
El servei WWW i el protocol HTTP
El servei de correu electrònic i els protocols de correu

Entorns d'alta disponibilitat
Redundància de càrrega
NAT
Persistència

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Prova escrita pels blocs 1,2,3
Lliurament d'exercicis

Pràctica 1
Pràctica 2
Prova escrita pels blocs 1,2,3
Lliurament d'exercicis

Descripció:

Descripció:

Descripció:

1.- Conceptes bàsics

2.- Serveis bàsics

3.- Sistema d'alta disponibilitat

Dedicació: 9h 

Dedicació: 24h 

Dedicació: 46h 

Grup gran/Teoria: 4h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 4h 

Grup gran/Teoria: 8h 
Grup petit/Laboratori: 4h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 10h 

Grup gran/Teoria: 10h 
Grup petit/Laboratori: 4h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 30h 
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Entorns virtuals
Entorns CLOUD

Conceptes de streaming i comunicacions en temps real
Protocols de streaming
Protocols de Telefonia en xarxes IP
Entorns de comunicacions Unificades

Serveis d'accés remot
Serveis de compartició d'informació
Serveis de sessió remota

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Pràctica 3
Pràctica 4
Prova escrita pels blocs 1,2,3
Lliurament d'exercicis

Pràctica 5
Pràctica 6
Prova escrita pels blocs 4,5
Lliurament d'exercicis

Prova escrita pels blocs 4,5
Lliurament d'exercicis

Descripció:

Descripció:

4.- Comunicacions en temps real

5.- Protocols de control remot

Dedicació: 46h 

Dedicació: 25h 

Grup gran/Teoria: 10h 
Grup petit/Laboratori: 4h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 30h 

Grup gran/Teoria: 8h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 16h 
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Planificació d'activitats

PRÀCTICA 1: XARXES BÀSIQUES I SERVEIS 
ELEMENTALS

PRÀCTICA 2: ANÀLISI DE SERVEIS WEB I 
CORREU

PRÀCTICA 3: ENTORNS DE SIMULACIÓ DE 
BALANCEIG DE CÀRREGA

Descripció:

Descripció:

Descripció:

 Recordar el funcionament bàsic del simulador de xarxes Packet Tracer. Connexió bàsica de dispositius en una 
topologia bàsica. Configuració bàsica dels diversos dispositius i posterior simulació on es veurà el comportament 
dels diversos paquets (PDUs) a través de la xarxa configurada. Configuració, i anàlisi de serveis bàsics

 En aquesta pràctica es vol mostrar el funcionament dels protocols HTTP, HTTPS, i de Correu amb una eina de 
simulació (Packet Tracer) que permet una configuració fàcil i un anàlisi pertinent

 Simulació i anàlisi de diferents sistemes de balanceig de càrrega, amb simulador, per poder estudiar les 
funcionalitats de les diferents opcions, i poder fer comparatives entre elles

Material de suport:

Material de suport:

Material de suport:

Material de laboratori corresponent a aquesta pràctica

Material de laboratori corresponent a aquesta pràctica

Material de laboratori corresponent a aquesta pràctica

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Caldrà lliurar, en format electrònic un informe associat a la pràctica

Caldrà lliurar, en format electrònic un informe associat a la pràctica

Caldrà lliurar, en format electrònic un informe associat a la pràctica

Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 2h 

Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 2h 

Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 2h 

Dedicació: 5h 

Dedicació: 5h 

Dedicació: 5h 
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PRÀCTICA 4: LES PLATAFORMES DE CLOUD 
COMPUTING

PRÀCTICA 5: PROTOCOLS DE STREAMING

PRÀCTICA 6: ENTORNS DE VOIP

Descripció:

Descripció:

Descripció:

 Sessió per poder entendre, comparar i analitzar diferents entorns de cloud

 Entorns de simulació per poder entendre els protocols de comunicació involucrats en una comunicació de 
streaming en temps real

 Entorn de simulació (packet tracer) per poder analitzar i entendre diferents components d'un sistema de 
comunicació de veu sobre xarxa IP

Material de suport:

Material de suport:

Material de suport:

Material de laboratori corresponent a aquesta pràctica

Material de laboratori corresponent a aquesta pràctica

Material de laboratori corresponent a aquesta pràctica

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Caldrà lliurar, en format electrònic un informe associat a la pràctica

Caldrà lliurar, en format electrònic un informe associat a la pràctica

Caldrà lliurar, en format electrònic un informe associat a la pràctica

Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 2h 

Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 2h 

Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 2h 

Dedicació: 5h 

Dedicació: 5h 

Dedicació: 5h 
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PROVA ESCRITA DELS BLOCS 1,2 I 3

PROVA ESCRITA DELS BLOCS 4 I 5

Descripció:

Descripció:

 Una prova escrita per a la resolució de problemes associats als continguts 1, 2 i 3

 Una prova escrita per a la resolució de problemes associats als continguts 4 i 5

Material de suport:

Material de suport:

Definició de l'enunciat

Definició de l'enunciat

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Cal lliurar la prova escrita i el formulari (dinA4)
El resultat de l'activitat tindrà una ponderació del 30%

Cal lliurar la prova escrita i el formulari (dinA4)
El resultat de l'activitat tindrà una ponderació del 30%

Objectius específics:

Objectius específics:

Aquesta és una prova de síntesi de coneixements

Aquesta és una prova de síntesi de coneixements

Grup gran/Teoria: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 4h 

Grup gran/Teoria: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 4h 

Dedicació: 7h 

Dedicació: 7h 
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LLIURAMENT D'EXERCICIS

La qualificació final és la suma ponderada de les qualificacions de les activitats
ACTIVITAT PES
Activitat 1 (Pràctiques) 25%
Activitat 2 (parcial 1) 30%
Activitat 3 (parcial 2) 30%
Activitat 4 (Lliurament exercicis) 15%

Es farà una prova final on es podran recuperar o incrementar la nota de les activitats 2 i 3

Sistema de qualificació

Normes de realització de les activitats

Per a cada activitat, els docents n'informaran de les normes i condicions particulars que les regeixin.
Les activitats unipersonals pressuposen el compromís de l'estudiant de realitzar-les de manera individual. Es consideraran 
suspeses totes aquelles activitats en què l'estudiant no s'ajusti a aquest compromís, independentment del seu paper 
(origen o destí).
Igualment, les activitats que s'hagin de realitzar en grups pressuposen el compromís per part dels estudiants que 
l'integren de realitzar-les en el si del grup. Es consideraran suspeses totes aquelles activitat en què el grup no hagi 
respectat aquest compromís amb independència del seu paper (origen o destí).
En les activitats realitzades en grup el docent pot, en base a la informació de què disposi, personalitzar la qualificació per 
a cada integrant del grup.
Qualsevol activitat no lliurada es considerarà puntuada amb zero punts.
És potestatiu dels docents acceptar o no lliuraments fora dels terminis que s'indiquin. En el cas que aquests lliuraments 
fora de termini s'acceptin, és potestatiu del docent decidir si aplica alguna penalització i la quantia d'aquesta.

Descripció:
 Exercicis a realitzar durant el quadrimestre associats als continguts de l'assignatura

Material de suport:
Enunciat dels exercicis

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:
Cal lliurar els exercicis
El resultat de l'activitat tindrà una ponderació del 15%

Objectius específics:
Ajudar a assolir els objectius de l'assignatura

Grup gran/Teoria: 2h 
Aprenentatge autònom: 10h 

Dedicació: 12h 
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