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Continguts

Teoria
Competències de la titulació a les que contribueix el contingut:
Descripció:
Objectius
L'objectiu de l'assignatura és aconseguir que l'estudiant comprengui la problemàtica particular dels sistemes de
temps real, i les característiques que els diferencien d'altres sistemes informàtics.
S'aprendran els mètodes més importants que s'utilitzen per desenvolupar sistemes de temps real amb un elevat
grau de fiabilitat, especialment els que es refereixen a la mesura del temps, la planificació de l'ús dels recursos, la
prevenció i la tolerància a fallades, i l'organització del programari i la seva aplicació. Es contemplaran de forma
especial les aplicacions de control de processos. Es plantejaran diverses tècniques per desenvolupar aquestes
aplicacions i s'establiran els mecanismes necessaris per avaluar-ne les seves prestacions. Es mostraran algunes
eines (llenguatges de programació i sistemes operatius) adequades per a la realització de sistemes de temps real
i s'estudiaran els conceptes teòrics necessaris per abordar la realització de sistemes informàtics amb un
comportament temporal determinista.
Continguts
1. Introducció als sistemes informàtics de temps real.
1.1 Definició de sistema de temps real.
1.2 Exemples de sistemes de temps real.
1.3 Característiques dels sistemes de temps real.
1.4 Tipus de sistemes de temps real
1.5 Programació dels sistemes de temps real: sistemes operatius i llenguatges de programació.
2. Sistemes operatius multiprogramats
2.1 Introducció.
2.2 RTOS. Idea de deadline.
2.3 Memòria.
2.4 Entrada/Sortida.
2.5 Processos, concurrència i comunicació.
2.6 Llenguatges i sistemes operatius de temps real.
3. Sistemes cíclics.
3.1 Conceptes i metodologia
3.2 Planificació cíclica
3.3 Segmentació de tasques
3.4 Construcció del pla d'execució cíclic
3.5 Programació de l'executiu cíclic
4. Gestió del temps
4.1 Sistemes de referència de temps
4.2 Rellotges, retards i límits temporals
4.3 Requeriments temporals
4.4 Tolerància a fallades
5. Planificació de tasques
5.1 Conceptes i metodologia
5.2 Planificació amb prioritats fixes
5.3 Interacció entre tasques
5.4 Planificació amb prioritats dinàmiques
5.5 Model de tasques generalitzat
6. Multiprogramació
6.1 Gestió de processos i memòria
6.2 Sincronització i comunicació entre preocessos
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Sistema de qualificació
La qualificació de l'assignatura té en compte tot el treball realitzat al llarg del curs.
La qualificació final s'obté d'aplicar la fórmula següent:
NF = 0.35 Q1 + 0.35 Q2 + 0.3 Q3
on:
Q1=nota de la primera prova parcial.
Q2=nota de la segona prova parcial.
Q3=nota de les pràctiques de laboratori.
NF=nota final de l'assignatura.
Bibliografia
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