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Competències de la titulació a les que contribueix l'assignatura

Responsable: MARIUS FLAQUER MOLINA

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2012

GRAU EN ENGINYERIA TELEMÀTICA (Pla 2010). (Unitat docent Obligatòria) 
GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA (Pla 2010). (Unitat docent Obligatòria) 

6 Idiomes docència:  Català

Unitat responsable: 840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

Titulació:

Professorat

Específiques:
1. CEFC1: Capacitat per dissenyar, desenvolupar, seleccionar i avaluar aplicacions i sistemes informàtics, assegurant la
seva fiabilitat, seguretat i qualitat, d'acord amb principis ètics ia la legislació i normativa vigent.
2. CEFC13: Coneixement i aplicació de les eines necessàries per a l'emmagatzematge, processament i accés als 
sistemes d'informació, inclosos els basats en web.
3. CEFC14: Coneixement i aplicació dels principis fonamentals i tècniques bàsiques de la programació paral.lela, 
concurrent, distribuïda i de temps real.
4. CEFC2: Capacitat per planificar, concebre, desplegar i dirigir projectes, serveis i sistemes informàtics en tots els 
àmbits, liderant la seva posada en marxa i la seva millora contínua i valorant el seu impacte econòmic i social.
5. CEFC4: Capacitat per elaborar el plec de condicions tècniques d'una instal lació informàtica que compleixi els 
estàndards i normatives vigents.
6. CEFC7: Coneixement, disseny i utilització de forma eficient els tipus i estructures de dades més adequats a la 
resolució d'un problema.
7. CEFC8: Capacitat per analitzar, dissenyar, construir i mantenir aplicacions de forma robusta, segura i eficient, triant
el paradigma i els llenguatges de programació més adequats.
8. CEFC9: Capacitat de conèixer, comprendre i avaluar l'estructura i arquitectura dels computadors, així com els 
components bàsics que els conformen.

Requisits

haver cursat Fonaments d'Ordinadors
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En acabar l'assignatura l'alumne ha de ser capaç de:
1.- traduir rutines i/o fragments de codi d'alt nivell a assemblador d'una màquina real (IA32) i enllaçar rutines en 
assemblador amb un llenguatge d'alt nivell (C) fent servir la Interfície Binària d'Aplicacions de Linux.
2.- descriure l'estructura interna i el funcionament dels principals components de la jerarquia de memòria i les tècniques 
per a millorar-ne el rendiment.
3.- descriure el funcionament i utilitzar els principals mecanismes de detecció i correcció d'errors.
4.- descriure l'estructura i funcionament dels sistemes d'emmagatzematge de dades i avaluar-ne la fiabilitat.
5.- descriure la taxonomia dels llenguatges màquina (ISA) i els trets característics dels diferents paradigmes (com ara 
RISC-CISC).
6.- descriure les tècniques emprades en el disseny de computadors basades en paral·lelisme (com ara: segmentació, 
processadors superescalars, processadors VLIW, extensions vectorials i SIMD, processadors multifil, multiprocessadors i 
multicomputadors) i els seus principis de funcionament.
7.- d'avaluar el rendiment de fragments de codi i/o aplicacions (tant en assemblador com en alt nivell) tenint en compte 
components com: la jerarquia de memòria, els sistemes d'emmagatzematge, el disseny del llenguatge màquina (ISA) i les
principals tècniques de disseny de processadors basades en paral·lelisme.
8.- avaluar l'impacte en la potència i el consum energètic de fragments de codi i/o aplicacions (tant en assemblador com 
en alt nivell) tenint en compte components com: la jerarquia de memòria, els sistemes d'emmagatzematge, el disseny del
llenguatge màquina (ISA) i les principals tècniques de disseny de processadors basades en paral·lelisme.
9.- aplicar optimitzacions senzilles en fragments de codi per tal de millorar-ne el rendiment i/o consum tenint en compte: 
la jerarquia de memòria, els sistemes d'emmagatzematge, el disseny del llenguatge màquina (ISA) i les principals 
tècniques de disseny de processadors basades en paral·lelisme.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Dedicació total: 150h Grup gran/Teoria: 

