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PROFESSORAT

Professorat responsable: Consultar aquí / See here:
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sables-assignatura

Altres: Consultar aquí / See here:
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CAPACITATS PRÈVIES

Coneixements de protocols i xarxes IP
Programació de sockets TCP i UDP
Fonaments de codificació de Font, codificació de Canal i Criptografia
Fonaments de digitalització i quantificació de so i imatge

REQUISITS

APLICACIONS I SERVEIS TELEMÀTICS - Precorequisit
INTRODUCCIÓ AL PROCESSAMENT AUDIOVISUAL - Precorequisit
TRANSMISSIÓ DE DADES - Precorequisit

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Genèriques:
1. Coneixement de la instrumentació i experimentació: Espavilar-se de forma competent en un entorn de laboratori de l'àmbit TIC.
Utilitzar  instrumentació  i  eines  pròpies  de  les  enginyeries  de  telecomunicació  i  electrònica  i  interpretar-ne  els  manuals  i
especificacions. Avaluar els errors i les limitacions associats a les mesures i resultats de simulacions.

METODOLOGIES DOCENTS

Classes d'aplicació
Classes expositives
Classes laboratori
Treball en grup (no presencial)
Treball individual (no presencial)
Proves de resposta llarga (Control)
Proves pràctiques
Pràctica de laboratori
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

L'objectiu d'aquesta assignatura és formar l'alumne en els aspectes relacionats amb les comunicacions multimèdia empleats pels
serveis i aplicacions audiovisuals. Partint dels coneixements bàsics de captació i emmagatzematge d'informació audiovisual, l'alumne
adquirirà els coneixements necessaris per poder localitzar, sol licitar i transportar informació multimèdia sobre xarxes IP. Segons els
serveis multimèdia a desplegar s'establiran les mètriques necessàries que hauran de satisfer les xarxes per obtenir un nivell de
qualitat experimentat per l'usuari. Per a això, s'estudiaran els diferents protocols estandarditzats en aquest àmbit i s'analitzaran els
mecanismes en les xarxes comunicacions que faciliten el transport d'informació multimèdia.

Els resultats esperats de l'aprenentatge són que l'alumne:
a) Té capacitat per a construir, explotar i gestionar serveis i aplicacions de telecomunicacions, en particular els relacionats amb els
serveis audiovisuals i les aplicacions multimèdia, incloent sistemes de captació, tractament analògic i digital, codificació, transport,
representació, processament, emmagatzematge, reproducció, gestió i presentació d'aquests serveis i aplicacions.
b)  Té  capacitat  per  a  crear,  codificar,  gestionar,  difondre  i  distribuir  continguts  multimèdia,  atenent  a  criteris  d'usabilitat  i
accessibilitat dels serveis audiovisuals, de difusió i interactius.
c) Planifica i utilitza la informació necessària per a un projecte o treball acadèmic a partir d'una reflexió crítica sobre els recursos
d'informació utilitzats.
d) Dissenya experiments i mesures per a verificar hipòtesis o validar el funcionament d'equips, processos, sistemes o serveis a l'àmbit
TIC. Selecciona els equips o eines software adequades i porta a terme anàlisi avançats amb les dades.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores aprenentatge autònom 85,0 56.67

Hores grup gran 39,0 26.00

Hores grup petit 26,0 17.33

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS

Tema 1. Introducció a les comunicacions multimèdia

Descripció:
Definició de Multimèdia. Aplicacions i serveis multimèdia. Requisits de les comunicacions multimèdia. Fonaments de codificació
audiovisual. Revisió de estàndars de codificació audiovisual.

Dedicació: 47h
Grup gran/Teoria: 8h
Grup petit/Laboratori: 11h
Aprenentatge autònom: 28h

Tema 2. Transport d'informació multimèdia en xarxes IP

Descripció:
Característiques del trànsit multimèdia. Encapsulació de continguts audiovisuals. Protocols de transport. Protocols de transport en
temps real. Protocol de control pel transport multimèdia.

Dedicació: 65h
Grup gran/Teoria: 18h
Grup petit/Laboratori: 13h
Aprenentatge autònom: 34h
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Tema 3. Establiment i control de sessions multimèdia

Descripció:
Concepte de sessió multimèdia. Descripció de sessió multimèdia. Anunci de sessions multimèdia. Protocols d'establiment de
sessions multimèdia

Dedicació: 13h
Grup gran/Teoria: 5h
Grup petit/Laboratori: 1h
Aprenentatge autònom: 7h

Tema 4. Serveis multimèdia en xarxes IP

Descripció:
Descripció de serveis Multimèdia sobre IP . Serveis de distribució a la carta. Serveis de difusió.

Dedicació: 16h 30m
Grup gran/Teoria: 4h
Grup petit/Laboratori: 1h 30m
Aprenentatge autònom: 11h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Mètode d'avaluació:
Treballs individuals i en grup: 5%
Controls Teòrics: 55%
Proves Pràctiques: 40%

En aquesta assignatura s'avaluaran les competències genèriques:
- Experimentalitat i coneixement de la instrumentació (Nivell Alt)
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