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Unitat responsable: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona
Unitat que imparteix: 701 - DAC - Departament d'Arquitectura de Computadors.

Titulació: GRAU EN ENGINYERIA DE TECNOLOGIES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIÓ (Pla 2015). (Assignatura
optativa).

Curs: 2022 Crèdits ECTS: 2.0 Idiomes: Català

PROFESSORAT

Professorat responsable: Consultar aquí / See here:
https://telecos.upc.edu/ca/estudis/curs-actual/professorat-responsables-coordinadors/respon
sables-assignatura

Altres: Consultar aquí / See here:
https://telecos.upc.edu/ca/estudis/curs-actual/professorat-responsables-coordinadors/profess
orat-assignat-idioma

CAPACITATS PRÈVIES

Es recomanable haver cursat i aprovat POO (Programació Orientada a Objectes).

METODOLOGIES DOCENTS

Primera part: Aprenentatge basat en problemes
Segona part: Realització d'un projecte

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

En acabar l'assignatura, l'estudiant:
1) Tindrà familiaritat amb l'entorn de programació Spyder.
2) Donat un subconjunt de construccions i primitives del llenguatge, l'estudiant sabrà resoldre un problema de programació.
3) Haurà millorat les seves habilitats de programació algorísmica.
4) Tindrà nocions de programació científica en Python - NumPy (estil Matlab).
5) Tindrà nocions de les primitives gràfiques de Matplotlib (gràfiques estil Matlab).
6) Haurà construit un projecte guiat de dimensions mitjanes en Python.
7) Haurà treballat en un projecte que il·lustra l?arquitectura d?aplicacions MVC (Model-Visió-Control).

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup petit 20,0 40.00

Hores aprenentatge autònom 30,0 60.00

Dedicació total: 50 h
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CONTINGUTS

Continguts

Descripció:
Python
- L'intèrpret. Python, llenguatge no tipificat.
- Dades i variables. Objectes i referències (en Python tot són objectes). Dades mutables i immutables.
- Sentèncie elementals: assignació multiple, control de fluxe
- Crida a funcions i invocació a objectes. Pas per referència.
- Estructures de dades: String. Tuple. List, map, set. Sequences.
- List Comprehensions
- Moduls en Python: funcions i classes.
- Herència. En Python tot és polimòrfic.
- Excepcions

NumPy
- Arrays i càlcul matricial. Algunes primitives bàsiques.

Matplotlib
- Plot, scatter plot, ticks, labels, etc.

Activitats vinculades:
Sessions de treball de laboratori, guiades. Per exemple: es formularà un problema concret, relacionat amb el projecte, es
proposara un conjunt de primitives que permeten resoldre'l i es compararà la solució amb la solució equivalent utilitzant NumPy.

Dedicació: 20h
Grup mitjà/Pràctiques: 20h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Per assistència (més de dos sessions no justificades s'avalua com NP).  La nota concreta es decideix per auto-avaluació dels
estudiants, consensuada amb el professor, i en base a treballs específics.

RECURSOS

Enllaç web:
- Nom recurs. Recurs

Altres recursos:
The Python Tutorial: https://docs.python.org/2/tutorial/index.html />Tutorial interactiu: https://www.learnpython.org/
NumPy  quickstart  tutorial:  https://docs.scipy.org/doc/numpy-dev/user/quickstart.html  />Matplotlib  tutorial:
https://matplotlib.org/users/pyplot_tutorial.html  />
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