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Informació general de l'assignatura

Denominació COMPUTACIÓ DISTRIBUÏDA I APLICACIONS

Codi 102027

Semestre d'impartició 2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Enginyeria Informàtica 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 CORES PRADO, FERNANDO

Departament/s INFORMÀTICA I ENGINYERIA INDUSTRIAL

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

6 ECTS = 25x6 = 150 hores de treball 
40% --> 60 hores presencials 
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 El materials es proporcionaran en Anglès. 
L'assignatura s'impartirà un 80% en Català i un 20% en Castellà
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

CORES PRADO, FERNANDO fernando.cores@udl.cat 6

LERIDA MONSO, JOSEP LLUIS joseplluis.lerida@udl.cat 0

Informació complementària de l'assignatura

L'assignatura és imminentment pràctica, per la qual cosa les pràctiques i els treballs tindran un pes important. El
llenguatge de programació amb que treballarem principalment és JAVA. No obstant, quan parlem d'aplicacions
distribuïdes és tan important la programació com el disseny de l'aplicació, per la qual cosa també aplicarem de
forma intensiva els conceptes d'enginyeria del programari.

Per poder seguir l'assignatura és imprescindible que els estudiants tinguin bons fonaments de programació en
Java. És molt més difícil, aprendre a desenvolupar programes distribuïts si no es domina prèviament la
programació seqüencial. En l'assignatura es dóna per descomptat que els estudiants són capaços de dissenyar,
desenvolupar i depurar aplicacions seqüencials de dificultat mitjana sense problemes.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Introduir els conceptes bàsics sobre la computació distribuïda i l'organització dels sistemes distribuïts.
Proporcionar una visió general de les principals arquitectures de computació distribuïdes i el seu impacte
sobre les tecnologies de la informació.
Assimilar els principis fonamentals i els diferents tipus de models subjacents als aspectes de funcionament
de la computació distribuïda.
Conèixer els principals paradigmes de computació distribuïda i entendre els seus punts forts , els seus
desavantatges i principals àmbits d'aplicació.
Comprendre els reptes tecnològics que representen la utilització , el disseny i la implementació dels
sistemes distribuïts.
Proporcionar una visió general dels sistemes distribuïts , analitzant diferents casos d'estudi i aplicant-los per
a resoldre problemes reals en diferents àmbits de la computació distribuïda.
Desenvolupar les habilitats de disseny i anàlisi dels sistemes distribuïts que ajudin a comprendre , avaluar
la qualitat les solucions proposades.
Incentivar l'adopció del model distribuït per a la compartició de recursos a gran escala de forma transparent i
independent de la seva ubicació física.

Competències

Competències estratègiques de la UdL:

CT2. Adquirir un domini significatiu d'una llengua estrangera, especialment de l'anglès.
CT3. Adquirir capacitació en l'ús de les noves tecnologies i de les tecnologies de la informació i la
comunicació.

Competències transversals EPS:

EPS11. Capacitat de comprendre les necessitats de l'usuari expressades en un llenguatge no tècnic.
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Competències específiques:

GII-TI2. Capacitat per seleccionar, dissenyar, desplegar, integrar, avaluar, construir, gestionar, explotar i
mantenir les tecnologies de maquinari, programari i xarxes, dins dels paràmetres de cost i qualitat adequats.
GII-T5. Capacitat per seleccionar, desplegar, integrar i gestionar sistemes d'informació que satisfacin les
necessitats de l'organització, amb els criteris de cost i qualitat identificats.
GII-TI6. Capacitat de concebre sistemes, aplicacions i serveis basats en tecnologies de xarxa, incloent
Internet, web, comerç electrònic, multimèdia, serveis interactius i computació mòbil.

