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Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura

En acabar l'assignatura l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

· Enumerar els nivells jeràrquics en què s'estructura un computador.

Altres: Montserrat Fernández Barta

Responsable: MARIUS FLAQUER i MOLINA

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2013

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

7,5 Idiomes docència:  Català

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

Titulació:

Professorat

Específiques:

Generals:

1. CEFB4: Coneixement dels fonaments de l'ús i programació dels computadors, els sistemes operatius, les bases de 
dades i, en general, els programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
2. CEFB5: Coneixement de l'estructura, funcionament i interconnexió dels sistemes informàtics, així com els 
fonaments de la seva programació.
3. CEFB6: Coneixement adequat del concepte d'empresa i el seu marc institucional i jurídic, així com els aspectes 
bàsics d'organització i gestió d'empresa.
4. CEFC3: Capacitat per a comprendre la importància de la negociació, els hàbits de treball efectius, el lideratge i les 
habilitats de comunicació en tots els entorns de desenvolupament de programari.
5. 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.
6. CEFC9: Capacitat de conèixer, comprendre i avaluar l'estructura i arquitectura dels computadors, així com els 
components bàsics que els conformen.

7. SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL: Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials 
típics de la societat del benestar; capacitat per relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat; habilitat 
per usar de forma equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Tots els conceptes teòrics de la matèria s'exposaran en classes de teoria (grups grans). En aquestes classes, i a discreció 
dels docents impartidors, també es resoldran exercicis i problemes de caire més pràctic.

Els conceptes de caire més pràctic i tot el que en essència es pugui considerar l'aplicació pràctica dels conceptes teòrics 
seran treballats en grups petits (de laboratori). En les sessions que es programin a aquest efecte es donaran les eines 
escaients per a resoldre les activitats programades bo i que s'espera que aquestes s'allarguin des del punt de vista 
temporal, més enllà de les hores de laboratori i que, en conseqüència, els estudiants les hagin de finalitzar durant el 
temps d'aprenentatge autònom.

Metodologies docents
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· Conèixer l'ISA d'un processador RISC representatiu i les implicacions del seu disseny en termes qualitatius i quantitatius 
de rendiment.
· Representar i operar amb números enters en diferents formats: Ca2, signe-magnitud i biaix.
· Representar i operar amb números reals en format de coma flotant IEEE754.
· Saber com s'emmagatzemen i s'accedeixen dades estructurades de tipus vector, matriu i tupla.
· Saber traduir programes en alt nivell a llenguatge assemblador (o vicecersa) fent servir un ABI estàndar. Els elements 
d'alt nivell que s'han de saber traduir són expressions, condicionals, bucles i subrutines.
· Dissenyar unitats aritmètiques per operar (multiplicació i divisió) amb números naturals.
· Conèixer els conceptes d'excepció i d'interrupció i a la vegada tenir una noció bàsica de la seva gestió.
· Conèixer l'estructura interna i el funcionament d'una memòria cache, amb especial èmfasi en aquells aspectes que 
afecten el rendiment d'un sistema.
· Comprendre els processos de compilació, muntatge i càrrega en el desenvolupament del programari.
· Conèixer els factors que afecten el rendiment i el consum dels microprocessadors i les seves repercusions en els 
aspectes mediambientals de la sostenibilitat.

Dedicació total: 187h Grup gran/Teoria: 

Grup mitjà/Pràctiques: 

Grup petit/Laboratori: 

Activitats dirigides: 

Aprenentatge autònom: 

53h  

0h 

12h  

10h  

112h  

  28.34% 

   0.00% 

   6.42% 

   5.35% 

  59.89% 

Hores totals de dedicació de l'estudiantat
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Continguts

1 - Introducció

2 - Assemblador i tipus de dades bàsiques

Dedicació: 15h 

Dedicació: 22h 30m

Grup gran/Teoria: 4h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 8h 

Grup gran/Teoria: 6h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 30m
Aprenentatge autònom: 13h 

Descripció jeràrquica del computador a diferents nivells d'abstracció. 
Mesures de rendiment.

Introducció a MIPS. 
Operands. 
Representació de naturals, enters i caràcters. 
Punters, vectors i strings. 
Formats d'instrucció.

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Pràctica 1
Examen parcial 1

Pràctica 2
Examen parcial 1
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3 - Traducció de programes

4 - Matrius

5 - Aritmètica d'enters i coma flotant

Dedicació: 35h 30m

Dedicació: 16h 

Dedicació: 41h 

Grup gran/Teoria: 10h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 30m
Aprenentatge autònom: 22h 

Grup gran/Teoria: 4h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 8h 

Grup gran/Teoria: 12h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 25h 

Operacions lògiques i desplaçaments. 
Sentències if i while. 
Subrutines. 
Compilació, muntatge i càrrega

Emmagatzematge de matrius. 
Accés seqüencial a vectors i matrius.

