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Introducció

L’evolució tecnològica en les últimes dècades ens ha portat a una omnipresència
de la tecnologia al nostre voltant. Els ordinadors, en els seus diversos tamanys i
formats són una constant en les nostres vides, encara que de vegades potser no ens
adonem fins a quin punt.

En el món dels ordinadors, la generalització d’un sol tipus de maquinari compa-
tible ha fet que aparegués un actiu i populós mercat de fabricants de recanvis i
actualitzacions que poden instal·lar-se en qualsevol d’aquests equips hereus del
primer IBM PC, que s’ha acabat imposant més enllà del mercat domèstic, (per
exemple al sector servidors) i fer desaparèixer altres plataformes.

En aquest mòdul, concretament a la unitat “Arquitectura de sistemes” estudiarem
les unitats funcionals generals d’un sistema informàtic i serem capaços d’associar-
les als components físics que les implementen. També veurem com podem adaptar
un equip a diferents entorns operatius, modificant el seu maquinari i escollint
el programari més adequat pel seu ús. Això ho veurem a la unitat “Instal·lació,
configuració i recuperació de programari”.

Per finalitzar, entrarem en un món més professional, estudiarem les caracterís-
tiques que tenen els anomenats centres de procés de dades (CPD) i que solen
donar servei a petites i mitjanes empreses. A la unitat “Implantació i manteniment
de CPD” veurem les seves particularitats, com es poden monitoritzar i no ens
oblidarem de repassar el riscos professionals associats al seu manteniment.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquest mòdul l’alumne/a:

Arquitectura de sistemes

1. Configura equips microinformàtics, components i perifèrics, analitzant les
seves característiques i relació amb el conjunt.

Instal·lació, configuració i recuperació de programari

1. Instal·la programari de propòsit general avaluant les seves característiques
i entorns d’aplicació.

2. Executa procediments per recuperar el programari bàsic d’un equip, analit-
zant i utilitzant imatges emmagatzemades en memòria auxiliar.

Implantació i manteniment de CPD

1. Implanta maquinari específic de centres de procés de dades (CPD), analit-
zant les seves característiques i aplicacions.

2. Compleix les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambien-
tal, identificant els riscos associats, les mesures i equips per a prevenir-los.
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Continguts

Arquitectura de sistemes

Unitat 1

Arquitectura de sistemes

1. Esquema funcional i estructura d’un ordinador

2. Components físics del sistemes informàtics

3. Configuració, diagnòstic i interconnexió d’equips

Instal·lació, configuració i recuperació de programari

Unitat 2

Instal·lació, configuració i recuperació de programari

1. Entorns operatius. Utilitats

2. Aplicacions de propòsit general

3. Clonació de sistemes

Implantació i manteniment de CPD

Unitat 3
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2. Prevenció de riscos laborals





Arquitectura de sistemes
Joan Alfred Noll Obiol

Fonaments de maquinari





Fonaments de maquinari Arquitectura de sistemes

Índex

Introducció 5

Resultats d’aprenentatge 7

1 Esquema funcional i estructura d’un ordinador 9
1.1 Informació i sistemes informàtics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

1.1.1 Elements de la informació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.1.2 Els ordinadors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

1.2 Unitats funcionals dels ordinadors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.2.1 La memòria principal i els seus elements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.2.2 La unitat central de processament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1.2.3 Busos del sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
1.2.4 Suports i unitats d’entrada i sortida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

1.3 Estructura externa d’un sistema microinformàtic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
1.3.1 L’estructura física d’un equip informàtic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

2 Components físics dels sistemes informàtics 43
2.1 Cicle de vida d’un sistema informàtic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
2.2 Anàlisi i definició dels requeriments de l’equip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

2.2.1 Anàlisi de requeriments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
2.2.2 Definició de la potència de l’equip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

2.3 Definició del perfil de l’equip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
2.4 Tria de components segons els requeriments funcionals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

2.4.1 Processador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
2.4.2 Placa base . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
2.4.3 El programa de configuració de la BIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
2.4.4 Memòria de treball (memòria interna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2.4.5 Mitjans d’emmagatzematge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
2.4.6 Targeta gràfica i targeta de so . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
2.4.7 Caixa i font d’alimentació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
2.4.8 Perifèrics bàsics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

2.5 Model d’equip. Llista de components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
2.5.1 Components OEM i retail (al detall) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
2.5.2 Proveïdors dels components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

3 Configuració, diagnòstic i interconnexió d’equips 75
3.1 Els perifèrics. Classificació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
3.2 Perifèrics d’emmagatzematge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

3.2.1 El disc dur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
3.2.2 Discos òptics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
3.2.3 Unitats basades en memòria flaix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

3.3 Perifèrics de comunicacions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
3.3.1 La targeta de xarxa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
3.3.2 El mòdem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86



Fonaments de maquinari Arquitectura de sistemes

3.3.3 Connexió a xarxes. Components bàsics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
3.4 Altres perifèrics. Targetes d’expansió . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

3.4.1 La targeta gràfica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
3.4.2 La targeta de so . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

3.5 Configuració, proves i documentació del muntatge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
3.5.1 Configuració del maquinari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
3.5.2 Proves de funcionament. Verificació del procés de muntatge. . . . . . . . . . . . . . . 97
3.5.3 Procés de documentació del muntatge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108



Fonaments de maquinari 5 Arquitectura de sistemes

Introducció

L’evolució de la tecnologia en les últimes dècades ens ha portat a una omnipresèn-
cia de la tecnologia al nostre voltant. Els ordinadors, en les seves mides i formats
diferents, són una constant en les nostres vides, encara que de vegades potser no
ens adonem fins a quin punt.

Els ordinadors de sobretaula ja fa temps que són entre nosaltres i es poden trobar
tant en entorns domèstics com en els llocs de treball, però darrerament tenim
ordinadors en altres llocs abans impensables. Els telèfons mòbils, per exemple,
han arribat a ser a dia d’avui petits ordinadors totalment configurables on es poden
instal·lar aplicacions, fer configuracions o instal·lar perifèrics. Fins i tot els elec-
trodomèstics, com televisors o neveres poc a poc inclouen microprocessadors més
potents que permeten ajustar a les nostres necessitats el funcionament d’aquests
aparells. Ens centrarem, a l’hora de configurar equips, en els PC compatibles,
ja que són els més accessibles i utilitzats, però existeixen com hem dit altres
plataformes interessants.

Quan a l’agost de 1981 va sortir al mercat el primer IBM PC, es tractava d’un
equip de baix cost destinat al mercat domèstic, nascut en resposta a l’èxit dels
models Apple, i amb un enfocament corporatiu heretat de l’entorn empresarial
de l’època, on tots els productors d’ordinadors de 8 bits que havien comportat
la primera onada informàtica al mercat domèstic venien solucions completes de
maquinari i programari.

La generalització d’un sol tipus de maquinari compatible ha fet que aparegués
un mercat de fabricants de recanvis i actualitzacions actiu i populós. Aquests
recanvis poden instal·lar-se en qualsevol d’aquests equips hereus del primer IBM
PC, que s’ha acabat imposant més enllà del mercat domèstic, per exemple al sector
servidors, i ha fet desaparèixer altres plataformes.

La varietat de maquinari que podem trobar al mercat avui dia permet que,
amb els coneixements apropiats sobre components físics bàsics, de seguretat i
sobre l’electricitat, puguem assemblar el nostre propi equip informàtic utilitzant
components compatibles. En aquesta unitat formativa coneixerem l’estructura
funcional dels sistemes informàtics, el procés de disseny d’un equip, a partir de
components compatibles, i també la configuració final i proves de funcionament
d’un sistema informàtic.

A l’apartat “Esquema funcional i estructura d’un ordinador” veureu l’esquema
funcional bàsic d’un ordinador genèric. Es tracta d’una primera aproximació
que ens permetrà entendre les funcionalitats dels diferents components físics que
després necessitarem per montar un ordinador operatiu.

A l’apartat “Components físics dels sistemes informàtics” podeu aprendre les
etapes del cicle de vida d’un sistema informàtic. Aquestes comprenen l’anàlisi
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de requisits i la definició de la potència necessària per a l’equip, el disseny
de l’equip situant-lo en un perfil de treball, i l’especificació de components,
que inclou processador, placa base, memòria RAM, mitjans d’emmagatzematge,
targeta gràfica i de so, caixa i font d’alimentació, així com perifèrics bàsics. Un
cop disposem del model d’equip, veureu els tipus de components utilitzables, i els
proveïdors a que podem acudir per comprar-los.

L’apartat “Configuració, diagnòstic i interconnexió d’equips” parteix de la base
que disposem d’un equip ja muntat correctament i volem avaluar-ne el rendiment
adequat i documentar el muntatge realitzat. Per a això cal que configureu
correctament tot el maquinari instal·lat, sigui mitjançant jumpers (ponts) o amb
el programa de la BIOS per tot seguit passar a realitzar els tests. Aquesta
comprovació de rendiment o benchmarks es pot realitzar en entorn GNU/Linux
o Windows, depenent de la destinació de l’equip i de les nostres capacitats
tècniques. Veureu el funcionament de diverses eines destinades a cadascun dels
sistemes operatius. També coneixereu el procés de documentació del muntatge
realitzat, que inclou documentació per al tècnic i per a l’usuari i aprendreu les
característiques d’una documentació de qualitat.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat l’alumne/a:

1. Configura equips microinformàtics, components i perifèrics, analitzant les seves
característiques i relació amb el conjunt.

• Identifica i caracteritza els dispositius que constitueixen els blocs funcionals
d’un equip microinformàtic.

• Descriu la funció dels elements físics i lògics que intervenen en el procés
de posada en marxa d’un equip.

• Analitza l’arquitectura general d’un equip i els mecanismes de connexió
entre dispositius.

• Estableix els paràmetres de configuració (maquinari i programari) d’un
equip microinformàtic amb les utilitats específiques.

• Avalua les prestacions de l’equip.

• Executa utilitats de revisió i diagnòstic.

• Identifica avaries i les seves causes.

• Classifica els dispositius perifèrics i els seus mecanismes de comunicació.

• Utilitza protocols estàndard de comunicació sense fils entre dispositius
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1. Esquema funcional i estructura d’un ordinador

Els sistemes informàtics permeten un tractament automatitzat de les dades que
no seria possible sense aquestes eines. Els éssers humans intentem aprendre
del nostre entorn. Mitjançant la comunicació incrementem o modifiquem els
coneixements que tenim. Els ordinadors es poden descriure segons les unitats
funcionals que els componen, i que en part fan el tractament de la informació
i en part permeten la comunicació entre la persona i l’eina informàtica. Es pot
considerar la informàtica com una eina per a la comunicació i l’ordinador el mitjà
per a aconseguir-ho.

1.1 Informació i sistemes informàtics

Contínuament ens arriba informació per diferents canals. Les vies poden ser molt
variades: les imatges, els sons, els escrits, els senyals, etc. Si poguéssim mesurar
aquest volum d’informació, al final del dia comprovaríem que és molta la quantitat
que rebem.

Heus ací dues maneres de definir la informació:

La informació és el resultat de la manipulació de les dades.
La informació és qualsevol forma de representació de fets, objectes,
valors, idees..., que permet la comunicació entre persones i l’adquisició del
coneixement de les coses.

Tota informació consta de dades o unitats relacionades.

1.1.1 Elements de la informació

La informació està formada per les dades. Les dades s’utilitzen per a produir
informació, que ens ajuda a prendre decisions.

Les dades són fets o objectes que no han estat manipulats.

No totes les dades són del mateix tipus. Si pensem en la nostra adreça postal (per
exemple, c/ Muntaner, 100, 3r), podem comprovar que hi ha diferents tipus de
caràcters. Aleshores, podem classificar les dades segons els tipus següents:

Les dades són tot allò que
forma la informació.

Un caràcter és cada un dels
símbols que formen part de
la informació.
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La diferència entre un
nombre i un nombre

alfanumèric és que amb els
alfanumèrics no es poden

fer operacions
matemàtiques.

Un programa és un conjunt
d’accions executades

segons un ordre determinat,
que permeten resoldre un

problema determinat.

• Numèriques. Formades per nombres (0, 1, ... , 9).

• Alfabètiques. Formades per lletres (a, b, ... , z).

• Alfanumèriques. Formades per tots els caràcters.

Tractament de la informació

La informació ha estat manipulada i tractada de diferents maneres, segons el
moment històric i els avenços tecnològics de cada època.

Podem definir el tractament de la informació com el conjunt d’operacions
que s’han d’efectuar sobre les dades que componen la informació.

En tot procés de tractament de la informació hi ha d’haver tres elements impres-
cindibles perquè aquest sigui eficient:

• L’emissor és el responsable de generar la informació (per exemple, una
persona quan parla, un llibre que llegim, etc.).

• El canal és l’element que permet la transmissió de la informació (per exem-
ple, l’aire quan parlem, el fil de telèfon en les comunicacions telefòniques,
etc.).

• El receptor és l’element que rep la informació (per exemple, en aquest
moment, sou vosaltres, que esteu estudiant aquesta unitat didàctica).

Quan es processa la informació es diferencien tres operacions, tal com es pot veure
a la taula 1.1.

Taula 1.1. Operacions de tractament de la informació

Operacions Funcions

Entrada Recollida de la informació

Depuració de les dades

Emmagatzematge de les dades

Procés Aritmètic

Lògic

Sortida Recollida dels resultats

Distribució dels resultats

Les característiques més importants de cadascuna de les operacions que hem
indicat són les següents:

• Entrada. Operació que permet adreçar cap a un lloc determinat la informa-
ció que es tractarà (per exemple, quan llegim revistes, llibres...). El procés
que segueix és el següent: selecció de la informació, comprovació de la
informació i col·locació de la informació en un suport.
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• Procés. Operació que permet manipular la informació. Hi ha dos tipus
de tractament de la informació: de càlcul matemàtic (sumes, restes...) i
d’operacions lògiques (el resultat només pot ser vertader o fals).

• Sortida. Operació destinada a fer conèixer de manera externa els resultats
de la manipulació.

D’altra banda, el tractament de la informació no ha estat el mateix al llarg de la
història.

Podem diferenciar tres tipus de tractament:

Un ordinador en un entorn domèstic.

• Manual. La manipulació de la informació es fa tota manualment. Per
exemple, emplenar un rebut, una factura...

• Mecànic. El tractament de la informació rep el suport de les maquines; ara
bé, perquè funcionin, hi ha d’haver una intervenció humana. Per exemple,
la calculadora, la màquina d’escriure...

• Automàtic. Cap als anys quaranta, va sortir al mercat un altre tipus de
màquines, les màquines automàtiques, que tracten la informació sense la
participació de les persones. Per exemple, la màquina automàtica de rentar
la roba –en què seleccionem un programa i aquest fa tot el procés de rentat–,
els ordinadors...

En el moment en què es comença a utilitzar el concepte de tractament automàtic
de la informació, també es comença a utilitzar el terme informàtica.

1.1.2 Els ordinadors

La física, la química, la meteorologia, etc., són ciències que expliquen, que
justifiquen determinats fets i situacions del nostre entorn; així mateix, hi ha una
ciència, la informàtica, que estudia el tractament de la informació i això és possible
gràcies a la utilització, entre altres eines, de l’ordinador.

La informàtica

La informàtica neix amb la idea d’ajudar les persones en els treballs rutinaris i
repetitius, generalment de càlcul i de gestió, en què és freqüent la repetició de
tasques. La idea és que una màquina pot fer la feina millor, per la seva exactitud i
la rapidesa; ara bé, sempre sota el control de la persona.

El terme informàtica va aparèixer a França l’any 1962 sota la denominació de
informatique. Aquesta paraula sorgeix de la contracció de les paraules:

INFORmation autoMATIQUE
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El SO (sistema operatiu)
consta d’un conjunt de
programes informàtics

imprescindibles per al bon
funcionament de l’ordinador.

Podeu veure més dades
sobre el programari bàsic i

d’aplicació a la unitat
“Instal·lació, configuració i

recuperació de
programari”.

Posteriorment, va ser acceptada per tots els països europeus; a Espanya, el 1968,
amb el nom de informàtica; als països de parla anglesa, es coneix com a computer
science.

Una manera de definir aquesta paraula podria ser la que us oferim a continuació:

La informàtica és la ciència que estudia el tractament automàtic i racional
de la informació.

El concepte d’informàtica inclou tota una sèrie de tasques que es poden fer.
Citarem les següents:

• El desenvolupament i la millora de noves màquines, és a dir, de nous
ordinadors i dels elements que hi estan relacionats.

• El desenvolupament i la millora de nous mètodes automàtics de treball, que
en informàtica es basen en l’anomenat sistema operatiu (SO).

• La construcció d’aplicacions informàtiques, conegudes amb el nom de
programes o paquets informàtics.

Generalment, s’utilitza l’expressió sistema informàtic per a referir-se de manera
més concreta al terme informàtica, en el sentit de conjunt d’elements necessaris
per a la realització i utilització d’aplicacions informàtiques.

Un sistema informàtic és el conjunt d’elements necessaris per a la
realització i l’explotació d’aplicacions informàtiques. S’hi inclouen els
elements de programari, de maquinari i els humans.

En un sistema informàtic hi ha els elements constitutius interrelacionats següents:

• Part física: L’element físic també es coneix amb el nom de maquinari
(hardware). Està format per tot allò que es pot veure i tocar en el món
de la informàtica (els monitors, les impressores, el ratolí, els suports...).

• Part lògica: L’element lògic es coneix també amb el nom de programari
(software). Té el seu origen en les idees (conceptes) i està compost per
tot allò que fem servir en el camp de la informàtica que no podem veure
ni tocar (els jocs d’ordinador, els programes de comptabilitat, els sistemes
operatius...).

• Part humana: L’element humà és l’element més important que forma part
de la informàtica o d’un sistema informàtic. Sense les persones que estan al
càrrec de la informàtica no hi hauria ni la part física ni la part lògica.

Conceptes bàsics sobre els ordinadors

La informàtica necessita un element físic o mecànic que faci el tractament de la
informació automàticament; aquest element s’anomena ordinador.
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Els ordinadors no han nascut en els últims anys. En realitat, les persones
sempre han buscat dispositius que els ajudin a efectuar càlculs precisos i ràpids.
Des de l’aparició de les calculadores binàries fins als nostres dies, hi ha molt
poques activitats humanes que no estiguin lligades d’una manera o altra a les
màquines electròniques. Això ens permet definir l’ordinador de moltes maneres.
Seguidament, n’indiquem algunes:

• L’ordinador és una màquina formada per una sèrie d’elements físics connec-
tats de manera lògica i racional que tracten la informació automàticament.

• L’ordinador és una màquina electrònica ràpida i exacta que és capaç d’ac-
ceptar dades per un mitjà d’entrada, processar-les automàticament sota
el control d’un programa prèviament emmagatzemat i proporcionar la
informació resultant a un mitjà de sortida.

• L’ordinador és un dispositiu electrònic capaç de rebre un conjunt d’instruc-
cions i executar-les, fer càlculs sobre les dades numèriques i relacionar-les
amb altres tipus d’informació per a obtenir un altre conjunt de dades o
informació com a resposta.

• L’ordinador és un sistema electrònic que fa operacions aritmètiques i
lògiques a alta velocitat d’acord amb les instruccions internes, que són
executades sense intervenció humana. A més, té la capacitat d’acceptar i
emmagatzemar dades d’entrada, processar-les i produir resultats de sortida
automàticament. La seva funció principal és el processament de dades.

Les característiques principals d’un ordinador són les següents:

• Fa una acció a la vegada.

• Pot fer càlculs matemàtics: sumar, restar, multiplicar i dividir.

• Pot fer operacions lògiques, és a dir, comparar lletres i nombres.

• Opera a alta velocitat.

• És exacte i precís –fa exactament el que se li indica.

• És eficient –pot treballar sense parar.

• Té capacitat per a manipular grans quantitats d’informació.

• És fiable –té la capacitat de verificar l’exactitud de les seves operacions
internes, és a dir, autocomprovació.

• Pot manipular símbols.

• Cada vegada són més petits, més útils i menys costosos.

El conjunt d’accions que s’ordena i que executa un ordinador es coneix amb el
nom de programa.

Amb el terme ofimàtica ens
referim a la utilització de la
informàtica en els
departaments de gestió
administrativa de l’empresa.
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La UCP o CPU (central
processing unit) és la unitat

central de processament.

Operacions de la CPU

Les operacions de la CPU poden
ser:

• Lògiques. Totes les
operacions en què el
resultat pot ser vertader
o fals.

• Matemàtiques.
Operacions de càlcul
matemàtic (per
exemple, sumes i
restes).

Memòries auxiliars

L’ordinador pot col·locar la
informació en uns magatzems

electrònics anomenats memòries
auxiliars (per exemple, discos

magnètics i discos
opticomagnètics), d’on la pot

recuperar més tard. La CPU no
hi té accés directe.

En general, un programa és un conjunt d’accions que s’han de fer seguint
un ordre determinat per a resoldre un problema determinat.

Relacionat amb aquest concepte, tenim el de aplicació informàtica.

Una aplicació informàtica és un conjunt d’un o més programes per a fer un
treball determinat en un sistema informàtic.

L’ordinador està format per dos elements fonamentals: l’element físic o maquinari,
i l’element lògic o programari, encara que podem trobar-ne d’altres de manera
implícita:

• El maquinari (hardware). Fa referència a tot allò que podem veure i tocar
(el monitor, el teclat, la CPU...).

• El programari (software). Fa referència als elements que no tenen existèn-
cia física, com les idees, els conceptes, els programes, les aplicacions...

• L’usuari i el programador. L’usuari és la persona que utilitza l’ordinador,
i el programador és la persona que escriu els programes en un determinat
llenguatge de programació perquè els ordinadors els puguin executar.

• Les dades i la informació. Les dades són fets o materials originals que
no han estat processats. La informació és el producte de les dades ja
processades.

• Documentació. És el conjunt d’instruccions o manuals de procediment
que ensenyen a l’usuari com ha d’utilitzar l’ordinador i els programes
informàtics.

A la figura 1.1 es mostra l’esquema d’un ordinador.

Figura 1.1. Elements principals d’un ordinador

A continuació, classificarem els elements físics o dispositius que formen l’ordina-
dor segons les seves funcions:

• Dispositius d’entrada. La seva funció consisteix a permetre l’entrada de
dades en l’ordinador. Hi ha molts dispositius que poden fer aquesta tasca:
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el teclat, el ratolí, l’escàner, el llapis òptic, la palanca de control (joystick),
el micròfon, etc.

• Dispositius de sortida. La seva funció consisteix a treure la informació a
l’exterior de l’ordinador. Hi ha moltes màquines que fan aquesta funció,
com el monitor o la pantalla, la impressora, els altaveus o el traçador.

• Dispositius d’entrada/sortida. Són totes les màquines la configuració de les
quals els permet fer funcions d’entrada i funcions de sortida. Per exemple,
les unitats de cintes magnètiques, les unitats de discos magnètics o les
unitats opticomagnètiques. També es coneixen com a memòries auxiliars.

Els dispositius d’entrada, de sortida i d’entrada/sortida també es coneixen com a
perifèrics.

Els perifèrics són els dispositius que han d’estar connectats a la CPU i
que permeten la comunicació d’informació. Aleshores, podem parlar de
perifèrics d’entrada (el teclat, el ratolí, etc.), perifèrics de sortida (els
monitors, les impressores, etc.) i perifèrics d’entrada/sortida (unitats de
discos magnètics, unitats de cintes magnètiques, etc.).

• Dispositius de processament. També es coneixen com a UCP (unitat central
de processament) o, en anglès, CPU (central processing unit). Són la part
més important d’un ordinador, en què es manipula la informació. Podem
comparar la seva funció a la d’un director d’orquestra. Els dispositius de
processament s’encarreguen de coordinar i dur a terme totes les operacions
de tipus lògic i matemàtic. Les característiques més importants dels
components de la CPU:

– Processador (microprocessador). És el cervell de l’ordinador. Coordi-
na i dirigeix la feina que s’ha de fer en cada moment, i també fa totes
les operacions aritmètiques i lògiques. Són els circuits que controlen
la interpretació i l’execució de les instruccions. Hi podem distingir
dues parts:

∗ CU (unitat de control). La unitat de control s’encarrega de
governar la resta d’unitats, és a dir, interpreta les instruccions i
en controla l’execució i la seqüència.

∗ ALU (unitat aritmètica i lògica). La unitat aritmètica i lògica
és on es fan les operacions de càlcul matemàtic i les operacions
lògiques.

– Memòria principal. És l’encarregada d’emmagatzemar les dades i
els programes mentre s’estan executant en l’ordinador. És important
recordar que un programa només pot ser executat per un ordinador. Per
tant, cal que el programa i les dades que necessita manipular siguin a
la memòria.

• Dispositius de comunicacions (busos). Enllacen tots els elements del
sistema i permeten la comunicació amb el món exterior. El bus representa
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bàsicament una sèrie de cables que serveixen per a carregar dades en la
memòria i, des d’allà, transportar-les a la CPU. És l’autopista de les dades
dins del PC, ja que comunica tots els components de l’ordinador amb el
processador. El bus es controla i manipula des de la CPU.

L’esquema de components de la unitat central de processament és el que us
mostrem a la figura 1.2.

Figura 1.2. Esquema de la CPU

1.2 Unitats funcionals dels ordinadors

L’estructura bàsica d’un microprocessador està formada pel conjunt de
placa base i microprocessador, la memòria i les unitats d’entrada i sortida,
i tots aquests elements estan interconnectats per mitjà del bus d’adreces, el
bus de dades i el bus de control.

Les principals unitats que formen un ordinador són les següents:

• Unitats d’entrada.

• Unitat de processament i emmagatzematge.

• Unitat de sortida.

• Unitat d’entrada/sortida.

Definim com a unitats funcionals de l’ordinador el conjunt d’elements del
maquinari imprescindibles per al seu funcionament correcte. Els elements del
maquinari es poden classificar segons la funció que tinguin en:

• Unitat central de processament.

• Memòria principal.

• Unitats d’entrada i sortida.
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El concepte d’arquitectura d’ordinadors es defineix com el disseny
conceptual i l’estructura fonamental d’un sistema informàtic, en aquest cas
d’un ordinador.

Aquesta arquitectura és un model i una descripció funcional dels requisits i les
implementacions de disseny per a les diverses parts de l’ordinador, amb especial
interès en la forma en què la unitat central de procés treballa internament i accedeix
a les adreces de memòria, i també a les unitats d’entrada i sortida.

Unitat central de processament

També es coneix amb les sigles UCP (unitat central de processament), o bé CPU (de
l’anglès central processing unit). Alguns autors consideren la memòria central com un
element més de la CPU per la relació que tenen i per les seves característiques i funcions.
En realitat, però, no és així, ja que avui dia la memòria principal no forma part de la CPU.

Tots els elements que formen les unitats funcionals necessiten algun tipus de
comunicació per a funcionar correctament; això s’aconsegueix gràcies al bus del
sistema.

També, perquè la comunicació entre aquests dispositius i altres màquines sigui
eficient, a vegades cal que altres màquines la gestionin. Això és el que fan els
anomenats controladors.

Podem veure aquests elements i les relacions que estableixen a la figura 1.3, la
figura 1.4 i la figura 1.5.

Figura 1.3. Esquema dels elements de les unitats funcionals d’un ordinador

Figura 1.4. Esquema dels elements de les unitats funcionals d’un ordinador

El bus del sistema és el
mitjà de comunicació entre
els diferents elements que
formen les unitats
funcionals.

Controladors

Dispositius que gestionen el
funcionament de determinats
maquinaris i fan la comunicació
entre elements de les unitats
funcionals i dispositius perifèrics
(per exemple, els monitors, les
impressores, etc.).
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ALU és la unitat aritmètica i
lògica.

Memòria externa (memòria
secundària)

La memòria secundària és un
dispositiu que permet desar

grans quantitats d’informació
durant períodes generalment

llargs de temps.

Circuit integrat

Un circuit integrat és un conjunt
de components electrònics amb

funcions determinades. Hi ha
milers de components electrònics

en una integració en miniatura.

Figura 1.5. Estructura funcional dels ordinadors

Aquests elements que constitueixen les unitats funcionals formen part del maqui-
nari; per tant, tenen una part física que podem veure, tocar, etc., i estan formats
per circuits electrònics.

1.2.1 La memòria principal i els seus elements

La memòria principal també es coneix com a memòria central. Igual que passa
amb les persones, la memòria de l’ordinador és capaç de retenir o emmagatzemar
dades i instruccions que són accessibles en qualsevol moment.

Abans que l’ordinador manipuli les dades i les ordres mitjançant l’ALU, aquestes
es transfereixen a la memòria principal. De la mateixa manera, els resultats
obtinguts del procés quedaran emmagatzemats en aquesta memòria.

La memòria principal o central és el dispositiu electrònic en què estan
situades les dades o instruccions que manipularà l’ALU, o els resultats que
obtinguin d’aquests tractaments.

