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DATU OROKORRAK

Titulazioa INFORMATIKAKO INGENIARITZA GRADUA Arloa KONPUTAGAILUEN INGENIARITZA

Seihilabetea 2 Ikasturtea 3 Aipamena /
EspezialitateaIzaera HAUTAZKOA

Plana 2017 Modalitatea Presentzial
egokitua

Hizkuntza EUSKARA

Kredituak 4,5 Ordu/aste 3,75 Orduak guztira 67,5 irakastordu + 45 irak. gabeko ordu = 112,5
ordu guztira

IRAKASLEAK
 (Ez dago irakaslerik)

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
  Ikasgaiak

(Ez da beharrezkoa aurretiaz ikasgai zehatzik gainditzea)

  Ezagutzak
(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
  VERIFICA KONPETENTZIAK

ESPEZIFIKOAK
GIE202 - Prozesagailu bereziak eta sistema txertatuak garatzeko ahalmena, eta sistema horien softwarea garatu eta optimizatzeko
ahalmena
GIE205 - Aplikazio txertatuei eta denbora errealekoei eusteko hardware eta software plataformarik egokienak analizatu, ebaluatu eta
hautatzeko gaitasuna
OROKORRAK
GIGC04 - Sistema, zerbitzu eta aplikazio informatikoak garatzeko hardware eta software plataformak definitu, ebaluatu ea hautatzeko
ahalmena
GIGC05 - Sistema, zerbitzu eta aplikazio informatikoak sortu, garatu eta mantentzeko ahalmena, softwarearen ingeniaritzaren metodoak
erabiliz, kalitatea segurtatzeko tresna moduan
GIGC06 - Sistema edo arkitektura informatiko zentralizatuak edo banatuak sortu eta garatzeko ahalmena. Hardwarea, softwarea eta sareak
integratuz
GIGC08 - Metodo eta teknologia berriak ikasteko eta garatzeko ahalmena ematen duten oinarrizko gaiak eta teknologiak ezagutzea, baita
moldagarritasuna emango dietenak ere, egoera berrietara egokitzeko
GIGC10 - Neurketak, kalkuluak, balorazioak, tasazioak, peritazioak, azterketak, txostenak, zereginen planifikazioa eta informatikako anteko
beste lan batzuk egiteko ezagutzak
GIGC11 - Soluzio teknikoen inpaktu sozial eta ingurumenekoa aztertu eta baloratzeko ahalmena, Informatikako Ingeniari Teknikoaren
jardueraren erantzukizun etikoa eta profesionala ulertuta
GIGC12 - Ekonomiaren eta giza baliabideen, eta proiektu antolamendu eta planifikazioaren gaineko oinarrizko elementuak ezagutzea eta
aplikatzea, baita informatikako proiektuen eremuko lege, arau eta antzekoak ere
OINARRIZKOAK
G_CB2 - Ikasleek ezagutzak beren lanean edo bokazioan modu profesionalean aplikatzen jakitea, eta argudioak landuz eta defendatuz eta
norberaren ikasketa arloan arazoak konponduz frogatu ohi diren konpetentziak edukitzea.
G_CB4 - Ikasleek informazioa, ideiak, arazoak eta irtenbideak transmititu ahal izatea publiko espezializatuari zein espezializatu gabeari.
G_CB5 - Ikasleek aurrerago ikasketei autonomia maila handiarekin ekiteko beharrezko ikasketa trebetasunak garatzea.

IKASTE-EMAITZAK
  

  

  RGI334  Mikroprozesagailuaren egitura ezagutzea

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banakako eta/edo taldekako proiektuei/praktikei/erronkei/egindako kasuen azterketari/ikerketa
esperimentalei buruzko memoriak, txostenak, aurkezpenak, ikus-entzunezko materiala eta abar
garatzea eta idaztea

2 h. 4 h. 6 h.

Irakaslearen aurkezpena ikasgelan, eskola parte-hartzaileetan, irakasgaiekin lotutako
kontzeptuak eta prozedurak aurkeztuz

6 h. 6 h.

Ariketak egitea eta problemak ebaztea, banaka eta/edo taldean 4 h. 3 h. 7 h.

