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[GED103] INDUSTRI KOMUNIKAZIOAK
DATU OROKORRAK

Titulazioa INDUSTRIA ELEKTRONIKAKO INGENIARITZA
GRADUA

Arloa INDUSTRI INFORMATIKA

Seihilabetea 2 Ikasturtea 3 Aipamena /
EspezialitateaIzaera DERRIGORREZKOA

Plana 2012 Hizkuntza ENGLISH

Kredituak 4,5 Ordu/aste 3,76 Orduak guztira 67,75 irakastordu + 44,75 irak. gabeko ordu = 112,5
ordu guztira

IRAKASLEAK
 FERNANDEZ ARRIETA, MIGUEL

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
Ikasgaiak

(Ez da beharrezkoa aurretiaz ikasgai zehatzik gainditzea)
Ezagutzak

(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
KONPETENTZIAK ECTS

G2E309 - Industri komunikazioen ezagutza aplikatua industri prozesuak garatzeko. 3,75

G2E312 - Proiektua planifikatu eta kudeatzea eta agozkion eginkizunak egitea autonomia maila handiarekin, taldean lan eginez
eta taldea ikuspegi globalarekin gidatuz, proiektuaren helburuak betetzea lortzeko. Txosten teknikoa idaztea jabetza
intelektualaren alderdiak kontuan hartuta, eta proiektuaren aurkezpena eta defentsa egitea.

0,75

  
Guztira: 4,5

IKASTE-EMAITZAK

  RGE391  Ingurune fisikoak konparatu eta hautatzen ditu. Datuen loturaren mailako protokolo itxi bat programatu, balioztatu eta
prest jartzen du.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan. 10 h. 10 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean. 3 h. 7 h. 10 h.

Tailerretan eta/edo laborategietan praktikak egitea. 6 h. 6 h.

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak. 2 h. 7 h. 9 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Norbanakoaren ezagutzak eta ikasketak aurkezteko formazio
jarduerak proba idatzien edo ahozkoen bidez ebaluatuko
dira.

%100

Oharrak: Lehen aukeran gainditzeko hamarretik bost bat izan
beharko da.

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Errekuperazio azterketa.
Oharrak: Azken nota = Aurreko azterketaren %25a +
errekuperaketaren %75a

IO - Irakastorduak: 21 h.
IG - Irak. gabekoak: 14 h.
OG - Orduak guztira: 35 h.

 

  RGE392  Prestazioak konparatzen ditu eta sare lokalak eta industriako eremuko busak hautatzen ditu.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan. 6 h. 6 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean. 2 h. 4 h. 6 h.

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak. 5 h. 4,25 h. 9,25 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko.

%80

Ikasleek formazio jardueretan nola edo hala banaka zein
taldeka lanen bat egiten badute, horretarako propio
landutako gaitasunen profil batetik abiatuta ebaluatuko dira;
horren barruan kontuan hartuko dira ikaslearen gaitasun
teknikoa, egindako lana, entregatutako dokumentazioa
(txostenak), ahozko aurkezpena, egindako lanaren defentsa
eta ebaluazioetan zehar erakutsitako trebetasuna eta jarrera.

%20

Oharrak: Lehen aukeran gainditzeko hamarretik bost bat izan

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Errekuperazio azterketa.
Oharrak: Azken nota = Aurreko azterketaren %25a +
errekuperaketaren %75a
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beharko da.

IO - Irakastorduak: 13 h.
IG - Irak. gabekoak: 8,25 h.
OG - Orduak guztira: 21,25 h.

 

  RGE393  Komunikazio sistema diseinatzen du kontrol sistema banatu batean

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 22,5 h. 15 h. 37,5 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Proiektuen ebaluazioa. Horretarako kontuan hartuko dira: (a)
Proiektuaren garapenean zehar, zereginak betetzearen
etengabeko ebaluazioa, norbanakoarena zein taldearena; (b)
Proiektua amaitutakoan, ikasle taldeak emandako soluzioa,
baita dagokion memoria ere; (c) Azkenik, proiektuaren
ahozko defentsa, kontuan hartuta bai lortutako ezagutzak bai
aurkezpenaren kalitatea, printzipioen justifikazio arrazoitua
eta aukeratutako soluzioa proposatzera eraman duten
printzipioak eta amaierako kausak.

%100

Oharrak: Proiektuaren gaiaren lotutako defentsa izango da, bainan
baita era talde lana.

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Errekuperazio azterketa.
Oharrak: Azken nota = Aurreko azterketaren %25a +
errekuperaketaren %75a

IO - Irakastorduak: 22,5 h.
IG - Irak. gabekoak: 15 h.
OG - Orduak guztira: 37,5 h.