La memòria principal té un paper molt important dintre de la unitat central de pro-
cessament. És un dispositiu totalment electrònic i, per tant, qualsevol informació
que contingui és accessible quasi instantàniament. Per això, a vegades, també és
coneguda amb el nom de dispositiu d’emmagatzematge d’accés immediat.

D’altra banda, la memòria principal té una capacitat limitada i, en determinats
moments, ha tingut uns preus bastant elevats en comparació d’altres elements del
maquinari. Per això i per altres factors, aquesta memòria es complementa amb la
memòria externa o memòria secundària.

La memòria principal està formada per xips de silici. Els xips són dispositius
electrònics formats per circuits integrats.
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Elements de la memòria

La memòria està formada per cel·les o posicions de memòria numerades de
manera consecutiva, que tenen la capacitat de retenir la informació mentre
l’ordinador està connectat a una font d’energia elèctrica.

Cada cel·la té un nom que s’anomena posició de memòria i un identificador o
número d’ordre anomenat adreça de memòria. A la figura 1.6 teniu un esquema.

Figura 1.6. Esquema bàsic de la memòria principal

Cel·la de la memòria

Cada posició de la memòria està formada per dispositius electrònics de base binària, de
manera que, en cada instant, cada un pot adoptar un dels dos estats binaris: on per
representar l’1 binari, i off per representar el 0 binari.

Com a conseqüència de tot això, el conjunt complet dels dispositius de dos estats que
forma cada posició de la memòria principal proporciona un mètode per codificar les dades
d’una manera semblant al d’un llum encès o apagat.

Cada posició de memòria té una quantitat determinada de bits, de manera que totes les
posicions tenen el mateix nombre de bits (per exemple, 8 bits, 16 bits, 32 bits...).

La manera de gestionar cada posició de la memòria, quan es manipula la memòria
en operacions de lectura o escriptura, s’anomena paraula.

La memòria principal disposa dels elements següents per dur a terme les seves
funcions:

• Registre d’adreça de memòria (RAM).

• Registre d’informació o intercanvi de memòria (RIM).

• Selector o descodificador de memòria.

Analitzem més detalladament cada element:

• Registre d’adreça de memòria. Abans de fer qualsevol operació de lectura
o escriptura en la memòria, s’ha de col·locar l’adreça de la cel·la que
s’utilitzarà en l’operació en aquest registre, tant si és per gravar-hi com si és
per treure’n dades.

• Registre d’informació o intercanvi de memòria (RIM). Aquest registre rep
la informació obtinguda de la lectura de la memòria. Aquest registre ha de
contenir la informació que volem escriure i desar en la memòria.

Capacitat de la memòria

A fi de mesurar la capacitat de la
memòria principal o central, es
fan servir les mateixes unitats
que les que hem utilitzat per a la
mesura de la informació. Per
tant, podem parlar de capacitats
de la memòria principal d’uns
512 bytes, 1.024 KB, 32 MB, 64
MB, 128 MB, etc.
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El microprocessador és un
conjunt de circuits

electrònics que estan
integrats en un xip.

• Selector de memòria o descodificador. Aquest dispositiu s’activa cada
vegada que es produeix una ordre de lectura o escriptura. Connecta la cel·la
de memòria –indicada per l’adreça del registre d’adreça de memòria– amb
el registre d’informació de memòria, la qual cosa fa possible la transferència
de dades en un sentit o en l’altre (memòria a RIM, RIM a memòria).

Bàsicament, hi ha tres paràmetres que permeten mesurar la velocitat de resposta
d’una memòria:

• Temps d’accés (Ta). És el temps màxim que es tarda a llegir o escriure el
contingut d’una posició de memòria.

• Temps de cicle (Tc). És el temps mínim entre dues lectures.

• Amplada de banda (Ab). És el nombre de paraules que es transfereixen
entre la memòria i la CPU en cada unitat de temps: Ab = 1 / Tc.

Seqüència de passos per llegir o escriure una dada en la memòria principal

1. Llegir: Per llegir una dada se segueixen els passos següents:

(a) Es posa l’adreça en el registre d’adreça.

(b) Mitjançant el descodificador, s’accedeix a l’adreça de memòria.

(c) Se situen les dades en el registre de dades.

2. Escriure: Per escriure una dada se segueixen els passos següents:

(a) Es transfereix l’adreça en què s’escriurà al registre d’adreça.

(b) Es transfereixen les dades al registre d’informació.

(c) Es descodifica l’adreça de memòria.

(d) Es passa el contingut del registre d’informació a l’adreça que conté el registre d’adreça.

1.2.2 La unitat central de processament

La unitat central de processament (UCP o CPU) és el cervell de
l’ordinador. La seva missió és controlar, coordinar i efectuar les operacions
del sistema informàtic. Per això, agafa cada una de les ordres del programa
que hi ha en la memòria principal, les analitza i interpreta, i dóna les ordres
necessàries per a executar-les.

Físicament, està formada per circuits electrònics que en un microordinador es
troben integrats en una pastilla o xip denominada microprocessador. Actualment,
hi ha diverses empreses que es dediquen a comercialitzar microprocessadors; per
exemple: Motorola (família 68xxx), IBM, Apple, Intel (família 8080, 8086, 8088,
80286 –286–, 386, 486, Pentium, Pentium lI, Pentium III, Pentium IV, Dual Core,
Core2 Duo, i3, i5, i7, etc.), Digital (Alpha), CYRIX (família Mx), AMD (família
Kx), etc.



Fonaments de maquinari 21 Arquitectura de sistemes

La unitat central de processament està formada per les unitats que se citen a
continuació (vegeu la figura 1.7):

• Els registres

• Unitat aritmètica i lògica (ALU)

• Unitat de control (CU)

Figura 1.7. Esquema d’un processador

Els registres

A l’interior del processador hi ha unes zones reservades per a l’emmagatzematge
de petites quantitats d’informació. Són els registres interns.

S’anomena registre un conjunt de bits que es manipulen en bloc.

Un registre de 8 bits pot enviar la seva informació a la memòria o a un altre registre.
La transferència no és bit a bit, sinó que es passen els 8 bits alhora. Hi ha registres
de 4, 8, 16, 32 i 64 bits. Els registres interns d’un processador acostumen a tenir
la mateixa amplada.

Podem diferenciar dos tipus de registres interns:

• Registres interns d’ús general. El processador utilitza aquests registres per
a l’emmagatzematge temporal de dades o adreces de memòria; és a dir, la
posició de memòria en què s’emmagatzemen les dades. Podem trobar els
següents:

– Registres interns de dades. S’utilitzen per a emmagatzemar dades que
el processador sol·licita freqüentment. Un exemple d’aquest tipus de
registre és l’acumulador que s’utilitza en les operacions aritmètiques.

– Registres interns d’adreça. Es pot guardar l’adreça de memòria on es
troba la dada. Mitjançant aquest registre podem accedir a posicions
contigües de memòria.
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PC, SP, FLAG i IR

PC (personal counter) és un
registre específic que apunta cap
a la instrucció del programa que

s’executa o la propera per
executar.

SP (stack pointer) és un registre
que manté l’adreça d’una dada

emmagatzemada a la pila.

FLAG (flag register) és un
registre que conté informació

sobre el resultat de l’última
operació efectuada en l’ALU.

IR (instruction register) és un
registre que manté el codi de la

instrucció que s’executa.

Un acumulador és un
registre en què se situen els

resultats de les operacions
de càlcul fetes per l’ALU.

• Registres interns específics. Hi ha registres a l’interior dels processadors
que tenen una comesa específica i, per tant, no són d’ús general. Podem
indicar els següents:

– Comptador de programa. Un dels registres que du el control de les
instruccions del programa que s’executen és el comptador de programa
(program counter, PC). Es tracta d’un registre específic que està
pendent de la instrucció del programa que s’executa o la propera per
executar. El processador porta de la memòria la instrucció assenyalada
pel PC i la comença a executar. Immediatament, el PC incrementa el
seu valor per a preparar-se per a la instrucció següent.

– Punter de pila. Dins la memòria RAM, hi ha una zona destinada a
l’emmagatzematge d’informació temporal: és la pila o stack. És un
registre que manté l’adreça d’una dada que està emmagatzemada en la
pila. El processador pot guardar el contingut dels seus registres interns
temporalment, per a recuperar-los més tard, a la pila. El processador
accedeix ràpidament a aquesta memòria, ja que el registre punter
de pila l’assenyala permanentment. Aquest registre s’incrementa o
disminueix automàticament quan s’accedeix a la memòria de pila.

– Indicador de resultat. Cada bit del registre indicador de resultat
(flag register, FLAGS) conté informació sobre el resultat de l’última
operació efectuada en l’ALU. El nombre de bits del FLAGS i el seu
significat varien d’un processador a un altre.

– Registre d’instrucció. La unitat de control té una referència permanent
de la instrucció en curs mitjançant el registre d’instrucció, que manté
el codi de la instrucció que s’executa.

Unitat aritmètica i lògica

Totes les operacions matemàtiques i lògiques que el processador ha d’efectuar es
fan en un bloc intern especialitzat anomenat unitat aritmètica i lògica (UAL o
ALU, arithmetic logic unit).

La unitat aritmètica i lògica gestiona les operacions elementals de tipus
aritmètic (sumes, restes, etc.) i, també, les de tipus lògic (operacions en les
quals el resultat és vertader o fals).

Aquesta unitat té dues entrades per als operands i una sortida per al resultat. El
processador dirigeix cap a les entrades de l’ALU els registres sobre els quals s’ha
d’efectuar l’operació. El resultat apareix a la sortida de l’ALU i es recull en un
registre o s’envia al bus.

Molts processadors dirigeixen la sortida de l’ALU (vegeu la figura 1.8) cap a
l’acumulador.

Bus és una paraula anglesa que significa ‘transport’. En arquitectura de mi-
croprocessadors, un bus pot connectar lògicament diversos perifèrics sobre el



Fonaments de maquinari 23 Arquitectura de sistemes

mateix conjunt de cables. Aplicada a la informàtica, es relaciona amb la idea
de les transferències internes de dades que es produeixen en un ordinador en
funcionament. En el bus tots els nodes reben les dades, encara que no es dirigeixin
a tots aquests nodes; els nodes als quals no van dirigides les dades, simplement
les ignoren. Per tant, un bus és un conjunt de conductors elèctrics en forma de
pistes metàl·liques impreses sobre la placa base del computador per on circulen
els senyals que corresponen a les dades binàries del llenguatge màquina que opera
al microprocessador.

Els primers busos de computadores eren literalment busos elèctrics paral·lels amb
múltiples connexions. Avui dia el terme és usat per a qualsevol arranjament físic
que proveeixi la mateixa funció lògica que un bus elèctric paral·lel. Els busos
moderns poden usar tant connexions paral·leles com connexions en sèrie, i poden
ser cablats en topologia multidrop o en daisy chain, o connectats per cables trenats,
com el cas de l’USB.

Hi ha tres classes de busos: bus de dades, bus de direccions i bus de control.
Una placa base de tipus ATX té tantes pistes elèctriques destinades a busos com
l’amplada dels canals de busos del microprocessador de la CPU: 64 per al bus de
dades i 32 per al bus de direccions. L’amplada de canal explica la quantitat de bits
que es poden transferir simultàniament. Així, el bus de dades transfereix 8 bytes
a la vegada, i el canal de direccions del microprocessador per a una PC-ATX pot
“encaminar” més de quatre mil milions de combinacions diferents per al conjunt
de 32 bits del seu bus.

Les característiques de cada tipus de bus són:

• El bus de dades mou les dades entre els dispositius del maquinari d’entrada
–com el teclat, l’escàner, el ratolí, etc.–, de sortida –com la impressora, el
monitor o la targeta de so– i d’emmagatzematge –com el disc dur, el disquet
o la memòria flaix. Aquestes transferències que es donen a través del bus
de dades són governades per diversos dispositius i mètodes, dels quals el
controlador PCI és un dels principals. El seu treball equival, simplificant
molt, a una central de semàfors per al trànsit als carrers d’una ciutat.

• El bus d’adreces està vinculat al bloc de control de la CPU per a prendre
i col·locar dades en el subsistema de memòria durant l’execució dels
processos de còmput. Per al bus d’adreces, l’amplada de canal determina la
quantitat d’ubicacions o direccions diferents amb què el microprocessador
pot treballar. Aquesta quantitat d’ubicacions resulta d’elevar el 2 a la 32a
potència. 2 perquè són dos els senyals binaris, els bits 1 i 0; i 32a potència
perquè les 32 pistes del bus de direccions són, en un instant donat, un conjunt
de 32 bits.

• El bus de control transporta senyals d’estat de les operacions fetes per
la CPU amb les altres unitats. El mètode que utilitza l’ordinador per
a sincronitzar les diferents operacions és un rellotge intern que facilita
la sincronització i evita les col·lisions d’operacions (unitat de control).
Aquestes operacions es transmeten d’una manera bidireccional.

PCI correspon a les sigles
angleses de interconnexió
de components perifèrics
(peripheral component
interconnection).
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Aquest tipus d’estructura interna, però, no és aplicable directament al que conei-
xem actualment com a ordinador personal. En un PC hi ha dispositius controladors
d’accés directe a memòria, controladors de disc dur, de tecla, processadors gràfics,
memòria RAM en diferents nivells de jerarquia, etc., de manera que trobem
una estructura molt més complexa. En aquest sentit, interessa tractar aquesta
estructura des del punt de vista del tècnic de manteniment o reparació, tenint
en compte el concepte d’unitat mínima reparable. Amb aquest concepte s’entén
la part de l’equip que es canvia en cas d’avaria sense intentar reparar-la. Per
qüestions de temps de reparació (cost de la mà d’obra) i equips de diagnòstic
necessaris, en la majoria dels casos seria més car substituir un component
defectuós d’una targeta que comprar-ne una de nova i canviar-la.

Figura 1.8. Esquema de l’ALU

Els busos s’utilitzen per a comunicar les diferents unitats funcionals entre
elles.

Hi podem trobar els elements següents:

• Circuits operacionals. Circuits necessaris per a fer les operacions amb les
dades procedents dels registres d’entrada.

• Registre d’entrada. Emmagatzema dades o operands que intervenen en
una instrucció abans de la realització de l’operació per part del circuit
operacional.

• Registre acumulador. Emmagatzema els resultats numèrics del circuit
operacional. També està connectat als registres d’entrada per a la realimen-
tació, en cas d’operacions encadenades, i té una connexió amb el bus de
dades per a enviar els resultats a la memòria central o a la unitat de control.

• Registre d’estat. Registre que emmagatzema algunes condicions de situa-
cions esdevingudes en l’última operació feta i que hem de tenir en compte
en les operacions següents.
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Unitat de control

La unitat de control (control unit, UC o CU) fa una sèrie d’operacions bàsiques
per al funcionament del processador:

• Interpreta les instruccions del programa que arriben de la memòria del
sistema.

• Dirigeix els registres adequats cap a l’ALU.

• Controla els busos interns.

• Ordena a l’ALU efectuar l’operació indicada en el programa.

• Porta de la memòria les dades necessàries, i hi envia les dades resultants.

• Gestiona els busos externs de comunicació amb la memòria externa i els
perifèrics.

La unitat de control és el centre nerviós de l’ordinador, ja que és on es
controlen, es governen i es decideixen totes les operacions. És el cervell que
organitza tots els elements interns i externs del processador.

Figura 1.9. Unitat de control

La unitat de control (figura 1.9) controla directament el registre d’instrucció IR,
el comptador de programa PC, el registre de pila SP i una sèrie de registres
ocults a l’usuari, en els quals s’emmagatzemen temporalment instruccions, dades
o adreces.

La unitat de control consta dels elements següents:

• Descodificador d’instruccions. La instrucció que el processador porta
de la memòria s’emmagatzema en el registre d’instrucció, IR. Aquest
registre està connectat a una unitat anomenada descodificador d’instrucció
(instruction decoder, ID). El descodificador és el dispositiu que té com a
funció la interpretació del tipus d’instrucció a partir del codi d’operació
que hi ha en el registre d’instrucció, i genera els senyals de control que són
necessaris per a executar correctament una instrucció.

• El rellotge o temporitzador. El ritme de funcionament del descodificador
d’instrucció el marca un senyal de rellotge. Tots els senyals generats pel



Fonaments de maquinari 26 Arquitectura de sistemes

Llei de Moore

La llei de Moore diu que cada
divuit mesos la tecnologia de

fabricació dels
microprocessadors millora, de

tal manera que es podrà duplicar
el nombre de transistors integrats

en el microprocessador.

descodificador d’instrucció estan sincronitzats amb aquest rellotge per mitjà
del bloc seqüenciador. Aquest procés de sincronització s’anomena tempo-
rització (timing). Gràcies a aquesta temporització, les diferents operacions
de gestió es fan d’una manera ordenada, sense encavalcar el control ni la
informació. Una de les mesures de velocitat d’un sistema processador la
dóna la freqüència de rellotge. Aquesta és una primera aproximació de
la velocitat i permet la comparació entre sistemes que utilitzen el mateix
processador. La freqüència es pot mesurar en Hz, kHz, MHz, etc. Un Hz
equival a un cicle per segon; aleshores, quan es parla d’una freqüència de
rellotge de 16 MHz, es parla de 16 milions de cicles per segon. També
sabem que T = 1 / F, en què T és el període expressat en segons i F és la
freqüència, ja que T = 1 / 16.000.000 = 6,25 · 10–8 s, equivalent a 62,5 ns,
que indica la duració d’un cicle.

• El seqüenciador. És el dispositiu que marca les pautes amb què s’han
d’executar les diferents parts de la instrucció en coordinació amb els
impulsos enviats pel rellotge.

Arquitectures dels microprocessadors

Els microprocessadors s’han fabricat utilitzant dues tecnologies conegudes amb
els noms de CISC i RISC, les característiques de les quals són:

• CISC (complex-instruction-set computing, ‘repertori complex d’instruc-
cions d’ordinador’): la tecnologia més utilitzada en la fabricació dels
microprocessadors, que consisteix en la utilització d’un joc d’instruccions
complexes que es basen en la implementació d’un gran nombre d’instruc-
cions en el processador per a possibilitar tenir programes més petits i, per
tant, més ràpids. Les CPU i les CISC més esteses són de la família 80x86
d’Intel. També són importants les companyies Cirix i AMD, que fabriquen
processadors amb el joc d’instruccions 80x86 a un preu més reduït que els
d’Intel.

• RISC (reduced-instruction-set computing, ‘repertori reduït d’instruccions
d’ordinador’): en aquesta tecnologia es fa servir un joc d’instruccions reduït,
i s’intenta utilitzar el nombre més petit possible d’instruccions. És la més
fàcil de dissenyar i té l’avantatge de fer les operacions a més velocitat, a
costa d’utilitzar programes més grans. És una tecnologia més simple. Per
això permet minimitzar el nombre d’instruccions i la complexitat a l’hora
de dissenyar la CPU. Alguns exemples d’arquitectura RISC són l’SPARC,
de l’empresa Sun Microsystems, el microprocessador Alpha, dissenyat per
Digital, els Motorola 88000 i el PowerPC. Aquest processadors s’utilitzen,
principalment, en aplicacions industrials i professionals per la seva gran
rendibilitat i fiabilitat.
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Tecnologia de fabricació dels microprocessadors Intel

Normalment, els microprocessadors de l’empresa Intel per a PC han estat dissenyats
segons la tecnologia CISC, però actualment s’estan desenvolupant solucions mixtes. Amb
les tecnologies actuals, és possible integrar, en l’interior del microprocessador, milions de
transistors. Tots aquests transistors s’organitzen en un gran circuit que rep el nom de DIE i
que no és més gran de 4 cm2. Aquest circuit està embolcallat per una càpsula de ceràmica
o plàstic que el protegeix.

També podem destacar els paràmetres següents en els processadors:

• Un dels paràmetres de fabricació del microprocessador és el nivell d’inte-
gració, que en aquests moments utilitza com a unitat de treball el nm (1
nm = 10–9 m). El pas a la tecnologia de fabricació CMOS en 90 nm, la
que utilitza actualment el Pentium 4, es considerava impossible no fa gaires
anys i, no obstant això, els enginyers ja han aconseguit fabricar-ne en 65 nm;
l’any 2007 arribaran als 45 nm, l’any 2009 a 35 nm i, fins i tot, a 20 nm, el
límit actual per a aquesta tecnologia.

• Pel que fa a la tensió de corrent, podem dir que la tensió de 5 volts, que es
feia servir fins no fa gaire, actualment és de 2 volts, aproximadament, amb la
qual cosa s’ha millorat el problema de l’escalfament del microprocessador.

• La placa base proporciona allotjament al microprocessador i a les línies de
comunicació amb altres components de l’arquitectura PC. En les plaques,
el bus del sistema funcionava a 66 MHz fins no fa gaire, però avui dia
ja podem tenir busos de sistema que funcionen per sobre dels 800 MHz
(velocitat amb què es comunica el processador amb la memòria principal;
a la meitat d’aquesta velocitat, s’accedeix als dispositius PCI connectats).
Ja trobem com a normals velocitats de 1033 MHz i 1333 MHz. Cal tenir
en compte aquesta velocitat del microprocessador, ja que sempre ha de
ser múltiple de la velocitat del bus dels sistemes (per exemple, si tenim
un processador a 133 MHz i amb un bus de 66 MHz, la velocitat del
microprocessador que s’obté, segons el càlcul, és 66 × 2).

• Una de les parts del processador s’encarrega de descodificar les instruc-
cions. Cada instrucció es manipula en registres interns petits que té
el microprocessador mateix i, segons la grandària d’aquests registres, el
microprocessador tindrà una arquitectura o una altra. Així, el 80286 i el
8086 tenien una arquitectura de microprocessador de 16 bits, perquè cada
un dels registres interns tenia aquesta capacitat; la del 386 era de 32 bits i
la dels Pentium, de 64 bits. Actualment 64 bits és el tamany típic.

• Un altre element important que cal tenir en compte en el microprocessador
és la memòria cau. La memòria cau que tenen els microprocessadors
s’anomena de nivell 1, i la capacitat que té és de pocs KB. Funciona a una
velocitat propera a la del microprocessador. Hi ha una altra memòria cau
de nivell 2, que generalment és a la placa base (en el cas del Pentium II i
Pentium III, és al cartutx, i en el Pentium Pro al microprocessador mateix),
i en alguns equips hi ha una tercera memòria cau anomenada de nivell 3.

El nivell d’integració indica
l’amplada o l’espai lliure que
hi ha entre els diferents
elements que formen el
microprocessador.
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Sèrie i paral·lel

Sèrie: tots els bits passen pel
mateix fil un darrere de l’altre.

Paral·lel: cada bit passa per un fil
diferent i en el mateix moment.

Podeu trobar informació
sobre l’evolució dels

microprocessadors en la
secció “Adreces d’interès”

del web d’aquesta unitat.

1.2.3 Busos del sistema

Podem definir com a bus del sistema el conjunt de circuits encarregats de la
connexió i comunicació entre la CPU i la resta dels elements de l’ordinador.
Un bus és un conjunt de cables (pistes de circuit imprès o fils conductors) que
proporcionen un camí per al flux d’informació entre els diferents elements
que formen l’ordinador. Quan una dada passa d’un component a un altre,
viatja al llarg d’aquest camí comú per a arribar al seu destí. Per cada pista
o cable, es transmet un bit. Un bloc de bits es pot transmetre fent-los passar
tots pels mateix cable (un bit després de l’altre), o bé fent-los passar per
diferents cables a la vegada. Si passen tots pel mateix cable, es diu que hi ha
una transmissió en sèrie; si passen per cables diferents, es diu que hi ha una
transmissió en paral·lel.

A la figura 1.10 i figura 1.11, teniu un esquema dels busos de comunicació d’un
ordinador.

Figura 1.10. Esquema de busos de comunicació d’un ordinador

Figura 1.11. Esquema de busos de comunicació d’un ordinador

Pel bus, s’han de transmetre diferents tipus d’informació: l’adreça de les dades
a les quals volem accedir, la dada per transferir o la informació de control, que
permet l’operació amb els diferents elements. Així, segons la funció (i, per tant,
el tipus d’informació) que circula pels busos, es poden diferenciar els tres busos
següents:
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• Bus d’adreces de memòria. S’encarrega de transportar les adreces de
memòria o del perifèric a les quals la CPU vol accedir. L’amplada del
bus d’adreces indica la quantitat de memòria a la qual pot accedir un
processador. Hi ha processadors amb el bus d’adreces de 16, 20 i 32 bits
d’amplada. Amb un bus de 16 bits (16 fils conductors en paral·lel), podem
accedir a 2 ˆ 16 = 65.536 posicions de memòria.

• Bus de dades. Transporta les dades entre registres. És bidireccional, és a
dir, els mateixos fils s’utilitzen per a transmetre informació cap a dintre o
cap a fora d’una unitat en instants diferents.

• Bus de control. Proporciona uns senyals de lectura i escriptura que controlen
l’adreça a la qual es dirigeix la dada, que pot anar del processador a la
memòria, o bé de la memòria al processador. Els processadors tenen un
altre bus de control per a governar els seus registres interns.

Les característiques principals dels busos d’adreces i de dades depenen del tipus
de processador i han sofert una gran evolució des de l’aparició del processador
8086/88 fins als models més actuals d’Intel, com pot ser els Core i7 o d’AMD,
com ara la gamma Phenom II.

En la taula 1.2 podeu veure un resum de l’evolució en aquests busos de dades,
concretament en el cas dels processadors Intel. El model 8086 disposava d’un
bus d’adreces de 20 bits, enfront dels 36 que es poden utilitzar en un Core i7.
Quant al bus de dades l’evolució ha anat dels 16 bits als 64 actuals. Evidentment
aquest increment ha estat una de les raons de la millora de prestacions dels
sistemes informàtics, juntament amb d’altres, com la velocitat de rellotge del
processador. En altres fabricants com AMD o VIA trobaríem camins semblants,
encara que s’han incorporat en etapes més avançades en el procés d’evolució dels
processadors.

Taula 1.2. Evolució dels busos d’adreces i de dades en processadors Intel.

Processador Bus d’adreces (bits) Bus de dades (bits)

8086 20 16

80286 24 16

80386 SX 32 16

80486 DX 32 32

Pentium 32 64

Pentium II 36 64

Pentium III 36 64

Pentium 4 36 64

Core 36 64

i7 36 64

A més, podem diferenciar dos tipus de busos segons les parts del sistema que
connecten: el bus que connecta la CPU amb la memòria (bus intern o de CPU)
i el que connecta la CPU amb la resta d’elements (bus d’expansió), que és una
prolongació del bus intern. Les seves característiques són:

Bus intern i bus extern

Bus intern (de CPU): comunica
la CPU i la memòria principal.
Bus extern (d’expansió):
comunica la CPU i la resta dels
components de l’ordinador.
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E/S: entrada/sortida.

DMA (direct memory
access) significa ‘accés

directe a memòria’.

Interrupció

Una interrupció és la situació en
la qual es para momentàniament

l’execució d’una determinada
tasca per a executar-ne una altra.

Una vegada acabada, es continua
amb la primera a partir del punt

en què es va deixar.

Podeu trobar més
informació sobre el bus

PCI en la secció “Adreces
d’Interès” del web
d’aquesta unitat.

• El bus de CPU és interessant pels tipus de memòria que exigeix, ja que es
dedica a transferir dades entre la CPU i la memòria. Destaca per la velocitat.
Hi ha arquitectures amb velocitats superiors a 1000 MHz.

• Però els busos realment interessants són els busos d’expansió. Les diverses
arquitectures de les plaques es diferencien bàsicament per les característi-
ques del bus d’expansió. El bus permet intercomunicar el processador, la
memòria i els perifèrics, i les seves característiques són decisives a l’hora
de determinar-ne les prestacions.

Busos d’expansió

Hi ha dues organitzacions físiques d’operacions E/S que estan relacionades amb
els busos:

• Bus únic. No accepta un controlador DMA (tot es controla des de la CPU).

• Bus dedicat. Suporta controladors DMA. Tracta la memòria de manera
diferent que els perifèrics (utilitza un bus especial), al contrari que el bus
únic, que considera posicions de memòria en tots dos. Aquest bus especial
dedicat té 4 components fonamentals:

– Dades. Intercanvia informació entre la CPU i els perifèrics.

– Control. Porta la informació referent a l’estat dels perifèrics (petició
d’interrupcions).

– Adreces. Identifica els perifèrics que ha d’utilitzar.

– Sincronització. Temporitza els senyals de rellotge.

L’avantatge del bus únic és la simplicitat de l’estructura, que el fa més econòmic;
però no permet que tingui lloc, a la vegada, transferència d’informació entre la
memòria i el processador, i entre els perifèrics i el processador. D’altra banda, el
bus dedicat és molt més flexible i permet transferències simultànies, però és més
complex i, per tant, els costos són més elevats.