Lantegietan eta/edo laborategietan praktikak egitea, banaka eta/edo ekipoetan 9 h. 7 h. 16 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Ariketak egiteko txostenak, kasuen azterketa,
ordenagailu-praktikak, simulazio-praktikak, laborategiko
praktikak, seihilekoko proiektuak, erronkak eta arazoak

%40

Banakako proba idatziak eta/edo ahozkoak, edo banakako
kodetze-/programazio-probak

%60

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Froga idatziak, kodifikazio/programaziokoak eta ahozko
indibidualak ikasgaiari buruzko konpetentzia teknikoak
ebaluatzeko
Oharrak: Kontrol puntuan 5-era iritsi ez direnak aurkeztu beharko

dira. Kontrol puntua %25 eta errekuperaketa %75 balioa izango
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Oharrak: Gutxieneko nota: 5 dute.

IO - Irakastorduak: 21 h.
IG - Irak. gabekoak: 14 h.
OG - Orduak guztira: 35 h.

 
  

  

  RGI335  Memoria eta periferikoen mapatzeak eta irakurketak ulertzeko eta garatzeko gai izatea.

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banakako eta/edo taldekako proiektuei/praktikei/erronkei/egindako kasuen azterketari/ikerketa
esperimentalei buruzko memoriak, txostenak, aurkezpenak, ikus-entzunezko materiala eta abar
garatzea eta idaztea

,5 h. 1 h. 1,5 h.

Irakaslearen aurkezpena ikasgelan, eskola parte-hartzaileetan, irakasgaiekin lotutako
kontzeptuak eta prozedurak aurkeztuz

1,5 h. 1,5 h.

Ariketak egitea eta problemak ebaztea, banaka eta/edo taldean 1 h. ,5 h. 1,5 h.

Lantegietan eta/edo laborategietan praktikak egitea, banaka eta/edo ekipoetan 2,5 h. 1,5 h. 4 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Ariketak egiteko txostenak, kasuen azterketa,
ordenagailu-praktikak, simulazio-praktikak, laborategiko
praktikak, seihilekoko proiektuak, erronkak eta arazoak

%40

Banakako proba idatziak eta/edo ahozkoak, edo banakako
kodetze-/programazio-probak

%60

Oharrak: Gutxieneko nota: 5

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Froga idatziak, kodifikazio/programaziokoak eta ahozko
indibidualak ikasgaiari buruzko konpetentzia teknikoak
ebaluatzeko
Oharrak: Kontrol puntuan 5-era iritsi ez direnak aurkeztu beharko

dira. Kontrol puntua %25 eta errekuperaketa %75 balioa izango
dute.

IO - Irakastorduak: 5,5 h.
IG - Irak. gabekoak: 3 h.
OG - Orduak guztira: 8,5 h.

 
  

  

  RGI336  Gaur egungo mikrokontrolagailuen egitura ulertzeko eta erabiltzeko gai izatea.

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banakako eta/edo taldekako proiektuei/praktikei/erronkei/egindako kasuen azterketari/ikerketa
esperimentalei buruzko memoriak, txostenak, aurkezpenak, ikus-entzunezko materiala eta abar
garatzea eta idaztea

2 h. 4 h. 6 h.

Irakaslearen aurkezpena ikasgelan, eskola parte-hartzaileetan, irakasgaiekin lotutako
kontzeptuak eta prozedurak aurkeztuz

7 h. 7 h.

Ariketak egitea eta problemak ebaztea, banaka eta/edo taldean 5 h. 4 h. 9 h.

Lantegietan eta/edo laborategietan praktikak egitea, banaka eta/edo ekipoetan 11 h. 9 h. 20 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Ariketak egiteko txostenak, kasuen azterketa,
ordenagailu-praktikak, simulazio-praktikak, laborategiko
praktikak, seihilekoko proiektuak, erronkak eta arazoak

%40

Banakako proba idatziak eta/edo ahozkoak, edo banakako
kodetze-/programazio-probak

%60

Oharrak: Gutxieneko nota: 5

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Froga idatziak, kodifikazio/programaziokoak eta ahozko
indibidualak ikasgaiari buruzko konpetentzia teknikoak
ebaluatzeko
Oharrak: Kontrol puntuan 5-era iritsi ez direnak aurkeztu beharko

dira. Kontrol puntua %25 eta errekuperaketa %75 balioa izango
dute.

