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Nom de l’assignatura (cat., cast., angl.):  Xarxes i Serveis en Smart Cities II, Redes y Servicios en Smart Cities 
II, Networks and Services in Smart Cities II. 
Centre docent:  EETAC 
Departament:  Enginyeria Telemàtica, Arquitectura de Computadors 
Crèdits ECTS:   6 
Titulació:  Grau en Enginyeria Telemàtica 
Curs:   4A 
Idioma de impartició:  Català, Castellà, Anglès. 
Codi:   xxx 
Tipus d’assignatura:  Optativa  
 
 
 
 
 
Responsable:  Miguel Valero 
  
Altres:   Roc Messeguer, Isabel Gallego, Josep Yúfera,, Juan Hernández 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Màxim: el doble del nombre d’ECTS de l’assignatura, Mínim: la meitat del nombre d’ECTS de l’assignatura) 
 
En acabar l’assignatura, l’estudiant/a ha de ser capaç de:  
 

 Descriure la problemàtica de la gestió de grans quantitats de dades (distribuït, rendiment, 
paral·lelització i escalabilitat) 

 Descriure models arquitectònics de gestió de  grans quantitats de dades  
 Implementar aplicacions que manipulen grans quantitats de dades distribuïdes utilitzant eines 

actuals. 
 Enumerar i descriure la utilitat de diferents tipus d’algoritmes per anàlisis predictiu en smart cities. 
 Analitzar el comportament de la xarxa, els usuaris i els continguts en smart cities utilitzant eines 

d’anàlisis de dades i recomanació. 
 Analitzar la modernització dels processos electorals electrònics i contribuir a augmentar la 

confiança dels ciutadans en la democràcia electrònica 
 Descriure el diferents formats de dades utilitzats en smart cities y les problemàtiques relacionades 
 En el mon de la realitat augmentada,  identificar els sensors que s’utilitzen, les seves 

característiques i els formats de mapes que es poden fer servir 
 Identificar les problemàtiques associades a la seguretat en smart grids 
 Descriure els aspectes bàsics d’un entorn d’eHealth 

 

Professorat  

Objectius d’aprenentatge generals de l’assignatura

Descripció general 

Capacitats prèvies  

Requisits 
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C. Específiques - “Capacidad para construir, explotar y gestionar las redes, servicios, procesos y 

aplicaciones de telecomunicaciones, entendidas éstas como sistemas de captación, 
transporte, representación, procesado, almacenamiento, gestión y presentación de 
información multimedia, desde el punto de vista de los sistemas telemáticos.” 
 
- “Capacidad de describir, programar, validar y optimizar protocolos e interfaces de 
comunicación en los diferentes niveles de una arquitectura de redes.” 
 
- “Capacidad de programación de servicios y aplicaciones telemáticas, en red y 
distribuidas.” 

C. Genèriques Tercera llengua (anglès). 
 Ús solvent dels recursos de la informació. 
 Aprenentatge autònom. 
 Ús eficient d’equips i instrumentació. 
 Comunicació eficaç oral i escrita. 
 
 
 
 
 
 
 
     TOTALS 
 

 Dedicació 
Hores Tant per cent 

Aprenentatge dirigit  Grup Teoria: 59 h 39,3% 
Grup Problemes:    0 h    0     % 
Grup Laboratori:  4 h 2,7% 
Activitats dirigides (AD):      

Aprenentatge autònom 87 h 58% 
 
               
 
 
 
CONTINGUTS A DESENVOLUPAR DURANT LA MATÈRIA (Màxim: nombre d’ECTS de l’assignatura, Mínim: la meitat del nombre 
d’ECTS de l’assignatura): 

 

Títol contingut 1: GESTIÓ DE DADES DISTRIBUIDES  Dedicació: 25 h 
 

Grup Teoria: 8h 
Grup Problemes:  
Grup Laboratori: 2h 
Activitats Dirigides:  
Aprenentatge Autònom: 15h 

Descripció: La problemàtica de la gestió de grans volums de dades 
Cost, paral·lelització i escalabilitat de la manipulació de dades  
Model arquitectònic de manipulació de dades: Map & Reduce 
Exemples d’eines actuals: Apache Hadoop  

Competències de la titulació a les quals contribueix l’assignatura

 

Continguts  

Crèdits ECTS: Hores totals de treball de l’estudiantat
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Activitats vinculades 
(*)1  
 

Activitat 1: Controls sobre els aspectes teòrics 
Activitat 2: Pràctica guiada d’utilització de Hadoop 
Activitat 3: Exercici autònom d’utilització de Hadoop 

  
 
Títol contingut 2:ALGOTISMES PER SMART CITIES  Dedicació: 25 h 

 
Grup Teoria: 8h 
Grup Problemes:  
Grup Laboratori: 2h 
Activitats Dirigides:  
Aprenentatge Autònom: 15h 

 Tècniques i tipus d’algoritmes per afegir “intel·ligència” a les aplicacions. 
Exemples d’us de prediccions i recomanacions 