A la taula 1.3 es presenten algunes característiques dels busos principals que
s’utilitzen actualment.
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Taula 1.3. Característiques dels principals busos utilitzats actualment

Any d’aparició Denominació Velocitat de transferència Caracterísitiques

1996 USB
(universal serial bus,
‘bus en sèrie universal’)

1 Mbps a 12 Mbps Aquest bus ha estat dissenyat per
poder utilitzar-lo amb un gran
nombre de dispositius (p. ex.:
teclats, palanques de control,
ratolins, càmeres digitals, etc.).
Suporta plug and play. Permet la
desconnexió de dispositius en
calent. USB permet connexions de
fins a 5 min cada vegada i es
poden connectar fins a 127
dispositius.

1997 Ultra2 SCSI (Fast-40) 80 MBps
(40 MHz)

Evolució del bus Parallel SCSI.
Connecta 16 dispositius.

1997 PCI (V 2.1) 264 MB/s
(<33 MHz)

El bus PCI encara s’utilitza,
malgrat la seva longevitat, per
connectar alguns dispositius
d’expansió. Molts d’aquests es
poden connectar també mitjançant
USB.

2000 USB 2.0 480 Mbit/s Afegeix major velocitat a la popular
especificació USB (1.0) amb el
nom de “Hi-Speed”. L’estàndard
rep altres canvis com poden ser
l’addició dels nous connectors
Mini-A i Mini-B. Compatible amb
USB 1.0

2001 SATA 1.0 (Serial Advanced
Technology Attachment)

150 MB/s (1500 MHz) Utilitzat discos durs magnètics,
unitats òptiques i unitats d’estat
sòlid. Substitueix el tradicional bus
Parallel ATA transmetent les dades
en sèrie, amb majors velocitats i
rendiment. Connectable en calent.

2001 SAS (Serial Attached SCSI) 3-6 Gbit/s Successor de SCSI. Transmet les
dades en sèrie. Augmenta la
velocitat i permet la connexió en
calent dels dispositius.

2003 SATA 2.0 300 MB/s (3000 MHz) Millora la velocitat de transferència
de dades, utilitzant el mateix
connector

2004 PCI Express 250MB/s - 16GB/s És un nou desenvolupament del
bus PCI que usa els conceptes de
programació i els estàndards de
comunicació existents, però
comunicació en sèrie i molt més
ràpid. Creat per substituir el bus
PCI i l’ AGP entre altres. Cada
ranura pot ser d’1-32 línies

2008 USB 3.0 5 Gbit/s Redueix de manera significativa el
temps de transmissió de dades, i
també la despesa energètica. A
més és compatible amb USB 2.0

2009 SATA 3.0 600 MB/s (6000MHz) Compatible amb les anteriors, però
cal actualitzar els cables i
connectors per aprofitar les
velocitats del nou estàndard

2011 Thunderbolt 10 Gbit/s Combina PCI Express i
DisplayPort (Apple) en una
interfície serial que permet
connexions d’alt rendiment.
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La placa base

Quan un usuari amb pocs coneixements d’informàtica compra un equip informàtic
nou, generalment avalua la velocitat del microprocessador, la quantitat de memòria
RAM instal·lada o la quantitat de GB de disc dur que necessita. Però poques vega-
des es dóna importància a la placa base (placa mare, principal o motherboard),
i amb això cometem un greu error. No té sentit tenir un processador molt ràpid,
molta memòria i molta capacitat de disc dur si tot això ho muntem en una placa
base antiquada.

La placa base és el component sobre el qual es col·loquen tots els altres. És una
placa de circuit imprès en què s’insereixen tots els xips de tots els components. És
la placa més gran d’un ordinador. El rendiment general de l’equip dependrà molt
del seu disseny i del joc de xips de la placa.

La placa base és l’encarregada d’interconnectar i comunicar tots els
components de l’ordinador. La placa base és la base de qualsevol sistema
informàtic. De la seva construcció, disseny i qualitat dependrà el bon
funcionament del nostre equip informàtic. Disposar d’una placa ben
dissenyada i preparada per al futur significa, a més de poder treballar a
més velocitat, tenir més possibilitats per a ampliar la memòria, canviar el
microprocessador i no patir incompatibilitats amb les noves tecnologies que
apareixen.

1.2.4 Suports i unitats d’entrada i sortida

Sabem que perquè la unitat central de processament faci la seva feina cal que la
informació que ha de manipular estigui situada en elements físics als quals pugui
accedir de manera ràpida i eficient. Aquests elements físics s’anomenen suports
de la informació.

El suport de la informació és l’element físic que permet emmagatzemar la
informació i les dades de tal manera que l’ordinador hi pugui accedir.

Objectius de tot suport

Emmagatzemar la informació que serà manipulada i tenir la capacitat de desar-la durant
períodes de temps més o menys llargs.

Ser un mitjà de comunicació entre els usuaris i l’ordinador, de manera que les dades
d’entrada siguin intel·ligibles per a l’ordinador i les dades de sortida ho siguin per a les
persones.

Els suports es poden classificar de diverses maneres, però les més utilitzades són
les que tenen en compte els criteris següents:
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• Per l’ús que se’n faci:

– Reutilitzable. Podem fer servir el suport més d’una vegada per a
desar informació (per exemple, els disquets, el disc dur, la cinta
magnètica...).

– No reutilitzable. Només el podem utilitzar una vegada per a desar la
informació (per exemple, el paper, la fitxa perforada...).

• Per la forma d’accés a la informació:

– Seqüencials. Per a accedir a una determinada informació del suport,
cal passar per tota la informació anterior (per exemple, les cintes
magnètiques).

– Directes. Permeten accedir a la informació de manera directa o
immediata (per exemple, els disquets).

• Per les característiques físiques del suport:

– Perforats. Són els que codifiquen i mantenen la informació per mitjà
de perforacions en el suport (per exemple, les fitxes perforades de 80
columnes i les de 96 columnes, les cintes perforades...).

– Magnètics. Mantenen la informació codificada per mitjà de dispositius
magnètics (per exemple, els discs).

– Òptics. Els continguts d’aquests suports es manipulen mitjançant
tècniques especials com la reflexió de la llum (per exemple, el CD-
ROM, el DVD...).

– Altres tipus. Formen part d’aquest grup tots els suports que no podem
situar en cap dels grups anteriors i que es limiten a presentar els
resultats d’un procés (per exemple, el monitor).

• Per la seva situació:

– Locals. El suport està situat en el mateix lloc en què es manipularà.

– Remots. El suport no està situat en el mateix lloc en què es manipularà
la informació, sinó en un altre.

Per a manipular els continguts dels diferents suports informàtics, l’ordinador
necessita els dispositius perifèrics, també coneguts com a perifèrics d’entrada i
sortida o unitats d’entrada/sortida.

Perifèrics

Tot ordinador, per potent que sigui, necessita comunicar-se amb l’ésser humà, que
el programa, li introdueix dades i aprofita els resultats del treball de la màquina.

Un dispositiu perifèric és una unitat capaç de manipular el suport de dades
i que permet comunicar l’usuari i l’ordinador.
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Dispositius auxiliars

Els dispositius auxiliars no
necessiten estar connectats a

l’ordinador per a fer la seva feina.
Són capaços de treballar

independentment.

Com ja hem dit, els perifèrics són dispositius que es fan servir per a comunicar-se
amb l’ordinador. Han d’estar connectats a l’ordinador, ja que tots sols no tenen
capacitat per a efectuar les funcions per a les quals han estat dissenyats.

En els entorns informàtics, també s’utilitzen altres dispositius per a tasques
complementàries. Aquests dispositius no necessiten estar connectats a l’ordinador
per a fer la seva feina i són capaços de treballar independentment. Són els
dispositius auxiliars. Per exemple, les màquines perforadores de fitxes, les
talladores de paper continu...

Com hem fet per als suports d’informació, establirem una classificació dels
perifèrics tenint en compte tot un seguit de criteris:

• Segons la funció:

– Perifèrics d’entrada. La seva funció és l’entrada de dades des de
l’exterior fins a la memòria principal de l’ordinador (per exemple, el
teclat, el ratolí, l’escàner...).

– Perifèrics de sortida. La seva funció és treure les dades de la memòria
principal a l’exterior (per exemple, el monitor, les impressores, el
traçador...).

– Perifèrics d’entrada/sortida. Són els dispositius capaços de fer les dues
funcions anteriors en una mateixa màquina (per exemple, les unitats
de discos magnètics, les unitats de cintes magnètiques...).

• Per la situació que tenen respecte a la CPU:

– Locals. Estan situats molt a prop de la CPU.
– Remots. Estan situats lluny de la CPU; per tant, per a gestionar-los

calen sistemes complementaris (per exemple, els encaminadors, els
mòdems...).

Els perifèrics no són fàcils ni còmodes d’utilitzar per als processos. D’altra
banda, aquests no necessiten conèixer les característiques dels perifèrics, només
els intercanvis de dades. Per tant, aquests detalls han d’estar amagats, i així les
operacions d’entrada/sortida seran independents del tipus i model del dispositiu.

Generalment, els perifèrics són a l’exterior de l’ordinador, encara que alguns (per
exemple, la targeta de so...), es troben a dintre. La transferència d’informació entre
el processador i els perifèrics es fa seguint el camí: processador, controlador,
bus extern, interfície i perifèric (vegeu la figura 1.12).

Figura 1.12. Esquema de l’operació d’entrada-sortida
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Interfície processador-perifèric

La comunicació que s’estableix entre el processador i els perifèrics es pot produir
per alguns dels camins següents:

• Registres. Els dispositius es poden connectar al processador per mitjà dels
registres dels dispositius, als quals es pot accedir directament en una zona
determinada de memòria o, indirectament, per ordre del maquinari que
retorna l’estat del dispositiu.

• Controladors. Els dispositius complexos (discos, etc.) no es connecten
directament al processador, sinó per mitjà d’un controlador que conté l’estat
del dispositiu, el controla i comprova les dades transferides. El controlador
accepta les ordres del processador i s’hi comunica per mitjà de registres com
si fos un dispositiu. El controlador, també anomenat unitat de control, pot
gestionar diversos dispositius del mateix tipus.

• Canals. Normalment, els controladors estan connectats al processador per
un canal o processador d’entrada/sortida (IOP, input/output processor).
La finalitat d’un canal és aconseguir que els dispositius es tractin com a
transparents. Els comandaments manipulen els canals i, quan acaben, el
control torna al processador.

Per a tenir una visió tan àmplia com sigui possible dels dispositius d’entrada/sor-
tida, cal que fem referència al controlador.

Els controladors són el programari format per un conjunt de programes
i taules que formen part del nucli del sistema operatiu, que executen i
controlen totes les operacions d’entrada/sortida sobre qualsevol perifèric
connectat a l’ordinador.

A més, el controlador conté la informació que caracteritza cada perifèric connectat
a l’ordinador, i uns programes que controlen la gestió pròpia i la de les informa-
cions que circulen en qualsevol sentit. Està situat permanentment en la memòria
principal. L’esquema de composició d’un driver s’observa a la figura 1.13.

Figura 1.13. Esquema del controlador
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Dispositius d’entrada

Els dispositius d’entrada són totes les màquines que ens permeten introduir
informació de l’exterior a la memòria central.

Avui dia, n’hi ha molts que poden fer aquesta funció: els teclats, els ratolins, els
escàners...

A la taula 1.4, podeu veure les característiques d’alguns perifèrics d’entrada.

Taula 1.4. Perifèrics d’entrada

Perifèric Característiques

Teclat Cinc àrees: teclat alfanumèric, teclat numèric, tecles
de funció, tecles del cursor i tecles especials.

Ratolí Els seus moviments es reflecteixen en la pantalla
(cursor). Simplifica la selecció de funcions.

Palanques de control Joystick i similars. Principalment per a jocs (3D). De
diversos tipus.

Escàner Digitalitza imatges i textos (mitjançant el
reconeixement òptic de caràcters). De diversos tipus:
de taula de corró i de mà.

Pantalles tàctils Són pantalles que serveixen per a detectar
pulsacions pel canvi de temperatura. S’utilitzen en
centres d’ús públic.

Digitalització d’imatges i so Són targetes que detecten senyals analògics i els
converteixen en digitals. Juntament amb la targeta de
so, s’acostuma a incloure un micròfon.

Tauletes digitalitzadores i llapis òptics. Utilitzades per a dibuix i arts gràfiques. Es tracta
d’una taula en què es fa el dibuix amb un llapis òptic.
El llapis es pot utilitzar independentment com una
pantalla tàctil.

Càmeres fotogràfiques digitals Digitalitzen imatges estàtiques. Fan a la vegada els
processos de fotografia i escaneig.

Minicàmeres de vídeo (webcam) S’utilitzen d’ençà de l’auge d’Internet. Es poden
utilitzar simultàniament amb micròfon i auriculars.

Lectors de codi de barres Detecten l’amplada i la separació de les bandes.
Quan llegeixen el senyal accedeixen a la base de
dades en què hi ha la informació del producte.

Altres Dispositius per a nens, persones amb discapacitats,
de reconeixement de la veu, etc.

Dispositius de sortida

Formen part del grup de dispositius de sortida tots els perifèrics que tenen
com a funció principal visualitzar la informació que hi ha emmagatzemada
a la memòria principal.

En podem destacar els següents: els traçadors, les impressores i els monitors.

A la taula 1.5 podeu veure les característiques d’alguns perifèrics de sortida.
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Taula 1.5. Perifèrics de sortida

Perifèric Característiques

Monitor A més de ser un dispositiu de sortida, permet
comprovar les entrades de dades. Les imatges es
formen a partir de petits punts de llum (píxels). Com
més punts té el monitor, millor qualitat d’imatge
obtenim.

Impressora Plasma en paper la informació procedent de
l’ordinador. Tipus: de matriu, tèrmiques, d’injecció de
tinta i de làser.

Traçador Imprimeix gràfics de gran qualitat. Funciona amb
retoladors que es desplacen sobre el paper.

Altaveu Proporciona la sortida d’àudio. N’hi ha de diversos
tipus i potències.

Sintetitzador de veu Dóna els resultats d’un programa generant sons
similars als de la parla humana.

Dispositius d’entrada/sortida

La característica principal dels dispositius d’entrada/sortida és que el
mateix dispositiu pot actuar com a dispositiu d’entrada en un moment
determinat i, en un altre, com un dispositiu de sortida.

Exemples: les unitats de cintes magnètiques, les unitats de discos magnètics, etc.

Aquestes són les característiques d’alguns perifèrics d’entrada/sortida:

• Cintes magnètiques: són reutilitzables, però no direccionables. Això
implica que l’accés és lent.

• Discos magnètics. Poden ser:

– Flexibles: Reutilitzables, direccionables i portables. Discos de plàstic
recoberts d’una superfície magnètica. Dividits en sectors. Poca
capacitat. Diferents tipus: 3,5 polzades (720 KB a 2,88 MB) o 5,25
polzades (de 360 KB a 1,2 MB).

– Durs: Reutilitzables i direccionables. Normalment, van dins d’una
carcassa. Formats per diverses capes de discos. Des dels primers
models comercials, que podien ser d’unes desenes de MB, s’ha arribat
als models actuals que van dels centenars de GB fins als TB.

– Altres: Discos de cartutxos, Winchester, etc., com els ZIP i els JAZ.

– Multimèdia: Discos magnètics que incorporen controls multimèdia i
connectors per a dispositius electrònics com ara televisors o pantalles
d’ordinador. Permeten reproduir els fitxers continguts (vídeo, àudio,
fotografies, etc.) sense necessitat de connectar-los a un ordinador.
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• Discos òptics. Poden ser:

– CD-ROM: Direccionables i portables. La lectura es fa per mitjans
òptics. Alta capacitat d’emmagatzematge, barats i segurs. Són els
més utilitzats actualment. Diferents tipus: CD-R, CD-RW, etc.

– DVD: Semblants als CD però amb més capacitat (d’aproximadament
uns quants GB).

– Disc BluRay: Suport destinat a substituir els DVD, amb major capaci-
tat però la mateixa mida. S’hi poden emmagatzemar fins a 25GB per
capa. Actualment es troben suports de dues capes, per a un total de
50GB per disc.

• Dispositius amb memòria d’estat sòlid. Generalment utilitzen memòria
flaix de tipus NAND.

– Llapis de memòria USB: dispositius portàtils que permeten el trans-
port de dades de manera senzilla. Han estat el substitut de facto dels
disquets i, fins i tot, estan substituint les unitats òptiques, tant per
transportar dades com per a tasques de manteniment.

– Targetes de memòria: dispositius d’emmagatzematge extraïbles uti-
litzats habitualment en dispositius electrònics com càmares de fotos,
telèfons mòbils, videoconsoles, reproductors multimèdia o ordinadors
portàtils.

– Discs SSD (Solid State Drive): s’utilitza el terme per a dispositius que
substitueixen els discos magnètics en funcionalitats i factors de forma,
però que emmagatzemen les dades internament mitjançant memòria
d’estat sòlid.

1.3 Estructura externa d’un sistema microinformàtic

L’estructura externa d’un equip microinformàtic consta bàsicament de quatre
elements (figura 1.14) que han de permetre establir la relació directa entre l’usuari
del sistema i la CPU:

• Unitat central

• Monitor (element de sortida)

• Teclat (element d’entrada)

• Ratolí (element d’entrada)
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Figura 1.14. Estructura externa d’un equip microinfor-
màtic

Actualment es disposa, també, d’una gran varietat d’altres elements d’entrada-
sortida, com ara impressores, altaveus externs, mòdem/encaminador (router),
auriculars/micròfon, webcam... (figura 1.15).

Figura 1.15. Encaminador i altaveus externs

A la unitat central hi ha les unitats d’emmagatzemament d’informació (disquetera,
disc dur, ZIP...), el lector de DVD/CD-ROM, la targeta gràfica, la targeta de so...,
a més de la placa base, el microprocessador i la memòria.

Detall de connectors de ratolí, port
en sèrie COM1 i PS2

Els elements externs a la unitat central es connecten mitjançant els seus respectius
cables i connectors. Aquests connectors són, normalment, específics per a cada
element, tot i que hi pot haver elements que utilitzin el mateix tipus de connector.
Per exemple, el teclat i el ratolí utilitzen un connector de tipus PS/2 i es diferencien
l’un de l’altre pel color: verd per al connector del ratolí i violeta per al connector
del teclat. Aquests connectors són els següents:

• DIN femella: és de cinc forats i correspon a l’antic connector de teclat
estàndard. Actualment no s’utilitza.

• PS/2 femella: és el connector del teclat i el ratolí de tipus PS/2. S’anomena
també mini DIN.

• DE-9 mascle: connector de nou pius. És el connector en sèrie RS-232C.
S’anomena COM1. Actualment no se sol utilitzar. Era el connector utilitzat
en els primers ordinadors per a la connexió del ratolí.

• DB-25 mascle: connector de vint-i-cinc pius. És el connector en sèrie RS-
232C. Pot ser també de nou pius. S’anomena COM2 i actualment no es
troba pràcticament a cap ordinador.
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• DB-25 femella: connector de vint-i-cinc forats. És el connector en paral·lel
Centronics o LPT1. S’utilitza per a la connexió d’impressores, tot i que la
majoria ja es connecten a l’ordinador mitjançant el connector USB.

• DB-15 HD (alta densitat) femella: sortida de vídeo de quinze forats
distribuïts en tres fileres. És el connector de sortida de la targeta gràfica
VGA i SVGA.

• DB-15 femella: és el connector de jocs.

• USB: és el connector del bus en sèrie universal.

• RJ11: és el connector de mòdem per a connectar la línia telefònica.

• RJ45: és el connector de xarxa.

• DVI (Digital visual interface): connector per a monitors d’ordinador que
transmet la imatge en format digital. La configuració estàndard disposa de
29 pins.

• HDMI (High-Definition Multimedia Interface, interfície multimèdia d’alta
definició): permet transmetre conjuntament àudio i vídeo digital d’alta
definició entre tot tipus de dispositius multimèdia com televisors, tablet PC,
telèfons mòbils o ordinadors.

• e-sata (External Serial Advanced Technology Attachment): es tracta d’una
interfície externa per connectar dispositius SATA.

• DisplayPort. Interfície d’àudio/vídeo digital que permet comunicar un
equip i el seu monitor.

• Thunderbolt: interfície que permet connectar equips d’alt rendiment a
velocitat de fins 10Gbps i pot gestionar el tràfic de dispositius que utilitzin
PCIe i displayport.

Actualment no trobarem en cap ordinador connectors del tipus DIN ni del tipus
DB-25 mascle (vegeu la figura 1.16). I la resta solen estar codificats amb diferents
colors. Això pot permetre’ns, en un moment determinat, decidir la viabilitat de
poder reparar l’ordinador o no.
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Figura 1.16. Connectors d’un PC antic

Cable Centronics. Els connectors de
la figura són: DIN femella, DB-9
mascle, DB-15 HD femella, DB-15
femella i DB-25 mascle i femella;
aquests indiquen que es tracta d’un
PC molt antic.

A la figura 1.17 s’observen els connectors típics d’un ordinador actual. Veiem
els connectors de tipus PS/2 per a ratolí i teclat (verd i violeta), els connectors
USB, RJ45 i diferents tipus de connectors de vídeo i d’àudio. Veiem també que la
majoria de connectors segueixen una codificació de colors que facilita la connexió
amb l’element corresponent.

Figura 1.17. Detall de connectors d’un PC actual

Aquests connectors ens indiquen que la reparació d’una possible avaria del PC és
factible, ja que els elements que cal substituir són fàcils d’obtenir.

1.3.1 L’estructura física d’un equip informàtic

Més enllà del disseny abstracte amb què podem explicar un ordinador, tenim un
maquinari comercial que és el que podem trobar a les botigues. Podem anomenar
aquest maquinari “real” també l’estructura física d’un equip informàtic.

En la secció “Adreces
d’interès” del web del
mòdul trobareu més
informació sobre els
diferents tipus de
connectors.
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Cal fer esment, però, que aquesta estructura està basada en un equip informàtic de
sobretaula, en què tenim una unitat central (coneguda habitualment com la “torre”)
i una sèrie de dispositius que s’hi connecten, com són el monitor, el teclat, el
ratolí i altres perifèrics que siguin necessaris per al seu propòsit. Existeixen altres
estructures físiques lleugerament diferents segons quina sigui la seva finalitat.
Per exemple, un ordinador portàtil té integrat el monitor amb la seva unitat
central i el teclat. També un media center pot disposar només com a perifèric
d’entrada/sortida d’un comandament a distància, etc.

Figura 1.18. Estructura física-funcional d’un equip microinformàtic

L’estructura física/funcional fa referència a l’estructura física real en què cadascun
dels elements compleix una funció determinada i es poden trobar per separat i
subministrats per diferents fabricants. Aquesta estructura es representa a la figura
1.18. La unitat central porta associats els elements d’entrada (costat esquerre), els
elements de sortida (costat dret) i els elements interns (a sota). S’han representat
només els elements més utilitzats per tal que l’esquema sigui tan aclaridor com
sigui possible, però en el mercat hi ha molts dispositius que poden connectar-se
als ports en sèrie/paral·lel per a l’entrada i sortida de dades.

La placa base o placa mare (mainboard o motherboard, en anglès) porta el sòcol
on es col·loca el microprocessador; aquests dos elements són els que defineixen
les característiques més importants que pot tenir l’ordinador. De la placa base
depenen, a més del microprocessador, tots els elements que s’hi puguin connectar,
com ara la memòria RAM, la targeta de vídeo, la targeta d’àudio, la targeta de
xarxa, etc.
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2. Components físics dels sistemes informàtics

Els ordinadors actuals destinats al mercat domèstic estan compostos per un sèrie de
components físics que podem classificar segons la seva funció en l’arquitectura de
l’ordinador, però que no sempre es poden relacionar un a un amb els components
lògics que ens indica aquesta estructura teòrica.

El mercat informàtic ofereix una gran diversitat de components informàtics que
es poden combinar entre ells per tal de muntar un equip que s’adapti al màxim a
les nostres necessitats o del client que hagi encarregat l’equip.

Els ordinadors destinats al mercat domèstic poden adquirir-se premuntats en una
botiga informàtica o es poden muntar a partir de components compatibles. El fet
de triar els components un per un ens dóna la llibertat d’escollir quins components
volem muntar, sense haver d’acceptar allò que ens volen vendre. Una petita
empresa també es pot dedicar a muntar i vendre una línia pròpia d’ordinadors
personals. Moltes franquícies informàtiques fan aquest tipus de negoci, venent
ordinadors dissenyats i muntats amb la seva marca.

No tots els equips informàtics estan destinats al mateix ús: hi ha equips destinats a
un ús personal, i fins i tot lúdic, d’altres de destinats a un ús d’una estació de treball
que només utilitza un conjunt molt restringit de programes, d’altres de destinats
a servidors de dades de volum considerable i uns altres de destinats a funcionar,
potser, com a estacions gràfiques de producció d’animacions.

Aquestes diferències fan que les prestacions que s’han de mesurar segons les
necessitats d’ús dels ordinadors siguin diferents i prou importants per a tenir-les
en compte. A grans trets, la informació tècnica necessària per a determinar les
prestacions d’un equip informàtic passarà per conèixer-ne la potència de treball en
diferents àmbits: el de procés, el d’emmagatzematge, el gràfic i el de comunicació.

El procés de disseny i muntatge d’un equip o conjunt d’equips seguint uns
paràmetres de qualitat adequats hauria d’incloure els passos bàsics que s’indiquen
per al cicle de vida d’un sistema informàtic: estudi de viabilitat, anàlisi de
requeriments, disseny, implementació, validació/prova i operació/manteniment.

2.1 Cicle de vida d’un sistema informàtic

El cicle de vida d’un equip informàtic és el temps que “viu” des que es
dissenya sobre paper fins que es rebutja o recicla.

El cicle de vida de desenvolupament de sistemes informàtics es pot dividir en

Una bona raó per muntar el
propi equip és el fet que ens
costarà més barat.

L’empresa de mobles IKEA
ha adoptat una filosofia
semblant a la del mercat de
components informàtics:
compra les peces i
monta-ho tu mateix!
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Consulteu en l’apartat de
“Annexos” dels materials

web el procés per realitzar
un estudi de viabilitat.

activitats o fases que, en general, s’ajusten a l’esquema que es mostra en la figura
2.1. Aquest esquema és el cicle de vida típic, ja que hi ha una gran quantitat
de variants que depenen de l’organització, del tipus de sistema que es realitzarà,
de les preferències dels administradors, dels temps d’entrega, etc. Per exemple,
en cas d’haver de muntar un sol equip informàtic no es farà la part de creació de
prototipus, mentre que pot ser necessari fer-la si s’han de muntar un nombre elevat
de màquines iguals per a una empresa.

Les activitats típiques del cicle de vida són:

1. Estudi de viabilitat.

2. Anàlisi de requeriments.

3. Disseny.

4. Creació de prototipus.

5. Implementació.

6. Validació i prova.

7. Operació i manteniment.

Figura 2.1. Cicle de vida d’un equip informàtic

Fer el disseny d’un equip és complicat, ja que hi ha molts paràmetres en joc. La
utilització de l’anàlisi estructurada té com a objectiu reduir aquestes dificultats
mitjançant la subdivisió del sistema en els components que el formen i la definició
d’un model de l’equip.

Aquest mètode es pot integrar en les etapes inicials del cicle de vida de l’equip,
que comporten elements d’anàlisi i disseny. L’anàlisi estructurada se centra en
l’especificació d’allò que es requereix que faci el sistema i després d’això es podrà
elaborar un disseny físic que especifiqui els components per al seu ús previst.

Per tant, en aquest apartat ens centrarem en el procés de disseny de l’equip, des
de l’anàlisi de requeriments fins al disseny.

En l’etapa d’estudi de viabilitat es vol assegurar que el projecte serà realitzable i
tindrà una bona rendibilitat econòmica.

En el cas del muntatge d’un ordinador no és necessari fer un estudi, ja que es tracta
d’un projecte aïllat, però si es vol fabricar el mateix ordinador en cadena, caldrà
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realitzar-lo per tal de garantir-ne l’èxit, ja que ens permetrà definir els requisits, i
a partir d’aquests avaluar la relació entre beneficis i costos.

2.2 Anàlisi i definició dels requeriments de l’equip

Els equips informàtics estan constituïts per un conjunt de components compatibles.
Per a cada component es pot trobar molta varietat de tipus i de prestacions.

Tot i que per a fer certes tasques es necessita un “equip a mida”, no sempre és
possible trobar-lo entre els equips comercials que hi ha en el mercat. Llavors cal
cercar un equip amb unes prestacions superiors a les que es necessiten o bé cercar
un equip de prestacions inferiors i acoblar-hi nous components o substituir els que
no compleixen els requisit, o bé muntar l’equip que es vol a partir de components
de mercat combinats adequadament. Per a dissenyar aquest equip, caldrà fer una
anàlisi i definició dels seus requeriments funcionals i tècnics, a fi de definir els
components que formaran el sistema.

