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[GIFF02] AZPIEGITURAK ETA SISTEMAK
DATU OROKORRAK

Titulazioa INFORMATIKAKO INGENIARITZA GRADUA Arloa SISTEMA OPERATIBOAK, BANATUAK ETA
SAREAK

Seihilabetea 1 Ikasturtea 2 Aipamena /
EspezialitateaIzaera DERRIGORREZKOA

Plana 2008 Hizkuntza EUSKARA
Kredituak 6 Ordu/aste 5 Orduak guztira 90 irakastordu + 60 irak. gabeko ordu = 150 ordu

guztira

IRAKASLEAK
 VELEZ DE MENDIZABAL GONZALEZ, IÑAKI

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
Ikasgaiak

(Ez da beharrezkoa aurretiaz ikasgai zehatzik gainditzea)
Ezagutzak

(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
KONPETENTZIAK ECTS

G2I213 - Txosten teknikoak idaztea, eta ahoz azaltzea, informazioa modu etikoan eta eraginkorrean kudeatuz eta antolatuz. 0,2

G2I202 - Sistema Informatikoak diseinatzea (eta komunikazio sistemak ere bai) 1,2

G2I208 - Sistema Informatikoak inplementatzea (baita komunikazio sistemak ere) 2,4

G2I212 - Arazoak konpontzea planteatutako konponbidearen ondorioak baloratuz eta bere lantaldearekin batera koordinatuta
eta elkarreraginean arituta eta lanean giro ona sortzen lagunduta.

0,2

G2I209 - Sistema informatikoak administratu eta kudeatzea (baita komunikazioa sistemak ere) 2

Guztira: 6

IKASTE-EMAITZAK
  RGI221  Sareko gailuak, zerbitzariak eta zerbitzuak integratzen dituzten tokiko komunikazio sareak diseinatzea eta
funtzionamenduaren simulazioa egitea.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan. 10 h. 5 h. 15 h.

Enpresei eta/edo zentro teknologikoei bisitak egitea. 2 h. 2 h.

Tailerretan eta/edo laborategietan praktikak egitea. 3 h. 3 h. 6 h.

Proiektuak eta txostenak, banaka zein taldean egindakoak, garatzea, idaztea eta aurkeztea. 7 h. 7 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Txostenak ariketak egiteari, kasuen azterketari, ordenagailuko
praktikei eta laborategiko praktikei buruz.

%50

Gaitasun teknikoa, proiektuan inplikatzea, egindako lana,
lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa, aurkezpena
eta defentsa teknikoa.

%50

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Proiektuko defentsa
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 15 h.
IG - Irak. gabekoak: 15 h.
OG - Orduak guztira: 30 h.

  RGI281  Sareko gailuak, zerbitzariak eta zerbitzuak batu egiten dituzten toki arloko komunikazio sareak inplementatzea eta abian
jartzea.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan. 30 h. 5 h. 35 h.

Arazoak eta proiektuak testuinguru errealetan ebazteko praktikak. 5 h. 20 h. 25 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Txostenak ariketak egiteari, kasuen azterketari, ordenagailuko
praktikei eta laborategiko praktikei buruz.

%50

Gaitasun teknikoa, proiektuan inplikatzea, egindako lana,
lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa, aurkezpena
eta defentsa teknikoa.

%50

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Proiektuko defentsa
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 35 h.
IG - Irak. gabekoak: 25 h.
OG - Orduak guztira: 60 h.

[GIFF02] AZPIEGITURAK ETA SISTEMAK 1/3  



Goi Eskola Politeknikoa | Mondragon Unibertsitatea
Ikasturtea: 2014 / 2015 - Ikasgaiaren planifikazioa

  RGI291  Sare bateko zerbitzariak administratzea eta kudeatzea.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan. 30 h. 5 h. 35 h.

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak. 4 h. 8 h. 12 h.

Arazoak eta proiektuak testuinguru errealetan ebazteko praktikak. 1 h. 2 h. 3 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko gaitasun
teknikoak ebaluatzeko.

