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De la limbaj la hardware

• Permite operații de bază de intrare / ieșire

• Alocarea de spațiu pe disk și memorie

• oferă protecție share-urilor unui calculator 
între aplicații multiple

LINUX, MacOS, Windows

• translatarea unui program scris într-un limbaj de 
nivel înalt în instrucțiuni pe care hardware-ul îl 
poate executa

COMPILATOR
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Execuţția	  unui	  program
	  A	  +	  B

	  add	  A,	  B

1000110010100000

Avantaje	  ale	  limbajelor	  
de	  nivel	  înalt

•	  programatorul	  gândește	  într-‐un	  limbaj	  natural

• proiectarea	  de	  limbaje	  dedicate:	  
• COBOL	  -‐	  business	  data;
• FORTRAN	  scien:fic	  data	  

• creșterea	  produc:vităţții	  programatorilor

• 	  programare	  independente	  de	  calculator
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Mașina	  de	  calcul	  -‐	  componente

• Intrări

• Ieșiri

•Memorie

• Calea	  de	  date

• Unitate	  de	  control

• PROCESOR	  =	  Cale	  de	  date	  +	  Unitate	  de	  control
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DispoziHvele	  de	  intrare	  -‐	  MOUSE

• primul	  proto:p	  a	  apărut	  în	  1967

• primul	  mouse	  electromecanic	  cu	  bilă	  a	  apărut	  la	  sistemele	  Macintosh	  și	  Microso]	  în	  1973

• din	  1990	  toate	  calculatoarele	  de	  :p	  desktop	  produse	  au	  avut	  atașate	  și	  câte	  un	  mouse

• mouse-‐ul	  op:c	  a	  apărut	  rela:v	  repede:

• lumina	  este	  oferită	  de	  un	  LED

• o	  cameră	  subţțire	  alb	  /	  negru

• un	  procesor	  simplu	  op:c
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DispoziHvele	  de	  ieșire	  -‐	  monitorul
• Liquid	  Crystal	  Displays	  (LCD)	  -‐	  display	  cu	  consum	  redus	  de	  curent	  	  

• LCD-‐urile	  u:lizează	  o	  matrice	  ac:vă	  care	  are	  un	  tranzistor	  subţțire	  pe	  post	  de	  switch	  la	  fiecare	  pixel	  pentru	  un	  control	  
precis	  al	  curentului	  și	  a	  formei	  imaginii

• O	  mască	  RGB	  asociată	  fiecărui	  punct	  de	  pe	  ecran	  determină	  intensitatea	  celor	  trei	  culori	  componente	  în	  imaginea	  finală	  -‐	  
există	  trei	  tranzistori	  comutatoare	  pentru	  fiecare	  punct

• Imaginea	  este	  compusă	  din	  pixeli,	  care	  pot	  fi	  reprezentaţți	  ca	  o	  matrice	  de	  biţți	  -‐	  BIT	  MAP

• Din	  punct	  de	  vedere	  hardware,	  pentru	  memorarea	  matricei	  de	  biţți	  există	  raster	  refresh	  buffer	  sau	  frame	  buffer
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Mașina	  de	  calcul

HDD Procesor DVD

Ven:lator Ven:lator

Memorie Baterie Placă	  de	  bază

Care este deosebirea dintre DRAM și o bandă magnetică ?

DIMM

SIMM

DRAM
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PROCESORUL

• partea	  ac:vă	  a	  unei	  plăci	  de	  bază

• conţține	  calea	  de	  date	  și	  controlul	  -‐	  adună	  numere,	  testează	  numere,	  ac:vează	  semnalele	  I/O

• în	  interiorul	  procesorului	  se	  găsește	  un	  alt	  :p	  de	  memorie	  -‐	  memoria	  cache	  -‐	  construită	  într-‐o	  altă	  tehnologie	  SRAM
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Memoria	  principală	  și	  discurile	  magneHce
• memoria	  principală	  de	  :p	  DRAM	  este	  din	  1975

• discurile	  magne:ce	  sunt	  asimilate	  cu	  memoria	  secundară	  din	  1965

• HDD	  conţține	  o	  colecţție	  de	  platane	  care	  se	  rotesc	  cu	  o	  viteză	  de	  5400

până	  la	  15000	  de	  rot/min.	  Fiind	  o	  componentă	  mecanică,	  :mpul	  de	  acces

este	  de	  la	  5	  până	  la	  20	  milisecunde

• Memoria	  flash	  este	  nonvola:lă,	  are	  acceași	  bandwith	  ca	  și	  un	  HDD	  dar

latenţța	  este	  de	  100	  până	  la	  1000	  de	  ori	  mai	  rapidă	  decât	  în	  cazul	  unui	  
HDD.	  

