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Xarxes de Computadors

• Crèdits: 9.0 (6.0 T 0.0 P 3.0 L)

• Troncalitats: Redes.

• Descriptors: Arquitectura de redes. 
Comunicaciones. 

• Paraules Clau: Xarxes d'Àrea Local, Xarxes de 
Gran Abast, Interconnexió de Xarxes, protocols 
de comunicació, transmissió de dades. 
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Xarxes de Computadors

• Introducció. (Durada: 1 setmanes) 

• Transmissió de dades (Durada: 1.5 setmanes) 

• Nivell d'enllaç (Durada: 1 setmanes) 

• Xarxes d'àrea local (Durada: 2.5 setmanes) 

• Xarxes de Gran Abast (Durada: 2 setmanes) 

• Interconnexió de xarxes (Durada: 3 setmanes) 

• Transport de dades (Durada: 2.5 setmanes) 

• Conceptes avançats d'IP i LANs (Durada: 1.5 set.)
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Projecte de Xarxes de Computadors

• Crèdits: 6.0 (0.0 T 0.0 P 6.0 L)
• Troncalitats:  Redes.
• Descriptors: Arquitectura de redes. Comunicaciones. 

Sistemas informáticos. Entornos de sistemas 
informáticos. 

• Paraules Clau: aplicaciones distribuidas; correo 
electrónico; juegos de caracteres; representación de 
objetos; sistemas de nombres; protocolos de 
transferencia; aplicaciones seguras; comercio 
electrónico; aplicaciones de tiempo real multimedia. 
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Projecte de Xarxes de Computadors

• Aplicacions distribuïdes 
• Correu electrònic (caràcters, mime, smtp, pop, imap) 
• Representació de dades i invocació remota (rpc, rmi, corba, 

xmlrpc) 
• Serveis de noms ( dns, ldap ) 
• Objectes multimedia (html, xml, fulls d'estil) 
• Transferència d'objectes (sistema fitxers, http, cachés web)
• Seguretat i comerç electrònic 
• Multimedia. Codificació AV, transport temps real, difusió IP, 

Streaming. 
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Projecte de Xarxes de Computadors

• Informació complementària: 
– Els laboratoris de PXC estan organitzats en diverses pràctiques dirigides 

(8/9 sessions) i un projecte (4/5 sessions). 

– El programa reflecteix els temes tractats.
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Xarxes de Computadors i Aplicacions

• Crèdits: 6.0 (4.5 T 0.0 P 1.5 L)

• Titulació: ETIG, ETIS

• Troncalitats: Redes.

• Descriptors: Arquitectura de redes. Comunicaciones. 

• Paraules Clau: transmissió de dades, arquitectura de 
xarxa, protocol de comunicació, xarxa d'àrea local, 
protocols d'Internet, dispositius de xarxa, aplicació
distribuïda, interfície de programació en xarxa.
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Xarxes de Computadors i Aplicacions

• Introducció (Durada: 0,5 setmanes) 

• Transmissió de dades (Durada: 2 setmanes) 

• Xarxes d'àrea local (Durada: 1,5) 

• Interconnexió de xarxes (Durada: 2,5) 

• Protocols de comunicació punt a punt (Durada: 2 
setmanes) 

• Aplicacions (Durada: 6,5 setmanes) 
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Projecte Xarxes i Sistemes Operatius

• Crèdits: 7.5 (0.0 T 0.0 P 7.5 L)

• Titulació: ETIS

• Troncalitats: 

• Paraules Clau: Disseny i configuració de xarxes i 
sistemes; encaminament; serveis i aplicacions en 
xarxa; tipus de servidors; gestió de processos; 
comunicació entre processos; gestió de memòria; 
sistemes de fitxers locals i distribuïts; eines d'anàlisi de 
xarxes i sistemes 
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Projecte Xarxes i Sistemes Operatius

• Comunicació entre processos 

• Fluxos 

• Gestió de memòria 

• Tipus de servidors 

• Disseny i implementacio de una xarxa IP 

• Configuració dels serveis d'un SO 

• Sistemes de fitxers 

• Programació en entorns distribuïts 

• Avaluació del rendiment de la xarxa i del SO: afinament dels 
paràmetres de configuració
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Projecte Xarxes i Sistemes Operatius

• Assignatures amb les que cal una coordinació especial: 
SO, XCA, ASO 

• Els laboratoris de PXCSO estan organitzats en diverses 
pràctiques dirigides (8/9 sessions) i un projecte (4/5 
sessions).
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Optatives EI

• IP avançat

• Seguretat en xarxes, comunicacions i 
aplicacions distribuïdes

• Tecnologies de xarxa

• Aplicacions en xarxa
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IP avançat

• IPv6, IS, DS, MPLS, Mòbilitat, Multicast, NAT, 
Encaminament avançat (BGP,MGGP), AS,
peering, adreçament, arquitectura global
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Seguretat en xarxes, comunicacions 
i aplicacions distribuïdes

• firewalls, IPsec, VPN, SSL, ssh, comerç
electrònic, encriptació PKI
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Tecnologies de xarxa

• Transmissió de dades, commutació, tecnologies 
(POS, GE, ATM, FR, ISDN, GSM, GPRS, 
UMTS, WLAN, ADSL, VHDSL, WDM), gestió de 
xarxa, aspectes de qualitat de servei, anàlisi de 
tràfic i monitorització
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Aplicacions en xarxa

• XML, Java, CORBA, Multimèdia, streaming


