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Informació general de l'assignatura

Denominació ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES I VIRTUALITZACIÓ

Codi 102378

Semestre d'impartició 1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Tècniques d'Interacció
Digital i de Computació

3 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRALAB TEORIA

Nombre de
crèdits

3 3

Nombre de
grups

1 1

Coordinació MATEO FORNÉS, JORDI

Departament/s INFORMÀTICA I ENGINYERIA INDUSTRIAL

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

Globalment l'assignatura té 150 hores de treball repartides amb 60 hores de classes
(30h presencial i 30h virtuals) i 90 hores de treball individual de l'estudiant. 
6 ECTS = 25 * 6 = 150 hores de treball 
20% --> 30 hores presencials 
20% --> 30 hores virtuals 
60% --> 90 hores de treball autònom de l'estudiant

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català (en Castellà si algun alumne mostra dificultats amb el Català). El material de
l'assignatura amb Anglès.
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Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

MATEO FORNÉS, JORDI jordi.mateo@udl.cat 6

Informació complementària de l'assignatura

Per cursar aquesta assignatura es recomana tenir certa experiència en entorns Linux o Unix. S'ha de tenir una
base de les funcions principals del Sistema Operatiu (Què és? Com funciona? Com està estructurat?... Com es
veu i sent el Sistema Operatiu des de la perspectiva de l'usuari). Per tant, aquest curs és una continuació del curs
Sistemes Operatius i és recomanable tenir aprovada l'assignatura, així com tenir els conceptes claus, ja que són el
punt de partida (base) per l'Administració de Sistemes. També és recomanable tenir experiència en el treball en
mode text i amb els llenguatges scripting, sense la necessitat d'aplicacions GUI.

En aquesta assignatura fareu els primers passos en sistemes clouds reals (Amazon Web Services).

Objectius acadèmics de l'assignatura

Obtenir un coneixement bàsic sobre l'Administració de Sistemes.
Disseny de sistemes segons requisits d'usuari.
Instal·lació de sistemes.
Configuració de sistemes.
Manteniment de sistemes.
Protecció i Seguretat dels sistemes i la informació que contenen.

Identificar amenaces i planificar estratègies per evitar-les i a construir plans d'emergència i contingència.
Obtenir un coneixement bàsic sobre virtualització de recursos i la seva relació amb l'Administració de
Sistemes.
Conèixer els fonaments dels sistemes cloud.
Ser capaç d'utilitzar i administrar plataformes cloud (AWS).
Ser capaç de fer una recerca sobre tecnologies i determinar quina és la tecnologia més adequada per les
necessitats de l'usuari.

Competències

Bàsiques:

CB3: Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva
àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'i ́ndole social, cienti ́fica o
ètica.

Transversals:

CT3: Implementar noves tecnologies i tecnologies de la informació i la comunicació.

Generals:

CG3: Capacitat per a utilitzar plataformes de maquinari i programari adequades per al desenvolupament i
l’execució d’aplicacions digitals interactives

Específiques:

CE3: Coneixements bàsics sobre l’ús i programació d’ordinadors, sistemes operatius i bases de dades útils
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per al desenvolupament d’aplicacions informàtiques interactives.
CE7: Conèixer, administrar i mantenir sistemes, serveis i aplicacions informàtiques interactives.
CE11: Conèixer les caracteri ́stiques, funcionalitats i estructura dels sistemes operatius i dissenyar i
implementar aplicacions basades en els seus serveis.

Continguts fonamentals de l'assignatura

Tema 1: Introducció

Què és un Administrador de Sistemes?
Per on començar
Evolució històrica
Metodologia
Regulacions i Polítiques
TIPS i recomanacions

Tema 2: Administració Bàsica

Usuari root
AWK + SED
Control de processos: El sistema de fitxers /proc

Tema 3: Sistema de Fitxers

Pathnames
Mount and Unmount
Organització i Jerarquia
Tipus i Atributs dels fitxers
ACLs

Tema 4: Configuració Bàsica

Booting
Gestió de serveis
Gestió i instal·lació de programari
Gestió d'usuaris

Tema 5: Emmagatzematge

Discos
Particions
Volums lògics
Jerarquia
RAIDS
Backups

Tema 6: Seguretat Bàsica

Control Accés
Criptografia bàsica
SSH
Firewalls
Encriptació amb LUKS

Tema 7: Manteniment Bàsic

Processos periòdics
Logging
Monitoring
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Tema 8: Virtualització

Conceptes i necessitat
Tipus de virtualització
Hypervisors
KVM
Docker

Tema 9: Cloud Computing

Tipus de cloud
Tipus de serveis
Estructura
Seguretat i Privacitat

Eixos metodològics de l'assignatura

Teoria Virtual

En aquestes sessions s'explicaran els continguts teòrics de l'assignatura, acompanyats d'exemples
il·lustratius. Com a material de suport s'utilitzaran les diapositives de l'assignatura.
Totes les sessions virtuals es realitzaran per l'eina de videoconferència del campus virtual i seran
enregistrades per ser consultades en qualsevol moment.

Pràctiques (Sessions Presencials)

S'utilitza una metodología activa on l'alumne és el protagonista mitjançant els HandsOn.
Aquestes sessions s'utilitzaran per treballar les parts més pràctiques de l'assignatura.