În	  2008	  preţțul	  unei	  memorii	  flash	  (preţț	  per	  GB)	  este	  de	  6	  până	  la	  10	  ori	  
mai	  mare	  decât	  în	  cazul	  unui	  HDD

• Dezavantajul	  unei	  memorii	  flash:	  o	  memmorie	  flash	  are	  un	  număr	  
limitat	  de	  cicluri	  de	  scriere,	  de	  la	  100.000	  până	  la	  1.000.000

• Technologia	  discurilor	  op:ce	  este	  total	  diferită	  de	  tehnologia	  discurilor	  magne:ce.	  În	  ce	  constau	  aceste	  diferenţțe	  ?

Tehnologia	  folosita	  la	  discurile	  RW	  este	  diferită	  de	  cea	  folosită	  în	  cazul	  discurilor	  +/-‐	  R.	  Tehnologia	  Blu-‐Ray
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Performanţța	  unui	  calculator

• Throughput	  sau	  Bandwidth	  -‐	  o	  măsură	  a	  performanţței	  unui	  calculator	  -‐	  numărul	  de	  task-‐uri	  executate	  pe	  unitatea	  de	  :mp.

Acest	  indicator	  este	  foarte	  important	  pentru	  managerii	  de	  datacenter-‐e.	  Se	  u:lizează	  la	  server-‐e.

Avion Capacitate 
pasageri

Distanță 
maximă

Viteza 
maximă Throughput

Boeing 777 375 4630 610 228750

Boeing 747 470 4150 610 286700

Concorde 132 4000 1350 178200

Douglas 
DC-8-50 146 8720 544 79424

• Responce	  Time	  sau	  Execu:on	  Time	  -‐	  o	  măsură	  a	  performanţței	  unui	  calculator	  -‐	  :mpul	  total	  necesar	  pentru	  un	  calculator	  de	  a	  
executa	  un	  task.

Acest	  indicator	  este	  foarte	  important	  pentru	  u:lizatorii	  individuali.	  Se	  u:lizează	  la	  calculatoare,	  sisteme	  embedded

• În	  cazul	  condiţțiilor	  de	  mai	  jos	  ce	  se	  întâmplă	  cu	  un	  sistem:	  crește	  throughput-‐ul,	  scade	  :mpul	  de	  răspuns	  sau	  amândouă?

1.	  Schimbăm	  procesorul	  cu	  un	  procesor	  	  mai	  rapid

2.	  Adăugăm	  procesoare	  sistemului	  care	  u:lizează	  aspel	  mai	  multe	  procesoare	  pentru	  task-‐uri	  separate

Descreșterea	  :mpului	  de	  răspuns	  conduce	  întotdeauna	  la	  îmbunătăţțirea	  throughput-‐ului.
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• Performanţța	  și	  :mpul	  de	  execuţție	  pentru	  un	  calculator	  x	  se	  definește	  aspel:

• Performanţța	  calculatorului	  x	  este	  mai	  mare	  decât	  performanţța	  calculatorului	  y	  =>	  :mpul	  de	  execuţție	  al	  lui	  y	  este	  mai	  mare	  decât	  
cel	  al	  calculatorului	  x

• Calculatorul	  x	  este	  de	  n	  ori	  mai	  rapid	  decât	  calculatorului	  y

Performantax
Performantay

=
Timp executiey
Timp executiex

= n

• Performanţța	  rela:vă	  -‐	  Dacă	  calculatorul	  A	  rulează	  un	  program	  în	  10	  secunde	  și	  calculatorul	  Brulează	  același	  program	  în	  15	  
secunde,	  de	  câte	  ori	  este	  mai	  rapid	  calculatorul	  A	  decât	  calculatorul	  B	  ?

