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Competències de la titulació a les que contribueix l'assignatura

Responsable: PEDRO BARBERAN AGUT

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:

1. 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.
2. CEFC5: Coneixement, administració i manteniment sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.

3. CETI1: Capacitat per comprendre l'entorn d'una organització i les seves necessitats en l'àmbit de les tecnologies de 
la informació i les comunicacions.
4. CETI2: Capacitat per seleccionar, dissenyar, desplegar, integrar, avaluar, construir, gestionar, explotar i mantenir 
les tecnologies de maquinari, programari i xarxes, dins dels paràmetres de cost i qualitat adequats.
5. CETI4: Capacitat per seleccionar, dissenyar, desplegar, integrar i gestionar xarxes i infraestructures de 
comunicacions en una organització.
6. CETI7: Capacitat per comprendre, aplicar i gestionar la garantia i seguretat dels sistemes informàtics.

7. TREBALL EN EQUIP: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip, ja sigui com un membre més, o realitzant 
tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la 
responsabilitat, tot assumint compromisos considerant els recursos disponibles.

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 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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En finalitzar el curs, l'estudiant serà capaç de: 
· Explicar els dispositius d'interconnexió més adequats en una topologia de campus
· Explicar els protocols més importants amb commutació amb switchos en un campus Ethernet
· Dissenyar sistemes de cablejat estructurat
· Comparar les diverses xarxes metropolitanes
· Identificar els elements per garantir Qualitat de servei
· Explicar els principals protocols de gestió de xarxa (SNMP, RMON)
· Descriure els conceptes associats a una comunicació segura
· Explicar el funcionament dels sistemes tallafocs

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
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Continguts

Tecnologia Ethernet i Tecnologies d'interconnexió.
Dispositius d'interconnexió.
Protocols de comunicacions en xarxes de campus
Arquitectura de capes en el disseny de campus

Cablejat estructurat
Objectius d'un sistema de cablejat estructurat: distàncies i ampla de banda
Normatives i especificacions: categories i classes
Subsistemes: campus, troncal, horitzontal i lloc de treball
Els nous estàndards

IP multicast. Adreçament
Multicast en LAN. El protocol IGMP
Encaminament multicast

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Pràctica 1
Prova escrita pels blocs 1,2,3

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

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

Descripció:

Descripció:

Descripció:

-Xarxes de campus

-Cablatge estructurat

-Multicast

Dedicació: 36h 

Dedicació: 28h 

Dedicació: 18h 

Grup gran/Teoria: 12h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 21h 

Grup gran/Teoria: 6h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 20h 

Grup gran/Teoria: 5h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 10h 
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Les xarxa d'accés
 Xarxes metropolitanes
Multiprotocol Label Switching
Convergència de xarxes
Qualitat de serveis

Introducció a la seguretat 
Conceptes sobre criptografia
Traducció d'adreces NAT i PAT
Comunicacions segures. Xarxes privades virtuals
Seguretat perimetral

Introducció a la gestió de xarxa
La gestió TCP/IP: el protocol SNMP
Monitorització proactiva: RMON

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Pràctica 2,3
Prova escrita pels blocs 4,5,6
Lliurament d'exercicis

Pràctica 3,4,5
Prova escrita pels blocs 4,5,6
Lliurament d'exercicis

Descripció:

Descripció:

Descripció:

Accés WAN

-Seguretat en xarxa

-Gestió de xarxa

Dedicació: 18h 

Dedicació: 36h 

Dedicació: 14h 

Grup gran/Teoria: 5h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 10h 

Grup gran/Teoria: 9h 
Grup petit/Laboratori: 4h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 21h 

Grup gran/Teoria: 3h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 8h 
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Planificació d'activitats

PRÀCTICA 1.  XARXA DE CAMPUS: EL 
SWITCH

PRÀCTICA 2. GESTIÓ DE L'AMPLE DE BANDA

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

Descripció:

Descripció:

 En aquesta pràctica es vol mostrar el funcionament d'un switch. Les diverses simulacions que es realitzaran 
permetran configurar diverses topologies amb vlans, trunk i entendre el mecanisme d'etiquetatge entre vlans.

 Es volen simular diversos models de cues en els routers d'una xarxa per veure el seu comportament en la 
transmissió i descart de paquets d'arribada així com paràmetres com la latència i el retard entre paquets en 
arribada.

Material de suport:

Material de suport:

Material del 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:

Caldrà lliurar, en format electrònic l'informe corresponent a la pràctica
realitzada.

Caldrà lliurar, en format electrònic l'informe corresponent a la pràctica
realitzada.

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

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

Dedicació: 5h 

Dedicació: 5h 
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PRÀCTICA 3.  EL SERVEI NAT I PAT

PRÀCTICA 4. CONFIGURACIÓ D' ACLS EN 
ROUTERS

PRÀCTICA 5. CONFIGURACIÓ D'UNA VPN 
ENTRE DUES SEUS

Descripció:

Descripció:

Descripció:

 L'objectiu d'aquesta pràctica és tenir coneixements del servei NAT (característiques,
configuració, taules que genera, etc.) i la seva implementació en una senzilla topologia
de xarxa.

 A partir d'una topologia genèrica amb routers es vol aplicar diverses tècniques de configuració d'ACLs per 
controlar els fluxos de tràfic entre diverses estacions o subxarxes.

 Es vol realitzar la configuració d'una xarxa privada virtual entre dues seus remotes.

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 l'informe corresponent a la pràctica
realitzada.

Caldrà lliurar, en format electrònic l'informe corresponent a la pràctica
realitzada.

Caldrà lliurar, en format electrònic l'informe corresponent a la pràctica
realitzada.

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 6.  GESTIÓ DE XARXA SNMP

PROVA  ESCRITA DELS BLOCS 1,2,3

Descripció:

Descripció:

 En aquesta pràctica es vol mostrar el funcionament d'un gestor de xarxa snmp així com entendre el 
funcionament de l'arbre de distribució MIB, els OID i les respostes que proporcionen els diversos agents.

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

Material de suport:

Material de suport:

Material de laboratori corresponent a aquesta pràctica

Definició de l'enunciat i calculadora

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 l'informe corresponent a la pràctica
realitzada.

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

Objectius específics:
Aquesta és una prova de síntesi de coneixements

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

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

Dedicació: 5h 

Dedicació: 7h 
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PROVA ESCRITA DELS BLOCS 4, 5 I 6

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

Descripció:

Descripció:

 Una prova escrita per a la resolució de problemes associats als continguts 4, 5 i 6

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

Material de suport:

Material de suport:

Definició de l'enunciat, calculadora

Enunciats dels exercicis

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 (dinA4)
El resultat de l'activitat tindrà una ponderació del 30%

Cal lliurar els exercicis
El resultat de l'activitat tindrà una ponderació del 15%

Objectius específics:

Objectius específics:

Aquesta és una prova de síntesi de coneixements

Ajudar a assolir els continguts de l'assignatura.

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

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

Dedicació: 7h 

Dedicació: 12h 
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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.

Bibliografia

http://www.cisco.com/cisco/web/psa/design.html?mode=prod&level0=268438038
Enllaç web

Altres recursos:

Bàsica:

Stalling, W. Comunicaciones y redes de computadores. 7.  Prentice Hall, 2004. ISBN 8420541109.