Un cop definits els requeriments del nostre sistema informàtic, es pot definir un
model essencial que ens donarà les característiques bàsiques que ha de tenir. El
model essencial reflecteix què ha de fer el sistema per a satisfer els requeriments
de l’usuari, sense especificar com s’implementarà, és a dir, no especifica com es
duen a terme les funcions, ni on ni què o qui les fa.

Els components d’un model essencial, tal com el defineix l’anàlisi estructurada,
són:

• Model ambiental: defineix la frontera entre el sistema i el món exterior.

• Model de comportament: defineix les funcions del sistema perquè interactuï
amb èxit amb l’ambient.

El model ambiental defineix la frontera entre el sistema i el món exterior. En
altres paraules, diu què forma part del sistema i què no.

Concretament, podem dir que allò que defineix el model ambiental és:

• Fronteres: determinen fins on arriba el sistema.

• Ambient: grup de sistemes, persones o organitzacions amb els quals un
sistema interactua.

• Interfícies: mostra l’intercanvi de dades entre el sistema i l’ambient.

• Esdeveniments: determina els esdeveniments que ocorren en l’ambient als
quals el sistema ha de reaccionar.

Per la seva banda, el model de comportament és el conjunt de models que
reflecteixen què ha de fer el sistema i com ho ha de fer.

L’anàlisi estructurada és una
eina molt utilitzada en la
creació de programari, i
també per al disseny de
sistemes informàtics.

El model essencial forma
part de l’anàlisi estructurada
per a l’anàlisi de sistemes.
Es pot utilitzar com a
sinònim de model lògic.



Fonaments de maquinari 46 Arquitectura de sistemes

Adequar els components
de l’equip

També pot passar que es disposi
d’un equip d’unes prestacions

determinades que es vol utilitzar
per a fer una tasca per a la qual

no és del tot adequat. Cal, doncs,
actualitzar aquest equip amb la
substitució d’algun component

per un altre d’adequat o bé afegir
els components que calen per a

obtenir les prestacions
necessàries.

En un model aplicat al món del maquinari, podem considerar que el model
de comportament ens dirà quin tipus d’ordinador muntem (ofimàtic, de jocs,
etc.), mentre que el model ambiental dirà quin maquinari utilitzem i quines
connexions tenen uns components o uns altres, segons els requeriments.

2.2.1 Anàlisi de requeriments

Aquesta etapa centra l’atenció en la interacció dels usuaris amb el sistema. Els
passos a seguir són:

• Obtenció de requeriments: cerca i obtenció dels requeriments consultant els
usuaris.

• Anàlisi: comprovació de la consistència i completesa dels requeriments.

• Verificació: constatació que els requeriments especificats són correctes.

En l’etapa d’anàlisi de requeriments l’analista s’encarregarà de definir els
requeriments del sistema.

Hem de tenir en compte que, perquè els requeriments siguin realment funcionals,
cal que compleixin una sèrie de característiques, que són:

• Actual: el requeriment no s’ha de tornar obsolet amb el pas del temps.

• Cohesió: el requeriment s’ha de dirigir a una única cosa.

• Complet: el requeriment ha d’estar completament declarat en un únic lloc,
sense que falti informació.

• Consistent: el requeriment no ha de contradir cap altre requeriment i ha de
ser completament coherent amb tota la documentació.

• Correcte/necessari: el requeriment ha de complir amb la necessitat declara-
da pels interessats en el sistema/programari.

• Factible/viable: el requeriment s’ha de poder implementar.

• No ambigu: el requeriment ha d’estar declarat concisament; ha d’expressar
fets objectius, no opinions; s’ha de poder interpretar d’una única manera.

• Obligatori: el requeriment ha de representar una característica definida pel
grup interessat en el desenvolupament del sistema/programari, i la seva
absència no es pot reemplaçar.

• Observador extern: el requeriment ha d’especificar una característica obser-
vable externa o experimentada per l’usuari del producte.
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• Verificable/demostrable: la implementació del requeriment s’ha de poder
resoldre amb el mètode d’inspecció, anàlisi, demostració o prova.

Es considera un requeriment (tant en enginyeria del programari com
en desenvolupament de sistemes) una necessitat documentada sobre el
contingut, forma o funcionalitat d’un producte o servei, en aquest cas un
equip informàtic.

Per a analitzar els requeriments del nostre equip, caldrà determinar-ne la potència
necessària a partir de les especificacions de l’equip a muntar. Per a això, s’han de
contestar les preguntes següents:

• S’han de fer càlculs gaire complexos i repetitius? Si la resposta a aquesta
pregunta és positiva, vol dir que es necessita un processador força potent i
amb força memòria cau. Els requeriments del processador s’avaluen a partir
d’aquesta resposta.

• Quanta memòria requereixen el sistema, els programes que s’utilitzaran
i les dades que han de restar permanentment en la memòria? Depenent
de la resposta, caldrà una quantitat de memòria més o menys gran. Els
requeriments de memòria s’avaluen a partir d’aquesta resposta.

• Quin volum de dades s’ha de manipular? És gaire gran? Aquí es podran
determinar la velocitat dels busos i la capacitat d’emmagatzematge.

• Quin volum d’informació s’espera obtenir? És gaire gran? Amb aquesta
pregunta es vol valorar la capacitat d’emmagatzematge i possiblement la
capacitat de comunicació, i si cal o no un sistema d’emmagatzematge
extern. Els requeriments de velocitat dels busos de la placa base i el model
d’interfície amb els sistemes d’emmagatzematge s’avaluen a partir de la
resposta a aquesta pregunta i a l’anterior.

• Quants programes s’han d’emmagatzemar? Quin volum aproximat tenen?
També són vàlides per a determinar la capacitat d’emmagatzematge que
caldrà. Els requeriments de capacitat i de velocitat dels sistemes d’emmagat-
zematge s’avaluen a partir de la resposta a aquesta pregunta i a les anteriors.

• Es treballarà amb informació gràfica? Quina definició es necessita? Valen
per a determinar la resolució tant del monitor, com de la memòria i resolució
de la targeta gràfica.

• Es treballarà amb animacions gràfiques? Amb quina definició? Quants
quadres per segon? Amb aquestes preguntes es pot valorar si és necessària
una targeta amb processador gràfic i amb una extensió de memòria gran i les
seves característiques. Els requeriments de la targeta gràfica es determinen
a partir de la resposta a aquesta pregunta i a l’anterior.

• Cal comunicar-se amb l’exterior? Quin sistema de comunicacions es
necessita? Amb quins tipus de mitjans s’ha de connectar? Per a determinar
quins mitjans de comunicació seran necessaris.
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Els bogoMIPS

En l’Unix, Linux la mesura de
potència que s’utilitza són els
bogoMIPS, és a dir, els falsos

MIPS, que és la mesura que fa
servir el nucli d’aquests sistemes
operatius per a calcular els cicles

morts de procés. Es podria
definir com els milions de

vegades per segon en què el
processador no pot fer res.

• Quin volum de dades s’han de rebre/enviar? En quant de temps? Per a
determinar la velocitat dels mitjans de comunicació. Els requeriments de
tipus de connexió i velocitat es determinen a partir de la resposta a aquesta
pregunta i a l’anterior.

De la resposta d’aquestes preguntes, n’ha de sortir el perfil de les prestacions que
ha de tenir l’equip i, en conseqüència, de les característiques que han de tenir els
components amb què s’ha de construir.

Després cal seleccionar el material necessari per a la composició de l’equip que
compleixi els requeriments mínims, i es pot elaborar el pressupost del cost.

2.2.2 Definició de la potència de l’equip

Un cop recollida tota la informació sobre què volem que faci el sistema i com
ho volem, hem acabat el procés d’anàlisi de requeriments i tenim la informació
necessària sobre el funcionament de l’equip a dissenyar.

El pas següent serà la definició de requeriments. Els requeriments són decla-
racions que identifiquen atributs, capacitats, característiques i/o qualitats que ha
de complir un sistema perquè tingui utilitat per a l’usuari. En altres paraules, els
requeriments mostren quins elements i funcions són necessàries per a l’equip.

Per tant, per a disposar d’un equip que tingui les prestacions exigides per les
tasques que ha de realitzar, s’han de triar els components que donin la potència
necessària a l’equip. Per a això, caldrà esbrinar quines seran les necessitats de cada
una de les àrees: la de procés, la d’emmagatzematge, la gràfica i la de comunicació.
Trobareu una esquematització d’aquest procés en la figura 2.2.

Figura 2.2. Requeriments tècnics a partir de la definició de la potència necessària per a l’equip.

Potència de procés

La potència de procés d’un ordinador es pot mesurar en MIPS (milions d’instruc-
cions per segon), però aquesta mesura només permet comparar processadors d’un
mateix tipus d’arquitectura de processament i de potència d’instrucció.
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La mesura de la potència de procés es determina per la quantitat d’instruccions per
segon que és capaç d’executar un ordinador amb un model determinat de programa
que té en compte la majoria de situacions que es poden produir.

Els programes per a mesurar la potència de procés s’anomenen programes de
benchmark.

El benchmark és una tècnica utilitzada per a mesurar el rendiment d’un
sistema o una part d’un sistema, sovint comparant-lo amb algun paràmetre de
referència. La tècnica consisteix en l’execució d’un programa o d’un conjunt
de programes en la màquina objecte de l’estudi, amb la finalitat de fer una
estimació del rendiment d’un element o d’un conjunt d’elements concrets
per a comparar els resultats amb els d’altres màquines semblants.

La tasca d’executar un benchmark, originalment, es reduïa a estimar el temps de
procés que tarda l’execució d’un programa que executa un nombre d’instruccions
conegut (mesurat en milers o milions d’operacions per segon). Més endavant,
en millorar els compiladors i amb la gran varietat d’arquitectures i situacions
diferents, s’ha fet d’aquesta tècnica tota una especialitat. Els diferents tipus de
sistemes i les diferents situacions de treball fan que la tasca de comparar dos o més
sistemes sigui força complicada. A més, les comparacions possibles de temps d’e-
xecució tracten sobre tasques molt específiques i l’ús per part d’aquestes tasques
dels recursos, com pot ser quantitat de memòria usada, quantitat d’accessos als
recursos i temps d’utilització dels busos entre altres.

Per tant, per a determinades aplicacions, pot ser que el rendiment d’un sistema
quant a potència de procés no estigui determinat tan sols per la freqüència del
processador o processadors, sinó també per la quantitat i nivell de memòria cau,
la memòria de treball de què disposa o el model d’accés als busos del sistema.
Vegeu en la figura 2.3 un exemple de processador Intel.

Figura 2.3. Processador Intel Core 2 Quad 6600

El processador és el màxim responsable de la potència de procés, però cal que
l’acompanyin components adequats.

Podeu cercar programes de
benchmark a Internet. N’hi
ha força de gratuïts i per a
diferents usos.

Clúster d’ordinadors

El terme clúster s’aplica als
conjunts o conglomerats
d’ordinadors que treballen de
manera cooperativa, construïts
amb components de maquinari
comuns i programari lliure que
permeten obtenir una potència
de procés molt gran a partir de
sistemes reduïts.
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La definició de la
connectivitat de l’equip i

dels perifèrics necessaris
ens descriu el seu model

ambiental.

Potència d’emmagatzematge

Molt sovint, en treballs informàtics, cal processar una gran quantitat de dades, o
el resultat d’un procés pot donar una gran quantitat d’informació o, fins i tot, pot
ser que mentre dura un determinat procés es necessiti tenir a l’abast del sistema un
espai de reserva per a desar temporalment una gran quantitat de dades intermèdies.

També pot ser necessari tenir reservada una gran quantitat d’informació o de
programes per a l’ús del mateix sistema, o perquè el sistema és un servidor de
dades o d’aplicacions. En aquests casos, el fet de disposar en l’ordinador de força
espai d’emmagatzematge dóna una potència d’emmagatzematge alta, però s’ha de
poder accedir a aquesta informació en un temps raonable per als processos.

La potència d’emmagatzematge es mesura tenint en compte la capacitat
d’emmagatzemar informació i el temps d’accés a aquesta informació.

Els programes de benchmark mesuren la velocitat d’accés a les dades emmagatze-
mades i donen el rendiment del dispositiu.

Potència gràfica

En alguns casos, els sistemes han de ser capaços de generar i mostrar imatges molt
complexes -com és el cas de sistemes de modelatge o de disseny gràfic- o bé de
generar i mostrar imatges molt detallades amb una cadència elevada -com pot ser
el cas de les animacions cinematogràfiques o dels videojocs d’alta definició.

En aquests casos, les targetes gràfiques tenen un paper molt important, ja que
la seva resolució, la quantitat de memòria disponible per a intercanviar imatges
i la presència en la mateixa targeta d’un o més processadors gràfics -que poden
substituir amb avantatge el processador del sistema en les tasques dels càlculs de
projecció geomètrica i d’il·luminació- pot fer que el sistema es pugui considerar
com una estació gràfica prou potent.

La potència gràfica es mesura tenint en compte la resolució màxima que
és capaç de donar, la quantitat de memòria que explicitarà quantes imatges
amb la màxima resolució pot emmagatzemar (frame buffer) i la potència del
processador gràfic incorporat.

Molts dels programes de benchmark també mesuren aquesta potència gràfica.

Potència de comunicació

Actualment, l’ordinador no és un element aïllat, sinó que moltes vegades està
connectat a una xarxa o bé forma part d’un sistema més gran. Cal, doncs, que
disposi de capacitat per a comunicar-se amb una o més xarxes -com podria ser el
cas d’un sistema que fes les funcions d’un encaminador-, o amb altres sistemes
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dels quals forma part com, per exemple, un clúster d’ordinadors.

La potència de comunicació es mesura tenint en compte la quantitat
d’enllaços de dades del sistema i la velocitat de transferència conjunta de
tots ells.

La potència de comunicació es pot mesurar amb programes d’anàlisi de comuni-
cacions.

2.3 Definició del perfil de l’equip

Un cop coneguts els requeriments cal definir el model a partir del qual muntarem
el nostre equip. En aquest cas el model essencial dependrà del tipus d’utilització
que tindrà el nostre ordinador. Per a aquest projecte limitarem al muntatge d’un
equip de sobretaula destinat a l’ús domèstic com a estació de treball. En aquest
sentit farem una divisió, de les moltes possibles, dels diferents tipus d’ordinadors
que es podrien muntar:

Figura 2.4. Ordinador amb capacitats multimèdia (Home Thea-
ter PC)

• Ordinador ofimàtic: es tracta d’un ordinador que s’utilitzarà com a “màqui-
na d’escriure”; en general no necessitarà components d’altres prestacions.

– Potència de procés: per tal fer servir processadors de textos o fulls de
càlcul no es farà ús d’una potència de procés alta.

– Potència d’emmagatzematge: els documents ofimàtics ocupen molt
poc i, per tant, aquesta també serà baixa.

– Potència gràfica: el monitor haurà de ser d’una mida adequada per a
no cansar la vista de l’usuari, però no farà falta un resolució gaire alta
ni capacitat de modelat 3D.

– Potència de comunicació: l’ordinador ha d’estar connectat a Internet,
però no necessitarà una connexió de banda ampla si només s’utilitza

Un perfil d’ordinador
ofimàtic pot utilitzar fins i tot
un processador pensat per
a un ordinador portàtil,
malgrat que el seu
rendiment és inferior.
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el correu electrònic i programes navegadors web.

• Ordinador lúdic-multimèdia. En aquest cas pot ser un ordinador dedicat
a la reproducció d’arxius multimèdia o a la utilització de jocs en entorn
gràfic. En els dos casos els components hauran de tenir unes prestacions
elevades per a funcionar adequadament amb els programes corresponents.
Com podeu veure en la figura 2.4, la carcassa d’aquest tipus d’ordinadors
pot ser molt semblant a un aparell hi-fi.

– Potència de procés. Encara que molt del processat en el cas de les
imatges estarà realitzat per la targeta gràfica, cal un processador de
gamma alta per a donar el rendiment adequat amb els programes
d’última generació.

– Potència d’emmagatzematge. Els arxius multimèdia, sobretot els
vídeos, i també els jocs d’última generació necessiten molt d’espai
en el disc dur, de manera que caldrà un espai d’emmagatzematge gran
i amb una bona velocitat de lectura/escriptura.

– Potència gràfica. És un dels punts més importants d’un ordinador
d’aquest tipus. Cal que porti una targeta gràfica de qualitat, capaç
de generar textures i polígons 3D en temps real. Els jocs d’última
generació requereixen una gran capacitat de processament que ha
produït una carrera espectacular en el món de les targetes gràfiques. El
cas d’un reproductor de vídeo no necessita una potència tan elevada,
però no totes les targetes integrades reproduiran vídeos d’alta definició
en bones condicions.

– Potència de comunicació. Malgrat el fet que fins fa uns quants anys els
ordinadors multimèdia no havien d’estar necessàriament connectats
en xarxa, avui dia és molt habitual descarregar continguts multimèdia
d’Internet, i fins i tot veure’ls directament en la xarxa mitjançant la
reproducció en temps real o streaming. En el cas dels jocs, n’hi ha
diversos que requereixen connexions a la xarxa per a partides en grup,
encara que en aquest cas els requeriments de velocitat de transferència
de dades no són tan elevats. Aquest tipus d’equip es pot encabir en
una caixa de tipus bastidor o “rack” per a utilitzar-lo a la sala d’estar.
Observeu els connectors frontals i el teclat sense fil que hi ha a sobre
de l’aparell.

• Ordinador servidor SOHO (small office home office server): es tractaria
d’un ordinador que s’encarregués de fer de servidor (de fitxers, d’Internet,
proxy, etc.); en aquest cas la potència no seria un factor crític sempre que
no estigués donant servei a molts clients.; a més, fins i tot es podria tractar
d’un equip sense monitor al qual s’accedís mitjançant una connexió remota.

– Potència de procés: podria ser una potència de procés mitjana/alta,
capaç de treballar amb algunes connexions simultànies.

– Potència d’emmagatzematge: depenent de l’ús que s’hi donés podria
ser el punt crucial de l’equip; en el cas d’utilitzar-se com a servidor de
fitxers hauria de tenir una bona capacitat d’emmagatzematge i també
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tenir en compte la seguretat, implementant, per exemple, RAID 0 per
a assegurar més les dades.

– Potència gràfica: no és un factor crucial. Una targeta gràfica integrada
seria suficient, i no tindria necessitat d’una gran resolució; fins i tot
en cas d’instal·lar un servidor Linux en mode text no faria falta entorn
gràfic.

– Potència de comunicació: un ordinador destinat a fer de servidor
hauria de tenir una bona connexió de banda ampla, i també la xarxa
interna hauria de complir requeriments de velocitat de transferència
elevats.

Evidentment hi ha altres tipus d’ordinadors, però aquests tres representen prou
adequadament els perfils d’els que es munten en caixes ATX, les quals són
l’objectiu del nostre projecte de muntatge. Per tant, l’anàlisi dels requeriments
de cadascun d’aquests equips ens permetrà una tria acurada dels components
que haurem d’utilitzar per a ajustar-nos en prestacions i preu a allò que volem
aconseguir.

2.4 Tria de components segons els requeriments funcionals

El conjunt d’elements que constitueixen un ordinador i que són físicament palpa-
bles és el que s’anomena components físics. En el cas d’un projecte de muntatge
també podrem parlar de components comercials, ja que evidentment ens trobem
limitats als dispositius que puguem trobar en el mercat.

Per fer una tria dels components que formaran part del nostre sistema informàtic,
caldrà que en coneguem en profunditat les característiques tècniques, que escollim
els components segons un compromís entre la qualitat i el preu, i que ens
assegurem que són adequats per a la tasca que hauran de fer.

La varietat dels components físics fa que en primera instància en fem una
classificació segons la tasca que duen a terme i on estan situats.

Alguns dels components estaran determinats per la tria d’un component previ. Per
exemple, si escollim una placa base determinada a partir de les seves prestacions
quant a connexionat, estem escollint implícitament un joc de xips o chipset, i una
gamma de processadors que poden funcionar en aquesta placa base.

En aquest projecte ens centrarem bàsicament en el muntatge de la CPU (unitat
central de procés), però també trobareu una sèrie d’indicacions per a la tria dels
perifèrics adequats, que només caldrà connectar un cop muntat l’equip.

Perfil d’altes prestacions

Podem definir un perfil amb
valors de potència elevats per a
tots els conceptes que hem vist.
S’utilitza habitualment com a
estació de jocs 3D o per a editar
vídeos.

En els Annexos del web
d’aquest mòdul podeu
consultar un article molt
detallat sobre la despesa
energètica d’un ordinador,
amb diverses maneres de
calcular-la.
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Altres fabricants

ARM fabrica sobretot
processadors per a dispositius

tipus PDA i mòbil, i també per a
encaminadors o routers. Els

processadors VIA estan enfocats
als ultraportàtils i ordinadors de

baix consum. En els dos casos es
tracta de processadors integrats

en la placa base. Els models
enfocats als ultraportàtils són

competència directa del
processador Intel Atom.

2.4.1 Processador

La tria del processador és un dels punts crucials a l’hora de determinar el
rendiment del nostre sistema. Malgrat que hi ha diversos fabricants que fan
processadors (ARM, VIA, etc.), en el mercat domèstic i de sobretaula es tracta
d’una guerra entre dos: Intel i AMD. Pel camí van caure alguns contendents, com
Cyrix o Motorola, però durant molt de temps la major part del pastís se l’han
repartit aquests dos. Per ser més exactes, Intel ha anat generalment per davant, però
AMD ha aconseguit tenir una part important del mercat malgrat la superioritat
econòmica del seu adversari.

L’un i l’altre fabricant intenten a cada moment treure al mercat nous processadors
que aportin alguna millora als seus predecessors: més velocitat, una velocitat de
bus més alta, nous jocs d’instruccions, més nuclis, etc. En tot cas es tracta d’un
món en moviment en què un processador comprat avui probablement serà antiquat
l’any que ve. Llavors, se’ns pot plantejar la pregunta: quin processador m’he de
comprar?

La resposta, malgrat no ser única, es pot concretar en la següent: compreu el
processador més nou i avançat que us pugueu permetre.

Això pot semblar una obvietat, però l’explicació més detallada és la següent:
l’últim processador que hagi sortit al mercat serà caríssim, mentre que el que va
sortir fa sis mesos i que probablement no té tantes grans diferències amb el que
acaba de treure Intel o AMD segurament val la meitat o la quarta part dels cents
d’euros que costava quan va sortit al mercat; per tant, l’habitual per a un ordinador
domèstic serà comprar aquest penúltim model que donarà un rendiment fantàstic
a un preu acceptable.

En quins casos ens decantarem per un processador més avançat? Evidentment
quan necessitem la màxima potència de processament possible, com en el cas de
voler muntar un equip per a l’última generació de jocs, o quan es tracti d’un equip
que hagi de fer edició de vídeo.

I en l’extrem oposat, quan ens conformarem amb un processador menys potent?
Es donarà el cas quan només necessitem poca potència, com en el cas d’un equip
destinat a usos ofimàtics.

La tria d’un determinat processador determina quines plaques podrem utilitzar al
nostre sistema i l’arquitectura del sistema.

Característiques d’un processador

A continuació us presentem la llista de les característiques fonamentals d’un
processador que el defineixen de forma inequívoca:

• Sòcol (socket). Es refereix al tipus de connector amb la placa base. El
sòcol del processador també està determinat pel fabricant que hàgim triat.
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Hem de tenir en compte que busquem processadors per a muntar un equip
de sobretaula. Per tant, en el cas del processador Intel podem trobar-ne de
sòcol LGA478 (Pentium4), LGA775 (Pentium4, Celeron, Core 2, Xeon),
LGA771 (Core 2 Extreme, Xeon), LGA1366 (Core i7) o LGA1156 (Core
i7, i5) . Quant a models AMD, el mercat ofereix sòcol AM2 (Athlon 64 X2,
Sempron, Opteron, Phenom), AM2+ (Athlon, Opteron, Phenom, Phenom
II) o AM3 (Athlon II, Phenom II, Sempron). Aquesta llista no és exhaustiva,
ja que cada sòcol ha estat capaç d’acollir diversos tipus de processador, però
com la major part de components informàtics, aquest també evoluciona de
manera molt ràpida.

• Freqüència. Quan parlem de la freqüència d’un processador ens referim a
la seva velocitat de rellotge. Aquest paràmetre indica amb quina rapidesa la
CPU és capaç d’executar les seves instruccions. Suposant que s’executa una
instrucció per cicle de rellotge, com més ràpid vagi aquest més ràpid serà el
nostre ordinador. Hem de tenir en compte, però, que l’increment d’aquesta
freqüència també comporta un increment de la dissipació de calor a la nostra
màquina, que se soluciona afegint-hi dissipadors i ventiladors cada cop més
eficients. El nivell actual d’aquest paràmetre està entorn de 2GHz o 3 GHz.

• FSB (front side bus). Del bus ens interessa sobretot la velocitat. Aquesta
dada es refereix a la velocitat de transferència amb què la CPU es comunica
amb els altres components. Tant la CPU com la placa base han de funcionar
a la mateixa velocitat de transferència de dades. Encara que no és una relació
lineal, com més alta és aquesta velocitat, millor és el rendiment del nostre
ordinador. La freqüència de l’FSB serà un submúltiple de la velocitat del
processador. De manera que fFSB x multiplicador = fCPU. Actualment la
freqüència és de prop de 1.000 MHz, mentre que la velocitat de transferència
serà més alta perquè es transmet més d’una dada per cicle.

• Memòria cau (cache). La memòria de treball actua com un espai de treball
d’alta velocitat per a la nostra CPU, i desa les dades amb què aquesta treballa
en un moment donat. Amb això s’aconsegueix que el processador no hagi de
fer càlculs amb dades desades en la RAM (molt més lenta). Com major sigui
la memòria cache, més ràpidament i eficientment funcionarà el processador.
Actualment els processadors AMD arriben a tenir fins a tres nivells de
memòria cache (L1,L2 i L3). Habitualment la cache de nivell 1 es divideix
en dos (una de dades i una d’instruccions). Les capacitats són d’entre 64
KB i 128 KB (L1), 512 KB i 1 MB (L2) i 4 MB (L3). Quant als models
Intel s’utilizen dos nivells de cache, en què les capacitats són de prop de 4
x 8 / 16 KB en les L1 i 2 x 4 MB en les L2.

• Longitud de paraula. Entre 32 bits i 64 bits. Es refereix a la mida de les
instruccions de treball de la CPU. En processadors de sobretaula actuals, la
pràctica totalitat tenen una longitud de paraula de 64 bits, de manera que
seria aconsellable utilitzar sistemes operatius també de 64 bits. Només en
el cas de processadors d’equip portàtil o de baix consum encara s’utilitzen
processadors de 32 bits, com és el cas de l’Intel Atom.

• Tecnologies incloses. Aquest punt es refereix als jocs d’instruccions que
inclou el processador, i que van des de les ja venerables MMX (multimedia
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En el subapartat “Caixa i
font d’alimentació”

d’aquesta unitat podeu
trobar més informació

sobre la font d’alimentació
i el seu connexionat.

extensions) d’Intel o el seu equivalent 3DNow d’AMD, passant per les
SSE/SSE2/SSE3/SSE4 (que han afegit noves instruccions progressivament)
fins als jocs d’instruccions de 64 bits (EM64T d’Intel o AMD64 d’AMD).

• Consum energètic. Aquest paràmetre deriva de la freqüència de treball,
com també de la tecnologia de fabricació i el voltatge del nucli. Depenent
del consum del nostre equip també ens variarà el grau de soroll que
genera, ja que un dels components que en genera més és el ventilador del
processador (com més potent sigui més soroll produirà).

Cal tenir clars aquests paràmetres per saber comparar els processadors i triar-ne
un determinat model amb coneixement de causa.

2.4.2 Placa base

La placa base és el circuit imprès fonamental del nostre sistema. De fet
podríeu pensar que aquest és el processador, però heu de tenir en compte
que la tria de placa base ens determina quins processadors (també de quina
marca) podem instal·lar. També ens indica quina connectivitat tindrà el
nostre equip, i evidentment ens limita la grandària mínima que podrà tenir
la nostra màquina.

A la placa base es connecten tota la resta de components: el processador, la
memòria de treball, les targetes d’expansió i els dispositius d’emmagatzematge.

Per triar bé la placa base, cal que coneguem quines característiques hem de tenir
en compte per a comparar unes plaques amb les altres:

• Sòcol del processador. Es tracta d’un dels punts més importants, ja que
ens indicarà quin tipus de processadors podem utilitzar en el nostre equip.
Es tracta bàsicament d’un connector amb cents de contactes que ens permet
connectar el processador. En alguns equips el processador es troba integrat
a la placa base. Això té sentit si el sistema no ha de ser actualitzat, com pot
ser el cas d’un sistema integrat o un telèfon mòbil, però en el cas d’equips de
sobretaula actualment sempre tindrem la possibilitat de substituir el nostre
processador si s’ha avariat o si volem més prestacions a l’equip. La placa
també limita quins processadors és capaç de suportar.