 Suport a la presa de decisions, 
 Detecció de patrones  

Exemples d’eines actuals: Mahout 
Activitats vinculades 
(*)2  

Activitat 1: Controls sobre els aspectes teòrics 
Activitat 4: Pràctica guiada d’utilització de Mahout 
Activitat 5: Exercici autònom d’utilització de Mahout 

 

 
Títol contingut 3: e-DEMOCRÀCIA I e-GOVERN 
 

Dedicació: 25 h 
 

Grup Teoria: 10 H 
Grup Problemes 
Grup Laboratori:  
Activitats Dirigides:  
Aprenentatge Autònom: 15 H 

Descripció: Diferents tipus de vot electrònic 
 Vot electrònic presencial 
 Vot electrònic remot 

. Activitat 1: Control sobre els aspectes teòrics 
Activitat 6: Treball autònom sobre algun dels aspectes teòrics de e-Democràcia i e-Govern 

 
 
Títol contingut 4: GESTION DE XARXES i DADES (ENTEL) Dedicació: 12.5 h 

 
Grup Teoria: 5.5 H 
Grup Problemes:  
Grup Laboratori:  
Activitats Dirigides:  
Aprenentatge Autònom: 7 H 

Descripció:  Motivació i limitacions del formats de dades en smart cities 
 Estudi dels diferents formats 

Activitats vinculades 
(*)3  
 

Activitat 1: Control sobre els aspectes teòrics 
Activitat 7: Presentació de treballs sobre formats de dades 

 
 
 
 
Títol contingut 5: REALITAT AUGMENTADA Dedicació: 25 h 

 
Grup Teoria: 11 H 
Grup Problemes: 
Grup Laboratori:  
Activitats Dirigides:  
Aprenentatge Autònom: 14 H 

Descripció:  Introducció a la RA 
 Sensors 
 Mapes 

                                                 
1 Obligatori si es programen activitats avaluables i/o AD; opcional en altres casos 
2 Obligatori si es programen activitats avaluables i/o AD; opcional en altres casos 
3 Obligatori si es programen activitats avaluables i/o AD; opcional en altres casos 
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Activitats vinculades 
(*) 

Activitat 1: Control sobre els aspectes teòrics 
Activitat 8: Presentació de treballs. 
 

 
 
 
Títol contingut 6: SEGURETAT  Dedicació: 12.5 h  

 
Grup Teoria: 5.5 H 
Grup Problemes:  
Grup Laboratori:   
Activitats Dirigides:  
Aprenentatge Autònom: 7 H 

Descripció: Problemàtica de seguretat associada a les smart grids. Es farà especial èmfasi en el problemes de privacitat per 
als usuaris de serveis de smart grids i la seguretat de la pròpia xarxa. 

Activitats vinculades 
(*) 

Activitat 1: Control sobre els aspectes teòrics  

 
 
 
Títol contingut 7: eHEALTH Dedicació: 25 h 

 
Grup Teoria:  11 h 
Grup Problemes: 0 h 
Grup Laboratori: 0 h  
Activitats Dirigides: 0 h 
Aprenentatge Autònom: 14 h 

Descripció:  Concepte d’eHealth 
 TICs aplicades a eHealth 
 SmartHealth 

Activitats vinculades 
(*) 

Activitat 1: Control sobre els aspectes teòrics 
Activitat 9: Presentació de treballs 

 
 
 
 
ACTIVITATS AVALUABLES [Obligatori per a tot Aprenentatge Dirigit programat i tot acte d’avaluació, excepte l’assistència si és el 
cas]: 
 
 
Títol activitat 1: CONTROLS SOBRE ELS ASPECTES TEÒRICS Dedicació: 8 h Grup Teoria 
Descripció general: Avaluació dels conceptes teòrics explicats a l’assignatura 
Material de suport: Transparències de classe, apunts i bibliografia recomanada.  
Lliurable i vincles 
amb l’avaluació: 

Controls que representen el 22,5% de l'avaluació de l'assignatura.

Objectius específics:  
 
 
 
 
Títol activitat 2: Pràctica guiada d’utilització de Hadoop Dedicació: 2 h Grup Laboratori 
Descripció general: Pràctica guiada en la que se realitzarà un exercici senzill d’anàlisis de dades utilitzant Hadoop 
Material de suport: Guia de la pràctica  
Lliurable i vincles 
amb l’avaluació: 

Demostració del resultat de la pràctica (4% de la qualificació) 

Objectius específics:  
 
Títol activitat 3: Exercici autònom d’utilització de Hadoop Dedicació: 17 h Treball autònom + Grup Teoria 
Descripció general: Exercici d’anàlisis de dades utilitzant Hadoop que es realitzarà en parelles 
Material de suport: Enunciat de l’exercici i materials utilitzats en aquest mòdul  
Lliurable i vincles 
amb l’avaluació: 

Breu informe amb els resultats de l’exercici (10% de la qualificació) 

Planificació d’activitats 
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Objectius específics:  
 
 
 
Títol activitat 4: Pràctica guiada d’utilització de Mahout  Dedicació: 2 h Grup Laboratori 
Descripció general: Pràctica guiada en la que se realitzarà un exercici senzill utilitzant Mahout per la recomanació de continguts 
Material de suport: Guia de la pràctica  
Lliurable i vincles 
amb l’avaluació: 

