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COMPUTADORS 2on ETIS EXAMEN FINAL Curs 2003-04. 6 de Juliol de 2004.

Examen Problemes: Durada 3h. Si us plau, feu els exercicis en fulls separats.

Les notes es publicaran el dia 13 de Juliol als taulells de PII i a la web de l'assignatura. La
revisió de l’examen es realitzarà el 15 de Juliol de  11h a 13h a l’aula II-09.

Introducció.

Els  directius  de FONOTONE S.A.,  una empresa dedicada a  la  fabricació  d'aparells
domèstics d'àudio i control (porters automàtics, fil musical, alarmes...), veuen venir la
'patacada' i han decidit desenvolupar una nova gama de productes i aconseguir una
'empenta  revulsiva'  dins  el  mercat  (renovar-se  o  morir).  Assessorats  pels  millors
'estrategues  del  màrqueting'  han  decidit  batejar  la  sèrie  amb  el  nom  de  'Altes
prestacions' (s'havia contemplat la possibilitat d'utilitzar els termes 'Alta' i 'Velocitat...'
però s'ha descartat pel sentit pejoratiu que aquesta associació té en els nostres dies).
Conscients que 'els que fan pàgines web' es pensen que la electrònica és allò que ve
de  Taiwan  i  que  'els  enginyers  electrònics'  només  programen  en  'Visual  Basic';
requereixen dels nostres serveis (els 'bons informàtics bons') per tirar endavant el
projecte amb certes garanties.

Tots els elements d'aquesta nova línia seran COMPUTADORS interconnectats entre ells
amb els perifèrics adequats que permetran donar solució a les configuracions més
exigents.

1- 'Altes prestacions I'. Per tal de comunicar els diferents nodes entre ells hem de
resoldre una comunicació  punt a punt amb elements de baix cost  que permeti  la
transferència d'informació (missatges, control, àudio...) amb velocitats 'dignes'.

A) (1p.) Implementeu la rutina 'void ini_serie(void);'  de manera que la UART del
micro quedi inicialitzada a 115200 bauds, vuit  bits de dades, un de 'stop' i  sense
paritat i que l'atenció del port sèrie es realitzi per interrupcions. Inicialitzeu TOTS els
registres  necessaris  (timers,  interrupcions,  valors  de  recàrrega,  modes  de
funcionament...) comentant el codi de manera que quedi ben clar què feu i perquè.
Nota: El microprocessador és un 80C32 amb un cristall de 11.0592 Mhz i el timer 1
'no dóna' per aquesta velocitat.

B) (1p.) Descriviu les modificacions necessàries (estructures de dades i funcions) a
realitzar  sobre  la  estructura  de  'cua',  que  heu  fet  servir  a  les  pràctiques,  per
proporcionar un suport de 'buffer doble'. Això és una cua 'per la emissió' i una altre
'per la recepció' de manera que el programa principal vegi una única estructura amb
les següents funcions:

'bit cua_buida(void); /* retorna cert si al buffer de recepció no hi ha caràcters */
'char desencua(void); /* retorna el caràcter més antic rebut */
'bit cua_plena(void); /* retorna cert si al buffer d'emissió no hi quep cap caràcter */
'void encua(char); /* posa el caràcter al buffer d'emissió */



D'aquesta manera aconseguim tractar el port sèrie d'una manera similar a les 'pipes'
de UNIX. Esquemàticament això és:

C) (1p.) Implementeu les funcions 'encua_RX(char);' i 'bit cua_buida_TX(void);' de
la següent rutina de servei  a la  interrupció ('overrun'  i  'fi_de_trans'  són variables
booleanes que no us han de preocupar per res).

void interrupt [0x23] serie_RSI(void)
{

if (RI) /* acabem de rebre un caracter */
{

RI=0; if (!cua_plena_RX()) encua_RX(SBUF); /* recollim el caràcter */
else overrun=cert;

}
if (TI)
{

TI=0; if (!cua_buida_TX()) SBUF=desencua_TX();
else fi_de_trans=cert;

}
}

2- 'Altes prestacions II'. Una de les  aplicacions és la  distribució  d'àudio  (parla
humana). Per això hem optat per la compressió PCM Adaptativa (ADPCM). Seguint les
'bones costums' hem cercat els millors algorismes de compressió i, fins i tot, hem
trobat una implementació en assemblador del 8086. El problema és que nosaltres
estem desenvolupant tot el codi en “C”. Prendrem 'el millor de cada casa' i enllaçarem
els diferents mòduls junts. Només ens restarà escriure el codi necessari per 'cridar des
del C' aquestes subrutines (no val emprar la directiva '_asm').

A) (1p.) Implementeu en assemblador del 8086 només 'l'entrada i la sortida' de la
subrutina 'int ADPCM(int ndades,char *buffer);' sabent que té dues variables locals de
tipus 'int' (16 bits) i que el punter és de tipus 'NEAR' (16 bits). Ens estem referint a la
recollida dels paràmetres (que es passaran per la pila) i el valor de retorn per 'AX'.

B) (0,5 p.) Comenteu quina repercussió tindria si  una d'aquestes variables locals
hagués  de  ser  declarada  'estàtica'  (això  és  que  no  perd  el  seu  valor  en  crides
successives a la funció) i la possible solució al problema.