• Sòcol de memòria. La memòria de treball del nostre equip estarà inserida
en aquestes ranures. Actualment es tracta de sòcols o sockets DIMM
(DDR2 o DDR3). Les especificacions de la placa base ens indicaran quina
freqüència és capaç de suportar la nostra placa per a col·locar-hi la RAM
adequada. Actualment la memòria DDR2 encara dóna molt bon rendiment
a preus baixos, encara que això està canviant de manera molt ràpida. Si la
placa suporta la tecnologia dual channel això comporta un increment del
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rendiment en l’accés a la memòria, ja que s’accedeix simultàniament a dos
blocs de memòria (es fa a blocs de 128 bits en lloc dels tradicionals 64).

• Connexions d’energia. Generalment les plaques actuals disposen de
connectors ATX 2.2 de 24 pius amb suport per a dispositius PCI-Express i
un connector ATX12V dedicat al processador (des del Pentium 4), encara
que podeu trobar alguna placa que només tingui un connector de 20 pius
juntament al connector ATX12V.

• Joc de xips o chipset . El conjunt de xips controladors no són actualitzables
i depenen en tot cas de la placa base que hàgim triat. Habitualment se
subdivideix la seva funcionalitat en dues parts: north bridge (amb un
ventilador), que controla els dispositius més ràpids, com la memòria, i south
bridge, que s’encarrega de les funcions d’entrada i sortida i, per tant, dels
dispositius més lents. Aquesta és una subdivisió que utilitza Intel, ja que
els processadors AMD de fet fa molt temps que tenen el controlador de
memòria integrat al processador. També podem trobar sistemes en què el joc
de xips és un sol xip o són més de dos. Fins i tot alguns sistemes compactes
tenen el processador i el joc de xips tot integrat en un sol xip.

• BIOS i pila. El model de BIOS de què disposi la placa base és un apartat
important a l’hora de saber com interaccionarà amb els components de la
placa. D’altra banda, depenent del fabricant del xip tindrà millor o pitjor
suport a l’hora d’actualitzar-ne el microprogramari o firmware. La pila
inclosa ha de permetre el funcionament de la BIOS sense connexió elèctrica.

• Dispositius integrats. Una de les característiques que hem de conèixer és
quins dispositius ja porta integrats, que poden ser la targeta gràfica, la de so
o la de xarxa, entre d’altres.

• Ranures o slots d’expansió. Un dels punts importants a l’hora de triar la
placa serà veure si és extensible fàcilment. Per a això disposarem d’una
sèrie de connectors que permetran la connexió de dispositius addicionals:

– Ranures PCI. Es tracta d’una de les ranures d’expansió més utilitza-
des i des de fa més temps. Encara té utilitat per a dispositius que no
requereixin una gran velocitat de transferència de dades, com pot ser
una targeta sense fil.

– Ranures PCI-Express. Utilitzades inicialment per a l’adaptador
gràfic, s’han convertit en un connector per a tot tipus de perifèrics
interns. Cal saber quantes ranures té la placa base i de quin tipus són,
ja que depenent del nombre de canals la velocitat és més o menys gran.

– Ranura AGP. La podem trobar encara en algunes plaques antigues.
Utilitzada per a connectar la targeta gràfica.

– Connectors IDE. Cada cop menys utilitzats, però la major part de
plaques encara en porten un o dos per a connectar discos d’aquesta
tecnologia (dos per connector).

– Connectors de disquet. De la mateixa manera, es conserva per raons
de compatibilitat (en alguns casos és necessari per a l’actualització de
BIOS o instal·lació de controladors o drivers de la placa base).
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En ordinadors actuals hi ha
altres formats utilitzats com
el mini-ITX que té una mida

molt reduïda (17cm x 17cm).

Els productors més
importants actualment són

American Megatrends (AMI),
Insyde Software i Phoenix

Technologies.

– Connectors S-ATA. Els dispositius que s’hi connecten donen una
velocitat de transferència de dades molt més alta que els dispositius
IDE. Només se’n pot posar un per connector, de manera que és
preferible tenir-ne almenys quatre.

– Connexionat. El nombre de ports USB i Firewire que permeti
connectar la placa base ens limitarà el nombre de sortides a l’exterior
que té el nostre equip. Com més elevat sigui el nombre més possibi-
litats de connexió de perifèrics tindrem. Han de permetre posar en
funcionament els connectors del tauler frontal de la caixa, com també
els del tauler posterior.

• Altres connectors. Malgrat que ja no s’utilitzen gaire, encara podem trobar
plaques base que inclouen ports en paral·lel i en sèrie en el cas de necessitar-
los per connectar algun component antic.

El factor de forma és un conjunt d’indicacions que mostren als fabricants
com han de construir o muntar un component físicament i elèctricament
perquè sigui compatible amb altres del mateix factor de forma.

Habitualment en una caixa ATX podem instal·lar una placa ATX o microATX.
Evidentment en una caixa microATX no podrem instal·lar una placa ATX. La
font serà del tipus ATX2.2, amb suport per a dispositius PCI-E.

2.4.3 El programa de configuració de la BIOS

El nom BIOS és l’acrònim anglès de basic input-output system, que podem traduir
com sistema bàsic d’entrada/sortida.

El BIOS és un subsistema de l’ordinador ubicat en un xip de la placa base.
Aquest xip conté microprogramari (firmware, en anglès) allotjat bàsicament
en memòria EPROM (erasable programmable read only memory) i
memòria de tipus flaix (flash memory) no volàtil, que pot ser esborrable i
reprogramable elèctricament.

El BIOS s’encarrega, en primera instància, de detectar i comprovar tots els
components connectats a l’ordinador per oferir connexió d’aquests cap al sistema
operatiu. Aquest procés s’anomena POST (power-on self-test).

La configuració del BIOS es pot fer per mitjà d’una interfície d’aplicació no visual
que es pot carregar en iniciar l’ordinador, normalment prement una tecla. La
majoria de sistemes usen Esc, Del, F1, F2, Ctrl-Esc o Ctrl-Alt-Esc per entrar en el
setup. Habitualment podreu veure una línia de text en la part baixa de la pantalla
en engegar el sistema, que us indicarà “Press ___ to Enter Setup”. Heu d’estar
atents a aquest missatge si no coneixeu la combinació de tecles correcta.
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Les funcionalitats més habituals i útils són les següents (figura 2.5):

• Canviar la data i hora del sistema.

• Visualitzar i configurar els dispositius d’emmagatzematge (discos durs, CD,
DVD, etc.).

• Canviar la contrasenya d’accés al BIOS.

• Configuració de dispositius tipus teclat.

• Plug and Play: canviar la configuració de l’estàndard d’autodetecció de
dispositius; ha d’estar en yes si l’ordinador i el sistema operatiu ho suporten.

• Configuració dels ports i dispositius PCI, USB, etc.

• Configuració de paràmetres avançats, com ara de freqüència del processa-
dor, memòria, actualització del BIOS, etc.

• Configuració de sistemes d’estalvi d’energia (per a monitor i discos).

• Seqüència de dispositius d’arrencada o boot (ordre en què s’iniciarà la
càrrega del sistema). Se sol deixar en primer la unitat òptica -per introduir
un disc de recuperació en cas necessari-, disc dur principal -per carregar,
per defecte, el sistema operatiu que té instal·lat- i unitat de CD. Actualment
també és comú deixar en primer lloc l’arrencada des d’USB.

• Desar o no els canvis realitzats.

En sortir de l’aplicació de configuració del BIOS, es poden acceptar i emmagat-
zemar els canvis introduïts o bé sortir sense gravar-los. En cas de no estar segurs
dels canvis introduïts, la millor opció és deixar la configuració inicial.

En l’aplicació de configuració del BIOS, es pot introduir una contrasenya perquè
usuaris no autoritzats no la puguin reconfigurar. També des del BIOS es pot
establir una contrasenya d’accés a l’ordinador.

Actualment, també, els fabricants permeten actualitzar el programari del BIOS
per obtenir noves funcionalitats o controls. L’actualització del BIOS és un procés
delicat perquè una mala configuració podria deixar l’ordinador sense funcionar.

Assegureu-vos que la BIOS està configurada amb el dispositiu d’arrencada correc-
te, o és possible que l’ordinador no es posi en funcionament adequadament.

Cal anar amb compte a l’hora de fer canvis en la configuració de la BIOS. El fet
d’equivocar-se en els paràmetres pot fer que l’ordinador deixi d’arrencar. Quan
acabeu de fer els canvis en la configuració, recordeu triar l’opció per a desar
els canvis realitzats: Save changes abans de sortir. Llavors la BIOS reiniciarà
l’ordinador de manera que els canvis realitzats tinguin efecte en el sistema.

Podeu consultar els webs
d’alguns dels fabricants
principals de BIOS en
l’apartat “Adreces
d’interès” del web
d’aquesta unitat.

Energia suficient

Per la seva poca despesa
d’energia, una petita bateria de
liti o níquel-cadmi pot proveir
energia suficient per a guardar la
data i la configuració de la BIOS
durant anys.
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Figura 2.5. El menú principal (“main”) del programa de confi-
guració del BIOS permet accedir a la informació del sistema i la
configuració dels dispositius d’emmagatzematge.

EFI davant BIOS

L’estàndard BIOS no és l’únic sistema d’entrada/sortida que ha existit, i donat els anys que
es troba en funcionament han aparegut candidats a substituir-lo. Un d’aquests ha estat EFI
(Extensible Firmware Interface). Es tracta d’una especificació que defineix una interfície de
programari entre un sistema operatiu i una plataforma firmware. L’EFI és molt més gran i
complex que BIOS i potser per això no ha aconseguit ser majoritari en el mercat.

L’especificació EFI inicial fou desenvolupada per Intel, però ha estat assumida a dia d’avui
per l’Unified EFI Forum. Va sorgir per superar les superacions de la BIOS (mode de 16
bits, només 1 MB d’espai adreçable, etc.). Diverses plataformes de maquinari han adoptat
l’estàndard, des dels primers Intel Itanium en què es va desenvolupar. Avui dia es pot
trobar en equips Apple Macintosh basats en la plataforma Intel, a la major part de plaques
base Intel (poden actualitzar-se a un microprogramari EFI, encara que moltes es venen
amb microprogramari BIOS) o a servidors IBM System o Dell PowerEdge.

Hi ha diversos sistemes operatius que són capaços d’arrencar des de (U)EFI, com són el
Linux, HP-UX, HP OpenVMS, MacOSX 10.4 i 10.5, o algunes versions del Windows de 32
bits i 64 bits.

2.4.4 Memòria de treball (memòria interna)

L’altre component fonamental del sistema és la memòria de treball, que usual-
ment s’anomena memòria RAM. La quantitat i tipus de memòria que tingui el
nostre equip n’afectarà molt el rendiment, ja que es tracta del lloc en què es
desen els programes i les dades mentre s’estan utilitzant, de manera que com
més ràpidament s’hi pugui accedir millor. Consulteu la figura 2.6 per veure
esquematitzada l’arquitectura d’un ordinador, en què s’indiquen tots els nivells
de memòria (registre, memòria interna i externa).
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Figura 2.6. Esquema d’un ordinador amb èmfasi en les memòries (interna i
externa)

Les característiques bàsiques que defineixen la memòria RAM són:

• Capacitat. Els mòduls de memòria RAM es poden trobar en mides diverses,
que van des de 128 Mb fins a mòduls de 4 Gg o 8 Gg. En equips antics
podem trobar mòduls de mides més reduïdes. La capacitat de la memòria
és important per a aconseguir un bon rendiment en un ordinador. Es pot
trobar RAM en paquets o packs que ens asseguren que tots els mòduls són
de la mateixa sèrie.

• Mètode d’accés. La memòria RAM actual és en tot cas SDRAM (synchro-
nous dinamic random access memory), en la qual els accessos a la memòria
se sincronitzen amb el rellotge del sistema. La tecnologia anterior era
asíncrona i, per tant, no esperava el rellotge per enviar o rebre dades.

• Velocitat d’accés. A més de la velocitat de rellotge, les noves tecnologies
(DDR, DDR2, DDR3, etc.) permeten que cada cop s’enviï més informació
per cada cicle de rellotge, de manera que com més nova sigui la tecnologia
de memòria més ràpida podrà ser enviant i rebent les dades al processador.

• Tipus de mòdul. Ens indica el format físic dels mòduls de memòria
(actualment el format DIMM). Coincideix amb la tecnologia emprada, de
manera que resulta impossible connectar mòduls de memòria en sòcols que
no siguin compatibles (per exemple, un mòdul DDR2 no encaixa en un sòcol
DDR3).

Encara que les memòries actuals tenen velocitats de rellotge molt elevades,
continuen sense poder competir amb la que tenen els processadors, de manera
que aquests encara necessiten “sales d’espera” com són les memòries cau L1, L2
i L3, que permeten minimitzar el temps que el processador ha d’esperar que la
memòria li enviï les dades que necessita a cada moment.

La tria de la memòria RAM depèn un altre cop de quina memòria suporti la placa
base. En resum caldrà triar entre memòria DDR2 i DDR3.
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Els dispositius
external-SATA funcionen a
les mateixes velocitats que

els SATA interns, i són
competència directa dels

USB i Firewire.

La quantitat de memòria que necessitarem dependrà de l’ús que vulguem donar al
sistema i, en gran mesura, de quin sistema operatiu vulguem instal·lar.

En general els sistemes operatius Windows necessiten més memòria que els
equivalents d’escriptori de la rama GNU/Linux. Un equip amb 1 GB de RAM
podrà fer córrer bé un sistema Windows XP o Linux 9.04, mentre que per a
utilitzar Windows Vista sense problemes d’alentiment s’aconsella un mínim de
2 GB (encara que és molt millor si són 4 GB). Les versions del Windows 7 que
s’han provat fins ara prometen funcionar sense tants requeriments de memòria,
encara que 2 GB pot ser una bona mida per a començar.

S’ha de tenir en compte que els sistemes operatius de 32 bits d’escriptori no seran
capaços en principi d’encaminar més de 4 GB, de manera que no té sentit posar
més RAM en l’ordinador si no s’ha d’utilitzar un sistema de 64 bits.

Malgrat que encara es poden trobar SIMM de memòria DDR, per a actualitzar
equips antics, la gran majoria de plaques actuals funcionen amb memòria DDR2,
mentre que cada cop més trobarem sistemes que aprofiten les millors prestacions
de velocitat ofertes pels mòduls DDR3.

És recomanable comprar parells de mòduls de memòria, encara que la placa base
no suporti dual channel (la majoria ho fan). D’aquesta manera, encara que un dels
mòduls deixés de funcionar, el sistema podria continuar funcionant amb l’altre i,
d’altra banda, ens resultarà més econòmic per a la mateixa quantitat de memòria.
L’inconvenient és que ens serà més complicat ampliar la memòria de l’ordinador,
ja que tindrem més ranures ocupades.

2.4.5 Mitjans d’emmagatzematge

Si observeu l’esquema bàsic d’un ordinador (figura 2.6) recordareu que la me-
mòria principal és l’encarregada de fer les operacions que es produeixen en un
moment determinat. Però hi ha una sèrie de dades que no s’estan utilitzant i
que cal tenir desades. Aquesta tasca és de la memòria externa o secundària, que
habitualment és el disc dur. També es troben incloses en aquesta categoria les
unitats òptiques, els lectors de targetes flaix, etc.

Les interfícies de connexió d’aquests dispositius són actualment:

• EIDE (enhanced integrated drive electronics). És un format en què el
dispositiu té integrada tota l’electrònica que antigament calia posar a una
targeta ampliadora del PC. Els dispositius també s’anomenen P-ATA (o
parallel advanced technology attachment referint-se al tipus de connector)
i es connecten mitjançant un cable de tipus cinta on poden anar dues unitats,
una configurada com a master (mestre) i l’altra com a slave (esclau).

• SATA. S’anomenen serial ATA (utilitzen transferència de dades serial)
en contraposició als dispositius ATA anteriors que usaven la transferència
paral·lela. Només es connecta una unitat per cable, però els cables són
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menys voluminosos i permeten una organització millor de la caixa i també
una circulació millor de l’aire per aquesta. La transferència de dades també
és molt més ràpida en les unitats S-ATA. Actualment hi ha una connexió
per a dispositius externs anomenada external SATA (eSATA), que permet
connectar dispositius SATA (com discos durs) directament a l’exterior de
la caixa.

• SCSI. Acrònim anglès de small computers system interface (sistema d’in-
terfície per a petits ordinadors). Per poder muntar-lo és necessari que tant el
dispositiu com la placa base disposin de controlador SCSI. S’havia utilitzat
freqüentment en tot tipus d’ordinadors, però avui dia només continua essent
popular en llocs de treball d’alt rendiment, servidors i perifèrics de gamma
alta.

• USB/Firewire. Aquest tipus de dispositius estan pensats per a ser con-
nectats de manera externa a la caixa, de manera que es poden transportar
fàcilment d’un ordinador a un altre. Es poden connectar “en calent” a
l’equip. Hi ha una àmplia gamma de mides i capacitats, tant de discos durs
com d’unitats òptiques externes.

Disc dur

A part de la diferència de concepte entre memòria principal i secundària, els
discos durs són diferents de la RAM en el fet que es tracta d’una altra tecnologia.
Els discos durs actuals utilitzen discos magnètics per a emmagatzemar les dades,
en front de la memòria RAM que utilitza transistors per a desar els uns i zeros.

Per a escollir un disc dur per al nostre equip també haurem de conèixer les
característiques principals que el defineixen:

• Capacitat. Podem resumir aquest punt en la pregunta següent: “quanta
informació hi puc posar?” Els discos durs actuals es mesuren en gigabytes,
encara que comencen a ser comuns els mesurats en terabytes. Sempre que
puguem escollir, és interessant tenir un disc dur tan gran com sigui possible.

• Velocitat de rotació. Indica amb quina velocitat giren els discos situats dins
el disc dur. Com més ràpid ho facin més eficientment es localitzaran les
dades adequades. Les velocitats són aproximadament de 7.200 rpm, 10.000
rpm, etc.

• Temps de cerca (seek time). Indica com de ràpid un disc dur pot localitzar
una dada determinada. Es mesura en mil·lisegons (ms). Depenent de la
gamma, els valors es poden trobar entre 5 ms i 10 ms.

• Buffer. El buffer d’un disc dur funciona com la memòria cau de la CPU.
S’encarrega d’“avançar” dades que encara no s’han demanat de manera que
n’incrementa el rendiment. Els valors del mercat estan entre 32 Mb i 64 Mb
en discos destinats al consum domèstic.

• Mida física. La majoria de discos durs són de 3,5 polzades, de manera que
encaixaran en un compartiment estàndard d’aquesta mida. La major part

Discs SSD

Els discos durs d’estat sòlid
(utilitzen memòria flaix per a
emmagatzemar les dades) són
cada cop més populars per la
seva rapidesa i poca despesa
energètica malgrat el seu preu
elevat.

Bytes decimals

Cal tenir en compte que els
fabricants de discos durs utilitzen
els bytes decimals i no binaris.
Així un disc dur que es ven com
a disc de 500 GB és realment de
500.000.000 bytes = 476,84 GB.
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de caixes ATX tenen diversos compartiments disponibles per a aquest tipus
d’unitats. Els discos de 2,5 polzades s’utilitzen a ordinadors portàtils. Tant
una mida com l’altra es poden utilitzar com a unitats externes, i encabir-los
en una caixa amb adaptador SATA-USB de la mida adequada.

Unitat òptica

Les unitats òptiques han estat durant anys el mitjà per excel·lència per a transpor-
tar dades d’un sistema a un altre utilitzant un suport físic. A més, el mercat musical
i de pel·lícules ha estat dominat per aquest format gràcies als CD i DVD. Els
ordinadors personals amb una unitat òptica permeten llegir i enregistrar suports
òptics amb facilitat. Malgrat que encara són molt utilitzats, la popularització
dels suports USB i les targetes de memòria, i també els continguts en línia, estan
fent baixar la utilització d’aquest mitjà. Sigui com sigui avui dia encara us serà
necessari instal·lar una unitat òptica, i per a això cal conèixer-les una mica millor.

Les característiques principals, semblants a les dels discos durs, són:

• El temps de cerca aleatòria representa el temps que costa al capçal del disc
arribar fins a una dada concreta. Els temps són de prop de 100 ms. Com
més petit sigui aquest temps més ràpid accedirem a una dada.

• La taxa de transferència de dades sostinguda indica amb quina rapidesa
la unitat pot transferir dades sense modificar la velocitat. Són valors normals
entre 2.000 Kbps i 20.000 Kbps.

• La taxa de ràfaga ens diu la velocitat de pic que pot donar una unitat.
Aquesta pot ser d’uns 33,3 Mbps per a un dispositiu ultraDMA.

Malgrat que hi ha molts formats de suport òptic —CD-ROM, CD-RW, DVD-RW,
DVD-RAM, DVD-R, etc.—, avui dia és aconsellable instal·lar una unitat que sigui
capaç de treballar amb tots aquests formats. També hem de tenir en compte la
possibilitat de posar a l’equip una unitat de blueray, amb capacitats de fins a 50
GB per disc en front dels 9,4 GB d’un DVD de doble capa i doble cara. Com
a similituds entre els dos formats d’alta definició trobem que tots dos es basen
en el làser blau, utilitzen el mateix format de compressió de vídeo i la mateixa
mida que un CD/DVD, és a dir, 12 cm de diàmetre. Les diferèncieses deuen
sobretot a la capacitat d’emmagatzematge (en el blueray és més gran i, per tant, té
un preu més elevat). Malgrat que va sorgir com un format per a reproductors
de vídeo domèstic, com sempre van acabar sorgint les unitats reproductores i
enregistradores compatibles amb ordinadors personals.

La batalla del làser blau. Blueray enfront d’HD DVD

La guerra per succeir el DVD va durar diversos anys i encara que un dels dos formats en
disputa sembla que ha guanyat la batalla, el format antic es resisteix a morir.

El blueray és un format de disc òptic pensat per a emmagatzemar vídeo d’alta qualitat i
dades. Per al seu desenvolupament es va crear la BDA, en què es troben, entre d’altres,
Sony o Phillips. El model bàsic, d’una cara i una capa, pot emmagatzemar uns 25 GB, però
també hi ha models de fins a 50 GB amb doble capa.
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L’HD DVD fou l’altre gran candidat per a succeir el DVD, amb un model d’alta definició. Va
rebre el suport de companyies de la talla de NEC, Toshiba, Sanyo i Microsoft, però això no
fou suficient per a imposar-se. El model bàsic té una capacitat d’emmagatzematge de 15
GB, que es tradueixen en 30 GB en cas d’utilitzar doble capa.

Durant un quant temps, l’HD DVD tingué una gran acceptació, però la utilització del BlueRay
a les cònsoles PlayStation3 va representar un cop molt dur per als competidors i va conduir
a la supremacia de BlueRay, malgrat el preu més elevat i el fet que Microsoft muntava
lectors HD DVD a les seves cònsoles XBox 360. En aquest cas, Sony va sortir guanyador
de la cursa, al contrari de com havia passat amb la guerra de les cintes de vídeo, en què el
format VHS va superar el Betamax impulsat per Sony.

Altres dispositius

Els lectors de targetes s’han convertit en el substitut de facto de les antigues
unitats de disc flexible i s’estan convertint també en els substituts de les unitats
òptiques (de fet alguns ordinadors com, per exemple, els UMPC ja les han
descartat a favor d’altres tipus de connectivitat).

Per a triar un lector de targetes cal fixar-se sobretot en les velocitats de transferència
de dades i també en la quantitat de tipus de targetes que sigui capaç de llegir. De fet,
quan comprem un d’aquests dispositius podem llegir que es tracta, per exemple,
d’un dispositiu 16x1. Amb això el fabricant ens indica que podem llegir setze
tipus diferents de targetes flaix amb un sol dispositiu adaptador. En la figura 2.7
s’aprecia el frontal d’un ordinador amb un lector de targetes conjuntament amb
una unitat de disc flexible.

Figura 2.7. Els lectors de targetes encara conviuen amb les
unitats de disquets o “floppy”

2.4.6 Targeta gràfica i targeta de so

A l’hora de triar la targeta gràfica cal conèixer també què és tot el que el mercat
té per oferir-nos. Primer que res cal conèixer quines són les característiques més
importants que defineixen aquest dispositiu:

• GPU (graphics processing unit).

Consulteu algunes
pàgines que us ajudaran a
triar una GPU adequada
en la secció “Annexos” del
web del mòdul.



Fonaments de maquinari 66 Arquitectura de sistemes

En la secció “Adreces
d’interès” del web del

mòdul podeu consultar
informació ampliada sobre

targetes de so y a la de
“Annexos” una llista de

marques.

Un targeta de so per a un
sistema d’altaveus 5+1

requeriria cinc connectors
(un per a cada canal

d’audio).

• Quantitat de memòria.

• Interfície de la memòria.

• Freqüència de rellotge.

• Freqüència de la memòria.

El primer pas per a triar serà conèixer si la nostra placa base porta incorporada una
targeta gràfica integrada. En cas afirmatiu, és possible que aquesta targeta sigui
suficient per a les nostres necessitats gràfiques. Habitualment això passarà si no
necessitem una targeta amb grans capacitats de processament o de modelatge 3D.
En cas contrari, o si igualment volem afegir-la, seguirem el procés següent.

En primer lloc, triarem quina GPU volem, basant-nos en les característiques que
realment ens són necessàries. Després d’això buscarem una targeta que inclogui
aquesta GPU fixant-nos en el preu. Algunes de les companyies que fabriquen GPU
són ATI (actualment, propietat d’AMD), Nvidia, Intel o S3 Graphics (propietat de
VIA Technologies).

La GPU (processador gràfic) és el processador de la targeta gràfica, que
descarrega el processador de l’ordinador de les tasques relacionades amb el
vídeo.

Podem trobar GPU d’una àmplia gama de preus, entre les quals les més cares estan
destinades als PC de més rendiment (en molts casos, ordinadors destinats als jocs
3D). La gamma mitjana és adequada com a reproductor multimèdia, mentre que
la gamma baixa és suficient per a tasques ofimàtiques.

En cas d’haver d’instal·lar una targeta gràfica a l’equip, aquesta ha de ser
compatible amb el bus de gràfics de la placa base. En alguns casos, sobretot si
estem reaprofitant una placa, encara podem trobar el bus AGP, encara que a les
plaques actuals ha guanyat la competició el bus PCI-Express.

Hi ha molts fabricants de targetes gràfiques malgrat els pocs que hi ha de GPU.
Habitualment els fabricants de GPU són molt exigents quant a les especificacions
que han de complir les targetes, de manera que és prou segur comprar qualsevol
marca basant-se en el preu un cop trobades les característiques que es buscaven.

En el moment de triar la targeta de so ens trobem en un cas semblant al de la
targeta gràfica. Moltes plaques base actuals porten integrada una targeta de so
que serà suficient per a la major part de tasques de reproducció de so. Almenys,
però, hauríem de tenir en compte si la targeta té els connectors adequats per al
sistema d’altaveus que vulguem instal·lar. Si ens conformem amb un sistema
de dos altaveus estèreo i només necessitem reproduir àudio d’una bona qualitat,
qualsevol targeta (incloent-hi les integrades) serà suficient.

Si no disposem d’una targeta de so integrada o volem ampliar-ne les capacitats,
podem optar per un model amb connexió al port PCI o fins i tot PCI-Express.
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2.4.7 Caixa i font d’alimentació

Malgrat no ser un component informàtic, la caixa és indispensable per a contenir
tots els nostres components. Caldrà triar-la atentament perquè s’ajusti als nostres
requeriments, tant de connexionat com d’espai que ocuparà o, fins i tot, de
l’aspecte que ha de tenir el nostre ordinador.

Una caixa estàndard és un xassís habitualment fet de metall (que resulta un bon lloc
per a fer de presa de terra dels components i de l’electricitat estàtica que portem
al damunt). Les plaques que tanquen el xassís habitualment també són de metall,
però de vegades n’hi ha de plàstic. La placa frontal -on trobem el botó d’engegada
i els indicadors de funcionament (LED) entre altres coses- és habitualment de
plàstic.

Malgrat que hi ha diversos tipus de caixes, ens concentrarem en les caixes ATX,
tal com ja hem fet amb les fonts d’alimentació. Es tracta del tipus més comú de
caixes i, per tant, són les més fàcils de trobar i de poder escollir entre diversos
models. Hi ha altres factors de forma, com les caixes de mida petita (per exemple,
mini-ITX) que no permeten una instal·lació i actulització fàcil per la falta d’espai,
encara que tenen altres avantatges, o les caixes de tipus “torre” que habitualment
s’utilitzen per a servidors de mida gran que necessiten una gran quantitat d’unitats
d’emmagatzematge o equips de refrigeració líquids que ocupen més espai que els
que funcionen per aire.

