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Identificació de l'assignatura

Assignatura / Grup 11575 - Xarxes Heterogènies i Integració de Serveis / 1
Titulació Màster Universitari d'Enginyeria de Telecomunicació
Crèdits 5
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx / Edifici

Ignasi Furió Caldentey
ignasi.furio@uib.es

16:30 17:30 Dilluns 10/09/2018 12/07/2019 Despatx,
Anselm turmeda

09:30 11:00 Dijous 01/02/2019 01/07/2019 D-136María Francisca Hinarejos

Campos
xisca.hinarejos@uib.es

09:30 11:00 Dimecres 01/02/2019 01/07/2019 D-136

Contextualització

L'assignatura Xarxes Heterogènies i Integració de Serveis forma part del Mòdul de Tecnologies de
Telecomunicació del Màster en Enginyeria de Telecomunicació de la UIB.

Els seus continguts tractaran els problemes apareguts per l'heterogeneitat de les xarxes actuals, així com les
diverses alternatives plantejades adoptades per a la solució d'aquests problemes.

L’assignatura s’impartirà en català o castellà en funció del professor.

Requisits

Recomanables
Haver cursat amb èxit les assignatures de xarxes del grau d'Enginyeria Telemàtica, o assignatures equivalents.

Competències

Específiques
* CETT6 - Capacitat per modelar, dissenyar, implantar, gestionar, operar, administrar i mantenir xarxes,

serveis i continguts .

http://www.uib.cat/personal/ABDI3MDU
http://www.uib.cat/personal/ABjExMDM1Nw
http://www.uib.cat/personal/ABjExMDM1Nw
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* CETT7 - Capacitat per realitzar la planificació, presa de decisions i empaquetament de xarxes, serveis
i aplicacions considerant la qualitat de servei, els costos directes i d'operació, el pla d'implantació,
supervisió, els procediments de seguretat, l'escalat i el manteniment, així com gestionar i assegurar la
qualitat en el procés de desenvolupament .

* CETT8 - Capacitat de comprendre i saber aplicar el funcionament i organització d'Internet, les tecnologies
i protocols d'Internet de nova generació, els models de components, software intermediari i serveis .

* CETT9 - Capacitat per resoldre la convergència, interoperabilitat i disseny de xarxes heterogènies amb
xarxes locals, d'accés i troncals, així com la integració de serveis de telefonia, dades, televisió i interactius .

Genèriques
* CG8 - Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos

nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios y mulitidisciplinares, siendo capaces de integrar
conocimientos .

* CG10 - Capacidad para aplicar los principios de la economía y de la gestión de recursos humanos y
proyectos, así como la legislación, regulación y normalización de las telecomunicaciones .

Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el màster a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/master/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics
1. Multiprotocol Label Switching (MPLS)
2. Encaminament multisalt
3. Xarxes virtuals

* Xarxes privades virtuals: VPN
* Xarxes d'àrea local virtuals: VLAN
* Servei de xarxa d'àrea local privada virtual: VPLS

4. Xarxes Ad-Hoc
* Xarxes ad-hoc mòbils: MANET
* Xarxes ad-hoc vehiculars: VANET

Metodologia docent

Activitats de treball presencial (1,2 crèdits, 30 hores)

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Classes magistrals Grup gran (G) La major part dels continguts teòrics de l'assignatura
s'explicaran a través de classes magistrals a l'aula. En aquestes
classes es treballaran les competències CETT6, CETT7,
CETT8, CETT9

15

http://estudis.uib.cat/master/comp_basiques/
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes pràctiques Resolució de
problemes

Grup mitjà (M) Tant durant les classes magistrals com en sessions especials es
plantejaran problemes que els alumnes hauran de resoldre. La
finalitat d'aquests problemes és assolir de forma pràctica els
coneixements teòrics. La resolució dels problemes permetrà
avaluar l'assoliment de les competències CETT6, CETT7,
CETT8, CETT9. L'entrega de col·leccions de problemes
resolts servirà per avaluar també la competència CG8.

4

Classes de
laboratori

Pràctiques de
laboratori

Grup petit (P) Les pràctiques de laboratori serveixen tant per posar en
pràctica alguns dels coneixements teòrics explicats en les
classes magistrals com per adquirir-ne de nous. Les pràctiques
de laboratori serviran per treballar les competències CETT6,
CETT7, CETT8, CETT9 i CG10. L'elaboració dels informes
de pràctiques servirà per treballar la competència CG8 i
CG10.

6

Avaluació Examen final Grup gran (G) Al final del semestre l'alumne realitzarà un examen final el dia
de la convocatòria oficial de juny. Aquesta avaluació permetrà
avaluar el grau d'assoliment d'algunes de les competències
específiques i genèriques (CETT6, CETT7, CETT8, CETT9,
CG8 i CG10).

L'examen final serà recuperable durant el periode de
recuperació. Caldrà obtenir una nota mínima de 5 en aquest
examen per poder superar l'assignatura.

