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Objectius   
 
Coneixements  

 L’objectiu d’aquesta assignatura és introduir els coneixements sobre les millores que incorporen 
els computadors actuals sobre l’estructura bàsica. 

 Tots el components descrits en l’assignatura han de permetre a l’alumne comprendre el 
funcionament d’un computador actual. 

 S’aprofundeix en el funcionament del processador i el paral·lelisme tant a nivell d’instrucció com a 
nivell de sistema. 

Habilitats 

 Analitzar les diverses alternatives de disseny d’un computador, i en particular d’un processador, 
considerant molt especialment paràmetres tècnics (prestacions). 

 Treball amb simuladors per a l’anàlisi de rendiment. 

Competències  

 Qualitat 

 Capacitat d’anàlisi i síntesi 

 Resolució de problemes 

 Capacitat d’organització i planificació 

 Comunicació oral i escrita 

 Treball en equip 

 Raonament crític 

 

Capacitats prèvies 
 

 Encara que no hi ha prerrequisits formalment establerts, és indispensable un bon coneixement de 
les bases del funcionament d’un computador (Fonaments de computadors, 2º semestre i 
Estructura de Computadors 1 i 2, 3r i 4t semestre).  

 



 
 
Continguts 
 
 
1. Presentació de l’assignatura  
 
Presentació de l’assignatura i el seu desenvolupament al llarg del curs.  
 
 
2. Processament segmentat  
 
Conceptes bàsics de processament segmentat. Dependències RAW. Conflictes de bifurcació. Reordenació 
de codi. Camins de realimentació. Delayed branch 
 
 
3. Processament Superescalar  
 
Conceptes bàsics. Execució en ordre. Execució fora d’ordre. Dependències WAR i WAW. 
 
 
4. Memòria Cau   
 
Conceptes bàsics. Algorismes d’emplaçament. Algorismes de reemplaçament. 
 
 
5. Processament paral·lel i distribuït   
 
Disseny d’un computador convencional 
 
 
Preparació de l’avaluació final i  del portfoli de 
l’assignatura  

 
Inclou la presentació del portfoli de l’assignatura i la preparació i assistència als controls.  
 
 
 

Metodologia docent 
 
Aquest curs acadèmic 2012/2013 amb motiu  de l'extinció de les carreres tècniques en informàtica de 

gestió i de sistemes, la docència d'aquesta assignatura serà del tipus tutoritzada, això introdueix canvis 

importants respecte a la manera de impartir l'assignatura els cursos passats.  

 Classes magistrals: No s'impartiran durant aquest curs acadèmic, el material teòric de 

l'assignatura es situarà al campus virtual.    

 Docència tutoritzada: es publicaran al campus virtual tots els materials de l’assignatura i es farà 

servir aquest mitjà per a les comunicacions amb els alumnes i el seguiment necessari. 

 Els alumnes poden optar per seguir les classes de l’assignatura d’arquitectura de computadors del 

grau en informàtica. És necessari comunicar aquesta opció al professor a principi de curs i seguir 

l’especificat a la guia docent corresponent. 



 Classes Pràctiques: Aquest curs acadèmic 2012/2013 es convalidaran les pràctiques de 

l'assignatura als alumnes que les hagin aprovat durant curs 2011/2012. Els alumnes que no hagin 

realitzat   o   aprovat   les   practiques   durant   el   curs   passat,   s'hauran   de   posar   en   

contacte   amb   el professor   de   l'assignatura   (a   principi   de   curs)   per   rebre  la  

informació  de   com  aprovar  les pràctiques de l'assignatura aquest curs acadèmic.    

 
Avaluació 
 
L'avaluació de l'assignatura serà del tipus continuada. Després de la realització de les classes tutoritzades 

de cada tema, es realitza una prova, formada per un conjunt d'exercicis teòrics i pràctics  del tema en 

qüestió. La nota final de la 1ª convocatòria de la assignatura estarà formada per la nota mitja de proves 

(part teòrica, 70% de la  nota final) més la nota de la part de pràctiques (30% nota final).   

Per   aprovar   la   nota   de   la   part   teòrica   de   la   1ª   convocatòria   cal   tenir   en   compte   les   

següents condicions:  

1)  La nota mitja de les proves ha de ser >=5. 

2)  La nota individual de cada prova ha de ser  >=4 (però la mitja de totes  ha de ser >=5) 

Per exemple, les següents notes en   les proves:  4, 6, 6, 4  => nota mitja de 5, aprovarien la part teòrica, 

però les notes  7, 6, 8, 2  NO la aprovarien (l'última es <=4). 

Els   alumnes   que   hagin   suspès   la  part   teòrica   de  1ª   convocatòria   de   la   assignatura   

s'hauran   de presentar a l'examen teòric de 2ª convocatòria que, en un principi, es realitzarà el dia indicat 

per aquesta convocatòria en el calendari acadèmic de l'assignatura. La nota final de la 2ª convocatòria 

estarà formada per la nota de l'examen d'aquesta convocatòria (70%)   més la nota de practiques (30%).    
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