De fet, la caixa pot ser de la mida microATX o ATX, encara que ens decantarem
per models ATX, ja que ens donen més capacitat de maniobra i comoditat en
el muntatge de components per a la mida més gran. Quant als components,
totes dues tindran bàsicament els mateixos, que inclouran connectors PS/2; USB;
components d’àudio, de xarxa i, fins i tot, connectors en paral·lel i en sèrie, malgrat
que ja no s’utilitzen. Un altre dels paràmetres a tenir en compte serà el nombre
de compartiments (espai destinat a unitats d’emmagatzematge) de 3,5 o 5,25
polzades de què disposa la caixa. N’hi ha tant d’externes com d’internes.

Una altra de les característiques de la caixa és el nombre de compartiments de què
disposa. Els compartiments són espais de mida estàndard pensats per a situar-hi
components informàtics a dins d’una caixa d’ordinador. En general es troben a
dins de la caixa, i poden ser interns o externs, entenent com a externs els que ens
permeten l’accés al component des de l’exterior de la caixa (com, per exemple, en
el cas d’una unitat de CD). Usualment els compartiments s’utilitzen per a unitats
d’emmagatzematge, encara que hi podem posar altres dispositius com ports USB,
lectors de targetes, pantalles LCD d’estat de l’ordinador, i altres.

Moltes caixes porten integrada la font d’alimentació, però probablement ens
interessarà muntar la que hàgim escollit nosaltres. Per a tenir un equip realment
estable, necessitem posar-hi una font d’alimentació que sigui suficient per a tots
els components que hi muntem i amb una fiabilitat adequada perquè no falli en
moments inadequats. Per a saber de quina potència (en watts) hem de posar la
nostra font tenim una manera senzilla de fer-ho:

La potència d’una font ha de
ser suficient per a alimentar
tots els components que
hàgim muntat al nostre
ordinador personal.
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Consulteu una
calculadora de potència

per a la vostra font en els
“Annexos” al web d’aquest

mòdul.

1. Consultarem els components a muntar per veure quins requeriments de
potència tenen (en alguns casos els trobarem en volts × amperes, que
haurem de multiplicar per a trobar els watts).

2. Sumarem les potències de tots els dispositius per saber quin serà el consum
màxim de la nostra font.

3. Escollirem una font que superi amb escreix la suma de les potències que
hem vist abans.

I per què hauríem de triar una font més gran que el que aparentment ens fa falta?
És molt senzill: és molt habitual que el nostre ordinador hagi de ser actualitzat
en qualsevol moment, i cada un dels components que hi afegim se sumarà a la
potència incial que havíem calculat; i, d’altra banda, si la font està treballant sense
haver d’arribar fins als seus límits, amb això també aconseguim que la potència
subministrada sigui molt més estable que amb una font que estigui treballant
“forçada”.

2.4.8 Perifèrics bàsics

El projecte de muntatge no comporta el muntatge dels perifèrics, ja que aquests
ja venen muntats a l’hora de comprar-los i només caldrà connectar-los. De totes
maneres els hem d’incloure en el projecte de creació del sistema informàtic, ja que
sense aquests no hi podria haver interacció entre l’usuari i el seu ordinador.

De manera que en aquest apartat veurem com s’escullen els perifèrics bàsics que
ens han de permetre comunicar-nos amb el nostre equip.

Necessitarem tant perifèrics d’entrada (teclat i ratolí) com de sortida (monitor):

• Monitor. El mercat actual ja està dominat per les pantalles LCD/LED.
Els connectors que podem utilitzar són el venerable connector VGA, i el
connector DVI, encara que moltes targetes de vídeo porten altres connectors
com l’S-vídeo, que permetran connectar l’ordinador a un televisor amb
aquest connector integrat (també pot ser que tingui entrada DVI).

• Teclat. El teclat per a un ordinador domèstic pot ser un teclat estàndard de
cent quatre tecles, que inclou les dedicades al sistema operatiu Windows,
o també pot ser un teclat multimèdia, que afegeix tecles amb funcions
especials: accés al reproductor multimèdia, llançament de programes, etc.
La interfície amb el PC pot ser del tipus PS/2, USB o sense fil. La més
utilitzada en els ordinadors actuals és la USB, encara que podem trobar
dispositius dels altres tipus sense problemes.

• Ratolí. Tots els sistemes operatius actuals (amb entorn gràfic) necessiten
un ratolí (mouse) perquè l’usuari interaccioni amb l’entorn de finestres.
Sens dubte, el ratolí serà del tipus amb almenys dos botons i rodeta de
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desplaçament. La connectivitat del mouse serà per al mateix tipus de ports
que la del teclat, i també és molt comú el connector USB.

A part d’aquests perifèrics bàsics, qualsevol ordinador actual en necessitarà
d’altres que faran la feina més productiva o més agradable, com poden ser
la impressora, escàner (també els equips multifuncionals), equips d’altaveus,
comandaments per a jocs, etc.

2.5 Model d’equip. Llista de components

Ja coneixem tots els components. Ara és el moment de decidir quins haurem
de posar al nostre sistema. Amb aquest conjunt de components podem crear un
model essencial del nostre equip que inclourà totes les peces que hi instal·larem,
els connexionats, i les característiques bàsiques dels components. En aquest
esquema s’inclouran tots els components de la llista següent, que caldrà comprar
o reaprofitar. La llista hauria d’incloure:

• Una caixa o xassís del factor de forma adequat.

• Una font d’alimentació que encaixi amb el factor de forma de la placa base
i la caixa.

• Una placa base amb el factor de forma adequat i que suporti la CPU
escollida.

• Un processador que funcioni amb la nostra placa base.

• Una memòria que funcioni amb la nostra placa base i processador.

• Una targeta gràfica que pugui funcionar amb la placa base (pot ser integra-
da).

• Una targeta de so que funcioni amb la placa base (també pot ser integrada).

• Un disc dur (SATA o IDE).

• Una unitat òptica (també SATA o IDE).

• Una unitat de disquet.

• Uns altaveus.

• Un teclat.

• Un ratolí.

• Un monitor.

També és important disposar d’una llibreta de muntatge en què anotarem els
components que s’han d’instal·lar. Aquesta documentació serà molt útil durant

En la secció “Adreces
d’interès” de la web del
mòdul, consulteu
comparatives de
components de maquinari
actual.

Dins un disseny basat en
l’anàlisi estructurada, la
llista de components a
muntar es podria considerar
com el model essencial del
nostre sistema informàtic.
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el procés, ja que la podrem actualitzar amb totes les incidències que es produeixin
durant el muntatge o actualització de l’equip.

Segons els tres models escollits anteriorment, els següents són un exemple de
configuració per als components bàsics de cada gamma (vegeu les taules 6, 7, 8
i 9). S’ha considerat que els equips poden funcionar amb monitor, caixa, teclat
i ratolí estàndard, encara que es podrien modificar per a adaptar-los encara més
a l’equip dissenyat. Els components que s’han personalitzat (processador, placa
base i memòria RAM) es consideren els bàsics per a un ordinador quant a capacitat
de processament i prestacions. Els components triats, en configuració Intel i AMD,
serien:

Taula 2.1. Ordinador ofimàtic

Processador Placa base RAM

Intel® Procesador Celeron S 440 Boxed,
FC-LGA4, “Conroe-L”

Gigabyte GA-EP31-DS3L amb so, Gigabit-LAN,
SATAII

Buffalo DIMM 2 GB DDR2-800
FSX800D2B-2GJ, Firestix

AMD Athlon64 X2 5200+ Boxed, OPGA,
“Brisbane”

ASRock N68-S µATX amb so, VGA, LAN,
SATAII-RAID

Buffalo DIMM 2 GB DDR2-800 FireStix Heat

En aquest cas (taula 2.1), l’ordinador porta totes els controladors integrats en la
placa base i no té una gran potència de processament. El preu dels components
respecte a l’ordinador sencer és d’aproximadament el 40%. Només caldrà afegir-
hi un disc dur IDE o SATA de gamma baixa.

Taula 2.2. Ordinador lúdic/multimèdia

Processador Placa base RAM

Intel® Core™ 2 Duo E8400 Boxed, FC-LGA4,
“Wolfdale”

ASRock P45XE-WiFiN amb so, 2x GLAN,
WLAN, SATAII-RAID, eSATA

Corsair Kit DIMM 4 GB DDR2-1066 Dominator

AMD Phenom II X2 550 Boxed, OPGA, “Callisto” Asus M4A78T-E amb so, HDMI, DVI, G-LAN,
FW, RAID, eSATA

Corsair Kit DIMM 4 GB DDR3-1333

En aquest cas (taula 2.2) caldria afegir:

• Un disc dur SATA-II

• Sintonitzador de televisió

Taula 2.3. Ordinador servidor

Processador Placa base RAM

Intel Xeon E5410 Harpertown 2.33 GHz 12 MB
L2 Cache LGA 771 80 W Quad-Core

ASUS DSBV-DX Dual LGA 771 Intel 5.000 V
SSI CEB 1.1 Dual Intel Xeon Server

2x G.Skill Kit DIMM 4 GB DDR2-1066

AMD Opteron 2360SE Barcelona 2.5 GHz
Socket F 105W Quad-Core

TYAN S3970G2NR-E Tomcat h1000E Dual
1207(F) Broadcom BCM-5785 ATX Dual AMD

45nm Quad-Core Opteron 2300 Series
Processors (Barcelona/Shanghai) Server

2x G.Skill Kit DIMM 4 GB DDR2-1000

Els components fonamentals es troben en un rang de preus i prestacions mitjà. En
aquest cas el preu dels components bàsics ja comporta un pes aproximat del 60%
del total.
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Per completar l’equip (taula 2.3) caldria afegir-hi :

• Almenys dos discos durs SCSI per a muntar-los en RAID (depenent de la
configuració de RAID implementada).

Als tres models ja vistos, podem afegir un model d’“altes prestacions” (taula 2.4),
que s’utilitzaria en tasques que requerissin la màxima potència en totes les seves
variants. Això es produirà sobretot en equips destinats a l’edició de vídeo i a
funcionar com a estació de jocs d’última generació.

Per tant, aquest tipus d’ordinador té algunes particularitats quant a potència de
processament i qualitat dels components que augmenten el preu. Els components
fonamentals ja són de qualitat molt elevada i, per tant, comporten aproximadament
un 80% del total del preu de l’equip.

Taula 2.4. Ordinador “gamer”/edició de vídeo

Processador Placa base RAM

Intel® Core™ i7-975 4x 3333 MHz, 4x 256
kByte, 6400 MT/s, Bloomfield

Asus Rampage II Extreme Intel® X58 Express,
6.400 MT/s, 3 PCIe 2.0 x16, SLI, Crossfire,
Socket 1366

2x Kingston ValueRAM Tri-Kit DIMM 6 GB
DDR3-1066

AMD Phenom II X4 965 Deneb 3.4 GHz 4 x 512
KB L2 Cache 6 MB L3 Cache Socket AM3 140
W Quad-Core

ASUS M4A79T Deluxe AM3 DDR3 AMD 790FX
ATX AMD

2x Kingston HyperX Kit DIMM 4 GB DDR2-800

En aquest cas caldria afegir:

• Dos discos durs SATA-II Hitachi HDT721010SLA360 1 TB per a muntar-
los en RAID-1 (mirall).

• Targeta gràfica d’altes prestacions, si és possible que suporti SLI o Crossfire.

• Targeta de so de gamma alta.

• Sistema de refrigeració per aire de gamma alta o líquid.

Aquest perfil d’ordinador representa la gamma més alta en el mercat de consum
domèstic. El preu per als components bàsics és alt, ja que es tracta dels més
avançats que es poden trobar. De la mateixa manera que en el cas de l’ordinador
servidor, els components fonamentals tindran molt pes en el preu, i aquest es pot
moure entre el 80% i el 90% del total de l’equip depenent de si el muntem amb
components AMD o Intel.

2.5.1 Components OEM i retail (al detall)

A l’hora de comprar els components d’un sistema PC, a part de tots els detalls
tècnics que hem tingut en compte a l’hora de triar el component (atributs,
característiques, limitacions i costos), també hauríem de valorar quin tipus de

RAID-1: Espill

El muntatge en RAID-1
comporta un disc de suport per
cada un que tinguem de dades, ja
que tota la informació es desarà
dos cops. És aconsellable que el
RAID sigui implementat pel
maquinari per a aconseguir un
rendiment millor.

SLI i Crossfire

Són les tecnologies de NVIDIA i
ATI, respectivament, que
permeten connectar dues targetes
gràfiques al mateix ordinador,
utilitzant bus PCIe, per a
augmentar el rendiment gràfic.

Actualització de màquines

Els components de PC es van
començar a fer compatibles molt
aviat en la història dels
ordinadors PC compatibles - fins
i tot les màquines més antigues
es poden actualitzar d’una
manera o altra.
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Components a preu baix

L’estat actual del mercat és que
gairebé qualsevol component

intern del PC es pot comprar en
la versió minorista o de l’OEM.
D’una banda, això és bo, ja que

es poden aconseguir components
a preu més baix, però l’usuari ha

d’entendre quines són les
diferències entre components

OEM i comercials per a poder
prendre una decisió meditada.

Un fabricant de components
ven peces al detall suposant

que seran adquirits pels
usuaris finals, i les peces

OEM per a fabricants a gran
escala

Diferències OEM/detall

Les peces OEM de vegades són
lleugerament diferents de les

versions al detall. Algunes
personalitzacions són

relativament poc importants,
però d’altres poden ser més

significatives.

component comprarem. Molts components de PC estan disponibles en dues
formes similars, però diferents: al detall o OEM. Les unitats poden semblar
gairebé iguals però poden ser molt diferents a l’interior, o en com el fabricant
les tracta després de la venda. Aquest és un tema molt important en el mercat dels
PC d’avui, així que cal tenir-lo en compte.

Una de les claus per a l’èxit de la plataforma de PC fou l’aparició del mercat
de fabricació casolana i el PC fet a mida. Això és possible perquè la majoria
de components són estàndard i intercanviables. No fou fins fa pocs anys que
l’usuari final va poder comprar els components interns, ja que primer només es
venien a fabricants finals. El mercat va madurar i els “clons” van començar a
dominar el mercat amb l’aparició de gran quantitat de marques i models. Això
va permetre a l’usuari l’actualització de la seva màquina i la construcció de
PC a mida. En entreveure aquest nou mercat, els fabricants van començar a
fabricar versions comercials empaquetades dels components interns, amb manuals
d’usuari, programari de suport i, evidentment, amb un preu superior que el que
tenien els que ja estaven muntats.

Els fabricants continuaven venent components “a l’engròs” per als fabricants de
PC (o muntadors). Són els anomenats components OEM, en referència a un terme
comú per a un constructor d’equip gran: fabricant d’equips originals (original
equipment manufacturer). Finalment, a mitjan anys noranta els fabricants van
començar a vendre els seus excedents de components OEM a particulars o petites
empreses, principalment per correu o canals d’Internet. Després d’un quant temps,
els venedors van començar a demanar els components OEM específicament per a
la revenda als usuaris finals, sense necessitat de vendre’ls amb l’equip ja muntat.

Cal comprar components OEM assumint-ne les responsabilitats, ja que són
components pensats per a fabricants a gran escala.

Les diferències entre peces OEM i retail són les següents:

• Embalatge i contingut. Normalment, els components al detall són envasats
amb tots els materials de suport que l’usuari final haurà d’instal·lar i confi-
gurar. Les parts OEM solen ser més simples: el component es proporciona
només amb els elements de suport que un fabricant necessita per a instal·lar
el dispositiu. Generalment s’inclou el component en un mínim d’embalatge
-potser només una bossa antiestàtica- i potser alguns jumpers i un disc de
controladors (vegeu-ne un exemple en la figura 2.8). Normalment, no tindrà
un manual a tot color, una caixa de luxe, accessoris de muntatge, cables i
altres accessoris. Això estalvia molts diners al fabricant.

• Personalització. Quan un fabricant d’ordinadors grans vol signar un con-
tracte amb un fabricant de targetes per a comprar quantitats molt elevades,
generalment pot fer alguns “ajustaments” al producte per a reduir-ne els
costos o canviar-ne les característiques. Una vegada més, això estalvia els
diners d’OEM, i en última instància, estalvia als usuaris finals dels seus
equips. Però per al comprador de components, això significa que potser no
compra exactament el que pensa que necessita. Per exemple, una targeta de
vídeo té memòria de vídeo més lenta, o els processadors OEM sovint no
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tenen ventiladors de CPU, perquè els fabricants d’equips utilitzen la seva
pròpia solució de refrigeració. D’altra banda, alguns components poden ser
exactament el mateix, però amb menys embalatge. Els components retail
són pensats per al mercat de consum i inclouen tots els manuals, garanties i
discos de controladors oferts pel fabricant.

• Garantia. Aquest és potser el problema més gran de tots quan es trac-
ta de components OEM: els fabricants de components solen negar-se a
proporcionar-los la mateixa garantia. Això es deu al fet que són productes
destinats al muntatge en grans quantitats, de manera que la garantia la
donaria el fabricant de l’equip.

• Suport tècnic. De manera similar a la qüestió de la garantia, les peces OEM
es venen normalment als fabricants d’equips sense cost addicional per a
cobrir els previstos de suport tècnic. El fabricant de components sovint no
donarà suport a l’usuari final.

Figura 2.8. Un component OEM ve dins una bossa antiestàtica
i molts cops només inclou el disc de controladors

Els components OEM estan pensats inicialment per a grans majoristes, i ge-
neralment només inclouen el component en una bossa antiestàtica i un disc de
controladors.

Els punts anteriors no han de ser motiu per a evitar els components OEM, sinó
que cal saber de quin peu calcen perquè no ens agafi de sorpresa. Si la rebaixa
en el preu (que fins i tot pot ser del 20%) ens compensa les limitacions de la peça
OEM, la comprarem sense cap problema, sempre sabent a què ens exposem.

2.5.2 Proveïdors dels components

Per a cada component hauríem de saber clarament quines característiques neces-
sitem i assegurar-nos que és compatible amb la resta de components del sistema.
Per exemple, no utilitzarem un disc dur IDE si la nostra placa base ja no porta
aquest conector.

Si compareu el cost dels
components d’una quantitat
de proveïdors diferents i
alguns els venen per molt
menys que altres, hi ha
moltes possibilitats que es
tracti de peces OEM.
Assegureu-vos de preguntar
de manera explícita.

Els fraus

De vegades es produeixen en la
compra de components en línia i,
per tant, sempre cal comprar en
botigues de reputació garantida.
Les cases de subhastes en línia
tenen programes de protecció del
consumidor.
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En les “Adreces d’interès”
del web del mòdul podeu

trobar pàgines en què
s’avaluen els components

segons l’opinió dels
usuaris o de l’editor de la

pàgina.

En aquest punt caldria definir específicament quins són els components que volem
muntar. Podem comprar les peces a diversos llocs, segons les nostres possibilitats:

• Distribuidor físic. Es tracta de botigues d’informàtica que venen tant
components com ordinadors muntats. És útil en cas que tinguem problemes
en els processos d’instal·lació, ja que podem acudir al servei tècnic de la
botiga, que ens ajudarà per un preu acordat.

• Distribuidor amb espai de muntatge. Algunes botigues permeten comprar
tots els components i ofereixen un espai perquè l’usuari es munti l’equip.
L’ajuda del tècnic de la botiga és opcional i, evidentment, de pagament.

• Botiga en línia. En aquest cas podem comprar els components i ens els
enviaran a casa a canvi del pagament de les despeses d’enviament. Habitu-
alment el preu serà més baix que en una botiga física, ja que s’estalvien les
despeses del distribuïdor, encara que no tenim la possibilitat de consultar
el servei tècnic de manera presencial, i en cas d’haver de retornar algun
producte gairebé sempre haurem de tornar a pagar les despeses d’enviament.
La botiga pot ser nacional o internacional. El fet de comprar en botigues
internacionals afegeix el problema de la distància i en molts casos dels
impostos de duana, que s’afegeixen al preu del producte si aquest ve de fora
de la Comunitat Europea. D’altra banda, també pot ser que la botiga en línia
tingui associades botigues físiques, de manera que tindrem un lloc on anar
a presentar reclamacions si escau, o que es tracti només d’un magatzem de
distribució, de manera que només el podrem utilitzar per a comunicar-nos
per telèfon o Internet.

• Pàgines de subastes. És habitual comprar components electrònics en
pàgines de subastes (com eBay). En alguns casos es tracta de components
posats a la venda per botigues i, en altres, per particulars. Malgrat que
no tots els venedors tenen la mateixa garantia, molts cops les empreses
de subhastes tenen assegurances que protegeixen el consumidor en cas
d’estafa.

Tant si volem comprar els components a una botiga física o en alguna botiga
en línia, és interessant que busquem exemples dels components que ens anírien
bé per a tenir més clar què és el que hem de comprar. Per a això podem
buscar diverses pàgines en què trobarem els models que hi ha en el mercat
dels components desitjats. Aquest tipus de pàgines ens ofereixen comparatives,
notícies sobre els components més actuals, consells d’instal·lació, etc. En fi, tota
classe d’informació perquè puguem escollir i muntar els nostres components amb
garanties.

Una altra possibilitat és la compra d’equips premuntats, que cada cop es troben a
un preu més baix, i que podem actualitzar al nostre gust afegint els components
adequats.
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3. Configuració, diagnòstic i interconnexió d’equips

A part dels components fonamentals, l’ordinador pot disposar d’una sèrie d’am-
pliacions que es coneixen habitualment com a perifèrics, si retallem l’expressió
“dispositius perifèrics”. Aquests components de maquinari poden ser fonamentals
per a la utilització de l’ordinador per part d’un usuari, com pot ser el cas d’un
monitor de visualització, o poden ser simplement una ampliació que permet un ús
més productiu del sistema informàtic, com per exemple el ratolí.

Aquests components addicionals permeten una configuració personalitzada de les
funcions de l’equip que permetrà ajustar el rendiment i funcionament de l’equip a
les tasques per a les quals ha estat dissenyat.

Un cop configurat el maquinari bàsic i els perifèrics, els ordinadors necessitaran
un sistema operatiu que s’ajusti a la seva vegada a les funcionalitats establertes en
la fase de disseny de l’equip.

3.1 Els perifèrics. Classificació

De fet, els perifèrics són aquells dispositius que, tot i formar part de l’ordinador,
es troben fora del contenidor principal (anomenat caixa o torre), malgrat que en
ordinadors de tipus compacte, com per exemple els portàtils, aquests ja es troben
integrats en el sistema. Per tant, el concepte “perifèric” fa referència no tant a
la posició física d’un component com a la seva situació lògica respecte al bus
principal del sistema. En certa manera, tot allò que no sigui la unitat de procés
central i la memòria principal i el bus del sistema és considerat perifèric. En alguns
casos també es consideren perifèrics els dispositius de memòria secundària (per
exemple, el disc dur).

Els perifèrics són aquells dispositius que formen part del maquinari d’un
sistema informàtic i amplien les funcionalitats dels components fonamentals:
CPU, memòria principal i bus del sistema.

Es pot considerar la part central de l’ordinador la que es troba dintre de la carcassa
o caixa i un usuari rarament veu. La resta de dispositius externs a aquesta carcassa
que formen el sistema informàtic se solen anomenar perifèrics.

Així, doncs, a la part central o interna d’un ordinador trobem, com a elements més
importants, els següents:

• La carcassa

A la unitat “Instal·lació,
configuració i recuperació
de programari” podeu
trobar informació sobre
els sistemes operatius.
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• La font d’alimentació

• La placa base

• El processador

• La memòria

• El disc dur

• La disquetera

• Els lectors i gravadors de CD i DVD

• La targeta gràfica

• La targeta de so

• La targeta de xarxa

• El mòdem intern

Fora de la carcassa, trobarem els elements externs o perifèrics. De perifèrics n’hi
ha de molts tipus, depenent de les necessitats. Els perifèrics imprescindibles en
els sistemes informàtics actuals són els següents:

• Monitor

• Teclat

• Ratolí

Hi ha diverses classificacions per a organitzar els tipus de perifèrics. La més
habitual és la següent:

• Perifèrics d’entrada. Perifèrics que permeten introduir dades des de
l’exterior de l’ordinador cap a la part central. Són exemples de perifèrics
d’entrada els següents:

– Teclat

– Ratolí

– Micròfon

– Escàner

– Càmera web

• Perifèrics de sortida. Perifèrics que permeten extreure dades des de
l’interior de l’ordinador o part central cap a l’exterior o usuari. Són
exemples de perifèrics de sortida els següents:

– Monitor

– Altaveus

– Auriculars

– Impressora
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• Perifèrics d’entrada/sortida. Perifèrics que permeten introduir i extreure
informació de l’ordinador. Com a exemple de perifèric d’entrada/sortida es
podria esmentar la pantalla tàctil, que visualitza la informació a la vegada
que permet introduir-ne de nova per mitjà de les pulsacions.

El concepte de perifèric es pot considerar de manera àmplia, i es poden incloure
també entre els perifèrics els dispositius d’emmagatzematge no primari (com els
discos durs, disquets o discos òptics), els dispositius de comunicació (com ara les
targetes de xarxa o els mòdems) i els elements de comunicació (com les targetes
de so o les targetes gràfiques). En aquest sentit més ampli, un perifèric és un
dispositiu o component que s’afegeix a l’ordinador per a afegir funcionalitats
addicionals a les bàsiques.

3.2 Perifèrics d’emmagatzematge

Els perifèrics d’emmagatzematge serveixen per desar dades i informació
per un temps llarg, al contrari que la memòria de treball.

Una classificació dels més importants és la següent:

• Disc dur

• Discos òptics

• Discos SSD

• Memòria USB

• Lector de targetes

3.2.1 El disc dur

Els discos durs són uns discos magnètics amb una gran capacitat
d’emmagatzematge que, generalment, són instal·lats a l’interior de
l’ordinador. Els discos durs implementen un sistema de memòria no volàtil
(la informació es conserva una vegada es desconnecten del corrent elèctric).

Disc dur

El disc dur es classifica com a memòria secundària o sistema d’emmagatzematge
secundari, en un nivell addicional a la memòria principal. És a dir, proporciona
molta més capacitat d’emmagatzematge a un preu per unitat de capacitat més
econòmic, però d’accés més lent. Els discos durs es coneixen també amb el terme
anglès hard disk o les abreviacions HD o HDD (hard disk drive).
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Estructura interna d’un disc dur

Un disc dur està constituït, bàsicament, pels elements següents:

• Una carcassa que protegeix les parts internes.

• Un o diversos plats amb la superfície de material magnetitzable.

• Un motor que fa girar tots els plats alhora.

• Una sèrie de capçals lectors subjectats per braços per a accedir als plats.

• També sol incorporar, com a mínim, un circuit imprès que fa les tasques de
controlador de disc.

Els discos durs estan organitzats de la manera següent (vegeu la figura 3.1):

• Cada plat del disc té dues cares. Cada cara es divideix en cercles concèntrics
anomenats pistes o tracks.

• S’anomena cilindre un conjunt de pistes alineades en els diversos discos.

• Cada pista conté diversos sectors. Un sector conté 512 bytes.

Figura 3.1. Estructura interna d’un disc dur

Els sistemes de fitxers poden definir un clúster com el nombre mínim de sectors
seleccionables, és a dir, el nombre mínim d’informació que es pot llegir o escriure
en bloc. Si es defineixen clústers molt grans s’optimitzen les operacions de
lectura i escriptura, però se sol perdre força espai, ja que qualsevol fitxer s’haurà
d’incloure en un nombre enter de clústers, i l’espai no usat en el seu interior es
perd.

La densitat de gravació és la quantitat de dades emmagatzemada per unitat
de superfície. Així, doncs, per a augmentar la densitat de gravació hi ha dues
possibilitats: disminuir la distància entre pistes o bé augmentar el nombre de bits
dintre d’un sector.
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Característiques dels discos

Un disc dur se sol caracteritzar pels elements següents:

• Capacitat. Quantitat d’informació que pot contenir (per exemple 120 GB,
2 TB...).

• Dimensions. Habitualment, els discos són de 3,5 polzades, tot i que en
ordinadors portàtils solen ser de 2,5 polzades.

• Nombre d’operacions d’E/S per segon. Els valors típics són de prop de 50
operacions d’E/S aleatòries. Les operacions seqüencials poden ser moltes
més, ja que no cal localitzar la dada a transferir.

• Velocitat de rotació. Normalment, velocitat angular, per exemple revo-
lucions per minut (rpm). Això implica que, en els sectors de les pistes
més externes, els capçals recorreran més distància per unitat de temps, per
exemple 7.200 rpm. Com més velocitat de rotació, més energia i més calor
es desprèn.

• Nombre de sectors absoluts, o bé nombre de pistes i nombre de sectors per
pista.

