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Prerequisits

Es recomana tenir coneixements de programació en Python i conèixer l'ús de sistemes Linux per projectes de
desenvolupament.

Objectius

Els objectius del mòdul són els següents:

Donar solucions a problemes d'anàlisi amb eines de codi obert com ara Linux, mysql i Spark
Entendre les limitacions de les eines de gestió de dades per seleccionar les eines necessàries per a un
determinat problema
Aprendre metodologies de consulta a gestors de dades de cada tecnologia
Utilitzar eines de Cloud Computing per solucionar problemes d'anàlisi de dades
Aplicar una metodologia d'anàlisi de dades per resoldre problems pràctiques

Al final de les sessions de teoria i de laboratori els estudiants haurien de tenir suficients coneixements per
entendre els requeriments de un problema d'anàlisi de dades en un contexte industrial. Haurien de poder triar
una combinació d'eines i dissenyar una solució per a un problema de dades concret. L'assignatura està
orientada a adquirir coneixements de resolució de problemes.

Competències

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
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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

Resultats d'aprenentatge

Aplicar diverses tècniques de tractament i anàlisi de les dades per preparar aquestes anàlisis en
sistemes distribuïts.
Aplicar els coneixements adquirits en el disseny de sistemes d'emmagatzematge distribuït, per
dissenyar aplicacions intensives de dades i còmput.
Conèixer les característiques tècniques de distribució i gestió de dades i les seves implicacions de cost
en entorns distribuïts.
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
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.
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: Introducció als Sistemes Distribuïts y els sistemes de processament de grans volums de dades (4 hores)

T2: Processament de dades en Linux y gestió de workflows (10 hores)

Arquitectura de sistemes
Sistemes d'Arxius
Eines de processamient de texte
Gestió de workflows en Linux

T3: Bases de dades relacionals amb Mysql (10 horas)

Model de dades relacional
Modelització de dades
SQL i problem solving amb queries

T4: Processamient de dades amb enes Apache(10 horas)

Limitacions del model relacional amb grans conjunts de dades
Consistencia feble y models relacionats
Ecosistema d'eines Apache
Resolver problemes de gestió de dades amb Hadoop, Hive i Spark

T5: Cloud computing (4 hours)

Introduccio al cloud computing

Anàlisi de dades en proveedores de Cloud: AWS / Azure
2



Anàlisi de dades en proveedores de Cloud: AWS / Azure

Metodologia

La metodologia de treball combina treball a classe i sessions de resolució de problemes en les sessions de
laboratori

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Laboratori 24 0,96 1, 2, 5, 6, 7, 9

Teoria 38 1,52 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9

Tipus: Autònomes

Desenvolupament d'exercicis pràctics 62 2,48 1, 2, 6, 7

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà amb la combinació del treball desenvolupat en les sessions de
laboratori i el examen final

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Examen 30% 2 0,08 1, 2, 5, 9

Laboratori Cloud Computing 10% 4 0,16 1, 3, 6

Laboratori Linux 20% 6 0,24 1, 3, 6, 7

Laboratori Mysql 20% 6 0,24 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9

Laboratori Spark 20% 8 0,32 1, 2, 3, 6, 8, 9
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