Continguts fonamentals de l'assignatura

1. Introducció a la computació distribuïda
1. Definicions i conceptes
2. Reptes Computació Distribuïda
3. Tipus Sistemes Distribuïts

1. Sistemes de Computació Distribuïda
2. Sistemes d'Informació Distribuïts
3. Sistemes Encastat Distribuïts

4. Arquitectures Sistemes Distribuïts
 

2. Paradigmes de Computació Distribuïda
1. Pas de missatges
2. Client-servidor
3. Peer-to-Peer
4. Sistemes de Missatges
5. RPC (Remote Procedure Call)
6. Objectes distribuïts
7. Agents Mòbils
8. Basat en components
9. Orientat a Serveis

 
3. Objectes distribuïts e invocació remota

1. Introducció
2. Paradigma d'objectes distribuïts
3. RMI: Invocació remota a mètodes.
4. RMI Avançat

1. Callbacks
2. Gestió Seguretat en RMI

 
4. Aplicacions distribuïdes orientades a serveis

1. Introducció als WS
2. Protocols de comunicació sobre WS: SOAP i REST
3. Persistecia de dades
4. Integració d'aplicacions

Eixos metodològics de l'assignatura

Classes Teoria virutals (3 crèdits)

Lliçó magistral: classes basades en anotacions i transparències on es presentaran els conceptes de
l'assignatura.
Problemes:  Els conceptes de l'assignatura es treballaran mitjançant una sèrie de problemes que es
resoldran de forma cooperativa i que ajudaran a assimilar  els conceptes clau.
Casos d'ús: S'aplicaran les tècniques vistes en classe a exemples reals i s'analitzarà el seu impacte sobre
el rendiment de les aplicacions.
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Classes Laboratori Virtuals (3 crèdits)

Classes dirigides i seguiment personalitzat per grups de pràctiques
Pràctiques de laboratori: es presentaran les tecnologies i APIs de programació distribuïda i es treballaran de
forma pràctica mitjançant tutorials i exemples.
Problemes: Realització i correcció de problemes relacionats tant amb la part teòrica com a pràctica de
l'assignatura.

Treball Autònom (no presencial):

Les pràctiques i els problemes es completaran fora de l'horari de classe.
Eina Fòrum. En aquest espai l'alumne pot plantejar dubtes relatius als continguts vistos en les sessions de
Teoria i Laboratori així com plantejar tota mena de dubtes sobre el projecte. S'anima a tots els estudiants a
participar en la solució dels dubtes dels seus companys. El professorat participa per fer aclariments o
resoldre aquells dubtes que no tenen cap resposta per part dels estudiants.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Consulteu la planificació de l'assignatura en el següent document: https://cv.udl.cat/access/content/group/102027-
2021/Planificacion_CDA_2021.pdf

 

 

 

Sistema d'avaluació

L'assignatura es supera amb una nota final superior a 5. La nota final s'obté de la suma de les notes obtingudes a
cadascuna de les parts: Examen, Oral, Activitats, Projecte i Participació a l'aula. La copia de qualsevol activitat
pràctica suposarà el suspens de l'assignatura.

Objectius Activitats d'Avaluació % Dates O/V (1) I/G (2) Observacions

Tema 1 Examen1. Prova escrita 15 Setmana 9 O I  

Tema 3 - 4 Examen2. Validació Projecte  Setmana 16 o 17 O I  

Tema 1 Oral. Activitats Orals
10
 

 O I  

Tema 1, 2 A. Activitats 20  O I/G  

Tema 1 - 4 P. Projecte 55  O G  

 Participació 5  V I  

Recuperació.
Temes
1, 2, 3, 4

Examen recuperació. (*) 55 Setmana 19 V I  

NotaFinal = Examen1 + Oral + Activitats + Projecte

(1) Obligatòria / Voluntària
(2) Individual / Grupal

(*) A la 19a setmana es podrà recuperar mitjançant un examen de validació la nota del Projecte o demanar el
lliurament o millora d'alguna Activitats (A) i/o Projecte (P).

Bibliografia i recursos d'informació
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Bibliografia Bàsica:

Coulouris G, Dollimore J., Kindberg T.: “Sistemas distribuidos: Conceptos y diseño”; Addison-Wesley, 2001.
M.L. Liu, “Computación distribuida”. Edt. Addison Wesley, 2004
M. Ben-Ari, "Principles of Concurrent and Distributed Programming", Addison-Wesley, 2nd Edition, 2006
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