
Estructura de Estructura de ComputadorsComputadors II

JordiJordi TubellaTubella

JoDoDACJoDoDAC –– 12 febrer 200412 febrer 2004



PuntPunt de partidade partida

�� ObjectiusObjectius

�� NivellNivell LM: LM: RelaciRelacióó LANLAN –– LALA

�� SusbsistemaSusbsistema MemòriaMemòria: : CacheCache

�� Subsistema E/S: Subsistema E/S: SincronitzaciSincronitzacióó, , dispositiusdispositius

�� 9 9 crcrèèditsdits (7,5 (7,5 anteriormentanteriorment))



PuntPunt de partidade partida

�� ProcessadorProcessador
�� UtilitzarUtilitzar un un mateixmateix processadorprocessador en les en les assignaturesassignatures

de lde l’à’àrea (a Fase de Seleccirea (a Fase de Seleccióó com a mcom a míínim)nim)

�� SISP (IC) SISP (IC) --> 6P (EC1)> 6P (EC1)
�� 16 bits, 3 16 bits, 3 operandsoperands

�� 8 registres (R0=0, R78 registres (R0=0, R7=SP=SP))

�� ExcepcionsExcepcions

�� JocJoc dd’’instruccions minstruccions míínim nim --> Assemblador: Macros> Assemblador: Macros

�� LlenguatgeLlenguatge dd’’alt nivell: Calt nivell: C----



PuntPunt de partidade partida

�� InterfInterfííciecie IC IC –– EC1EC1
IC: IC: RepresentaciRepresentacióó naturalsnaturals i i entersenters, , jocjoc dd’’instruccions minstruccions míínim, nim, 

memòria, enquestamemòria, enquesta

EC1: EC1: MMààquinaquina perper programar, programar, memòriamemòria, , interrupcionsinterrupcions

�� InterfInterfííciecie EC1 EC1 –– EC2EC2
EC1: Explicar el EC1: Explicar el concepteconcepte, triar una , triar una úúnica manera (la nica manera (la mmééss

senzillasenzilla) de ) de resoldreresoldre el problema i implementarel problema i implementar--la.la.

EC2: EC2: AprofondirAprofondir en en elsels conceptesconceptes, presentar , presentar alternativesalternatives i i 
treballartreballar sobre una sobre una mmààquinaquina realreal



TemariTemari

�� NivellNivell de LM: 34h (TP) + 7h (L)de LM: 34h (TP) + 7h (L)

�� Subs. de Subs. de memòriamemòria: 10h (TP) + 2h (L): 10h (TP) + 2h (L)

�� Subs. dSubs. d’’E/S: 15h (TP) + 2h (L)E/S: 15h (TP) + 2h (L)



NivellNivell LMLM

�� AritmAritmèèticatica entera i realentera i real

�� AccAccééss a a memòriamemòria a a nivellnivell de de bytebyte

�� TractamentTractament de bits i de bits i programaciprogramacióó ambamb
buclesbucles

�� TipusTipus de de dadesdades estructuratsestructurats

�� PuntersPunters

�� SubrutinesSubrutines i i excepcionsexcepcions



Subs. de Subs. de memòriamemòria

�� ConceptesConceptes bbààsicssics de la de la jerarquiajerarquia de de 
memòriamemòria

�� MemòriaMemòria CacheCache

�� UnificadaUnificada

�� MapeigMapeig directedirecte

�� WriteWrite--throughthrough / / CopyCopy--backback



Subs. dSubs. d’’E/SE/S

�� ControladorsControladors i i enquestaenquesta
�� TeclatTeclat: : NumNumèèricric ((makemake’’s)s)
�� Pantalla: 5*19 Pantalla: 5*19 carcarààcterscters ((SenseSense sincronitzacisincronitzacióó))
�� ImpressoraImpressora: : LLííniesnies de 19 de 19 carcarààcterscters

�� InterrupcionsInterrupcions
�� UninivellUninivell
�� DaisyDaisy ChainChain

�� DMADMA
�� ModelModel bbààsicsic KdiscKdisc
�� ProgramaciProgramacióó: encadenar : encadenar transfertransferèènciesncies



LaboratorisLaboratoris

�� 3 3 ½½ sessionssessions LMLM

�� 1 1 sessisessióó MCMC

�� 1 1 sessisessióó E/SE/S

�� ExamenExamen

En En desenvolupamentdesenvolupament::

assembladorassemblador

simuladorsimulador



AvaluaciAvaluacióó

�� Igual que Igual que finsfins araara

Examen Final: 60%Examen Final: 60%

Examen Parcial: 20% Examen Parcial: 20% max(F,Pmax(F,P))

Examen Examen LabLab: 20% : 20% max(F,Lmax(F,L))



EstatEstat actualactual

�� TotTot en en desenvolupamentdesenvolupament

�� AniremAnirem al al diadia generantgenerant eineseines i i documentsdocuments

�� Primer Primer quadrimestrequadrimestre dd’’experiexperièènciancia


