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Objectius

 
Competències específiques 

Coneixements 

Formats de representació estàndard de números en punt flotant i realització d'operacions bàsiques
amb ells (suma, resta, multiplicació, divisió i arrodoniment).
Algorismes i circuits avançats per a la realització d'operacions aritmètiques bàsiques (suma,
desplaçaments, multiplicació i divisió), amb l'objectiu d'optimitzar el temps de càlcul emprat.
Concepte i funcionament dels elements que integren la Jerarquia de Memòria d'un computador
convencional.
Concepte i funcionament de la Memòria Virtual.
Concepte, modes d'organització i funcionament de la Memòria Cache.
Métriques i elements per analitzar "pipelines" senzills

 
Habilitats 

Fer operacions aritmètiques amb números binaris en punt flotant, incloent les conversions de valors
decimals representats con a números reals o sencers.
Triar adequadament el format de número que cal usar segons el rang de valors generats en un
determinat càlcul.
Fer càlculs senzills amb números sencers usant algorismes ràpids.
Dissenyar elements d'una unitat aritmètico-lògica perquè es millori el temps de càlcul de certes
operacions.
Analitzar el rendiment d'un programa en funció del patró d'accessos a memòria que fa.
Analitzar les diverses alternatives de disseny de la unitat aritmètico-lògica del computador i del
subsistema de memòria en funció de paràmetres tècnics (prestacions) i econòmics (costos).
Analitzar les caracteristiques de rendiment que presenta un determinat "pipeline" senzill.
Desenvolupar programes en entorns Linux per fer càlculs aritmètics en punt flotant i anàlisi de
rendiment del patró d'accessos a memòria.

 
Competències genèriques 

Capacitat d'anàlisi i síntesi
Resolució de problemes
Capacitat d'organització i planificació
Comunicació oral i escrita
Treball en equip
Raonament crític
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Capacitats prèvies

 

Encara que no hi ha prerrequisits formalment establerts, és indispensable un bon coneixement de les bases del
funcionament i programació d'un computador (Fonaments de computadors, Llenguatges de Programació,
Estructura de Computadors I i II).

Continguts

 
 

1. Presentació de l'assignatura  

Presentació de l'assignatura i el seu desenvolupament al llarg del curs.

 

2. Introducció  

 

3. Processament Numèric Avançat  

Conceptes bàsics (Sistemes de numeració i algoritmes ei implementació de las operacions
fonamentals).
Aritmètica en Punt Flotant (Formats, algoritmes i conversions)
Conceptes Avançats:

Sumadors Multioperand, Operacions de desplaçament i rotació, Xarxes Uniformes
Multiplicació per Desplaçaments Múltiples (Disjunts i Solapats), Multiplicadors Modulars
(ROM, Braun, Particions)
Divisió pels Mètodes de Convergència i del Recíproc.

 

4. Jerarquia de Memòries  

Organització jeràrquica de la memòria

Nivells i operativitat. Conceptes Generals
Memòria virtual: Estructura i funcionament. Concepte i funcionament de la TLB

Memòria Cache (cau)

Temps d'accés efectiu a la memòria i el principi de localitat.
Estructura i funcionament de la memòria cache. Paràmetres de disseny de la memòria
cache.

div>

 

5. Augment de Prestacions a la UCP  
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Introducció

Historia

Prebúsqueda d'instruccions

Buffer d'instruccions (Inst. Look-Ahead) : Estructura i funcionament
Stack diInstruccions i captura de llassos

Introducció al Processament Segmentat (Pipeline)

Esquema de control: Taula de reserva i vector de col.lisió.
Pipes multifunció. Diagrama de estats reduït
Segmentació a la CPU

 

Elaboració del portafoli del laboratori i proves  

Inclou l'elaboració del portafoli del laboratori i l'assistència als controls o a la prova final. 

 

Metodologia docent

 

Classes magistrals:
Els coneixements propis de l'assignatura s'exposaran en forma de classes magistrals. En elles es mostraran a
l'alumne els conceptes bàsics exposats en el temari de l'assignatura i clares indicacions de com completar i
aprofundir aquests continguts. Les classes magistrals són les activitats en les quals s'exigeix menys
interactivitat a l'estudiant: estan concebudes com un mètode fonamentalment unidireccional de transmissió de
coneixements del professor a l'alumne.

