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CAPACITATS PRÈVIES

És recomanable haver cursat ESC2.

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
1. 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.
2. CEFC2. Capacitat per a 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.
3. CEFC7. Coneixement, disseny i utilització de forma eficient els tipus i estructures de dades més adequades a la resolució d'un
problema.
4. CEFC8. Capacitat per a analitzar, dissenyar, construir i mantenir aplicacions de forma robusta, segura i eficient, triant el paradigma
i els llenguatges de programació més adequats.
5. CEFC9. Capacitat de conèixer, comprendre i avaluar l'estructura i arquitectura dels computadors, així com els components bàsics
que els conformen.
6.  CEFC14.  Coneixement  i  aplicació  dels  principis  fonamentals  i  tècniques  bàsiques  de  la  programació  paral·lela,  concorrent,
distribuïda i de temps real.
7. CEFC17. Capacitat per a dissenyar i avaluar interfícies persona computador que garanteixin l'accessibilitat i usabilidad als sistemes,
serveis i aplicacions informàtiques.

Transversals:
8. SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL - Nivell 3: Tenir en compte les dimensions social, econòmica i ambiental en aplicar
solucions i dur a terme projectes coherents amb el desenvolupament humà i la sostenibilitat.

METODOLOGIES DOCENTS

Les classes de teoria es realitzaran utilitzant els mitjans disponibles a les aules (pissarres, equipament multimedia) i estan basades en
l'exposició oral per part del professorat dels continguts sobre la matèria objecte d'estudi (mètode expositiu). En alguns casos, es
realitzaran classes expositives basades en la participació i intervenció de l'estudiantat mitjançant activitats de curta durada a l'aula,
com són les preguntes directes, les exposicions de l'estudiantat sobre temes determinats o la resolució de problemes vinculats amb el
plantejament teòric exposat. També el professor resoldrà exercicis a classe i proposarà exercicis de la col·lecció per a que els
estudiants els preparin de forma autònoma. Aquests exercicis els resoldran a classe els estudiants, individualment o en grup.
Les classes de grup petit seran:
- Classes de laboratori: es realitzaran a les aules informàtiques del centre. L'estudiant haurà de portar la pràctica preparada (llegir i
entendre l'enunciat de la pràctica a partir d'un guió que es trobarà prèviament al campus digital), i de vegades si així s'indica haurà
de fer un informe previ. Les pràctiques seran individuals.
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Els principals objectius d'aquesta assignatura son:
· Programació en llenguatge assemblador de processadors (RISC i CISC) i enllaç amb llenguatges de alt nivell
· Introducció als processadors segmentats lineals i multiprocessadors
· Arquitectura de les targetes gràfiques

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 45,0 30.00

Hores grup petit 15,0 10.00

Hores aprenentatge autònom 90,0 60.00

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS

1.Introducció

Descripció:
Rendiment, CPI, Speed-Up, Llei d'Amdhal, Potència, Consum

Activitats vinculades:
Activitat 1: Problemes d'Introducció

Dedicació: 8h
Grup gran/Teoria: 1h
Grup mitjà/Pràctiques: 1h
Aprenentatge autònom: 6h

2. Introducció a MIPS. Llenguatge assemblador

Descripció:
Introducció a l'assemblador de MIPS
Tipus de dades
Adreçament a memòria
Traducció des de C++ i a C++ des de assemblador

Activitats vinculades:
Activitat 1. Problemes d'assemblador
Activitat 2. Pràctiques d'assemblador MIPS-Pràctica 0 Introducció al simulador QtSpim

Dedicació: 21h
Grup gran/Teoria: 2h
Grup mitjà/Pràctiques: 5h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 12h
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3. Assemblador MIPS- Subrutines

Descripció:
Subrutines en MIPS. Instruccions, etapes en una subrutina, subrutines anidades, la pila.

Activitats vinculades:
Activitat 1: Problemes Subrutines
Activitat 2: Pràctica 1: Subrutines

Dedicació: 31h
Grup gran/Teoria: 3h
Grup mitjà/Pràctiques: 6h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 18h

4.Introducció a la segmentació, paral·lelisme i als multiprocessadors

Descripció:
4.1. Segmentació
4.2 Paral·lelisme
4.3. Procesadors escalars i vectorials
4.4. Arquitectura de targetes gràfiques

Activitats vinculades:
Activitat 1: Problemes de segmentació
Activitat 2: Pràctiques de segmentació. Pràctica 2: El processador MIPS segmentat amb MIPSIt 2000
Activitat 3: Treball complementari
Activitat 4: Prova de coneixement

Dedicació: 22h
Grup gran/Teoria: 2h
Grup mitjà/Pràctiques: 4h
Grup petit/Laboratori: 2h
Activitats dirigides: 2h
Aprenentatge autònom: 12h

5. Memòria

Descripció:
Repas memòria cache. Políticques en cas de fallada, polítiques de escriptura.

Memòria principal (de la cèl·lula a la DDR), entrellaçat, refresc, DIMM DDR

Activitats vinculades:
Activitat 1: Problemes de memòria
Activitat 2: Pràctiques de memòria- Pràctica 3 en QtSpim: Memòria cache software

Dedicació: 20h
Grup gran/Teoria: 2h
Grup mitjà/Pràctiques: 4h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 12h
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6. Entrada/Sortida

Descripció:
Repàs de E/S d'ESC"
Ampliat amb: Disc durs, RAIDs, memòries flash, busos, rendiment del sistema de E/S

Activitats vinculades:
Activitat 1: Problemes E/S

Dedicació: 20h
Grup gran/Teoria: 2h
Grup mitjà/Pràctiques: 4h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 12h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Prova coneixement 1er parcial*0,25 + problemes*0,1 + Laboratori*0,25 + treball complementari*0,1 + Prova coneixement 2on
parcial*0,3 >= 5
El segon examen parcial pot ser 2on examen parcial amb un pes del 30% o un examen final amb un pes del 55% per tal de recuperar
el primer parcial (l'alumne tria què fer). En aquest segon cas la fórmula és:
Problemes*0,1 + Laboratori*0,25 + treball complementari*0,1 + Prova coneixement Final*0,55 >= 5
Són reevaluables la prova de coneixement 1er parcial i la prova coneixement 2on parcial (o final)

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Les activitats 1, 2 i 4 son presencials.
L'activitat 3 és no presencial, encara que pot haver una petita presentació a les classes pràctiques.
A les activitats que es realitzen en grup la qualificació serà la mateixa per a tots els membres del grup

BIBLIOGRAFIA

Bàsica:
- Patterson David A.; Hennessy John. Computer organization and design : the hardware/software interface. 4th ed. Amsterdam ;
Boston: Elsevier Morgan Kaufmann, 2009. ISBN 9780123744937.

RECURSOS

Material informàtic:
- Software proporcionalt a l'assignatura. Software proporcionat a l'assignatura: QtSpim i MipsIT