 

  RGE3021  Bere lana taldeko gainerako kideen lanarekin koordinatzen du, eta bere taldean egin beharreko lanak egiten eta lan
giro egokia sortzen laguntzen du.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 2,5 h. 2,5 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Proiektuen ebaluazioa. Horretarako kontuan hartuko dira: (a)
Proiektuaren garapenean zehar, zereginak betetzearen
etengabeko ebaluazioa, norbanakoarena zein taldearena; (b)
Proiektua amaitutakoan, ikasle taldeak emandako soluzioa,
baita dagokion memoria ere; (c) Azkenik, proiektuaren
ahozko defentsa, kontuan hartuta bai lortutako ezagutzak bai
aurkezpenaren kalitatea, printzipioen justifikazio arrazoitua
eta aukeratutako soluzioa proposatzera eraman duten
printzipioak eta amaierako kausak.

%100

Oharrak: Proiektuaren gaiaren lotutako defentsa izango da, bainan
baita era talde lana.

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
POPBLan: Ez gainditutako probek berriz egitea epaimahaiak horrela
eskatzen badu
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 2,5 h.
IG - Irak. gabekoak: 0 h.
OG - Orduak guztira: 2,5 h.

 

  RGE3022  Erabakiak hartzen ditu eta aukeratutako alternatibak izan ditzakeen ondorioak baloratzen ditu.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 2,5 h. 2,5 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Proiektuen ebaluazioa. Horretarako kontuan hartuko dira: (a)
Proiektuaren garapenean zehar, zereginak betetzearen
etengabeko ebaluazioa, norbanakoarena zein taldearena; (b)
Proiektua amaitutakoan, ikasle taldeak emandako soluzioa,
baita dagokion memoria ere; (c) Azkenik, proiektuaren
ahozko defentsa, kontuan hartuta bai lortutako ezagutzak bai
aurkezpenaren kalitatea, printzipioen justifikazio arrazoitua

%100

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
POPBL: Ez gainditutako probek berriz egitea epaimahaiak horrela
eskatzen badu
Oharrak:
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eta aukeratutako soluzioa proposatzera eraman duten
printzipioak eta amaierako kausak.
Oharrak: Proiektuaren gaiaren lotutako defentsa izango da, bainan
baita era talde lana.

IO - Irakastorduak: 2,5 h.
IG - Irak. gabekoak: 0 h.
OG - Orduak guztira: 2,5 h.

 

  RGE3023  Arazoa eta konponbidearen garapena definitzen ditu, baita ondorioak ere modu eraginkorrean eta hizkuntza idatzia
egoki erabilita.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 3 h. 3 h. 6 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Proiektuen ebaluazioa. Horretarako kontuan hartuko dira: (a)
Proiektuaren garapenean zehar, zereginak betetzearen
etengabeko ebaluazioa, norbanakoarena zein taldearena; (b)
Proiektua amaitutakoan, ikasle taldeak emandako soluzioa,
baita dagokion memoria ere; (c) Azkenik, proiektuaren
ahozko defentsa, kontuan hartuta bai lortutako ezagutzak bai
aurkezpenaren kalitatea, printzipioen justifikazio arrazoitua
eta aukeratutako soluzioa proposatzera eraman duten
printzipioak eta amaierako kausak.

%100

Oharrak: Ebaluaketan banakako defentsa, %60-an, eta orokorreko
talde lana, %40-an baloratuak izango dira.

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Ez gainditutako probek berriz egitea epaimahaiak horrela eskatzen
badu
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 3 h.
IG - Irak. gabekoak: 3 h.
OG - Orduak guztira: 6 h.

 

  RGE3024  Arazoa eta konponbidearen garapena definitzen ditu, baita ondorioak ere modu eraginkorrean eta ahozko hizkuntza
egoki erabilita.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 3,25 h. 4,5 h. 7,75 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Proiektuen ebaluazioa. Horretarako kontuan hartuko dira: (a)
Proiektuaren garapenean zehar, zereginak betetzearen
etengabeko ebaluazioa, norbanakoarena zein taldearena; (b)
Proiektua amaitutakoan, ikasle taldeak emandako soluzioa,
baita dagokion memoria ere; (c) Azkenik, proiektuaren
ahozko defentsa, kontuan hartuta bai lortutako ezagutzak bai
aurkezpenaren kalitatea, printzipioen justifikazio arrazoitua
eta aukeratutako soluzioa proposatzera eraman duten
printzipioak eta amaierako kausak.

%100

Oharrak: Ebaluaketan banakako defentsa, %60-an, eta orokorreko
talde lana, %40-an baloratuak izango dira.

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Gainditu gabeko probek errepikatu edo/eta egindako lanak zuzendu
eta berriz entregatu
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 3,25 h.
IG - Irak. gabekoak: 4,5 h.
OG - Orduak guztira: 7,75 h.

 

EDUKIAK

1. Komunikazio sistemen oinarriak

                    Trasmisiorako baliabideak
                    OSI erreferentzia eredua

2. Industria interfazak
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3. Kodifikazioa eta akatsen kontrola

4. Datuen lotura-geruza protokoloak

5. Sare lokalak eta eremu-busak

6. Ethernet eta TCP/IP

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
Baliabide didaktikoak

Ikasgaiaren apunteak eta gardenkiak
Laborategiak
Moodle plataforma
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