Enters: suma, resta, multiplicació i divisió. 
Coma flotant: representació, suma, multiplicació i arrodoniment

Descripció:

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Pràctica 3
Examen parcial 1

Pràctica 4
Examen parcial 1

Pràctica 5
Examen parcial 2
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6 - Memòria cache

7 - Memòria virtual

Dedicació: 45h 

Dedicació: 12h 

Grup gran/Teoria: 13h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 28h 

Grup gran/Teoria: 4h 
Aprenentatge autònom: 8h 

Conceptes i terminologia. 
Mapeig directe. 
Esquema de blocs i mesures de rendiment. 
Associativitat. 
Reemplaçament. 
Caches multinivell

Motivació i terminologia. 
Traducció d'adreces. 
Gestió de fallades. 
TLB

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Pràctica 6
Examen parcial 2

Examen parcial 2
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Planificació d'activitats

PRÀCTICA 0: INTRODUCCIÓ AL SIMULADOR
MARS

PRÀCTICA 1: ASSEMBLADOR MIPS I TIPUS 
DE DADES BÀSICS

PRÀCTICA 2: TRADUCCIÓ DE PROGRAMES

Descripció:

Descripció:

 Es guiarà a l'estudiant a través de tot el cicle de vida d'un programa assemblador MIPS a l'entorn de simulació 
MARS. Es veurà des de l'edició, assemblatge, programació i depuració pas a pas

 Es proposarà a l'estudiant un seguit d'exercicis per tal que consolidi els coneixements en el conjunt d'instruccions
d'un processador RISC, la representació de números enters i l'emmagatzematge de dades estructurades.

Material de suport:

Material de suport:

Apunts i enunciats de pràctiques

Apunts i enunciats de pràctiques

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Caldrà lliurar un informe de la pràctica 

Ponderació: 5% de la nota final

Caldrà lliurar un informe de la pràctica 

Ponderació: 5% de la nota final

Objectius específics:

Objectius específics:

En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

Desenvolupar un programa en l'entorn de simulació MARS.

En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

· Saber representar i operar amb números enters en diferents formats: Ca2, signe-magnitud i biaix.
· Saber com s'emmagatzemen i s'accedeixen dades estructurades de tipus vector, matriu i tupla

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

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

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

Dedicació: 9h 

Dedicació: 9h 

Dedicació: 9h 
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PRÀCTICA 3: TIPUS DE DADES 
ESTRUCTURATS

PRÀCTICA 4: CODIFICACIÓ EN COMA 
FLOTANT

Descripció:

Descripció:

Descripció:

 Es proposarà a l'estudiant un seguit d'exercicis per tal que consolidi la traducció de programes complexos

 Es proposarà a l'estudiant un seguit d'exercicis sobre l'emmagatzematge i accés a taules

 Es proposarà a l'estudiant un seguit d'exercicis sobre la codificació en coma flotant

Material de suport:

Material de suport:

Material de suport:

Apunts i enunciats de pràctiques

Apunts i enunciats de pràctiques

Apunts i enunciats de pràctiques

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Caldrà lliurar un informe de la pràctica 

Ponderació: 5% de la nota final

Caldrà lliurar un informe de la pràctica 

Ponderació: 5% de la nota final

Objectius específics:

Objectius específics:

En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

· Usar operacions bit a bit
· Traduir sentències condicionals i bucles
· Codificar subrutines uninivell i multinivell

En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

· Accedir a variables de tipus matriu
· Accedir a variables de tipus tupla

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

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

Dedicació: 9h 

Dedicació: 9h 
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PRÀCTICA 5 (OPCIONAL): MEMÒRIA CACHÉ

EXAMEN PARCIAL 1

Descripció:

Descripció:

 Es proposarà a l'estudiant un seguit d'exercicis sobre la gestió de memòria cache

 Prova individual d'aplicació pràctica (resolució d'exercicis i problemes) dels conceptes teòrics i procediments 
pràctics dels quatre primers blocs de l'assignatura

Material de suport:

Material de suport:

Apunts i enunciats de pràctiques

Enunciat de la prova

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:

Caldrà lliurar un informe de la pràctica 

Ponderació: 5% de la nota final

Caldrà lliurar un informe de la pràctica 

Ponderació: 5% de la nota final

Resolució de la prova. Aquesta prova representa el 35% de la qualificació final de l'assignatura

Objectius específics:

Objectius específics:

Objectius específics:

En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

· Codificar nombres en coma flotant
· Manipular bits amb desplaçaments i operacions lògiques bit a bit

En finalitzar l'activitat l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

· Gestionar el nivell de memòria cache del subsistema de memòria d'un computador

L'objectiu d'aquesta activitat és eminentment evacuatiu: recollir informació per a la avaluació sumativa

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

Grup gran/Teoria: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 2h 

Dedicació: 9h 

Dedicació: 5h 
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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). Els 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

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. Es consideraran 
suspeses totes aquelles activitats en què l'estudiant no s'ajusti a aquest compromís, independentment del seu paper 
(origen o destí)

Descripció:
 Prova individual d'aplicació pràctica (resolució d'exercicis i problemes) dels conceptes teòrics i procediments 
pràctics dels quatre darrers blocs de l'assignatura

Material de suport:
Enunciat de la prova

Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:
Resolució de la prova. Aquesta prova representa el 35% de la qualificació final de l'assignatura

Objectius específics:
L'objectiu d'aquesta activitat és eminentment evacuatiu: recollir informació per a la avaluació sumativa

Grup gran/Teoria: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 2h 

Dedicació: 5h 
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