• Temps de cerca (seek time). Temps que triga un capçal a trobar la pista
que conté la informació demanada. Aquest temps depèn del lloc on sigui el
capçal en el moment de la petició. Si és en una pista molt propera, el seek
time és relativament petit (un o dos mil·lisegons), altrament triga fins a 15
mil·lisegons.

• Latència (rotational delay). Una vegada seleccionada la pista, el temps
que comporta localitzar el sector concret és la latència (aquest temps pot
ser d’uns 2 mil·lisegons). Com més velocitat de rotació del disc, menys
latència.

• Temps mitjà d’accés. Mitjana de la suma del temps de cerca més la
latència.

• Temps de transferència. Mesura, en megabits per segon (Mbps), la
capacitat de llegir sectors i transferir-los a la controladora o memòria cau.

Format i particions

El format del disc és la manera en què s’hi organitzaran les dades. Hi ha
dos tipus de format, el físic i el lògic.
El format físic consisteix a dividir el disc en sectors de 512 bytes cadascun.
Aquest format se sol fer, si cal, mitjançant el BIOS.
El format lògic consisteix a incorporar l’estructura en el disc per al sistema
de fitxers i el sector d’engegada o boot sector, que contindrà la informació
mínima per a engegar un sistema operatiu o aplicació instal·lats en aquest.
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Es recomana consultar la
secció “Annexos” del

material web per a
identificar els cables

connectors de cadascun
d’aquests tipus de

connexió.

Els principals fabricants
(Seagate, Iomega, Western

Digital) ofereixen discos
durs amb capacitats ja

habituals de centenars de
gigabytes.

Els sistemes de fitxers solen estar associats a un sistema operatiu; els sistemes
operatius Windows solen usar sistemes de fitxers de tipus FAT16, FAT32 o NTFS,
mentre que els sistemes operatius Linux solen usar sistemes de fitxers com ara
ext3 o ext4.

Un disc dur es pot particionar en unitats més petites, i cada partició es pot formatar
amb un sistema de fitxers diferent. Una partició és l’establiment de divisions
lògiques en un disc dur, normalment per a instal·lar-hi diversos sistemes operatius,
o bé per a organitzar les dades amb unitats lògiques diferenciades.

Tradicionalment, en l’MS-DOS i el Windows hi ha la limitació de quatre particions
de tipus primari (en què cadascuna pot contenir un únic sistema operatiu), tot i que
en un moment determinat, només pot estar-ne activa una (la partició “per defecte”).
Hi pot haver, però, altres particions anomenades particions esteses. Les particions
esteses poden contenir una o diverses particions lògiques.

Estàndards d’interfícies i de control

Els discos durs es connecten a les interfícies de la placa base preparades per a
allotjar-los. Associades a aquestes interfícies, hi ha uns estàndards de sistemes de
control. Els estàndards següents són els més comuns:

• IDE (integrated device electronics). És un sistema de connexió per a dispo-
sitius d’emmagatzematge basat en ATA (advanced technology attachment)
o Parallel ATA. Els discos durs es connecten a les interfícies de 40 pius
que els permeten la transmissió de les dades i del control, i per uns cables
d’alimentació provinents de la font d’alimentació

• SCSI (small computer system interface). Es tracta d’un sistema d’alt
rendiment que, normalment, es fa servir per a discos durs de servidors. És
més car que el sistema IDE.

• S-ATA o Serial ATA. Proporciona una velocitat més elevada de transmissió
que el sistema Parallel ATA. Té la capacitat de connectar els discos “en
calent” (una vegada l’ordinador ja està engegat) i permet connectar fins a
set o quinze dispositius S-ATA. És compatible amb IDE.

Modes de transferència

Hi ha diversos sistemes per fer la transferència de dades del disc dur al processador
o memòria. La implementació d’una o altra depèn, bàsicament, de la capacitat del
BIOS i del joc de xips de la placa base d’adoptar aquests mètodes:

• PIO (programmed input/output). Sistema en el qual és el processador
l’encarregat de controlar les peticions de lectura/escriptura en disc. És un
sistema molt lent i poc eficient que requereix que la CPU destini molt de
temps a aquest tipus d’operacions i al seu control.
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• DMA (direct memory access). El seu ús està condicionat a la presència
d’aquesta característica en el joc de xips de la placa base. En aquest cas, es
transfereixen les dades des del disc a la memòria o viceversa sense que hi
intervingui el processador. El controlador de la DMA és el que gestiona la
transferència.

• Ultra DMA. Sistema que millora l’anterior. Exemples d’aquest tipus són
ATA-6 i ATA-7.

• Block mode. Sistema que consisteix a agrupar diverses operacions de
lectura o escriptura per a controlar-les conjuntament. Comporta una millora
en el rendiment. Aquesta característica s’ha d’activar (en cas de ser
suportada) mitjançant el BIOS.

Memòria cau de disc

La majoria de discos disposen de sistemes de memòria cau per a millorar els temps
d’accés als sectors. Així, en aquestes memòries cau, es pot emmagatzemar el que
es preveu que se sol·licitarà en un futur immediat, i també la cua d’escriptures
pendents en disc.

Aquestes memòries cau poden estar incorporades en el disc dur mateix, en targetes
a part, o poden fer ús de la memòria principal per a aquesta finalitat.

3.2.2 Discos òptics

Els discos òptics són suports d’informació de gran capacitat formats per
superfícies circulars de policarbonat en què la informació s’emmagatzema
perforant la superfície plana.

La informació s’emmagatzema en una espiral que cobreix tota la superfície del
disc, i que va de la part interior a l’exterior.

La densitat de bits per unitat de superfície és idèntica en tot el disc, i la velocitat
de lectura de bits també és constant; per tant, la velocitat de rotació angular no
serà constant, ja que per a llegir la part interior del disc s’haurà de fer girar més
ràpid.

La informació es llegeix aprofitant les propietats opticoreflectives de la incisió de
la llum làser en la superfície perforada.

Tipus de discos òptics

Hi ha dos tipus principals de discos òptics usats habitualment en els sistemes
informàtics, els quals es divideixen en diversos subtipus depenent de la funció
per a la qual es vulguin utilitzar. Els més comuns en informàtica són els següents:
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• CD (compact disc):

– CD-ROM (compact disc-read only memory). Disc òptic de només
lectura (escrit durant la fabricació).

– CD-R (compact disc-recordable). Disc gravable, una única vegada
(s’hi pot escriure per l’acció d’un feix làser).

– CD-RW (compact disc-rewritable). Disc reenregistrable (s’hi pot
escriure diverses vegades).

• DVD (digital versatile disc):

– DVD-ROM (digital versatile disc-read only memory). Successors dels
CD-ROM (escrits durant la fabricació).

– DVD-R (digital versatile disc recordable). Gravable, una única
vegada.

– DVD+R. Com els DVD-R però creats per una altra aliança de fabri-
cants.

– DVD-RW (digital versatile disc rewritable). Disc reenregistrable (s’hi
pot escriure diverses vegades).

– DVD+RW. Igual que els DVD-RW però creats per una altra aliança de
fabricants.

Externament, tots aquests discos presenten un aspecte similar: són discos òptics,
majoritàriament de 12 cm de diàmetre.

La diferència més important entre els CD i els DVD és la quantitat d’informació
que s’hi pot emmagatzemar. En els DVD, s’ha disminuït la distància entre pistes i
la distància entre bits, i això ha fet que es puguin emmagatzemar en el mateix espai
físic (12 cm de diàmetre) molts més bits. Mentre que els CD solen emmagatzemar
uns 800 MB, tot i que hi ha variants, els DVD solen emmagatzemar 4,7 GB (els
d’una sola cara i capa).

Entre les tecnologies DVD es poden distingir les següents:

• DVD d’una cara.

• DVD de dues cares (amb informació per les dues cares).

• DVD d’una capa (la informació està escrita en forma d’espiral en una sola
dimensió).

• DVD de dues capes (la informació està escrita en dues capes diferents, com
en dues superfícies superposades. L’enfocament de la lent làser és el que
permet obtenir la informació de cadascuna de les cares). Aquesta tecnologia
dobla la capacitat de la cara.

Aleshores, comercialment, es poden trobar DVD de diversos formats:

• DVD-5: DVD d’una sola cara i una sola capa.
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• DVD-9: DVD d’una sola cara i doble capa.

• DVD-10: DVD de doble cara i una sola capa per cara.

• DVD-18: DVD de doble cara i doble capa a cada cara.

En ordinadors actuals és possible ja trobar unitats de Blu-ray Disk (el nom fa
referència al làser blau utilitzat per a la lectura/escriptura). Es tracta d’un format
de disc òptic amb el mateix format físic que el CD o el DVD. Ha estat creat per a
l’emmagatzematge de vídeo d’alta definició o grans quantitats de dades. La seva
capacitat arriba fins als 50 GB. Hi ha en estudi suports de fins a 400 GB.

Els formats més actuals són els següents:

• Blu-ray d’una capa: 25 GB.

• Blu-ray de doble capa: 50 GB.

Aquest format es va imposar al seu competidor (l’HD DVD) en la guerra de
formats per convertir-se en el successor del DVD, encara que actualment el DVD
encara és majoritari.

Tipus de dispositius de lectura/escriptura de discos òptics

Hi ha diferents dispositius que permeten accedir a la informació d’aquests discos
òptics:

• Lectors de CD.

• Lectors de DVD.

• Gravadors de CD (que inclouen la lectura de CD).

• Gravadors de DVD (que inclouen la lectura de DVD).

• Lectors de Blu-ray.

• Gravadors de Blu-ray (que inclouen la lectura de CD i DVD).

Actualment, se solen oferir totes les funcions o algunes (lectura i escriptura de CD
i de DVD) en un únic dispositiu lector/gravador d’aquests diversos formats. Així,
trobem dispositius com ara els següents:

• Lectors de CD i DVD (que tenen dos capçals, un per llegir CD i l’altre per
als DVD).

• Lectors de Blu-ray, DVD i CD.

• Gravadors (i lectors) de CD i DVD.

• Gravadors de Blu-ray (compatibles amb CD i DVD).
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Totes les unitats actuals són capaces d’enregistrar dades en suports gravables (un
cop) com CD-R o DVD-R i regravables (diversos cops) com el CD-RW o el DVD-
RW. Això inclou els discos Blu-ray regravables que, malgrat el seu elevat preu, es
troben disponibles en el mercat.

3.2.3 Unitats basades en memòria flaix

La memòria flaix és un tipus d’emmagatzematge desenvolupat a partir de la
memòria EEPROM (electrically erasable programmable read only memory)
que permet múltiples lectures i escriptures en un dispositiu no volàtil.

És un tipus de memòria molt resistent als cops, de baix consum i silenciosa, ja
que no conté motors o parts mòbils com els discos magnètics tradicionals. A
més, la seva mida petita ha propiciat la proliferació de formats d’emmagatzematge
portàtils basats en aquesta tecnologia. Com a inconvenient podem trobar que el
nombre de vegades que es pot escriure i esborrar és limitat, i pot arribar a nombres
entre 10.000 i un milió de cops, depenent del procés de fabricació i altres factors.

Els tipus de dispositius d’emmagatzematge més freqüents basats en aquest format
són:

• Memòria USB (universal serial bus). També coneguda com a llapis de
memòria. És un dispositiu portàtil de mida compacta (com un clauer)
que pot emmagatzemar actualment fins a 256 GB en algun model. S’han
convertit en el sistema d’emmagatzematge i transport personal de dades més
utilitzat, i ha desplaçat definitivament els disquets flexibles, però també
els formats òptics com CD o DVD. Es tracta de dispositius plug & play
(“endollar i llest”) que reconeixen gairebé tots els sistemes operatius actuals
sense necessitat de controladors afegits.

• Targetes de memòria. És també un dispositiu en forma de petita targeta de
dades. S’ha popularitzat a partir de les càmeres digitals, però s’ha estès a
altres dispositius com les càmeres de vídeo, PDA, reproductors multimèdia
o telèfons mòbils. Conviuen múltiples formats (Compact Flash, Secure
Digital, xD-Picture Card...) en diverses mides i capacitats, que arriben fins
als gigabytes en alguns casos. Per a poder llegir-les en un ordinador personal
cal disposar d’un lector de targetes que habitualment és capaç de reconèixer-
ne múltiples tipus (són habituals els que en llegeixen 16 tipus diferents).

• Unitats d’estat sòlid (SSD, de l’anglès solid state drive). Aquest dispositiu
en format de disc dur utilitza memòria no volàtil com la flaix per a
emmagatzemar dades en lloc del suport magnètic amb plats i capçal dels
discos habituals. El fet de no tenir parts mòbils redueix molt el temps de
cerca, la latència i altres paràmetres vitals d’un suport d’aquest tipus. A
més, és més immune a les vibracions externes i als cops, de manera que
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s’ha estès molt el seu ús per a ordinadors portàtils, sobretot del tipus UMPC
(ultra mobile PC) que solen tenir fins a 10 polzades de pantalla.

En general s’ha estès molt l’ús dels dispositius basats en memòria flaix, gràcies a
la facilitat de transport i a la immunitat contra pols, ratllades, etc. –enfront d’altres
dispositius d’emmagatzematge, com els disquets, CD o DVD–, a la velocitat
d’accés que ofereixen, i al nombre i flexibilitat d’escriptures que permeten.

3.3 Perifèrics de comunicacions

Els perifèrics de comunicació són aquells que s’encarreguen de comunicar-
se amb altres màquines o ordinadors, per treballar en conjunt o simplement
per enviar i rebre informació.

Els més utilitzats són els següents:

• Targeta Ethernet

• Mòdem

• Targeta sense fil

3.3.1 La targeta de xarxa

La targeta de xarxa o NIC (network interface controller) és una targeta
d’expansió –tot i que cada vegada més es troba integrada en les plaques base–
que ofereix connexió a una xarxa d’ordinadors per a permetre la comunicació
entre tots.

Les targetes de xarxa implementen les funcionalitats de les capes 1 i 2 del model
OSI (open system interconnection) de xarxes. Proporcionen control físic, accés
d’enllaç i adreçament MAC (media access control).

Hi ha diferents tipus de targetes de xarxa depenent del tipus i medi de connexió
i dels protocols emprats. Actualment, les targetes de xarxa més habituals són les
següents:

• Targetes Ethernet, basades en l’estàndard IEEE 802.3.

• Targetes sense fil o wireless, que implementen els estàndards IEEE
802.11b, IEEE 802.11g i IEEE 802.11n.

Institute of Electronics and
Electrical

L’IEEE (Institute of Electronics
and Electrical) és una
organització que defineix els
principals estàndards en què es
basen les xarxes actuals.
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Podeu consultar els webs
d’alguns dels principals

fabricants de targetes de
xarxa en la secció

“Adreces d’interès” del
web del mòdul.

Targetes Ethernet

Una targeta de xarxa Ethernet, si no està integrada a la placa base, sol disposar
d’una interfície de connexió amb la placa base de tipus PCI.

El connector sol ser de tipus RJ45 per a connectar-hi jacks com ara terminacions
dels cables de parells trenats de tipus, habitualment, UTP de categoria 5e o 6. El
connector RJ45 és similar al que s’utilitza en la línia telefònica bàsica.

Aquest tipus de targetes de xarxa poden oferir velocitats de transmissió de 10 Mbps
o, més típicament, de 100 Mbps. Actualment, ja s’ofereixen també targes Ethernet
de tecnologia Gigabit Ethernet (que ofereixen velocitats de 1.000 i 10.000 Mbps).

Targetes sense fils

Una targeta de xarxa sense fils és capaç de connectar-se a una xarxa basada en
ones de ràdio en lloc de funcionar sobre un suport cablejat.

Les targetes sense fil que no estan integrades en la placa base poden ser de dues
menes:

• Targetes sense fil amb connexió PCI (targetes internes).

• Adaptadors sense fil amb connexió USB (adaptadors externs), d’aspecte
semblant al d’un llapis USB.

• Adaptadors sense fil amb connexió PC Card (o PCMCIA).

• Adaptadors sense fil amb connexió Mini PCI/PCI Express.

Aquestes targetes utilitzen una antena per a comunicar-se amb un punt d’accès o
un altre ordinador mitjançant microones. El rang depèn de la targeta i protocol
utilitzat (b/g/n) però habitualment en l’entorn domèstic és de vora 60 metres en
interior i uns quatre cops més en exterior.

3.3.2 El mòdem

Els mòdems s’utilitzen per a fer possible la comunicació en xarxa per la xarxa de
telefonia.

Els mòdems solen oferir funcionalitats addicionals, com ara el marcatge automàtic,
mètodes de compressió i correcció de dades, utilitats de FAX, etc.

Solem distingir dos tipus de mòdems:

• Mòdems interns. Integrats en la placa base o connectats per una ranura
(normalment PCI) a aquesta.
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• Mòdems externs. Dispositius perifèrics (externs a la carcassa) que es
connecten per un port. És habitual que aquests mòdems ofereixin una
connexió de tipus USB o COM (port en sèrie). Per a portàtils, solen ser
de PC Card.

Els estàndards o normes que governen el funcionament dels mòdems són les reco-
manacions estructurades per la UIT-T (Unió Internacional de Telecomunicacions).
Les diferents recomanacions són aquestes: V.32, V.32 bis, V.34, V.90 (que permet
transmissions de 56 Kbps) i V.92 (que millora l’anterior).

La majoria de fabricants de mòdems solen disposar d’un conjunt d’ordres estàn-
dard anomenat ordres Hayes.

Finalment cal destacar els mòdems ADSL, que s’utilitzen per a fer possible la
comunicació en xarxa per mitjà de les línies ADSL.

3.3.3 Connexió a xarxes. Components bàsics

Els equips informàtics utilitzen perifèrics com la targeta de xarxa o un
mòdem per connectar-se a les xarxes de comunicació.

Una xarxa d’àrea local, xarxa local o LAN (de l’anglès local area network) és
la interconnexió de diversos ordinadors i perifèrics. L’aplicació més estesa és la
interconnexió d’ordinadors personals i estacions de treball en oficines, fàbriques,
etc., per compartir recursos i intercanviar dades i aplicacions.

El terme xarxa local inclou tant el maquinari com el programari necessari per a
la interconnexió dels diferents dispositius i el tractament de la informació. Hi ha
molts components que poden formar part d’una xarxa, per exemple ordinadors
personals, servidors, dispositius de xarxa i cables.

Aquests components es poden agrupar en quatre categories principals:

• Hosts: envien i reben tràfic dels usuaris. Els ordinadors personals i les
impressores connectades a la xarxa són alguns exemples de hosts.

• Perifèrics compartits: no es comuniquen directament a través de la xarxa
sinó que utilitzen al host al que estan connectats per fer totes les operacions
de xarxa. Alguns exemples són les càmeres, els escàners i les impressores
connectades localment.

• Dispositius de xarxa: es connecten a altres dispositius, principalment hosts,
i controlen el tràfic de la xarxa. Els concentradors (hubs), els commutadors
(switches) o els encaminadors (routers) són alguns exemples.

• Medis de xarxa: proporcionen la connexió entre els ordinadors centrals o
hosts i els dispositius de xarxa. Poden ser tecnologies de connexió per cable,
com cable de coure o fibra òptica, o tecnologies sense fil.
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Internetworking, en anglès,
vol dir xarxa de xarxes.

En la figura 3.2 mostrem alguns dels dispositius més comuns, utilitzats per
encaminar i administrar els missatges en la xarxa, i també altres símbols comuns
d’interconnexió de xarxes. Els símbols genèrics són els següents:

Figura 3.2. Símbols comuns utilitzats en xarxes

• Switch: el dispositiu més utilitzat per interconnectar xarxes d’àrea local.

• Firewall: proporciona seguretat a les xarxes.

• Router: ajuda a dirigir els missatges que viatgen per la xarxa.

• Router sense fil: un tipus específic d’encaminador que generalment es troba
en xarxes domèstiques.

• Núvol: s’utilitza per resumir un grup de dispositius de xarxa.

• Enllaç serial: una forma d’interconnexió WAN (xarxa d’àrea estesa),
representada per la línia en forma de raig.

A més dels dispositius finals amb els quals la gent està familiaritzada, les xarxes
depenen de dispositius intermedis per proporcionar connectivitat i per garantir que
les dades flueixin a través de la xarxa. Aquest dispositius connecten els ordinadors
centrals individuals a la xarxa i poden connectar diverses xarxes individuals per
formar una xarxa de xarxes. Els següents casos són exemples de dispositius de
xarxa intermediaris:

• Dispositius d’accés a la xarxa (concentradors, commutadors i punts d’accés
sense fil).
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• Dispositius d’internetworking (encaminadors).

• Servidors de comunicació i mòdems, i dispositius de seguretat (firewalls).

L’administració de dades mentre flueixen a través de la xarxa també és una
funció dels dispositius intermediaris. Aquest dispositiu utilitza l’adreça host de
destinació, conjuntament amb informació sobre les interconnexions de la xarxa,
per determinar la ruta que han de prendre els missatges a través de la xarxa.

Els processos que s’executen als dispositius de xarxa intermediaris poden fer,
depenent del dispositiu, les funcions següents:

• Regenerar i retransmetre senyals de dades.

• Mantenir la informació sobre quines rutes existeixen a través de la xarxa i
de la internetwork.

• Notificar a altres dispositius els errors i les errades de comunicació.

• Encaminar dades per rutes alternatives quan existeixen errades en un enllaç.

• Classificar i encaminar missatges segons les prioritats de QoS (qualitat del
servei).

• Permetre o denegar el flux de dades en base a configuracions de seguretat.

La comunicació a través d’una xarxa és transportada per un medi. El medi
proporciona el canal pel qual viatja el missatge des de l’origen fins a la destinació.

Les xarxes modernes utilitzen principalment tres tipus de medis per interconnectar
els dispositius i proporcionar la ruta pel qual poden transmetre’s les dades. La
codificació del senyal que s’ha de fer perquè el missatge sigui transmès és diferent
per a cada tipus de medi. Als fils metàl·lics, les dades es codifiquen dintre
d’impulsos elèctrics que coincideixen amb patrons específics. Les transmissions
per fibra òptica depenen de punts de llum, dintre d’intervals de llum visible o
infraroja. En les transmissions sense fil, els patrons d’ones electromagnètiques
mostren els diferents valors de bits.

Els diferents tipus de medis de xarxa tenen diferents característiques i beneficis
(figura 3.3). No tots els medis de xarxa tenen les mateixes característiques ni són
adequats per al mateix fi. Els criteris per escollir un medi de xarxa són:

• La distància en la qual el medi pot transportar amb èxit un senyal.

• L’ambient en el qual s’instal·larà el medi.

• La quantitat de dades.

• La velocitat a la qual s’ha de transmetre.

• El cost del medi i de la instal·lació.
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Figura 3.3. Diferents medis de xarxa

Serveis i protocols

Les aplicacions que volen comunicar-se en les diverses xarxes existents necessiten
serveis que ho facin possible. Alguns d’aquests serveis engloben la World Wide
Web, el correu electrònic, la missatgeria instantània i la telefonia IP. A més, el
conjunt de regles que regeixen la comunicació entre els dispositius de la xarxa
s’anomenen de manera genèrica protocols. En la taula 3.1 s’enumeren alguns
serveis i un protocol vinculat de manera més directa amb cadascun d’aquests
serveis.

Taula 3.1. Serveis i protocols

Servei Protocol (o regla)

World Wide Web (WWW) HTTP (HyperText Transport Protocol)

E-mail SMTP (Simple Mail Transport Protocol)
POP (Post Office Protocol)

Missatge instantani(Jabber, AIM) XMPP (eXtensible Messaging and Presence
Protocol)
OSCAR (sistema obert per a la comunicació en
temps real)

Telefonia IP SIP (Session Initiation Protocol)

Actualment l’estàndard de la indústria en xarxes és TCP/IP (protocol de control de
transmissióprotocol d’Internet). TCP/IP s’utilitza en xarxes comercials i domèsti-
ques, i també és el protocol primari d’Internet. Els protocols TCP/IP especifiquen
els mecanismes de formateig de dades i encaminament d’aquestes que garanteixen
que els nostres missatges siguin entregats als destinataris correctes.

3.4 Altres perifèrics. Targetes d’expansió

A part dels perifèrics bàsics en un sistema, com són el monitor (de sortida) o el
teclat i el ratolí (d’entrada) podem trobar diversos dispositius d’entrada/sortida.
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Aquests perifèrics generalment es podran afegir mitjançant targetes d’expansió,
on connectarem tot tipus de dispositius. Els més importants són la targeta gràfica,
que permet realitzar tractament d’imatge - a més de connectar-hi diversos tipus de
monitors - i la targeta de so, que serveix per reproduir i enregistrar so.

3.4.1 La targeta gràfica

Una targeta gràfica, també coneguda com a targeta de vídeo i, de vegades,
com a adaptadora de pantalla, és una targeta d’expansió (tot i que, cada
vegada més sovint, ja es troba integrada a la placa base) que s’encarrega de
processar les dades per a fer-les visibles en el monitor o pantalla.

Anteriorment, era el processador el que s’encarregava de gestionar el processa-
ment de la informació per a poder visualitzar-la, però, actualment, a causa de la
complexitat creixent dels sistemes gràfics, aquesta funció s’ha hagut d’especialit-
zar.

Algunes targetes gràfiques actuals, a banda del tractament pròpiament dit dels grà-
fics, ofereixen funcionalitats addicionals com ara la captura de vídeo, sintonització
de televisió i descodificació de MPEG-2 i MPEG-4.

Conceptes importants per a gràfics

Associada a les targetes gràfiques, hi ha tota una sèrie de conceptes de gràfics que
cal conèixer per a comprendre millor els elements d’aquesta tecnologia. Els més
importants són els següents:

• Píxel (picture element). És la unitat mínima d’informació gràfica. Una
pantalla està formada per milers o milions de píxels o petits punts.

• Resolució de la pantalla. Nombre de píxels que es mostren en la pantalla,
expressat en píxels horitzontals per píxels verticals. Fins fa poc eren reso-
lucions típiques 800×600 o 1.024×768, però amb l’aparició dels monitors
TFT, podem trobar resolucions fullHD de fins 1900x1080 píxels.

• Profunditat de color (o bits per píxel). El nombre de bits que es necessiten
per a representar un píxel condiciona el nombre total de colors disponibles
per a aquest píxel. Per exemple, si es destinen 16 bits, es poden representar
65.000 colors, però amb 24 bits se’n poden representar 16,7 milions, la qual
cosa permetrà representar una imatge més real.

• Freqüència de refresc. Nombre de vegades per segon que s’actualitza o
repinta la pantalla. Són valors habituals 60 Hz, 75 Hz i 100 Hz. Com més
freqüència de refresc, menys parpelleig en la pantalla.
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Hi ha diversos fabricants de
targetes gràfiques. N’hi ha
que fabriquen la GPU i n’hi
ha que només integren els

components a la placa.

Podeu consultar els webs
d’alguns dels principals

fabricants de targetes
gràfiques en la secció

“Adreces d’interès” del
web del mòdul.

Components de la targeta gràfica

Una targeta gràfica integra diverses parts, cadascuna amb la seva funció específica:

• GPU (graphics processing unit) o VPU (visual processing unit). És el
processador de la targeta gràfica. Es tracta d’un processador que es dedica
exclusivament a tasques gràfiques i que permet alliberar el processador prin-
cipal de l’ordinador d’aquestes tasques feixugues, sobretot del tractament de
gràfics de 3D, que comporta l’execució de complexos algoritmes geomètrics
i gràfics.

• Memòria de vídeo. Memòria destinada a emmagatzemar la informació
necessària per al processament gràfic. Sol ser de tipus DDR.

• Z-buffer. Part de la memòria de vídeo dedicada a emmagatzemar informa-
ció sobre les coordinades de profunditat, per als problemes de visibilitat.
A més de memòria destinada a aquesta tasca, s’aconsegueix augmentar la
qualitat de la imatge.

• Video BIOS. És el microprogramari que conté el programari bàsic de la
targeta gràfica.

• RAMDAC (random access memory digital-to-analog converter). Conver-
tidor digital-analògic. Permet obtenir senyal analògic acceptable per als
monitors analògics.

• Ports de sortida. Interfícies de connexió amb els perifèrics lligats a la
targeta gràfica:

– SVGA (super video graphics array). Per a monitors analògics.

– DVI (digital visual interface). Per a pantalles digitals.

– S-Video (separate video). Port per a donar suport a televisors, repro-
ductors de DVD domèstics... Ofereix senyal analògic.

• Ventilador o dissipador. Dispositiu refrigerant que procura disminuir
l’escalfor que genera la targeta gràfica, per a evitar errades o avaries a causa
de l’elevada temperatura. El ventilador és mecànic i mòbil, i el dissipador
és passiu. Poden estar presents a la targeta gràfica per separat i també
conjuntament.

