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Competències de la titulació a les que contribueix l'assignatura

En finalitzar el curs, l'estudiant serà capaç de: 
· Entendre la necessitat de protocols d'enrutament escalables
· Explicar la diferència entre els sistemes d'enrutament amb classe i sense classe

Altres: LÉONARD JANER GARCIA - PEDRO BARBERAN AGUT
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Titulació:

Professorat

Específiques:

Genèriques:

1. CETI6: Capacitat de concebre sistemes, aplicacions i serveis basats en tecnologies de xarxa, incloent Internet, web,
comerç electrònic, multimèdia, serveis interactius i computació mòbil.

2. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA: Comunicar-se de forma oral i escrita amb altres persones sobre els 
resultats de l'aprenentatge, de l'elaboració del pensament i de la presa de decisions; participar en debats sobre temes 
de la pròpia especialitat.
3. 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.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

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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· Explicar les funcionalitats del protocol RIP versió 2
· Poder configurar una xarxa amb protocols d'enrutament estàtic
· Poder configurar una xarxa amb protocol d'enrutament RIPv2
· Explicar el funcionament del protocol OSPF
· Explicar les diferències entre els diferents tipus d'àrees
· Explicar diferents mecanismes d'optimització de rutes
· Explicar mecanismes de redistribució de rutes
· Entendre les característiques que justifiquen IPv6
· Explicar els diferents modes d'adreçament en IPv6
· Entendre els mecanismes ICMP en versió IPv6
· Entendre els mecanismes DNS en versió IPv6
· Explicar mecanismes de QoS en entorns IPv6
· Explicar els mecanismes d'interconnexió entre xarxes IPv4 i xarxes IPv6
· Explicar les principals característiques de la tecnologia MPLS
· Explicar els elements d'una arquitectura MPLS
· Entendre els mecanismes d'enginyeria de tràfic en entorns MPLS
· Explicar el funcionament de xarxes privades virtuals en entorns MPLS
· Explicar els diferents mecanismes i sistemes per les xarxes d'accés
· Explicar diferents solucions de xarxes d'accés cablejades
· Explicar diferents solucions de xarxes d'accés sense fils
· Explicar els conceptes bàsics de les xarxes de sensors
· Explicar les tecnologies de comunicació bàsiques de les xarxes de sensors
· Entendre els entorns de comunicació NFC
· Entendre els elements d'un sistema RFID, i els seus diferents modes de funcionament
· Poder analitzar entorns de comunicació complexes
· Poder implantar solucions de comunicació en entorns complexes i reals

Dedicació total: 150h Grup gran/Teoria: 

Grup petit/Laboratori: 

Activitats dirigides: 

Aprenentatge autònom: 

40h  

12h  

8h  

90h  

  26.67% 

   8.00% 

   5.33% 

  60.00% 

Hores totals de dedicació de l'estudiantat
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Continguts

TEMA 1: CONCEPTES BÀSICS DE XARXES 
ESCALABLES

TEMA 2: PROTOCOLS D'ENCAMINAMENT

Dedicació: 14h 

Dedicació: 46h 

Grup gran/Teoria: 4h 
Grup mitjà/Pràctiques: 2h 
Activitats dirigides: 0h
Aprenentatge autònom: 8h 

Grup gran/Teoria: 12h 
Grup petit/Laboratori: 4h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 28h 

Rutes estàtiques
Protocols d'encaminament
Protocol d'encaminament amb classe: RIP
Adreçament estructurat

Protocol d'encaminament RIPv2
- Funcionament RIPv2
- Configuració RIPv2
Protocol d'encaminament OSPF
- Paquets del protocol OSPF
- Estats i operacions OSPF
- Configuració OSPF en una única àrea
- OSPF amb múltiples àrees
Optimització de l'encaminament
- Control de la informació d'encaminament
- Polítiques d'encaminament
- Redistribució de rutes

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Pràctica 1
Lliurament d'exercicis

Pràctica 2
Pràctica 3
Taller d'interconnexió 1
Lliurament d'exercicis
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TEMA 3: IP VERSIÓ 6

TEMA 4: LA TECNOLOGIA MPLS

Dedicació: 22h 

Dedicació: 16h 

Grup gran/Teoria: 6h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 14h 

Grup gran/Teoria: 6h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 0h
Aprenentatge autònom: 8h 

Motivació i orígens de IPv6
Característiques i adreçament
Estructura del paquet IPv6
ICMPv6 i DNS
QoS a IPv6
Interfuncionament amb IPv4

Terminologia MPLS
Arquitectura MPLS
Enginyeria de tràfic amb MPLS
Xarxes Privades Virtuals amb MPLS

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Taller d'interconnexió 2
Lliurament d'exercicis

Pràctica 4
Lliurament d'exercicis
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TEMA 5: XARXES D'ACCÉS

TEMA 6: XARXES DE SENSORS

Dedicació: 28h 

Dedicació: 24h 

Grup gran/Teoria: 6h 
Grup petit/Laboratori: 4h 
Activitats dirigides: 0h
Aprenentatge autònom: 18h 