Grup mitjà/Pràctiques: 

Grup petit/Laboratori: 

Activitats dirigides: 

Aprenentatge autònom: 

40h  

0h 

12h  

8h  

90h  

  26.67% 

   0.00% 

   8.00% 

   5.33% 

  60.00% 

Hores totals de dedicació de l'estudiantat

Tots els conceptes teòrics de la matèria seran exposats en classes de teoria (grups gros). En aquestes classes, i a 
discreció del docents impartidors, hom també resoldrà exercicis i problemes de caire més pràctic. Així mateix, i sempre a 
discreció dels impartidors, hom podrà demanar als estudiants que resolguin, individualment o en grup, problemes i/o 
exercicis breus. Aquestes activitats, que per llur naturalesa d'optativitat i brevetat no apareixen pas reflectides a la llista 
anterior, serviran a l'estudiant com a eina d'autoavaluació del seu coneixement dels continguts de la matèria i podran 
ésser utilitzades pel docent per a prendre decisions, en un sentit o en l'altre,  sobre la qualificació final de l'estudiant.
Els conceptes de caire més pràctic i tot allò que en essència hom pugui considerar l'aplicació pràctica dels conceptes 
teòrics seran treballats en grups petits (de laboratori). A les sessions programades a aquest efecte es donaran les eines 
escaients per a resoldre les activitats programades, bo i que hom espera que aquestes s'allarguin en el temps més enllà 
de les hores programades de laboratori i que, en conseqüència, els estudiants les hagin de finalitzar durant el temps 
d'aprenentatge autònom.
Sempre que hom consideri escaient es posarà a disposició dels estudiants activitats de caire totalment opcional que 
l'ajudin a preparar i a preparar-se per a les de caire obligatori.

Metodologies docents
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Continguts

1.1 Cost
· Procés de creació d'un xip
1.2 Rendiment
· Latència, Amplada de banda
· Temps d'execució, IPC, CPI, MIPS, MFLOPS
· Temps CPU, Wall Time, Temps de resposta, Throughput
· Speed-up, Llei d'Amdhal
· Benchmarks, Top 500
1.2 Consum
· Potència, Energia i Eficiència energètica
· Green 500
1.3 Fiabilitat
· Fiabilitat, taxa de fallades, MTTF, MTTR, MTBF
· Disponibilitat

2.1 Introducció al llenguatge màquina IA32 
· Registres
· Modes
· Flags
· Instruccions
2.2 Estructures de control
2.3 Estructures de dades
· Vectors i matrius.
· Structs
2.4 Subrutines
2.5 Instruccions SIMD

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Pràctiques
Primer examen parcial

Descripció:

Descripció:

Fonaments de disseny i avaluació de 
computadors

Interfície alt nivell-assemblador

Dedicació: 13h 

Dedicació: 41h 

Grup gran/Teoria: 4h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 6h 

Grup gran/Teoria: 7h 
Grup petit/Laboratori: 6h 
Activitats dirigides: 3h 
Aprenentatge autònom: 25h 
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3.1 Conceptes basics de memòria cache
· Repàs de conceptes bàsics: Localitat, Correspondència (mapping), reemplaçament, escriptures.
· Mesures de rendiment
· Accions en cas de fallada: cronogrames
· Influència dels paràmetres: mida, associativitat, multinivell
3.2 Memòria Virtual
· Repàs memòria virtual
· Cache i memòria virtual
· Virtualització
3.3 Conceptes avançats de memòria cache
· Caches petites i simples
· Predicció de vies
· Trace caches
· Caches segmentades
· Caches no blocants
· Multibanc
· Continuació anticipada, mot crític
· Buffers d'escriptura
· Optimització del codi: code placement, intercanvi bucles, blocking
· Prefetch programari/maquinari
3.4 Memòria RAM
· Estructura interna d'una memòria
· DRAM
· SRAM
· Memòria síncrona: SDRAM, DDR
3.5 Conceptes avançats de memòria principal
· Estructura interna d'una memòria actual
· Entrellaçat
· Refresc
· Organització de la memòria principal
· Detecció i correcció d'errors (paritat, ECC)