3

Avaluació Examen parcial no
recuperable

Grup gran (G) Al llarg del semestre l'alumne realitzarà un examen parcial
durant el període lectiu. Aquesta avaluació permetrà avaluar el
grau d'assoliment d'algunes de les competències específiques i
genèriques (CETT6, CETT7, CETT8, CETT9, CG8 i CG10).

Aquest examen parcial no serà recuperable i no s'exigirà nota
mínima per superar l'assignatura.

2

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Aula Digital.

Activitats de treball no presencial (3,8 crèdits, 95 hores)

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Estudi i treball autònom
individual o en grup

L'estudi tant individual com en grup servirà a l'alumne tant per assolir
o consolidar els continguts teòrics de l'assignatura, com per resoldre
problemes o preparar i finalitzar les sessions de pràctiques de laboratori.

95
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Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels
alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Frau en elements d'avaluació
D’acord amb l’article 33 del Reglament acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que
es pugui seguir contra l’estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d’algun dels
elements d’avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una
menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l’avaluació anual de
l’assignatura".

Resolució de problemes

Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Proves de resposta breu (no recuperable)
Descripció Tant durant les classes magistrals com en sessions especials es plantejaran problemes que els alumnes

hauran de resoldre. La finalitat d'aquests problemes és assolir de forma pràctica els coneixements teòrics.
La resolució dels problemes permetrà avaluar l'assoliment de les competències CETT6, CETT7, CETT8,
CETT9. L'entrega de col·leccions de problemes resolts servirà per avaluar també la competència CG8.

Criteris d'avaluació Correctesa dels resultats. Claretat en la redacció o exposició. Competències: CETT6, CETT7, CETT8, CETT9,
CG8, CG10.

Percentatge de la qualificació final: 10%

Pràctiques de laboratori

Modalitat Classes de laboratori
Tècnica Informes o memòries de pràctiques (no recuperable)
Descripció Les pràctiques de laboratori serveixen tant per posar en pràctica alguns dels coneixements teòrics explicats

en les classes magistrals com per adquirir-ne de nous. Les pràctiques de laboratori serviran per treballar les
competències CETT6, CETT7, CETT8, CETT9 i CG10. L'elaboració dels informes de pràctiques servirà per
treballar la competència CG8 i CG10.

Criteris d'avaluació Correctesa dels resultats. Claretat en la redacció o exposició. Preparació prèvia de la sessió. Competències:
CETT6, CETT7, CETT8, CETT9, CG8, CG10.

Percentatge de la qualificació final: 15%

https://seu.uib.cat/fou/acord/12741/
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Examen final

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (recuperable)
Descripció Al final del semestre l'alumne realitzarà un examen final el dia de la convocatòria oficial de juny. Aquesta

avaluació permetrà avaluar el grau d'assoliment d'algunes de les competències específiques i genèriques
(CETT6, CETT7, CETT8, CETT9, CG8 i CG10). L'examen final serà recuperable durant el periode de
recuperació. Caldrà obtenir una nota mínima de 5 en aquest examen per poder superar l'assignatura.

Criteris d'avaluació Correctesa dels resultats. Claretat i correcció en la redacció o exposició. Rigorositat en els raonaments.
Competències: CETT6, CETT7, CETT8, CETT9, CG8, CG10.

Percentatge de la qualificació final: 50% amb qualificació mínima 5

Examen parcial no recuperable

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (no recuperable)
Descripció Al llarg del semestre l'alumne realitzarà un examen parcial durant el període lectiu. Aquesta avaluació

permetrà avaluar el grau d'assoliment d'algunes de les competències específiques i genèriques (CETT6,
CETT7, CETT8, CETT9, CG8 i CG10). Aquest examen parcial no serà recuperable i no s'exigirà nota
mínima per superar l'assignatura.

Criteris d'avaluació Correctesa dels resultats. Claretat i correcció en la redacció o exposició. Rigorositat en els raonaments.
Competències: CETT6, CETT7, CETT8, CETT9, CG8, CG10.

Percentatge de la qualificació final: 25%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

A través de la plana web de l'assignatura a Campus Extens s'obtindrà informació tant dels recursos bibliogràfics
com altres materials:llistes de problemes, enllaços a planes web amb informació complementària, material
de pràctiques, etc.

Bibliografia complementària

* MPLS-Enabled Applications, Minei, Ina; Lucek, Julian. Wiley & Sons, 2011
* MPLS Fundamentals, De Ghein, Luc. Cisco Press, 2007
* VANET Vehicular Applications and Inter-Networking Technologies, Ed. Hartenstein, Hannes; Laberteaux,

Kenneth P. Wiley, 2010
* Ad Hoc Mobile Wireless Networks, Principles, Protocols and Applications, 2nd Ed. Kumar Sarkar, Subir;

Basavaraju, T.G.; Puttamadappa, C. CRC PRess, 2013


