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Prerequisits

Es recomana haver cursat i superat assignatures de Fonaments d'Informàtica, Estructura de Computadors,
Lenguatges de programació, Sistemes Operatius, Sistemes Distribuits i Xarxes.

Objectius

Al final d'aquesta assignatura, els estudiants hauran de tenir prou coneixements, mètodes i habilitats
tècniques per a la investigació sobre solucions innovadores als problemes dels sistemes distribuïts.

1. Coneixement

• Analitzar i avaluar arquitectures paral · leles i computadores distribuïdes, i el desenvolupament de programari
avançat i optimització.
• Investigar solucions innovadores per a sistemes operatius problemes, servidors i aplicacions, i sistemes
basats en computació distribuïda, i les solucions més eficients que els que s'utilitzen actualment.
• Comprendre i analitzar les diferents alternatives per als sistemes de dades d'emmagatzematge massiu.

2. Experiència

• Saber manejar els entorns de computació en paral · lel, i entendre les seves implicacions i beneficis i serveis
de costos.
• Utilitzar i aplicar una àmplia gamma de tècniques de disseny, middleware i eines de desenvolupament per a
l'ajust d'un entorn d'aplicació.
• Ser capaç de seleccionar tant la plataforma distribuïda, com ara l'idioma més adequat, per a la solució de
problemes en la computació distribuïda.
• Aplicar els coneixements adquirits en el disseny de sistemes d'emmagatzematge distribuïts, per dissenyar
aplicacions de dades intensius.
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3. Actitud

• Demostrar responsabilitat en la gestió d'informació i coneixement, i grups d'adreces i / o projectes
multidisciplinaris.
• Aplicar els mètodes d'investigació, tècniques i recursos específics per a la investigació en una àrea
d'especialització.

Competències

Modelització per a la Ciència i l'Enginyeria / Modelling for Science and Engineering
Analitzar i avaluar arquitectures de computadors paral·lels i distribuïts, així com desenvolupar i
optimitzar programari avançat per a les mateixes
Participar en projectes de recerca i equips de treball en l'àmbit de l'enginyeria de la informació i el
còmput d'altes prestacions.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les conclusions pròpies, i els coneixements i les raons últims
que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats
Que els estudiants sàpiguin aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca

Enginyeria Informàtica / Computer Engineering
Comunicar-se oralment i per escrit en llengua anglesa.
Concretar i indicar resultats assegurant alts nivells de rendiment i qualitat.
Gestionar de manera responsable la informació i el coneixement en la direcció de grups i/o projectes
multidisciplinaris.
Que els estudiants sàpiguin aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants sàpiguin comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit
Ser capaç d'aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts
dins de contextos més amplis i multidisciplinaris, integrant-hi aquests coneixements.
Ser capaç de dissenyar i avaluar sistemes operatius i servidors, i aplicacions i sistemes basats en
computació distribuïda
Ser capaç de dur a terme l'elaboració, la planificació estratègica, la direcció, la coordinació i la gestió
tècnica i econòmica de projectes en tots els àmbits de l'enginyeria informàtica seguint criteris de
qualitat i mediambientals.
Ser capaç de modelar, dissenyar, implantar, gestionar, emprar, administrar i mantenir aplicacions,
xarxes, sistemes, serveis i continguts informàtics, i definir-ne l'arquitectura
Ser capaç de projectar, calcular i dissenyar productes, processos i instal·lacions en tots els àmbits de
l'enginyeria informàtica.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
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Resultats d'aprenentatge

Aplicar els coneixements adquirits en el disseny de sistemes d'emmagatzematge distribuït, per
dissenyar aplicacions intensives de dades i còmput.
Aplicar una gamma àmplia de tècniques de disseny de middlewares i d'eines de desenvolupament per
la sintonització de l'entorn i de l'aplicació.
Aplicar una gamma àmplia de tècniques de disseny de programaris intermediaris (middlewares) i
d'eines de desenvolupament per a la sintonització de l'entorn i de l'aplicació.
Comunicar-se oralment i per escrit en llengua anglesa.
Concretar i indicar resultats assegurant alts nivells de rendiment i qualitat.
Distingir els entorns paral·lels de còmput, així com les implicacions prestacionals i de cost que tenen.
Distingir els entorns paral·lels de còmput, així com les seves implicacions prestacionals i de cost.
Gestionar de manera responsable la informació i el coneixement en la direcció de grups i/o projectes
multidisciplinaris.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les conclusions pròpies, i els coneixements i les raons últims
que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats
Que els estudiants sàpiguin aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants sàpiguin comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit
Seleccionar tant la plataforma distribuïda, com el llenguatge més adequat, a l'hora de generar la
proposta de solució a un problema de còmput distribuït.
Seleccionar tant la plataforma distribuïda com el llenguatge més adequat, a l'hora de generar la
proposta de solució per a un problema de còmput distribuït.
Ser capaç d'aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts
dins de contextos més amplis i multidisciplinaris, integrant-hi aquests coneixements.
Ser capaç de dur a terme l'elaboració, la planificació estratègica, la direcció, la coordinació i la gestió
tècnica i econòmica de projectes en tots els àmbits de l'enginyeria informàtica seguint criteris de
qualitat i mediambientals.
Ser capaç de projectar, calcular i dissenyar productes, processos i instal·lacions en tots els àmbits de
l'enginyeria informàtica.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca

Continguts

T1: Còmput Distribuït i plataformes informàtiques (8 hores)

- Aplicacions intensives de dades
- Hadoop
- Clusters de Computació
- Administració de Linux (el bàsic: VirtualBox, Hadoop, Slurm)

T2: Escalabilitat, Seguretat, HTC (20 hores: temes ,   ,  presentació de 14h discussions de projectes 2h 4h
)treballs
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 :   , HTC, .- Escalabilitat balanceig de càrrega, replicació RMI
 :  - Seguretat Avaluació, eines.
  Grid (requisits, components , a  - Arquitectura de clau dministradors de recursos)

T3: Arquitectures d'aplicacions distribuides: Cloud computing (CC) (4 hores: temes: 4h)

-    Context i evolució de la informàtica d'Internet
   ?   - Què és el Cloud Computing Arquitectura, Característiques i tipus de CC
 Grid  Cloud. ? ?- Vs Avantatges Desavantatges
 : )       )  - Cas d'estudi a la implementació amb 2 VM un cloud de múltiples llocs de serveis web a la implementació

   d'un PAAS d'un servei web.

T4: Gestió de dades massives. Data Bases, des de relational DBMS a tecnologies noSQL (8 hores:
temes: 4h, laboratori: 4h)

- noSQL: Big Table, HBase
- Programació MapReduce
- Prestacions i sintonizació de Hadoop

Metodologia

La metodologia combinarà el treball a classe, resolució de problemes, el treball al laboratori de computació, la
presentació de treballs a classe, la realització de lectures recomanades i estudi independent per part del
estudiant.

Distribució de les tasques:
Treballs de laboratori es farà en grups, el 50%
Avaluació del treball realitzat i presentat per l'estudiant, el 50%

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Laboratori 16 0,64 1, 8, 17, 18, 19

Temes 21 0,84 1, 3, 6, 11, 12, 13, 14, 16, 20

Treballs 8 0,32 4, 5, 8

Tipus: Autònomes

Activitat autònoma 100,5 4,02 1, 3, 6, 14, 16, 17, 18, 19, 20

Avaluació

Avaluació final sortirà de la combinació de: (1) el treball desenvolupat en les àrees en el mòdul, (2)
l'assistència a conferències i participació a classe i laboratoris, i (3) un examen final.
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L'assignatura consta de tres parts:  La part de Teoria representa el 50% deTeoria, Problemes i Pràctiques.
la nota final de l'assignatura, la de Problemes el 20%, i la de Pràctiques el 30% restant. És imprescindible que
la mitja de les tres proves sigui com a mínim un .5.0 per superar l'assignatura

A més, és necessari una nota mínima de 5.0 a cada part de les que consta l'assignatura per aprovar-la.

L'avaluació de la teoria es realitzarà un examen final. el dia i l'hora assignada per a aquest fi s'indiquen en
el transcurs de fulls de planificació, que es troba al Campus Virtual.

L'avaluació de la part de problemes consta de dues parts:

a) Sobre el tema de treball assignat, s'haurà de:

a1) Realitzar un treball escrit (10 pàgines- format IEEE- apartats estàndard: abstract, introduction, related
work, specific paper content, results, conclusions, future work and references).

a2) Una defensa del treball (presentació oral de 20 minuts, preguntes 10 minuts) el dia i hora assignat a tal
efecte al Campus Virtual.

L'assistència i puntualitat a totes les sessions de pràctiques és obligatòria per a tots els membres del
grup, per superar-les.

Per aprovar les pràctiques és obligatori HAVER ASSISTIT A TOTES LES SESSIONS DE PRÀCTIQUES, el
seu correcte funcionament, la verificació del professor responsable, respondre les preguntes del professor de
manera individual i la presentació en els terminis establerts d'una memòria escrita, detallant:

Objectiu de la pràctica
Descripció i plantejament de la pràctica
Descripció dels procediments utilitzats a nivell funcional
Descripció dels problemes sorgits durant la realització de la pràctica i les solucions trobades
Conclusions extretes de la realització de la pràctica
Fixers de configuració i proves

Tots aquells alumnes que, havent seguit l'avaluació continuada, no hagin assolit el mínim necessari per a
superar l'assignatura, tindran opció a fer un examen de recuperació. La data d'aquest examen de recuperació,
es publicarà al Campus Virtual en el cronograma de l'assignatura.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Evaluació teòrica 35% 2 0,08 1, 2, 16, 20

Laboratori 35% 1 0,04 1, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20

Treballs 30% 1,5 0,06 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20
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Websites:

https://cv.uab.cat/
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