Activitats vinculades:

Pràctiques
Primer examen parcial

Pràctiques
Primer examen parcial

Descripció:

Jerarquia de memòria Dedicació: 52h 

Grup gran/Teoria: 15h 
Grup petit/Laboratori: 4h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 32h 
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4.1 DMA
· DMA i jerarquia de memòria
4.2 Discs
· Estructura interna
· Detecció i correcció d'errors (CRC)
· SSD's
4.3 RAIDs

5.1 Tipus de màquines
5.2 RISC/CISC
5.3 Microoperacions 

6.1 Paral·lelisme entre instruccions
· Segmentació
· VLIW
· Superescalars
6.2 Paral·lelisme entre dades
· Processadors vectorials
· Instruccions SIMD
6.3 Paral·lelisme entre processos

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Segon examen parcial

Segon examen parcial

Descripció:

Descripció:

Descripció:

Sistemes d'emmagatzematge

Disseny del joc d'instruccions

Segmentació i paral·lelisme en el disseny de 
computadors

Dedicació: 17h 

Dedicació: 12h 

Dedicació: 15h 

Grup gran/Teoria: 6h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 10h 

Grup gran/Teoria: 3h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 8h 

Grup gran/Teoria: 5h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 9h 
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Planificació d'activitats

PRÀCTICA 1: COMPILACIÓ D'UN PROGRAMA

PRÀCTICA 2: DEBUGGER

· Processadors Multifil
· Multiprocessadors
· Multicomputador 

Activitats vinculades:
Segon examen parcial

Descripció:
 O1 - O3 ¿ inlining, rendiment

Material de suport:

Material de suport:

Ordinadors de pràctiques

Ordinadors de pràctiques

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Memòria lliurable abans de la 2a pràctica.
Vinculada amb el primer examen parcial.

Memòria lliurable abans de la 3a pràctica.
Vinculada amb el primer examen parcial.

Grup petit/Laboratori: 2h 
Aprenentatge autònom: 2h 

Grup petit/Laboratori: 2h 
Aprenentatge autònom: 2h 

Dedicació: 4h 

Dedicació: 4h 
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PRÀCTICA 3: SUBRUTINES

PRÀCTICA 4: COMA FLOTANT (PROBLEMES 
DE PRECISIÓ) MESURA DE RENDIMENT

PRÀCTICA 5: REPÀS DE MEMÒRIA CACHE

Material de suport:

Material de suport:

Material de suport:

Ordinadors de pràctiques

Ordinadors de pràctiques

Ordinadors de pràctiques

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Memòria lliurable abans de la 4a pràctica.
Vinculada amb el primer examen parcial.

Memòria lliurable abans de la 5a pràctica.
Vinculada amb el primer examen parcial.

Memòria lliurable abans de la 6a pràctica.
Vinculada amb el primer examen parcial.

Grup petit/Laboratori: 2h 
Aprenentatge autònom: 2h 

Grup petit/Laboratori: 2h 
Aprenentatge autònom: 2h 

Grup petit/Laboratori: 2h 
Aprenentatge autònom: 2h 

Dedicació: 4h 

Dedicació: 4h 

Dedicació: 4h 
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PRÀCTICA 6: PROGRAMACIÓ CACHE

EXAMEN PARCIAL 1

EXAMEN PARCIAL 2

La nota s'obtindrà a partir de dos components: la nota de teoria/problemes (NT) i la nota de laboratori (NL). NT té un pes
del 80% de la nota total i NL té un pes del 20%. 