Grup gran/Teoria: 8h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 14h 

Introducció a les xarxes d'accés
Xarxes d'accés cablejades: xDSL, HFC i PON
Xarxes d'accés inalàmbriques:  Wifi, WiMax i UMTS

Introducció a les xarxes de sensors
Tecnologies en xarxes de sensors: Bluetooth, Zigbee, 6LoWAN
RFID i NFC
Nous estàndards

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Pràctica 5
Lliurament d'exercicis

Taller d'interconnexió 3
Lliurament d'exercicis
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Planificació d'activitats

PRÀCTICA 1: CONFIGURACIÓ XARXA 
BÀSICA

PRÀCTICA 2: ENTORNS DE CONFIGURACIÓ 
AMB RIPV2 I OSPF (1)

PRÀCTICA 3: ENTORNS DE CONFIGURACIÓ 
AMB RIPV2 I OSPF (2)

PRÀCTICA 4: ENTORNS DE SIMULACIÓ DE 
QOS

Descripció:

Descripció:

Descripció:

 Utilitzant l'entorn de programació Packet Tracer, configurar una xarxa bàsica amb rutes configurades 
estàticament i rutes configurades amb protocols dinàmics

 Configuració d'un entorn de xarxa amb els protocols RIPv2 i OSPF amb packet tracer

 Configuració d'un entorn de xarxa amb els protocols RIPv2 i OSPF amb GNS3

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: 0h
Aprenentatge autònom: 6h 

Grup mitjà/Pràctiques: 2h 
Activitats dirigides: 0h
Aprenentatge autònom: 6h 

Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 0h
Aprenentatge autònom: 8h 

Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 0h
Aprenentatge autònom: 6h 

Dedicació: 8h 

Dedicació: 8h 

Dedicació: 10h 

Dedicació: 8h 
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PRÀCTICA 5: ENTORN INTEGRAL DE XARXES
ESCALABLES I MULTISERVEI

TALLER D'INTERCONNEXIÓ 1

TALLER D'INTERCONNEXIÓ 2

Descripció:

Descripció:

Descripció:

 Simulació i anàlisi de diferents sistemes de QoS a través del simulador OPNET, per poder estudiar les 
funcionalitats de les diferents opcions, i poder fer comparatives entre elles

 Desenvolupament d'un entorn integral, amb element basats en les pràctiques anteriors, i elements addicionals 
basats amb entorns multiservei i multimèdia, i utilitzant components hardware reals

 Preparació per part dels estudiants, en grups o individualment de diferents temes que després hauran de ser 
debatuts i presentats a tot el grup

Material de suport:

Material de suport:

Material de suport:

Material de laboratori corresponent a aquesta pràctica

Material de laboratori corresponent a aquesta pràctica

Definició del tema a analitzar

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

Una presentació oral, amb un material de suport, i un document explicatiu

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

Grup petit/Laboratori: 4h 
Activitats dirigides: 0h
Aprenentatge autònom: 16h 

Grup gran/Teoria: 6h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 12h 

Grup gran/Teoria: 4h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 12h 

Dedicació: 20h 

Dedicació: 20h 

Dedicació: 18h 
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TALLER D'INTERCONNEXIÓ 3

LLIURAMENT D'EXERCICIS

Descripció:

Descripció:

Descripció:

 Preparació per part dels estudiants, en grups o individualment de diferents temes que després hauran de ser 
debatuts i presentats a tot el grup

 Preparació per part dels estudiants, en grups o individualment de diferents temes que després hauran de ser 
debatuts i presentats a tot el grup

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

Material de suport:

Material de suport:

Material de suport:

Definició del tema a analitzar

Definició del tema a analitzar

Enunciat de l'exercici

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:

Una presentació oral, amb un material de suport, i un document explicatiu

Una presentació oral, amb un material de suport, i un document explicatiu

Cal lliurar els exercicis, en format digital

Objectius específics:

Objectius específics:

Objectius específics:

Ajudar a assolir els continguts de l'assignatura

Ajudar a assolir els continguts de l'assignatura

Ajudar a assolir els continguts de l'assignatura

Grup gran/Teoria: 6h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 12h 

Grup gran/Teoria: 2h 
Activitats dirigides: 0h
Aprenentatge autònom: 12h 

Dedicació: 20h 

Dedicació: 14h 
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La qualificació final és la suma ponderada de les qualificacions de les activitats
ACTIVITAT PES
Activitat 1 (Pràctiques) 25%
Activitat 2 (taller d'interconnexió 1) 20%
Activitat 3 (taller d'interconnexió 2) 20%
Activitat 4 (taller d'interconnexió 3) 30%
Activitat 5 (Lliurament exercicis) 5%

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.

Bibliografia

Documentació CISCO Networks: 
http://www.cisco.com/en/US/docs/internetworking/technology/handbook/ito_doc.html

Altres recursos:

Bàsica:

James F. Kurose, Keith W. Ross. Redes de Ordenadores: Un enfoque descendente [en línia] [en línia]. 5. Madrid: Pearson, 
2010Disponible a: <http://wps.aw.com/aw_kurose_network_5/>. ISBN 978-84-7829-119-9.


