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Objetivos

A unidade curricular visa fornecer aos alunos os conhecimentos essenciais para o desenvolvimento de aplicacoes
concorrentes e distribuidas. Nomeadamente as principais tecnicas usadas para a programacao concorrente, os
seus problemas e possiveis abordagens.
Resultados da Aprendizagem
No final da Unidade Curricular, os alunos serao capazes de desenvolver aplicacoes com capacidades concorrentes,
isto e, tirar proveito dos multiplos processadores (cores) existentes nos computadores actuais, assim como
desenvolver aplicacoes distribuidas, isto e, aplicacoes que interagem com outras aplicacoes na Internet.
Conteúdos Programáticos

Sistemas concorrentes
Processos e Threads
Partilha de memoria versus passagem de mensagens;
Modelacao de sistemas concorrentes: estados, accoes, nao-determinismo;
Concorrencia em memoria partilhada:
Seccoes Criticas e Atomicidade das Operacoes
Exclusao mutua: fechos, semaforos, e monitores
Falhas no progresso da execucao: Deadlocks, Starvation
Problemas classicos de sincronizacao: Produtor-Consumidor, Leitores-Escritores, Jantar de Filosofos
Concorrencia na Comunicacao por Troca de Mensagens
Modelo de comunicacao e sincronia
Modelo de concorrencia por actores
Aplicacao pratica usando framework de programação distribuída (Hadoop Spark)
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Métodos de Ensino e de Aprendizagem

O desenvolvimento de aplicacoes com capacidade para tirar proveito dos actuais processadores com multiplos
nucleos requer o conhecimento das tecnicas de programacao concorrente, que e o principal topico abordado neste
programa. Adicionalmente, a comunicacao entre aplicacoes distribuidas requer outras tecnicas que por sua vez
tambem fazem parte do programa, especificamente na programacao distribuida.

Métodos de Avaliação

A avaliacao desta UC consistira na realizacao de 2 trabalhos praticos, abordando todo o programa proposto. Os
trabalhos serao realizados em grupo durante o periodo lectivo.
Existe uma nota mínima de avaliação de 7 valores a cada componente.
A avaliacao fora da epoca normal esta sujeita a reducao de 5 valores dos componentes entregues.

