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Objectius

L'objectiu del mòdul és:

Desenvolupar programes de c
Identificar les dificultats relacionades amb la programació paral·lela.
Aplicar una metodologia adequada per al desenvolupament d'aplicacions paral·leles.
comprendre les diferències dels enfocaments de programació en paral·lel: memòria compartida, pas de
missatges
Determineu l'enfocament de programació paral·lela més convenient per desenvolupar una aplicació
particular
Desenvolupar aplicacions paral·leles.
Avalueu el rendiment de l'aplicació paral·lela i recopili les mesures necessàries per ajustar l'aplicació
per tal de millorar el seu rendiment

Al final d'aquest mòdul, els estudiants han de tenir coneixements, mètodes i habilitats tècniques suficients per
desenvolupar aplicacions paral·leles utilitzant un model de programació adequat i avaluar el rendiment de
l'aplicació.

Competències

Analitzar i avaluar arquitectures de computadors paral·lels i distribuïts, així com desenvolupar i
optimitzar programari avançat per a les mateixes

Analitzar, sintetitzar, organitzar i planificar projectes del seu camp d'estudi.
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Analitzar, sintetitzar, organitzar i planificar projectes del seu camp d'estudi.
Aplicar la metodologia de recerca, tècniques i recursos específics per investigar en un determinat àmbit
d'especialització.
Assegurar, gestionar, auditar i certificar la qualitat dels desenvolupaments, processos, sistemes i
productes informàtics avançats.
Innovar en la cerca de nous espais / àmbits en el seu camp de treball.
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 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

Analitzar, sintetitzar, organitzar i planificar projectes del seu camp d'estudi.
Aplicar la metodologia de recerca, tècniques i recursos específics per investigar en un determinat àmbit
d'especialització.
Desenvolupar la solució paral·lela a un problema computacional triant les eines més adequades
Dissenyar la solució paral·lela a un problema computacional prenent en compte les característiques del
maquinari disponible
Identificar les fonts de paral·lelisme en un problema computacional
Innovar en la cerca de nous espais / àmbits en el seu camp de treball.
Interpretar la informació donada per les eines d'anàlisis de rendiment i transformar-la en accions que
millorin l'aplicació paral·lela
Planificar i desenvolupar projectes de recerca amb continguts relacionats amb la programació paral·lela
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
Utilitzar les eines adequades per analitzar el rendiment d'una aplicació.

Continguts

Introducció al curs
Programació en c
Programació OpenMP
Programació MPI
Anàlisi de rendiment
Programació GPU
Examen final

Metodologia

Classes magistrals i pràctiques de laboratori

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Assistència a classe 14 0,56 2, 3, 4, 5, 8, 10

Pràctiques de laboratori 24 0,96 3, 4, 7, 8

2



Tipus: Autònomes

Disseny i desenvolupament d'exercisis pràctics 52 2,08 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11

Estudi 36 1,44 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Avaluació

Hi ha 4 notes corresponents a Programació en C, Programació en OpenMP, Programació en MPI i
Programació amb GPUs. També hi ha un examen final.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Examen Final 30 2 0,08 3, 4, 5, 9, 10

Exercicis pràctics amb GPUs 15 4 0,16 3, 4, 5

Exercicis pràctics en C 20 6 0,24 9, 10

Exercicis pràctics en MPI 20 8 0,32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Exercicis pràctics en OpenMP 15 4 0,16 1, 2, 4, 5, 6, 8
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