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Competències de la titulació a les que contribueix l'assignatura

Responsable: ENRIC SESA NOGUERAS

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2012

GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA (Pla 2010). (Unitat docent Obligatòria) 

6 Idiomes docència:  Anglès

Unitat responsable: 840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

Titulació:

Professorat

Específiques:

Genèriques:

1. CEFB5: Coneixement de l'estructura, funcionament i interconnexió dels sistemes informàtics, així com els 
fonaments de la seva programació.
2. CEFC14: Coneixement i aplicació dels principis fonamentals i tècniques bàsiques de la programació paral.lela, 
concurrent, distribuïda i de temps real.
3. CEFC2: Capacitat per planificar, concebre, desplegar i dirigir projectes, serveis i sistemes informàtics en tots els 
àmbits, liderant la seva posada en marxa i la seva millora contínua i valorant el seu impacte econòmic i social.
4. CEFC8: Capacitat per analitzar, dissenyar, construir i mantenir aplicacions de forma robusta, segura i eficient, triant
el paradigma i els llenguatges de programació més adequats.
5. CEFC9: Capacitat de conèixer, comprendre i avaluar l'estructura i arquitectura dels computadors, així com els 
components bàsics que els conformen.

6. TERCERA LLENGUA: Conèixer una tercera llengua, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de 
forma oral i per escrit i amb consonància amb les necessitats que tindran les titulades i els titulats en cada 
ensenyament.

Tots els conceptes teòrics de la matèria s'exposaran en classes de teoria (grups grans). En aquestes classes, i a discreció 
dels docents impartidors, també es resoldran exercicis i problemes de caire més pràctic. Així mateix i sempre a discreció 
dels impartidors, es podrà demanar als estudiants que resolguin, de manera individual o en grup, problemes i/o exercicis 
breus. Aquestes activitats, que per la seva naturalesa d'optativitat i brevetat no apareixen reflectides a la llista anterior, 
serviran a l'estudiant com a instrument d'autoavaluació del seu assoliment dels continguts de la matèria i podran ser 
utilitzades per part del docent per a prendre decisions sobre la qualificació final de l'estudiant bo i que mai en detriment 
de la qualificació numèrica calculada segons el sistema de qualificació abans indicat.

Els conceptes de caire més pràctic i tot el que en essència es pugui considerar l'aplicació pràctica dels conceptes teòrics 
seran treballats en grups petits (de laboratori). En les sessions que es programin a aquest efecte es donaran les eines 
escaients per a resoldre les activitats programades bo i que s'espera que aquestes s'allarguin des del punt de vista 
temporal, més enllà de les hores de laboratori i que, en conseqüència, els estudiants les hagin de finalitzar durant el 
temps d'aprenentatge autònom.

Sempre que es consideri escaient i sigui possible es posarà a disposició dels estudiants activitats de caire totalment 
opcional que l'ajudin a preparar i a preparar-se per a les de caire obligatori.

Metodologies docents
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En acabar l'assignatura l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

· Descriure els paradigmes més rellevants de concurrència, paral·lelisme i sistemes distribuïts.
· Descriure el problema de la interferència destructiva i els seus efectes. Descriure diferents solucions a la necessitat 
d'exclusió mútua (semàfors, monitors...)
· Descriure la situació d'abraçada mortal (deadlock) i les condicions associades.
· Descriure les propietats de seguretat (safety) i vivacitat (liveness).
· Descriure l'arquitectura client/servidor
· Implementar dissenys concurrents en un llenguatge de programació d'alt nivell que ofereixi eines. específicament 
adreçades a la programació concurrent/paral·lela.
· Raonar de manera formal i/o semiformal sobre la correcció d'un disseny concurrent.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Dedicació total: 150h Grup gran/Teoria: 

Grup mitjà/Pràctiques: 

Grup petit/Laboratori: 

Activitats dirigides: 

Aprenentatge autònom: 

40h  

0h 

12h  

8h  

90h  

  26.67% 

   0.00% 

   8.00% 

   5.33% 

  60.00% 

Hores totals de dedicació de l'estudiantat
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Continguts

Programes, processos i fils
Paral·lelisme vs. concurrència
Arquitectures concurrents
Atomicitat
Interfoliat 

Fils en Java: la classe Thread i la interfície Runnable
Cicle de vida d'un fil

Interferència.
Exclusió mútua.
Algorisme de Dekker.
Altres algorismes per a garantir l'exclusió mútua (Peterson, Bakery)
Semàfors i monitors

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

PROVA ESCRITA

PRÀCTICA 1
PRÀCTICA 2 (també vinculada al contingut 3)
PROVA ESCRITA

Descripció:

Descripció:

Descripció:

- CONCEPTES FONAMENTALS

- IMPLEMENTACIÓ DE PROCESSOS I FILS

- INTERERÈNCIA I EL PROBLEMA DE LA SECCIÓ 
CRÍTICA

Dedicació: 15h 

Dedicació: 24h 

Dedicació: 45h 

Grup gran/Teoria: 4h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 10h 

Grup gran/Teoria: 4h 
Grup petit/Laboratori: 3h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 16h 

Grup gran/Teoria: 13h 
Grup petit/Laboratori: 4h 
Activitats dirigides: 3h 
Aprenentatge autònom: 25h 



Última modificació: 04-02-2013

840341 - PARICON - Paral·lelisme i Concurrència

Universitat Politècnica de Catalunya4 / 11

Planificació d'activitats

Deadlock: definició. Condicions.
El problema dels filòsofs.
Safety (seguretat).
Liveness (vivacitat) i progrés.
Anàlisi i verificació

Client/Servidor
Filtres encadenats (filter pipeline)
Supervisor treballadors (supervisor/workers)
Anunciant escoltadors (announcer/listeners)

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

PRÀCTICA  2 (també vinculada al contingut 2)
PRÀCTICA  3 
PRÀCTICA 4 (també vinculada al contingut 4)
PROVA ESCRITA

PRÀCTICA 4 (també vinculada al contingut 3)
PROVA ESCRITA

PRÀCTICA 5
PRÀCTICA 6
PROVA ESCRITA

Descripció:

Descripció:

- ANÀLISI I  VERIFICACIÓ DE PROGRAMES 
CONCURRENTS. DEADLOCK, SAFETY AND 
LIVENESS

- ARQUITECTURES CONCURRENTS

Dedicació: 25h 

Dedicació: 41h 

Grup gran/Teoria: 6h 
Grup petit/Laboratori: 1h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 17h 

Grup gran/Teoria: 13h 
Grup petit/Laboratori: 4h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 22h 
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PRÀCTICA 1

Descripció:
 PRÀCTICA DE LABORATORI
En aquesta activitat, els estudiants i estudiantes hauran de donar una solució pràctica a un problema relacionat, 
eminentment, amb el contingut 2 de l'assignatura   

Material de suport:
Material de laboratori corresponent a aquesta pràctica (en forma d'enunciat escrit i arxius font dels programes 
subministrats, si s'escau)

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:
Caldrà lliurar, en format electrònic, la solució al problema proposat, incloent-hi, si s'escau, anàlisi, disseny i codi 
font de l'esmentada solució.
Ponderació: fins a 15% de la nota final

Objectius específics:
En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
- Codificar depurar i provar programes concurrents basats en Java

Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 9h 

Dedicació: 12h 
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PRÀCTICA 2

Descripció:
 PRÀCTICA DE LABORATORI
En aquesta activitat, els estudiants i estudiantes hauran de donar una solució pràctica a un problema relacionat, 
eminentment, amb els contingut 2 i 3 de l'assignatura   

Material de suport:
Material de laboratori corresponent a aquesta pràctica (en forma d'enunciat escrit i arxius font dels programes 
subministrats, si s'escau)

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:
Caldrà lliurar, en format electrònic, la solució al problema proposat, incloent-hi, si s'escau, anàlisi, disseny i codi 
font de l'esmentada solució.
Ponderació: fins a 15% de la nota final

Objectius específics:
En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
- Codificar depurar i provar programes concurrents basats en Java i que requereixin de mecanismes de 
sincronització per a resoldre el problema de la secció crítica.

Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 9h 

Dedicació: 12h 
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PRÀCTICA 3

Descripció:
 PRÀCTICA DE LABORATORI
En aquesta activitat, els estudiants i estudiantes hauran de donar una solució pràctica a un problema relacionat, 
eminentment, amb el contingut 3 de l'assignatura   

Material de suport:
Material de laboratori corresponent a aquesta pràctica (en forma d'enunciat escrit i arxius font dels programes 
subministrats, si s'escau)

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:
Caldrà lliurar, en format electrònic, la solució al problema proposat, incloent-hi, si s'escau, anàlisi, disseny i codi 
font de l'esmentada solució.
Ponderació: fins a 15% de la nota final

Objectius específics:
En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
- Codificar depurar i provar programes concurrents basats en Java i que requereixin de mecanismes de 
sincronització per a resoldre el problema de la secció crítica.

Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 9h 

Dedicació: 12h 
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PRÀCTICA 4

Descripció:
 PRÀCTICA DE LABORATORI
En aquesta activitat, els estudiants i estudiantes hauran de donar una solució pràctica a un problema relacionat, 
eminentment, amb els continguts 3 i 4 de l'assignatura   

Material de suport:
Material de laboratori corresponent a aquesta pràctica (en forma d'enunciat escrit i arxius font dels programes 
subministrats, si s'escau)

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:
Caldrà lliurar, en format electrònic, la solució al problema proposat, incloent-hi, si s'escau, anàlisi, disseny i codi 
font de l'esmentada solució.
Ponderació: fins a 15% de la nota final

Objectius específics:
En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
- Codificar depurar i provar programes concurrents basats en Java i que requereixin de mecanismes de 
sincronització per a resoldre el problema de la secció crítica.

Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 9h 

Dedicació: 12h 
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PRÀCTICA 5

PRÀCTICA 6

Descripció:

Descripció:

 PRÀCTICA DE LABORATORI
En aquesta activitat, els estudiants i estudiantes hauran de donar una solució pràctica a un problema relacionat 
amb el contingut 5 de l'assignatura   

 PRÀCTICA DE LABORATORI
En aquesta activitat, els estudiants i estudiantes hauran de donar una solució pràctica a un problema relacionat 
amb el contingut 5 de l'assignatura   

Material de suport:

Material de suport:

Material de laboratori corresponent a aquesta pràctica (en forma d'enunciat escrit i arxius font dels programes 
subministrats, si s'escau)

Material de laboratori corresponent a aquesta pràctica (en forma d'enunciat escrit i arxius font dels programes 
subministrats, si s'escau)

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Caldrà lliurar, en format electrònic, la solució al problema proposat, incloent-hi, si s'escau, anàlisi, disseny i codi 
font de l'esmentada solució.
Ponderació: fins a 15% de la nota final

Caldrà lliurar, en format electrònic, la solució al problema proposat, incloent-hi, si s'escau, anàlisi, disseny i codi 
font de l'esmentada solució.
Ponderació: fins a 15% de la nota final

Objectius específics:

Objectius específics:

En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
- Codificar depurar i provar programes concurrents basats en patrons explicats en el contingut 5 de l'assignatura.

En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
- Codificar depurar i provar programes concurrents basats en patrons explicats en el contingut 5 de l'assignatura.

Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 9h 

Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 9h 

Dedicació: 12h 

Dedicació: 12h 
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PROVA ESCRITA DELS BLOCS 1 A 5

La qualificació final és la suma ponderada de les qualificacions de les activitats. A efectes avaluatius, l'assistència a classe 
també serà considerada una activitat. A continuació i per a cada activitat se n'indica el pes màxim:

ASSISTÈNCIA   (40%) 
PROVA ESCRITA   (50%)
PRACTICA 1  (15%)
PRACTICA 2  (15%)
PRACTICA 3  (15%)
PRACTICA 4  (15%)
PRÀCTICA 5 (15%)
PRÀCTICA 6 (15%)

L'assistència a classe només tindrà valor avaluatiu (pes <> 0%) en el cas que aquesta superi un llindar no inferior al 
80%.

Sistema de qualificació

Descripció:
 Prova individual d'aplicació pràctica (resolució d'exercicis i problemes) que pot arribar a abastar tots els 
continguts de la matèria. Aquesta prova pot ser distribuïda en el temps en diferents proves parcials que abastin 
diferents continguts de la matèria.

Material de suport:
Enunciat de la prova

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:
Resolució de la prova. Aquesta prova representa fins el 50% de la qualificació final de l'assignatura.

Objectius específics:
L'objectiu d'aquesta activitat és eminentment qualificatiu: recollir informació per a la avaluació (qualificació) 
sumativa.

Grup gran/Teoria: 6h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 20h 

Dedicació: 28h 
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Normes de realització de les activitats

Per a cada activitat, els docents n'informaran de les normes i condicions particulars que les regeixin.

Les activitats unipersonals pressuposen el compromís de l'estudiant de realitzar-les de manera individual. Es consideraran 
suspeses totes aquelles activitats en què l'estudiant no s'ajusti a aquest compromís, independentment del seu paper 
(origen o destí). 

Igualment, les activitats que s'hagin de realitzar en grups pressuposen el compromís per part dels estudiants que 
l'integren de realitzar-les en el si del grup. Es consideraran suspeses totes aquelles activitat en què el grup no hagi 
respectat aquest compromís amb independència del seu paper (origen o destí). 
En les activitats realitzades en grup el docent pot, en base a la informació de què disposi, personalitzar la qualificació per 
a cada integrant del grup.

Qualsevol activitat no lliurada es considerarà puntuada amb zero punts

És potestatiu dels docents acceptar o no lliuraments fora dels terminis que s'indiquin. En el cas que aquests lliuraments 
fora de termini s'acceptin, és potestatiu del docent decidir si aplica alguna penalització i la quantia d'aquesta. 
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Bàsica:

Complementària:

Ben-Ari, M.. Principles of concurrent and distributed programming. 2006. Essex: Pearson, 2006. ISBN 9780321312839.

Palma Méndez, José Tomás et al,. Programación concurrente.  Madrid: International Thomson, 2003. ISBN 8497321847.

Magee, Jeff; Kramer, Jeff. Concurrency : state models & Java programs. 2nd ed. Chichester: John Wiley & sons, 2006. ISBN   
0470093552.