L'assignatura preveu dos exàmens parcials (EP1 i EP2), corresponents a la primera part de la matèria (temes 1 al 3), i a la
segona (temes 4 al 6). El pesos de cada part, P1 i P2, són proporcionals al nombre de sessions impartides a cada part, no
necessàriament idèntic). Aixi doncs:
NT = P1·N1 + P2·N2
NL s'obté a partir de la feina realitzada a totes les sessions de laboratori, així com per la preparació que requereixen. La 
inassistència en una pràctica determinada en suposarà un zero, llevat d'avís previ per malaltia o força major, que caldrà 
justificar a la tornada.

La fórmula que descriu la nota de l'assignatura és: 

NOTA = 0'8·NT+0'2·NL
A criteri del docent, aquesta nota pot veure's lleugerament alterada (veure Metodologia docent).

Sistema de qualificació

Descripció:

Descripció:

 Temes 1 a 3

 Temes 4 a 6

Material de suport:
Ordinadors de pràctiques

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:
Memòria lliurable abans de la data que estipuli el professor
Vinculada amb el primer examen parcial.

Grup petit/Laboratori: 2h 
Aprenentatge autònom: 2h 

Aprenentatge autònom: 9h 
Activitats dirigides: 1h 

Aprenentatge autònom: 6h 
Activitats dirigides: 1h 

Dedicació: 4h 

Dedicació: 10h 

Dedicació: 7h 
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Normes de realització de les activitats

Per a cada activitat, els docents n'informaran de les normes i condicions particulars que les regeixin.
Les activitats unipersonals pressuposen el compromís de l'estudiant de realitzar-les de manera individual. Hom 
considerarà suspeses totes aquelles activitats en què l'estudiant no s'ajusti en aquest compromís, independentment del 
seu paper (autor o plagiador).
Igualment, les activitats a realitzar en grups pressuposen el compromís per part dels estudiants que l'integren de 
realitzar-les en el si del grup. Hom considerarà suspesa tota aquella activitat en què el grup no hagi pas respectat aquest 
compromís amb independència del seu paper (autor o plagiador).
En les activitats realitzades en grup el docent pot, en base a la informació de què disposi, personalitzar la qualificació per 
a cada integrant del grup.
Qualsevol activitat no lliurada serà puntuada amb un zero.
Atès que l'assistència a pràctiques és obligatòria, la inassistència en suposa automàticament un zero.
El termini de lliurament d'una pràctica finalitza en el moment de començar la pràctica següent. És potestatiu dels docents 
d'acceptar o no lliuraments fora del termini. En cas d'acceptar-ne, és potestatiu del docent d'aplicar-hi penalització i la 
quantia d'aquesta.

Bibliografia

Recull de problemes (disponible a l¿Atenea)

Correspondència entre temes i apartats del llibre:
Tema                                                                              Apartats del llibre
Tema 1: Fonaments de disseny i avaluació de computadors H&P, Cap. 1
Tema 2: Interfície alt nivell-assemblador                             Bryant O¿Hallaron, cap. 3
Tema 3: Jerarquia de memòria                                           H&P, Apèndix C i Cap. 5
Tema 4: Sistemes d¿emmagatzematge                             H&P, Cap. 6
Tema 5: Disseny del joc d¿instruccions                                    H&P, Apèndix B
Tema 6: Segmentació i paral¿lelisme en el disseny de computadors.
                                                                                H&P, Apèndix C, CAP 2, CAP 4

Altres recursos:

Bàsica:

Complementària:

 Hennessy, John L., and Patterson, David A.. Computer Architecture: A Quantitative Approach. 5th.  Morgan Kaufmann,  

 Bryant, Randal and O¿Hallaron, David. Computer Systems: A Programmer¿s perspective. 2nd.  Pearson, 2011. 

Patterson, David A., and Hennessy, John L. Computer Organitzation and Design: The Hardware/Software Interface. 4th.  Morgan 
Kaufmann, 2009. 