%50

Gaitasun teknikoa, proiektuan inplikatzea, egindako lana,
lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa, aurkezpena
eta defentsa teknikoa.

%50

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Proiektuko defentsa
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 35 h.
IG - Irak. gabekoak: 15 h.
OG - Orduak guztira: 50 h.

  RGI2211  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 h. 2 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Seihilekoko proiektuan eta gradu amaierako lanean ikasleak
entregatutako dokumentazioa, lortutako emaitzak, egindako
aurkezpena eta defentsa teknikoa, eta erakutsitako
trebetasunak eta jarrerak.

%100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak:

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

  RGI2212  Teoria, metodoak edo teknologia esanguratsuen hautapena argudiatzen du, nazioarteko bibliografia erabiliz arazo bat
definitu edo ebatzi ahal izateko.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

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

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Seihilekoko proiektuan eta gradu amaierako lanean ikasleak
entregatutako dokumentazioa, lortutako emaitzak, egindako
aurkezpena eta defentsa teknikoa, eta erakutsitako
trebetasunak eta jarrerak.

%100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak:

IO - Irakastorduak: 0 h.
IG - Irak. gabekoak: 3 h.
OG - Orduak guztira: 3 h.

  RGI2311  Txosten teknikoak erredaktatzen ditu atalen arteko koherentziak azpimarratuz. Dokumentazioa egoki antolatzea
dokumentua entregatu aurretik bete beharreko baldintza izango da.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

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

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Seihilekoko proiektuan eta gradu amaierako lanean ikasleak
entregatutako dokumentazioa, lortutako emaitzak, egindako
aurkezpena eta defentsa teknikoa, eta erakutsitako
trebetasunak eta jarrerak.

%100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak:

IO - Irakastorduak: 3 h.
IG - Irak. gabekoak: 0 h.
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OG - Orduak guztira: 3 h.

  RGI2312  Lana jendaurrean aurkezten eta defendatzen du, argi, zehatz eta modu egituratuan, ikusmenezko euskarri egokia erabiliz,
ezarritako espezifikazioen arabera.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

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

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Seihilekoko proiektuan eta gradu amaierako lanean ikasleak
entregatutako dokumentazioa, lortutako emaitzak, egindako
aurkezpena eta defentsa teknikoa, eta erakutsitako
trebetasunak eta jarrerak.

%100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak:

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

EDUKIAK

1.Enprea arkitekturak.

1. Azpiegituren kapan aktiboen identifikazioa.
2. Aktiboen ezaugarrien klasifikazioen metodologiak.
3. Aktiboen ezaugarriak jasotzeko tresna automatikoak.
4. Bistak eta diagramak.

2.Informazio sistemen funtzionamendu eta euskarria.

1. ITIL
2. Centro de Servicio a Usuarios (CSU).
3. Centro de Atención a Usuarios (CAU).

3. Erabiltzaile anitzeko sareko sistema eragileen instalazioa eta konfigurazioa.

1. Windows eta Linux-era sarrera.
2. Sistema eragileen instalazioa.
3. Dominioen antolaketa.
4. LDAP.
5. Sistemaren politikak.
6. Zerbitzuak instalatu eta konfiguratu.
7. DNS, DHCP, Web, eta korreo zerbitzarien instalazioa.
8. Rendimenduaren hobekuntza eta kontrola.
9. log fitxategiak.

10. Lanen automatizazioa.

 

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
Baliabide didaktikoak

Moodle plataforma
Informatikako praktikak burutzea

Bibliografia
Servicios de Internet en Linux: DNS, DHCP, WWW, correo y Proxy
[Documentos MGEP] / José Luis Flores Barroso, Ignacio Arenaza
Nuño, Iñaki Vélez de Mendizabal. - Arrasate : Mondragon
Unibertsitateko zerbitzu editoriala, 2009. - 417 p
WINDOWS SERVER 2008. CONFIGURACION AVANZADA RAYA
CABRERA, JOSÉ LUIS / RAYA GONZÁLEZ, LAURA / MARTÍNEZ
RUIZ, MIGUEL ÁNGEL. Editorial RA-MA. ISBN 978-84-7897-964-6
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