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Introducció

Aquesta assignatura pretén donar una visió global i profunda dels sistemes

encastats posant èmfasi en aquells aspectes que els caracteritzen. Malgrat que

l'objectiu de l'assignatura és que l'estudiant aprengui a desenvolupar aplicaci-

ons per a sistemes encastats, els mòduls didàctics s'enfoquen a donar un co-

neixement teòric complementari del que es vol assolir durant el curs. Així,

doncs, es parteix d'una breu introducció que ubica el context dels sistemes

encastats, la seva importància, les seves aplicacions i el procés bàsic de desen-

volupament.

L'eix troncal del curs s'estructura en els tres mòduls centrals: el mòdul "El ma-

quinari: arquitectura i components" ens introdueix els conceptes fonamentals

del maquinari que integren un sistema encastat. S'hi presenten els fonaments

bàsics del maquinari, com són els subsistemes de procés i de memòria, els bu-

sos de comunicacions i les interfícies d'entrada/sortida. Cal remarcar que al-

guns conceptes presentats en aquest mòdul ja han estat introduïts amb ante-

rioritat en altres assignatures relacionades amb l'arquitectura de computadors,

però l'enfocament del present mòdul és específic per als sistemes encastats o

de propòsit específic i posa èmfasi en aquells aspectes clau que els diferencien

de la resta de sistemes.

El mòdul "El programari" presenta de manera acurada els aspectes relacionats

amb el programari d'un sistema encastat: des del model de programació, pas-

sant per esquemes algorísmics i consideracions més específiques derivades de

les restriccions d'aquests sistemes. Cal dir que és molt important conèixer els

models de programació d'aquesta mena de sistemes, ja que difereixen en molts

casos de les tècniques mes usades en el desenvolupament d'aplicacions al qual

s'està habituat. Per exemple, les restriccions de memòria en molts casos fan

necessari una estructuració determinada del codi o l'ús de determinades tèc-

niques o patrons.

El mòdul "Sistemes operatius encastats" ens endinsa en el món dels sistemes

operatius orientats específics per a sistemes encastats. Amb un enfocament

pràctic, guia l'estudiant de manera incremental a través de les tècniques més

utilitzades per a operar un sistema encastat. En aquest mòdul també es pre-

senten els drivers, peces de programari que interactuen amb el maquinari i

l'abstrauen. Finalment, el mòdul ens presenta alguns dels sistemes operatius

més usats en l'àmbit dels sistemes de propòsit específic.

Un dels aspectes més oblidats en el desenvolupament de programari és el de

l'avaluació o test. En els sistemes encastats pren especial importància la seva

verificació, ja que acostumen a ser sistemes amb funcionament desatès i mol-

tes vegades en temps real. El mòdul "Simulació i test" ens introdueix les eines
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de què disposa un desenvolupador d'aplicacions per a sistemes encastats per

a dur a terme la seva feina. A més a més, el mòdul presenta un conjunt de

metodologies per a la verificació de programari.
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Objectius

L'estudi d'aquesta assignatura us permetrà assolir els objectius següents:

1. Conèixer els aspectes que caracteritzen un sistema encastat i les seves apli-

cacions.

2. Conèixer els components i l'arquitectura de maquinari dels sistemes en-

castats.

3. Conèixer les particularitats i les tècniques de desenvolupament de progra-

mari per a sistemes de propòsit específic.

4. Conèixer els sistemes operatius que regeixen el funcionament d'un sistema

encastat.

5. Conèixer les tècniques i les eines habituals per a la verificació de progra-

mari específic per a sistemes encastats.

6. Saber preparar una cadena de desenvolupament específica per a una pla-

taforma o per a un sistema encastat.

7. Saber desenvolupar una aplicació bàsica per a un sistema encastat.
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Continguts
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Introducció als sistemes encastats
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4. Aplicacions

5. Consideracions de disseny

6. El procés de desenvolupament
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El maquinari: arquitectura i components
José López Vicario i Antoni Morell Pérez

1. Arquitectura del sistema

2. Components dels sistemes encastats

3. Comunicació amb l'exterior

4. Subsistema d'alimentació

5. Detecció d'errors de maquinari

Mòdul didàctic 3
El programari
Francisco Hernández Ramírez i Juan Daniel Prades García

1. Qüestions preliminars

2. Conceptes bàsics del programari per a sistemes encastats

3. Models de programació

Mòdul didàctic 4
Sistemes operatius encastats
José María Gómez Cama

1. Un cas bàsic introductori

2. Elements d'un sistema operatiu

3. El gestor de processos

4. Sistemes en temps real

5. Controladors de perifèrics

6. Sistemes operatius i biblioteques de suport
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Simulació i test
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1. Eines de desenvolupament

2. Simuladors

3. Metodologies de verificació i test
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