PerformantaA
PerformantaB

=
Timp executieB
Timp executieA

= n⇒ 15
10

= 1.5

• Performanţța	  CPU

• Timpul	  de	  execuţție	  CPU	  -‐	  :mpul	  actual	  al	  procesorului	  necesar	  realizării	  unei	  sarcini	  specifice

• Timp	  CPU	  u:lizator	  -‐	  :mpul	  necesar	  procesorului	  pentru	  execuţția	  unui	  program

• Timp	  CPU	  sistem	  -‐	  :mpul	  necesar	  procesorului	  pentru	  realizarea	  sarcinilor	  de	  sistem	  impuse	  de	  execuţția	  unui	  program
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• Un	  program	  rulează	  în	  10	  sec	  pe	  calculatorul	  A	  care	  are	  un	  ceas	  a	  cărui	  rată	  este	  de	  2GHz.	  Încercăm	  să	  construim	  un	  alt	  
calculator	  care	  va	  rula	  programul	  în	  6	  secunde.	  Proiectantul	  a	  stabilit	  că	  o	  creștere	  substanţțială	  a	  ratei	  ceasului	  este	  posibilă,	  dar	  
această	  creștere	  va	  afecta	  proiectarea	  procesorului	  -‐	  calculatorul	  B	  va	  necesita	  1.2	  cicluri	  de	  cea	  în	  plus	  faţță	  de	  calculatorul	  A	  
pentru	  a	  rula	  același	  program.	  Ce	  rată	  de	  ceas	  trebuie	  să	  stabilească	  proiectantul	  ?

Timp executie CPU
pentru un program

=

ciclurile de ceas
pentru un program

durata ciclului de ceas

timp CPUA =
cicluri ceasA
rata ceasuluiA

⇔ 10s = cicluri ceasA
2 ×109 ciclii

sec

⇒ cicluri ceasA = 20 ×10
9 ciclii

timp CPUB =
1.2 × cicluri ceasA
rata ceasuluiB

⇒ rata ceasuluiB =
4 ×109 ciclii

s
= 4 GHz
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• Performanţța	  instrucţțiunii	  -‐	  o	  variantă	  posibilă:	  :mpul	  de	  execuţție	  =	  numărul	  de	  instrucţțiuni	  executate	  *	  :mpul	  mediu	  necesar	  
execuţției	  unei	  instrucţțiuni

• CPI	  poate	  fi	  folosit	  în	  compararea	  diferitelor	  implementări	  doar	  dacă	  setul	  de	  instrucţțiuni	  rămâne	  același.

• Presupunem	  că	  avem	  două	  implementări	  cu	  același	  set	  de	  instrucţțiuni.	  Calculatorul	  A	  are	  un	  :mp	  pentru	  ciclul	  de	  ceas	  de	  250	  ps	  
și	  un	  CPI	  de	  2.0	  pentru	  anumite	  programe.	  Calculatorul	  B	  are	  un	  :mp	  pentru	  ciclul	  de	  ceas	  de	  500	  ps	  și	  un	  CPI	  de	  1.2	  pentru	  
acealași	  program.	  Care	  computer	  este	  mai	  rapid	  pentru	  acest	  program	  și	  cu	  cât	  faţță	  de	  celălalt	  ?

timpul CPU = numar instructiuni × CPI × timpul ciclului⇔ numar instructiuni × CPI
rata ceasului

• Ecuaţția	  clasică	  a	  performanţței	  CPU

• Un	  programator	  de	  compilatoare	  încearcă	  să	  decidă	  între	  două	  secvenţțe	  de	  cod	  pentru	  un	  calculator	  par:cular.	  Pentru	  aceasta	  
ș:e	  valorile	  CPI	  pentru	  următoarele	  clase	  de	  instrucţțiuni:	  

• A	  =	  1;	  

• B	  =	  2;	  

• C	  =	  3.	  

Mai	  cunoaște	  două	  secvenţțe	  de	  cod	  precum	  și	  numărul	  de	  instrucţțiuni:	  

secvenţța	  de	  cod	  1	  -‐	  A	  =	  2;	  B	  =	  1;	  C	  =	  2

secvenţța	  de	  cod	  2	  -‐	  A	  =	  4;	  B	  =	  1;	  C	  =	  1

Care	  secvenţță	  de	  cod	  execută	  cele	  mai	  multe	  instrucţțiuni	  ?	  Care	  este	  CPI-‐ul	  pentru	  fiecare	  secvenţță	  ?	  Care	  secvenţță	  este	  mai	  
rapidă	  ?
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