IO - Irakastorduak: 25 h.
IG - Irak. gabekoak: 17 h.
OG - Orduak guztira: 42 h.

 
  

  

  RGI337  Hainbat arkitekturarekin bateragarria den eta horietara eraman daitekeen kode bat sortzeko gai izatea.
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  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banakako eta/edo taldekako proiektuei/praktikei/erronkei/egindako kasuen azterketari/ikerketa
esperimentalei buruzko memoriak, txostenak, aurkezpenak, ikus-entzunezko materiala eta abar
garatzea eta idaztea

2 h. 3 h. 5 h.

Irakaslearen aurkezpena ikasgelan, eskola parte-hartzaileetan, irakasgaiekin lotutako
kontzeptuak eta prozedurak aurkeztuz

4 h. 4 h.

Ariketak egitea eta problemak ebaztea, banaka eta/edo taldean 3 h. 2 h. 5 h.

Lantegietan eta/edo laborategietan praktikak egitea, banaka eta/edo ekipoetan 7 h. 6 h. 13 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Ariketak egiteko txostenak, kasuen azterketa,
ordenagailu-praktikak, simulazio-praktikak, laborategiko
praktikak, seihilekoko proiektuak, erronkak eta arazoak

%40

Banakako proba idatziak eta/edo ahozkoak, edo banakako
kodetze-/programazio-probak

%60

Oharrak: Gutxieneko nota: 5

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak: Kontrol puntuan 5-era iritsi ez direnak aurkeztu beharko
dira. Kontrol puntua %25 eta errekuperaketa %75 balioa izango
dute.

IO - Irakastorduak: 16 h.
IG - Irak. gabekoak: 11 h.
OG - Orduak guztira: 27 h.

 

EDUKIAK

1. Memoria egiturak

1. Harvard vs Von Neumann

2. Memoria mapa

3. Cache-ak

4. Memoria birtuala

1. TLB-a

5. MPU eta MMU-ak

6. Memoria babesak eta domeinuak

7. Adibidea: Cortex A9 baten MMU-a

2. Prozesagailu anitzeko sistemak

1. SISD,SIMD,MISD eta MIMD ereduak

2. Cache-ak 

3. Cache-koherentzia eta Konsistentzia

1. Koherentzia protokoloak

4. Snooping Control-ak

5. Cortex A9 MPCore-en SCU-a

3. Salbuespen  eta Etendura sistema aurreratuak

1. Etendurak eta kontextu aldaketak

2. VIC-ak, NVIC-ak eta GIC-ak

3. Tail chaining-a

4. Etendura abiaraketa (nested interrupts)

5. Etendura abiaraketak GIC-etan (Cortex A9)

6. ARM GIC arkitektura

7. Zynq-aren Prozesagaiu anitzeko GIC arkitektura
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8. Software etendurak

4. Memoria erabilera zuzena (DMA)

1. DMA funtzionamendua

2. Zynq-aren DMA sistema

5. Bootloader-ak eta sistema eragileak

1. Bootloader-en funtzionamendua

2. Prozesagailu anitzeko bootloader-ak

3. Zynq-aren bootloader sistema

4. SMP eta AMP sistemak

5. Aplikazio-Aplikazio AMP sistemak

6. Sistema eragileak

1. FreeRTOS sistema eragilea

2. uBoot eta Linux

7. FreeRTOS-Aplikazio eta FreeRTOS-FreeRTOS AMP sistema adibideak

8. Sistema eragileentzako driver-ak

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
  Baliabide didaktikoak

Ikasgaiaren apunteak
Laborategiak
Moodle plataforma
Titulazioaren software espezifikoa

  Bibliografia
http://katalogoa.mondragon.edu/janium-bin/janium_login_opac_re_ln
k.pl?grupo=INFORMATICA32&ejecuta=25&
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