3- 'Altes prestacions III'. Per tal  d'oferir  les últimes novetats (rentadores web,
cendrers wireless,  dutxes SMS...) necessitarem mòduls amb una capacitat de procés
'elevada' (amb els micro-controladors no en fem prou). Per això hem decidit dissenyar
un maquinari específic que pugui suportar aplicacions 'encastades' ('embedded') que
corren sobre sistemes operatius lliures (GNU, naturalment).

A) (1p.) Feu un diagrama de blocs on quedi ben clares les interconnexions (senyals
d'adreces dades i control) entre els elements 'processador' 'sistema cache' i 'memòria
principal'  així  com  les  dependències  que  hi  ha  entre  ells.  Podeu  assumir  un
processador de 32bits, amb memòria entrellaçada i capacitat d'adreçament externa
de 4 Giga-octets amb una 'cache' de 32 Kilo-octets. Comenteu tots els aspectes que
creieu oportuns per a la comprensió del diagrama.

B)  (1p.) Detalleu  el  bloc  'memòria  principal'  de  l'apartat  anterior  per  tal
d'implementar  una memòria  de 4  Mega-Octets  a  partir  de  unitats  (xips)  de RAM
dinàmica  de  256  Kilo-octets.  El  nivell  de  detall  ha  d'arribar  a  tots  els  senyals
necessaris per al correcte funcionament d'aquest.

4- 'Altes prestacions IV'. Per a la compressió/descompressió d'àudio i  vídeo en
format  MPEG  (3  i  4)  necessitem  processadors  'poderosos'.  Estem  avaluant  les
prestacions dels últims dispositius RISC superescalars de baix cost de 'MOTOMOLA' i
volem saber si són una bona alternativa als seus antecessors (amb els que ja hem
treballat... :-).

A) (1p.) Considereu les següents estratègies de predicció dinàmica de salts amb dos
bits de història:

En la estratègia 'A' l'algorisme funciona de la següent manera: si els dos últims salts
d'una instrucció donada han pres el mateix camí, la predicció es tornar a prendre
aquest camí. Només s'opta per  prendre un camí oposat  si  hi  ha dues prediccions
successives errònies.

Descriviu el funcionament dels algorismes 'B' i 'C'.



B) (1p.)  Discutiu els avantatges de cadascuna d'aquestes aproximacions per a la
predicció de salts.

5- 'Altes prestacions V'. (Bis) Per a la compressió/descompressió d'àudio i vídeo en
format  MPEG  (3  i  4)  necessitem  processadors  'poderosos'.  Estem  avaluant  les
prestacions dels últims dispositius RISC superescalars de baix cost de 'MOTOMOLA' i
volem saber si són una bona alternativa als seus antecessors (amb els que ja hem
treballat... :-).

A) (1p.) Considereu el següent codi on la sintaxi consta d'un codi d'operació seguit
d'un registre destí i dos fonts (o origen).

0 ADD r3, r1,r2
1 LOAD r6, [r3]
2 AND r7, r5, r3
3 ADD r1, r6, r7
4 SRL r7, r0, 8
5 OR r2, r4, r7
6 SUB r5, r3, r4
7 ADD r0, r1, 10
8 LOAD r6, [r5]
9 SUB r2, r1, r6
10 AND r3, r7, 15

Suposeu  una  execució  de  quatre  etapes:  'fetch'  (cerca  d'inst.),  descodificació,
execució i escriptura de resultats. Totes les etapes, excepte la d'execució, necessiten
un cicle de rellotge. Entre les etapes de descodificació i execució existeix un 'buffer'
d'instruccions (o finestra) descodificades, a punt per ser executades, amb capacitat
'il·limitada'. Aquesta finestra NO és una etapa, simplement indica quines instruccions
estan 'a punt' per executar. En les instruccions aritmètico-lògiques l'execució s'efectua
en un cicle de rellotge mentre que les de càrrega (només els 'LOAD') en necessiten
cinc.  Suposeu  una  execució  superescalar  doble  (hi  ha  dues  unitats  d'execució
idèntiques) que permet l'execució desordenada (en emissió i acabament). Les unitats
d'execució  són  'ocupades'  durant  tota  la  instrucció.  També  hi  ha  dues  etapes
d'escriptura  (o,  dit  d'una  altra  manera,  la  etapa  d'escriptura  pot  manegar  dues
instruccions a l'hora).

Feu un diagrama de temps de l'execució del codi. Podeu indicar, en una taula (o de la
manera  que  més  us  convingui),  el  cicle  de  rellotge  en  el  que  cadascuna  de  les
instruccions inicia  cada fase.  Comenteu tots  aquells  aspectes  'rellevants'  per  a  la
comprensió del diagrama.

B)  (0,5p.) Tenint  en  compte  que  la  'versió  anterior'  (amb  una  única  unitat
d'execució, original del 'Stallings') trigava dinou cicles (del 0 al 18) en executar tot el
codi, ens interessa desenvolupar sobre aquest processador? I si les instruccions de
càrrega triguessin només quatre cicles? Justifiqueu breument les respostes.