Treball autònom

S'aplicarà la metodologia de Flipped Classroom per complementar i acabar els HandsOn que es
començaran a classe.
S'aplicarà una metodologia cooperativa basada en projectes, on s'haura d'estudiar uns casos i els estudiants
hauran d'avaluar, proposar disenyar i configurar el sistema.
Es fomentarà una congrés científic (TIDIC-CLOUDOPS) on els alumnes en grups hauran de treballar un
tecnologia disruptiva i molt actual relacionada amb Cloud, les SECDEVOPS, o la Virtualització. A l'inici de
curs es donarà el llistat de temes a seleccionar. Hauràn de presentar uns procedings explicant el tema i
complementant amb un estat de l'art. També s'haurà de fer una comparativa amb avantatges i inconvenients
de la tecnologia i recomanar una situació real en la qual s'hauria d'utiltizar. Després, cada grup realitzarà una
presentació pública del tema i s'hauran de preparar un HandsOn demostratiu de la tecnologia.
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Pla de desenvolupament de l'assignatura

Setmana Teoria (Virtual) Lab (Presencial)
Treball Autònom

(TIDIC-CLOUDOps)
Treball Autònom

1
Tema 1: Presentació /

Introducció
Repàs Scripting

Selecció i Recerca
sobre la temàtica

Projecte
HandsOn

2
Tema 2: Administració

Bàsica
Tema 2: Administració

Bàsica
Redacció de la

introducció i l'abstract

3 Tema 3: Sistema de Fitxers
Tema 3: Sistema de

Fitxers
Redacció del estat de

l'art

4 Tema 4: Configuració Bàsica
Tema 4: Configuració

Bàsica
Redacció de la

proposta

5 Tema 4: Configuració Bàsica
Tema 4: Configuració

Bàsica
Preparació del

HandsOn

6 Tema 5: Emmagatzematge Tema 5: Emmagatzematge
Preparació del

HandsOn

7 Tema 6: Seguretat Bàsica Tema 6: Seguretat Bàsica
Preparació del

HandsOn

8 Tema 7: Manteniment Bàsic
Tema 7: Manteniment

Bàsic
Preparació del

HandsOn

9 1er Parcial

10 Tema 8: Virtualització Tema 8: Virtualització
Preparació de la

presentació

11 Tema 9: Cloud Computing Tema 9: Cloud Computing
Preparació de la

presentació

12 FESTIU CloudOps -

13 CloudOps CloudOps -

14 Cas Pràctic 1 FESTIU -

15 Cas Pràctic 2 Validació del Projecte -

16
2on Parcial

17

18  

19 Recuperació

 NOTES: En el curs 20/21:

La teoria és virtual utilitzant l'eina de videoconferència del campus. Les sessions s'enregistraran.
Les activitats de laboratori (PRALAB) són presencials i d'assistència obligatòria.
Les activitats de CloudOps són obligatòries (en funció de la situació es faran de forma virtual o presencial,
ja que seran sessions obertes al públic i gent interessada.).
Els parcials i les recuperacions són presencials. Tret d'una nova situació d'excepcionalitat.
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Sistema d'avaluació

Activitat d'avaluació Ponderació Nota Mínima En grup Obligatòria Recuperable

Examen 1er Parcial (P1) 15% SI >= 5 NO SI SI

Examen 2on Parcial (P2) 15% SI >= 5 NO SI SI

Projecte (P) 30% SI >= 5 SI SI SI

TIDIC-CLOUDOPS (TCO) 20 % SI >= 5 SI SI SI

HandsOn (HO) 20% NO SI SI SI

 Nota final: 15% P1 + 15% P2 + 30% P + 20% TCO + 20% HO
 

***Per tenir superada l'assignatura cal que la nota final sigui major o igual que 5.

Consideracions:

Els parcials es realitzen en ordinador i es permet la consulta d'apunts, s'avalua tant el contingut pràctic com
teòric de l'assignatura.
En cas de plagi, la nota d'aquella activitat és 0.
La presentació d'activitats fóra de termini representa una ponderació del 75% sobre la ponderació d'aquella
activitat, per exemple si l'activitat té una ponderació del 10% en la nota final, passarà a tenir una ponderació del
7,5%.
S'atorgarà 0'25 punts adicionals a la nota final al millor grup; seleccionat pel professors en el congrés científic.

Recuperacions:

HandsOn: Es poden recuperar presentat una versió millorada amb una nota màxima d'un 5. Es recuperen de
forma individual.
Parcials. Es poden recuperar realitzant un prova semblant al Parcial que permet obtenir una nota mínima d'un 5
o màxima d'un 7,5.
CloudOps: Es pot recuperar, presentat una versió millorada dels procedings. Nota máxima de la recuperació un
5.
Projecte: Es pot recuperar, realitzant una tasca adicional (proposada en el seu moment). Nota máxima de la
recuperació un 5.

 

Bibliografia i recursos d'informació

Gancarz, Mike . Linux and the Unix Philosophy. Boston: Digital Press, 2003.
Nemeth, Evi,Snyder, Garth,Hein, Trent R.,Whaley, Ben,Mackin, Dan. UNIX and Linux System
Administration Handbook. Pearson Education.
Mouat, Adrian. Using Docker: Developing and Deploying software with Containers. Sebastopol, CA: O’Reilly
Media, 2016.
Turnbull, James. The Docker Book. www.dockerbook.com.
Wittig, Andreas, and Michael Wittig. Amazon Web Services In Action. Manning Publications, 2015.
Amazon . youtube.com/AmazonWebServices . Conference talks and other video content from AWS.
Blum, Richard, and Christine Bresnahan. Linux Command Line and Shell Scripting Bible (3rd Edition). John
Wiley & Sons, Inc. 2015
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