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IRAKASLEAK
 LARRINAGA BARRENECHEA, FELIX

 PEREZ RIAÑO, ALAIN

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
  Ikasgaiak

(Ez da beharrezkoa aurretiaz ikasgai zehatzik gainditzea)

  Ezagutzak
(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
  VERIFICA KONPETENTZIAK

ESPEZIFIKOAK
MNCE12 - Software eskalagarria eta malgua garatzea softwareko arkitektura aurreratuen bitartez
OROKORRAK
MNCG03 - Aplikazio eta eragiketen garapenerako tresna informatikoak (DevOps), bai maila lokalean bai lainoan, arazo konplexuak ebazteko
eta ingeniaritza proiektuak egiteko, kontuan hartuta testuinguru komertziala eta industriala.
ZEHARKAKOAK
MNCTR1 - Diziplina askoko taldeetan eta ingurune eleaniztunean (Euskara/Gaztelania/Ingelesa) lan egiteko gaitasuna, eta, ahoz zein
idatziz, datuaren bizitza zikloarekin, zibersegurtasunarekin, eta garapenarekin eta eragiketekin lotura duten ezagutzak, prozedurak,
emaitzak eta ideiak komunikatzeko gai izatea.
OINARRIZKOAK
M_CB10 - Ikasleak ikasketarako trebetasunak garatzea, hein handi batean modu autozuzenduan edo autonomoan ikasten jarraitu ahal
izateko

IKASTE-EMAITZAK
  

  

  RA331  Aplikazio eskalagarri eta malguak diseinatu eta inplementatzen ditu, zenbait gailu eta sentsoretatik datuak bildu eta
bidaltzeko, bildutako informazioaren karga eta analisia errazago egiteko

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko
materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea

5 h. 11 h. 16 h.

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak eta/edo kontrol-puntuak 2 h. 5 h. 7 h.

Irakasleak gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte
hartzaileetan

6 h. 6 h.

Ariketa, problema nahiz praktikak egin eta ebaztea bakarka eta taldean 7 h. 10 h. 17 h.

Disziplina anitzeko ariketak ebaztea edota taldean kasuak aztertzea 2 h. 2 h. 4 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%40

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

%20

Froga idatziak, kodifikazio/programaziokoak eta ahozko
indibidualak ikasgaiari buruzko konpetentzia teknikoak
ebaluatzeko

%40

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko gaitasun
teknikoak ebaluatzeko

IO - Irakastorduak: 22 h.
IG - Irak. gabekoak: 28 h.
OG - Orduak guztira: 50 h.
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  RA332  Aplikazio eskalagarri eta malguak diseinatu eta inplementatzen ditu, zerbitzu heterogeneo eta banaka hedatzeko
modukoak diren zerbitzuz osatutako arkitekturarekin, bere kabuz edo taldean koordinatuz arazoei edo proiektuei erantzunez

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko
materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea

12 h. 26 h. 38 h.

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak eta/edo kontrol-puntuak 2 h. 9 h. 11 h.

Irakasleak gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte
hartzaileetan

11 h. 11 h.

Ariketa, problema nahiz praktikak egin eta ebaztea bakarka eta taldean 13 h. 20 h. 33 h.

Disziplina anitzeko ariketak ebaztea edota taldean kasuak aztertzea 4 h. 3 h. 7 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%40

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

%20

Froga idatziak, kodifikazio/programaziokoak eta ahozko
indibidualak ikasgaiari buruzko konpetentzia teknikoak
ebaluatzeko

%40

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko gaitasun
teknikoak ebaluatzeko

IO - Irakastorduak: 42 h.
IG - Irak. gabekoak: 58 h.
OG - Orduak guztira: 100 h.

 

EDUKIAK

- Konektibitatea eta IoT pasarelak.
- Zerbitzu/mikrozerbitzuei bideratutako arkitekturak.
- Zerbitzuen aurkikuntza y API pasarelak.
- Zerbitzuen resilentzia.
- Zerbitzuetan oinarritutako arkitekturetako datuen kudeaketa.
- Ebentuek bideratutako komunikazioak.
- Zerbitzuen ikusketa eta monitorizazioa.

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
  Baliabide didaktikoak

Moodle plataforma
Lainoko plataformak

  Bibliografia
http://katalogoa.mondragon.edu/janium-bin/janium_login_opac_re_ln
k.pl?grupo=MASTERDATUANALISIA11&ejecuta=30&
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