Seminaris:
La missió dels seminaris és doble. D'una banda es treballaran els coneixements científico-tècnics exposats en
les classes magistrals per completar la seva comprensió i aprofundir-los. Per això, es desenvoluparan
activitats centrades fonamentalment en la resolució de problemes que requereixin l'aplicació pràctica dels
principals coneixements impartits a l'assignatura i que seran la base de les diferents proves d'avaluació
individualitzada que es duran a terme al llarg del curs.
D'altra banda, els seminaris seran el fòrum natural en el qual discutir en comú el desenvolupament del treball
pràctic, aportant els coneixements que li falten a l'estudiant per portar-lo endavant, o indicant-li on pot
adquirir-los. La missió dels seminaris és fer de pont entre les classes magistrals i el treball pràctic, que
promourà la capacitat d'anàlisi i síntesi, el raonament crític, i que entrenarà l'estudiant en la resolució de
problemes.
Hi haurà control d'assistència als seminaris.

Laboratori:
Al començament del curs l'alumne rebrà un dossier amb el treball pràctic que haurà de desenvolupar durant el
curs. Aquest treball pràctic es basa en la realització de programes en llenguatge C agrupats en dos blocs
temàtics. El primer bloc correspon a la realització de rutines per al càlcul amb números en punt flotant. El
segon bloc correspon a la realització de programes on s'analitzarà el seu rendiment en funció del seu patró
d'accessos a memòria. Les pràctiques es desenvoluparan en grups de dos o tres alumnes.
Aquesta part de treball inclou 4 sessions al laboratori, cadascuna de 2.5 hores de durada, on es realitzarà la
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implementació i depuració dels programes. Les tres primeres sessions es dedicaran a realitzar una pràctica
que correspon al bloc temàtic d'aritmètica en punt flotant i la quarta sessió es dedicarà a una pràctica
relacionada amb bloc temàtic de memòria. Abans de cada sessió l'alumne haurà de realitzar un treball de
preparació de la sessió i l'haurà de mostrar al professor per poder començar el seu treball al laboratori. Cada
alumne lliurarà un portfoli del laboratori en acabar cadascuna de les dues pràctiques. La qualificació de cada
pràctica serà única per a tot els integrants del grup, tret d'aquells casos on el treball realitzat durant les
sessions de laboratori o el portfoli individual mostrés diferències significatives entre els diferents integrants
de cada grup.
L'assistència a totes les sessions és obligatòria i condició necessària per ser avaluat del laboratori. No hi
haurà segona convocatòria per a aquells estudiants que no aprovin el laboratori en la primera convocatòria.
Aquest plantejament del treball està orientat a promoure un aprenentatge actiu i a desenvolupar les
competències de capacitat d'organització i planificació, comunicació oral i escrita, treball en equip i
raonament crític. La qualitat del projecte realitzat, de la seva presentació i del seu funcionament es valorarà
especialment.

Avaluació

 
 

1a convocatòria (febrer/juny) 2a convocatòria
(juliol/setembre)

Avaluació en grups  Avaluació individual                              

Laboratori:
S'avalua de forma conjunta per
a tots els membres del grup.

Condicions per al no-presentat
en 1a convocatòria:

Part de Laboratori: No haver-se
presentat a cap sessió de
laboratori.
Part de Teoria: no haver-se
presentat a cap control, o no
haver-se presentat a algun
control i tenir un promig igual o
superior a 5 en els altres.
Nota Final: Quan la part de
teoria i de laboratori tinguin
una qualificació de No
Presentat, o quan una de les
dues parts tinguin qualificació
de No Presentat i l'altre estigui
aprovada.

Teoria:
Mitja de les notes obtingudes
al 5 controls que es faran al
llarg del curs.

Laboratori:
Avaluació individual del
portafoli de pràctiques en cas
on el rendiment del membres
d'un grup hagi presentat
diferències significatives a
criteri del professor de
pràctiques.

Si les dues notes són iguals o
superior a 5, la nota final de
l'assignatura es calcula com:
0,7*nota_teoria +
0,3*nota_pràctiques

Si una de les dues parts té una
qualificación inferior a 5, la
qualificació final serà de
suspés (amb el valor numèric
menor entre la nota de teoria i
la de laboratori)

Examen corresponent a la part
de teoria. Per poder-se
presentar a aquest examen
caldrà haver-se presentat, com
a mínim, a tres controls durant
el primer semestre.

La part de laboratori no pot ser
recuperada en 2ª convocatòria.

Condicions per el no-
presentat en 2a convocatòria:

No presentar-se a l'examen de
segona convocatòria
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