Demostració del resultat de la pràctica (4% de la qualificació) 

Objectius específics:  
 
 
Títol activitat 5: Exercici autònom d’utilització de Mahout Dedicació: 17 h Treball autònom + Grup Teoria 
Descripció general: Exercici d’utilització de Mahout que se realitzarà en parelles 
Material de suport: Enunciat de l’exercici i materials utilitzats en aquest mòdul  
Lliurable i vincles 
amb l’avaluació: 

Breu informe amb els resultats de l’exercici (10% de la qualificació) 

Objectius específics:  
 
 
Títol activitat 6: Treball autònom sobre algun dels aspectes teòrics de e-
Democràcia i e-Govern 

Dedicació: 17 h Treball autònom + Grup Teoria 

Descripció general: Elaboració d’un treball sobre algun aspecte teòric desenvolupat en aquest mòdul 
El treball consisteix en la elaboració d’un document escrit, unes transparències de suport i la gravació en vídeo de 
la presentació oral del treball. 

Material de suport: Documentació de la assignatura (disponible al campus ATENEA)  
Lliurable i vincles 
amb l’avaluació: 

Document escrit, vídeo de la presentació oral del treball (14% de la qualificació) 

Objectius específics: Consolidació dels conceptes teòrics sobre vot electrònic 
 
 
Títol activitat 7: Presentació de treballs sobre formats de dades Dedicació: 9 h Treball autònom + Grup Teoria 
Descripció general: Presentació d’un treball sobre formats de dades 

El treball consisteix en la elaboració d’un document escrit, unes transparències de suport i una presentació oral. 
Material de suport: Documentació de la assignatura  
Lliurable i vincles 
amb l’avaluació: 

Document escrit i transparències (7,5% de la qualificació) 

Objectius específics: Consolidació dels conceptes teòrics 
 
 
Títol activitat 8: Presentació de treballs. Dedicació: 17 h Treball autònom + Grup Teoria 
Descripció general: Presentació d’un treball pràctic sobre característiques de sensors i utilització de mapes en RA. 

El treball consisteix en la elaboració d’un document escrit, unes transparències de suport i una presentació oral. 
Material de suport: Documentació de la assignatura  
Lliurable i vincles 
amb l’avaluació: 

Document escrit i transparències (14% de la qualificació) 

Objectius específics: Consolidació dels conceptes teòrics 
 
 
 
 
Títol activitat 9: Presentació de treballs.. Dedicació: 17 h Treball autònom + Grup Teoria 
Descripció general: Presentació d’un treball 
Material de suport:  
Lliurable i vincles 
amb l’avaluació: 

Memòria, transparències i presentació oral dels treballs (14% de la qualificació) 

Objectius específics: La consolidació dels coneixements sobre eHealth 
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La qualificació de l’assignatura s’obtindrà de la següent manera: 

 Control dels temes del curs (22,5%) 
 Pràctica guiada d’utilització de Hadoop (4%)  
 Exercici autònom d’utilització de Hadoop (10%) 
 Pràctica guiada d’utilització de Mahout  (4%) 
 Exercici autònom d’utilització de Mahout (10%) 
 Treball sobre e-Democràcia i e-Govern (14%) 
 Treball sobre format de dades (7,5%) 
 Treball sobre característiques dels sensors i us de mapes en RA (14%) 
 Treball sobre eHealth (14%) 

 
Per a que l’estudiant pugui ser avaluat de les activitats de laboratori: 

 Tant l’assistència en hores de laboratori, com el lliurament dels entregables requerits tenen caràcter obligatori. 
 Les faltes d’assistència hauran de ser justificades. 

 
 
 
 
 
Totes les activitats proposades són obligatòries. En conseqüència, tota activitat que no hagi estat realitzada per l’alumne serà qualificada 
amb un zero. 
Les activitats inclouen components d’avaluació individual i d’avaluació en grup. 
 
 
 
 
 
Una part de les classes de teoria consisteix en classes d'explicació per part del professor a la pissarra i amb transparències. S'incentivarà la 
participació dels estudiants fomentant preguntes i comentaris. Les transparències de cada classe estan disponibles a ATENEA, almenys 
una setmana abans de que s'imparteixin. Per aquestes classes, es recomana a l'alumne les porti impreses para poder fer-hi les anotacions 
pertinents. 
 
D’altra banda, en les classes de teoria també es durà a terme la lectura i discussió (en grup) de documents relatius als temes tractats per 
desenvolupar projectes i/o les activitats de laboratori. Les sessions pràctiques del laboratori es duran a terme en presència del professor. 
  
Pel que fa a l’ús de la tercera llengua (l’anglès) en l’assignatura, es preveu proporcionar part del material de transparències, així com alguns 
dels documents d’estudi (papers, estàndards, etc.), en anglès.  
 
Una bona part de les activitats avaluables de l’assignatura es duen a terme en grup. La resta avalua el progrés individual de l’alumne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bàsica  
 

 

Complementària 
 

 

Altres recursos   

Sistema de qualificació (avaluació) 

Normes de realització de les activitats 

Metodologia docent 

Bibliografia 
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