Les interfícies de comunicació amb la placa base més típiques per a targetes
gràfiques són les següents:

• AGP (accelerated graphics port). Proporciona, respecte al bus PCI, un
mitjà d’alta velocitat per a accelerar el processament dels gràfics 3D.
Actualment, el sistema PCI Express està deixant obsolet aquest tipus de
busos.

• PCI Express (també conegut com a PCIe o PCIX, i com a 3GIO, de 3rd
Generation I/O). Sistema de bus en sèrie que ofereix unes prestacions de
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velocitat superiors als busos anteriors. Connecta punt a punt els dispositius
PCIe amb els ports de la placa base. Es preveu que substitueixi els busos
anteriors. Sovint es considera un híbrid entre bus en sèrie i en paral·lel, ja
que sol agrupar diverses línies o lanes per a crear interconnexions de velo-
citat més alta. Aquestes interconnexions es coneixen amb el multiplicador
que les origina: x1, x4, x8, x16.

3.4.2 La targeta de so

Una targeta de so és una targeta d’expansió (tot i que, darrerament, sol estar
integrada en la placa base) que permet enviar i rebre so.

Amb el desenvolupament de continguts multimèdia, les targetes de so, juntament
amb les gràfiques, s’han fet protagonistes. De processar un so bàsic, han passat a
suportar so 3D i a admetre quatre altaveus i un subwoofer, per a assolir un so cada
vegada més real per a videojocs i tot tipus de programari i documents multimèdia.

Les targetes de so professionals són un tipus especial de dispositiu optimitzat per
al funcionament en temps real (o almenys amb baixa latència). Habitualment
utilitzen controladors que segueixen el protocol professional ASIO (audio stream
input output).

Aquestes targetes es descriuen també com a “interfícies d’àudio” i molts cops
tenen la forma de dispositius externs USB 2.0 o FireWire, per a donar velocitats
de transferència prou alta. Una part important és la quantitat de connectors
d’entrada i sortida de què disposin (per a connectar altaveus o micròfons), i també
les velocitats de mostreig de so elevades (normalment 96 kHz a 24 bits). Les
característiques més enfocades a l’àudio domèstic, com el suport de so envoltant,
no es consideren importants en aquest cas.

Característiques d’una targeta de so

Per caracteritzar el tipus i les prestacions d’una targeta de so hem de considerar
els conceptes següents:

• Un dels principals components de les targetes de so és el DAC (digital to
analogue converter), que converteix els senyals digitals a analògics (ones
de so) per a poder-los reproduir. El so digital sol usar DAC multicanal, que
permet, fins i tot, sintetitzar so.

• Nombre de connectors: Les targetes domèstiques tenen almenys una
entrada de micròfon i dos sortides (una de línia i una per a auriculars) encara
que la major part de targetes actuals tenen més connectors. El connector és
gairebé sempre de tipus mini-jack.
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Principals fabricants

Un dels referents en la fabricació
de targetes de so és Creative
Technology, que va crear el

producte Sound Blaster, que es
va convertir durant anys en
estàndard de facto. Realtek

també és un important fabricant
de targetes de so.

Podeu consultar els webs
de Creative i Realtek en la
secció “Adreces d’interès”

del web del mòdul.

• Polifonia: Es refereix al nombre de canals de so que es capaç de reproduir
la targeta a la vegada; les targetes actuals poden fer la mescla de diversos
canals abans d’arribar al DAC, encara que només n’hi hagi un.

Connectors

Els connectors que ofereixen les targetes de so actuals solen consistir en jacks
(estèreo de 3,5 mm) de diversos colors, que segueixen l’estàndard PC 99 creat per
Microsoft i Intel, i que consisteix en la codificació de colors depenent de la funció
de cada connector. Així, els més habituals són els següents:

• Verd (lime green). Sortida de so analògica estèreo, típicament usada per als
altaveus o auriculars.

• Rosa (pink). Per a entrada de so analògica provinent del micròfon.

• Blau (light blue). Entrada auxiliar de so.

• Negre (black). Sortida analògica per a altaveus del darrere.

• Gris (silver). Sortida analògica per a altaveus laterals.

• Taronja (orange). Interfície S/PDIF digital. De vegades s’utilitza com a
sortida per a altaveus centrals o subwoofer.

Interfícies amb la placa base

Actualment, si la targeta de so no està integrada a la placa base, se sol utilitzar una
d’aquestes dues interfícies per a connectar-n’hi una:

• PCI

• PCI Express

Les targetes professionals utilitzen en molts casos el connector USB, FireWire o
fins i tot interfícies òptiques.

En equips portàtils es poden trobar també models amb el connector PC Card.

3.5 Configuració, proves i documentació del muntatge

La configuració, proves i documentació del muntatge és l’últim pas que cal fer,
però marcarà el rendiment adequat de l’equip. D’una banda, cal configurar
els dispositius de maquinari perquè funcionin correctament, en tots els casos
en què la configuració no sigui automàtica, utilitzant diverses eines com són la
configuració directa del maquinari (jumpers) o l’ajustament del programa BIOS,
que s’encarrega de la comunicació bàsica amb els components de maquinari.
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D’altra banda, cal documentar adequadament tot el muntatge realitzat per tal
d’entregar l’equip al destinatari amb tota la informació necessària que li permeti
tenir un bon coneixement de la màquina, i també més facilitat a l’hora de reparar-la
si es dóna el cas.

En darrer lloc realitzarem una sèrie de proves de rendiment o benchmarks,
que més enllà del funcionament correcte o no dels dispositius ens dirà si el
funcionament és òptim o si alguns components no estan completament acoblats i,
per tant, caldria optimitzar la configuració de l’equip.

En l’etapa de validació de l’equip haureu de configurar els dispositius,
documentar el muntatge realitzat i comprovar-ne el bon rendiment
mitjançant proves comparatives.

3.5.1 Configuració del maquinari

Quan ja s’ha muntat i verificat, i abans d’instal·lar qualsevol sistema operatiu, cal
configurar el maquinari per a adaptar-ne les característiques a allò que es necessita,
com poden ser tipus de perifèrics detectables, estat del teclat en arrencar, dispositiu
d’arrencada primari, i totes les característiques que permetin un ús més acurat del
maquinari i més adaptat a la finalitat de l’equip.

El procés inclou la configuració directa del maquinari mitjançant ponts físics o
jumpers, la modificació si escau del setup de la BIOS (programa de configuració
bàsic), i també la instal·lació i configuració posterior dels controladors de
dispositiu, que dependran del sistema operatiu que s’hagi instal·lat.

Els jumpers o ponts

En l’electrònica i en particular la informàtica, un pont és un tram curt de
conductor que s’utilitza per a tancar un circuit elèctric. Els ponts se solen
utilitzar per a configurar o ajustar circuits impresos, com ara plaques base,
targetes gràfiques o discos durs.

Mostra de jumpers de diferents colors

Les primeres generacions d’ordinadors personals en general feien servir molt els
ponts per a la seva configuració, encara que sovint la configuració no estava ben
documentada i, per tant, es feia difícil d’establir-la correctament. Per exemple,
una placa base del principi del 386 d’Intel podia tenir fins a trenta o quaranta
ponts de configuració. Típicament, a cada pont s’assigna una etiqueta amb un
nombre, que està documentada en una llista d’instrucció impresa en la placa base
o en el manual.

La tendència recent ha estat la de tractar d’eliminar per complet els ponts dels dis-

La posició del pont en un
disc dur IDE determina si
funciona com a mestre,
esclau o cable select.
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Ús de jumpers en
l’actualitat

En els equips més moderns, l’ús
més comú dels ponts és la
configuració del mode de

funcionament de les unitats
IDE/ATA (mestre, esclau o cable

select).

Consulteu l’apartat
“Components físics dels

sistemes informàtics” per
conèixer més dades sobre
el programa de la BIOS.

positius del maquinari en favor de l’autoconfiguració o del control per programari
de configuració. Les configuracions poden ser emmagatzemades en la NVRAM,
carregades per un processador o negociades en el moment d’inicialització del
sistema. En alguns casos, els dispositius connectables en calent són capaços de
negociar la seva configuració mentre el sistema està funcionant. Els dissenys
amb ponts tenen l’avantatge que solen ser ràpids i fàcils de configurar, sovint
requereixen pocs coneixements tècnics, i es poden ajustar sense tenir accés físic
al circuit imprès (però sí, al component).

En canvi, els sistemes que utilitzen targetes amb els ponts físics tendeixen a
ser configurats correctament pels usuaris finals, ja que en general les persones
no tècniques estan menys disposades a modificar físicament la configuració del
maquinari que experimentaran amb la configuració del teclat. També tenen
l’avantatge que en general només s’han de fixar una vegada, mentre que la
configuració del microprogramari o firmware pot ser fàcilment perduda o danyada
per un usuari descuidat, un virus o un error d’energia. L’única manera de modificar
una configuració correcta del pont és canviant això físicament.

Una utilitat important dels ponts en les plaques base actuals és que es pot esborrar
la informació de la memòria CMOS quan volem restaurar la configuració de la
BIOS. Això permet arrencar l’equip amb la configuració inicial en cas que doni
problemes d’arrencada o que hàgim oblidat la contrasenya del setup de la BIOS.

També s’utilitzen en la configuració de discos IDE com a mestre/esclau, depenent
de les indicacions del fabricant (figura 3.4). En unitats de disc SATA2, els ponts
poden servir per a ajustar el funcionament del dispositiu a velocitats corresponents
a SATA1 si el controlador només suporta aquest mode de funcionament.

Figura 3.4. Consulteu el propi disc IDE per saber la posició
correcta de ponts segons la configuració desitjada.

En els ordinadors actuals gairebé la totalitat de les configuracions de maquinari es
fan mitjançant modificacions de la BIOS.
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3.5.2 Proves de funcionament. Verificació del procés de muntatge.

L’últim procés, un cop ja hem instal·lat i configurat el maquinari, consistirà a
verificar-ne el bon funcionament. Aquesta acció té una gran importància per
assegurar-nos que el sistema dóna el rendiment màxim possible per a les seves
característiques i prestacions. Per fer aquestes proves necessitarem instal·lar en la
màquina algun sistema operatiu que pugui utilitzar eines de diagnosi, de manera
que es pugui comprovar el funcionament de tots els components físics instal·lats i
configurats.

Per comprovar el funcionament del sistema assemblat, és convenient utilitzar-lo
amb un sistema operatiu instal·lat i amb els controladors (drivers) corresponents.

Els programes de diagnòstic són eines que permeten analitzar diferents
aspectes de l’ordinador, tant del programari com del maquinari. Així, per
exemple, permeten veure amb detall la configuració de la placa base, del
sistema operatiu, del programari instal·lat, etc.

Quan es vulgui diagnosticar el funcionament d’un equip, també haurem d’utilitzar
el sentit comú a l’hora d’avaluar els components i proposar-ne alternatives, si cal.
En aquest cas és necessari ser capaços de descartar alguns paràmetres que no són
importants en el valor real d’aquests components:

• Reputació del fabricant (no mesurable i realment no significant).

• Participació de mercat o market share del fabricant (no mesurable i realment
no significant).

• Paràmetres irracionals (per exemple, prejudicis com que no ens agradi el
color de la targeta gràfica).

• Valor percebut (no mesurable i irracional, per exemple, que porti imatges
d’un personatge de Disney no és important!).

• Quantitat de màrqueting que ha tingut el producte: els logos, publicitat, etc.
no garanteixen el millor funcionament.

Eines de verificació/diagnòstic

A l’hora de fer una anàlisi del nostre ordinador i obtenir-ne el màxim d’informació,
disposem d’una sèrie d’eines. Aquest tipus de programari ens permet generar
diversos resums, en què es detallen les característiques dels sistemes operatius
instal·lats, dels programes, dels components de maquinari (memòria, CPU, targe-
tes), dels controladors, etc.

Alguns d’aquests programes de diagnòstic també ens permeten fer comparatives
entre el nostre ordinador i d’altres equips amb determinades prestacions -placa



Fonaments de maquinari 98 Arquitectura de sistemes

Entre els programes de
diagnòstic més coneguts hi

ha l’Everest Home, SiSoft
Sandra, etc.

En el subapartat “El
programa de configuració

de la BIOS” s’explica la
configuració bàsica de la

BIOS.

base, disc dur, etc.- i també mesurar el rendiment i verificar que el maquinari
funciona de manera òptima. Aquest tipus de programari s’anomenen eines de
diagnosi. En general, són programes que s’instal·len com una aplicació clàssica.
Normalment generen una sèrie de tests, que poden ser individuals o bé de grup, per
exemple, velocitat d’escriptura en memòria, velocitat de CPU, nombre d’imatges
per segon, etc.

Per tant, és molt important l’ús d’aquest tipus d’eines per a comprovar que el nostre
equip funciona correctament i conèixer els detalls dels components que en formen
part.

Els programes de diagnòstic són eines que permeten analitzar diferents
aspectes de l’ordinador, tant del programari com del maquinari. Així, per
exemple, permeten veure amb detall la configuració de la placa base, del
sistema operatiu, del programari instal·lat, etc.

Aquest tipus de programes poden tenir diversos enfocaments, però en general
disposen de la possibilitat de fer comparatives de components quan es tracta de
maquinari i donar una puntuació per al component mesurat que ens donarà una
idea del seu valor respecte a altres.

Algunes eines en entorn Windows:

• Administrador de dispositius del Windows

• Everest (antic AIDA32)

• SiSoftSandra

• BurnInTest

• Dr Hardware

• 3DMark

Altres eines en entorn Linux:

• Phoronix Test Suite

• Paquet Hardinfo

• LBT: Linux Benchmarking Toolkit

Diagnosi d’un equip amb Microsoft Windows

La configuració final dels dispositius s’ha de fer un cop tenim un sistema operatiu
instal·lat en l’ordinador ja muntat. Això ens permetrà comprovar el funcionament
correcte de tots els dispositius en conjunt, i també dur a terme proves de rendiment.

La configuració del dispositiu serà diferent depenent del sistema operatiu que
utilitzem. Tot seguit disposeu del procés bàsic d’instal·lació d’un sistema
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Windows XP per poder fer les proves de funcionament dels nostres dispositius
(la figura 3.5 us mostra algunes pantalles del procés).

Abans de començar la instal·lació assegureu-vos que disposeu del següent:

• El CD original d’instal·lació del Windows XP SP2 o SP3 (per assegurar-nos
el màxim suport de dispositius SATA).

• La clau d’activació del producte, que es troba inclosa en el CD.

• El sistema completament muntat, incloent-hi els perifèrics externs.

• CD de controladors de tot el maquinari muntat.

Cal assegurar-se que el sistema compleix els requisits mínims d’instal·lació,
encara que qualsevol equip actual serà capaç d’executar un sistema operatiu
Windows XP, sempre que disposi de controladors per a tot el maquinari (per
exemple, la RAM recomanada per funcionar és de 128 MB):

• Assegureu-vos que el vostre sistema es troba configurat per arrencar des de
CD. D’aquesta manera el sistema podrà accedir als fitxers d’intal·lació que
es troben en suport òptic. Premeu una tecla si us demana fer-ho per arrencar
des de CD.

• Trieu l’opció Install Windows XP i accepteu l’acord de llicència de Micro-
soft.

• Atès que esteu treballant amb un disc encara no inicialitzat, podeu triar
l’opció que us permet instal·lar el sistema en tot el disc dur (Unpartitioned
space). Tingueu en compte que estem fent una instal·lació bàsica que ens
permetrà fer comprovacions del rendiment del maquinari. Formateu el disc
amb el sistema d’arxius NTFS.

• En aquest punt el programa d’instal·lació dóna format al disc dur i hi copia
els arxius d’instal·lació. Pot trigar uns minuts a fer aquesta operació.

• L’equip es reinicia i a partir d’ara podreu utilitzar el ratolí. Trieu les opcions
de llenguatge i regió adequades, i podeu afegir el vostre nom i empresa,
abans d’introduir el número de sèrie (tingueu en compte que si no escriviu
el número correcte no podreu avançar!).

• El programa us demanarà una contrasenya d’administrador, que podeu
deixar en blanc si el sistema no s’ha d’utilitzar un cop fetes les proves amb
aquesta instal·lació. Deixeu les opcions de xarxa per defecte, ja que en
principi no necessiteu connectar l’ordinador a una xarxa.

• En aquest punt, i un cop li heu dit que no necessiteu actualitzacions
automàtiques, podeu saltar la resta de passos (skip) i iniciar el sistema en
Windows per primer cop.

A Internet podeu trobar
tutorials detallats sobre la
instal·lació dels principals
sistemes operatius.
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CPU-z

També es pot descarregar
lliurement i dóna informació
detallada sobre la placa base

(incloent-hi la BIOS), el
processador i la memòria RAM.

Figura 3.5. Instal·lació d’un sistema XP

Si heu seguit el procés correctament, tindreu un sistema amb el Windows instal·lat,
i ja hi podreu instal·lar els controladors.

Un cop heu arrencat l’equip, alguns components de maquinari (com la targeta
gràfica) estaran funcionant en mode bàsic, ja que el sistema encara no disposa
dels controladors de dispositius ajustats al maquinari muntat. Així, caldrà fer la
instal·lació dels controladors de dispositiu Per això ara haureu d’utilitzar els
discos compactes amb els controladors que venien amb el maquinari connectat.

Encara que cada fabricant ofereix un programa d’instal·lació personalitzat, el
procés bàsic per a instal·lar qualsevol perifèric és el següent:

1. Introduïu el disc que conté els controladors en la unitat lectora.

2. Executeu el programa d’instal·lació del dispositiu adequat.

3. Connecteu el dispositiu en acabar la instal·lació si el programa no us
ha demanat fer-ho abans (evidentment, els dispositius interns ja estaran
connectats).

4. En alguns casos haureu de reiniciar l’equip perquè el sistema carregui els
controladors en el nucli del sistema operatiu.

5. Configureu el dispositiu si és necessari. Per exemple, en el cas de la targeta
gràfica probablement haureu de modificar la resolució d’aquesta, perquè
s’adapti al vostre monitor, i la profunditat de color que us sigui necessària.

Programes de "benchmark" en entorn Windows

Hi ha moltes eines de diagnòstic que funcionen sobre un entorn Windows a causa
de la seva popularitat. Tot seguit podeu veure la descripció del funcionament
i possibilitats d’anàlisi de dues d’aquestes eines. La major part d’eines de
diagnòstic permeten descarregar de la xarxa una versió de prova o avaluació,
freqüentment amb funcionalitats limitades.
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Una eina molt utilitzada en l’entorn Windows és Everest Home (l’antic AIDA32),
que mostra, de manera detallada, la configuració del nostre sistema. És un
programari que dóna molta informació, però que és relativament senzill d’utilitzar.
La pantalla, tal com podeu veure en la figura 3.6, apareix dividida en dos apartats.
El de l’esquerra, mostra els elements a examinar, i si en seleccionem un mostra
tots els elements que formen part d’aquest grup.

Figura 3.6. Detall dels elements del nostre sistema

Les seccions principals d’aquest programari són les següents:

• Ordinador, en el qual destaquem dues seccions:

– La primera és el resum que mostra detalladament les característiques
del sistema operatiu, les dades de la placa base, les unitats d’emmagat-
zematge, les particions, les targetes de xarxa, etc. Normalment, també
apareix un vincle en la pàgina web del proveïdor del component, que
ens permetrà, si escau, actualitzar els controladors o drivers.

– L’altra secció és la DMI. En aquesta secció, s’aprofundeix més en
els aspectes de maquinari. Per exemple, dóna més informació sobre
el BIOS, sobre els mòduls de memòria (indica de quin tipus són, el
nombre de mòduls solts, si estan ocupats o no), el tipus de processador,
les ranures de les targetes del sistema, etc.

• Placa mare. Dóna informació detallada en les seves seccions corresponents.
Així, proporciona informació sobre el tipus de memòria instal·lada, la placa
base, el processador, la informació física sobre la CPU, etc.

• Sistema operatiu. Mostra de manera detallada els elements principals
que hi tinguem instal·lats, juntament amb informació sobre la llicència, els
processos actius i els serveis activats.

• Servidor. Mostra les carpetes compartides, les dades del domini i del
servidor, els usuaris de l’equip i la connexió actual.

• Monitor. Dóna tota la informació sobre aquest dispositiu de sortida. Mos-
tra informació sobre la targeta gràfica, les fonts instal·lades i les propietats
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Versions d’escriptori

El programa Sisoft Sandra
disposa de versions d’escriptori

per al Windows (XP, Vista,
Server 2008, etc.) i també per a

dispositius mòbils (Windows
Mobile) sobre processadors

ARM.

de la configuració de l’escriptori.

• Multimèdia. Dóna diverses informacions sobre els dispositius d’àudio.

• Emmagatzematge. Dóna informació detallada sobre els dispositius d’em-
magatzematge del nostre ordinador: capacitat, controladors, canals IDE,
IRQ, fabricants,etc.

• DirectX. Aquesta tecnologia potencia l’ús multimèdia del PC en vídeo,
música i so. Dóna informació sobre els controladors DirectX, sobre el
rendiment i sobre la detecció de problemes en els components del sistema.

• Perifèrics. Detallen tota la informació sobre els diferents dispositius: els
recursos (IRQ, DMA, memòria), les impressores, els controladors, etc.

• Programari. Indica els programes que s’han carregat quan el programari
instal·lat ha iniciat les tasques planificades, les actualitzacions del Windows
i els antivirus instal·lats.

• Configuració. Mostra els arxius de sistema (figura 3.7), les variables
d’entorn, la carpeta del sistema i la configuració regional (idioma, país,
moneda).

• Comparacions. En aquest últim apartat, trobarem diferències entre el
nostre equip i altres de diferents característiques a l’hora d’escriure i llegir
en memòria.

Figura 3.7. Configuració dels fitxers de sistema

També és molt utilitzada l’eina SiSoftSandra que, a part d’informar-nos sobre els
diferents components del sistema, insisteix també en l’anàlisi del rendiment del
maquinari, fa comparatives amb altres sistemes, avisa sobre millores del sistema
i permet obtenir una sèrie d’informes.

És un programa que disposa d’un nombre molt important de possibles proves. En
total, el programa disposa de cinc apartats:

• Wizard modules
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• Information modules

• Benchmarking modules

• Testing/diagnostic modules

• Listing modules

1) Wizard modules

Són una sèrie de mòduls que ens permeten utilitzar diferents tipus d’assistents.

a) Add New Module. Permet seleccionar més mòduls. Per defecte, ens apareixen
per pantalla.

b) Combined Performance Index Wizard. Ens permet seleccionar diferents tipus
d’anàlisi -sobre CPU, memòria, disc dur, targeta de xarxa i, també, fer compa-
ratives amb altres sistemes. El resultat es reflecteix amb una figura geomètrica,
en concret amb un pentàgon. Cada component es reflecteix en una superfície
concreta de la figura. Si surt de color blau, indica que les prestacions del sistema
que estem comparant són superiors a les del nostre; en cas contrari, pintaria la
superfície de color vermell. En la figura 3.8 veureu que, en general, els elements
que estem comparant tenen un resultat superior al nostre sistema.

Figura 3.8. Comparativa de diferents elements del sistema

c) Burn-In Wizard. Aquest assistent permet fer una prova d’estrès sobre els
diferents components; és a dir, permet sotmetre’ls a una sèrie de proves basades
en la realització de càlculs numèrics que els facin treballar al màxim. Per exemple,
la figura 3.9 mostra una sessió de prova de la CPU amb un resultat correcte.

Sandra Lite

La versió Lite és gratuïta i es pot
descarregar lliurement per a ús
personal o educatiu, encara que
té limitacions d’ús i de
funcionalitats.
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Figura 3.9. Prova d’estrès sobre el nostre equip

d) WebUpdate Wizard. Permet baixar les últimes actualitzacions del programa.

e) Performance Tune-up Wizard. Fa una anàlisi completa del nostre PC i ens
mostra, si convé, una sèrie d’avisos per millorar el nostre sistema. Les maneres
de desar un informe són diverses: per pantalla, per impressora o per fax.

f) Create a Report Wizard. Permet fer diversos informes sobre els mòduls que
escollim. També permet desar la configuració d’aquests mòduls per poder-los
utilitzar posteriorment.

2) Information modules

Donen una llista de cada component de l’ordinador. En seleccionar-lo amb el
ratolí, automàticament dóna informació detallada de la CPU, el BIOS, la targeta
de vídeo, la targeta de so, la CMOS, les fonts instal·lades, el teclat, el ratolí, etc.

3) Benchmarking modules

En aquest apartat, podrem fer una sèrie de proves comparatives entre diferents
components, per exemple, entre les unitats d’emmagatzematge, l’ALU, la memò-
ria, la connexió a Internet, la connexió a la xarxa local, la CPU, etc. En la figura
3.10, apareixen les característiques principals del ratolí.
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Figura 3.10. Característiques específiques sobre un dispositiu: el ratolí

4) Testing/diagnostic modules

Mostren detalls sobre diferents components:

• Hardware Irq Settings. Mostren una llista de les interrupcions del sistema
associada al component que s’hi ha assignat.

• DMA Channel Setting. Mostra una llista dels dispositius que poden accedir
a memòria mitjançant un canal directe.

• I/O Port Setting. Mostra la llista de ports d’entrada i de sortida, associats
als components corresponents.

• Memory Resource. Ens envia la informació dels components i de l’adreça
de memòria que s’hi ha assignat.

• Plug & Play Enumerator. Mostra la llista de classes de dispositius: targetes
de xarxes, controladors IDE, impressores, ratolí, monitor, etc.

En el cas que tinguem més d’una opció -per exemple, si tenim dues impressores
instal·lades-, un cop tenim seleccionat el tipus, caldrà escollir un dels components.

5) Listing modules

En aquest apartat, es dóna informació sobre la configuració del sistema: progra-
mes instal·lats, variables d’entorn, fitxers del sistema com autoexec.bat, boot.ini,
win.ini, o system.ini (figura 3.11).
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Algunes distribucions Linux
en CD autònom que

inclouen eines de diagnòstic
són SoL-diag, Stresslinux o

Mutagenix.

Figura 3.11. Detall sobre el fitxer boot.ini

Des del menú Tools (Eines), podem fer diferents tasques que ens ajudaran en el
manteniment del nostre equip, i que són pròpies del sistema operatiu Windows.
Entre les opcions principals, cal destacar les següents:

• Accés a Panel de control

• Compactació del disc dur

• Realització de còpies de seguretat del disc dur

• Obtenció d’informació sobre el rendiment del sistema

• Utilització de l’editor de configuració del sistema

• Realització d’un scandisk del disc dur

Arrencada amb un CD autònom GNU/Linux

Per fer proves de rendiment sense necessitat d’instal·lar un sistema de proves es
pot utilitzar un CD autònom o live CD del GNU/Linux (figura 3.12). En principi,
aquest tipus d’arrencada està pensada per a provar un sistema operatiu Linux sense
necessitat d’instal·lar-lo, però una altra utilitat també pot ser la que ens ocupa: fer
proves del rendiment a l’equip instal·lat recentment. Els passos que haureu de fer
són:

• Assegureu-vos que el sistema es troba configurat per arrencar des de CD i
que tots els dispositius estan connectats i alimentats.

• Introduïu un disc autònom en la unitat lectora i trieu l’opció que permeti
utilitzar el sistema sense necessitat d’instal·lar-lo.
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• Si esteu utilitzant un CD pensat específicament per fer proves, podeu
executar directament els programes adequats. En cas contrari, abans de
continuar haureu d’instal·lar els programes que vulgueu utilitzar per fer les
proves.

De la mateixa manera que amb un CD, els sistemes Linux actuals vénen preparats
per a arrencar-se des d’una unitat USB. Per tant, és molt interessant tenir un llapis
USB autoarrencable, on podem instal·lar els nostres programes sense necessitat
de repetir el procés cada cop que arrenquem un sistema.

Figura 3.12. Arrencada amb un sistema GNU-Linux en viu. Un cop el sistema es troba en funcionament
es pot configurar la connexió a la xarxa i instal·lar-hi qualsevol programa de diagnòstic que vulguem utilitzar.

L’eina de diagnosi Hardinfo

El Paquet Hardinfo és una manera senzilla però molt completa de fer comprova-
cions de rendiment d’un equip amb el sistema GNU/Linux sigui client o servidor.
Aquest és capaç donar un perfil de l’equip analitzat que ens permeti comparar-lo
amb altres i fer-ne proves de rendiment o benchmarks. Les seves funcionalitats
inclouen recollir informació sobre l’ordinador i sistema operatiu, fer diversos
benchmarks i exportar les dades a format HTML.

Funcionament del paquet Hardinfo

Un cop engegat el programa des de Sistema\Preferències\System profiler and
benchmark , la manera més senzilla de recórrer els informes és posar-los en funcionament
de manera que generin una pàgina HTML. Per fer-ho només cal clicar en el botó Report en
la barra de tasques, i seleccionar-hi la informació que volem incloure i també la destinació
de fitxer. La generació d’un informe, incloent-hi els benchmarks, pot trigar uns minuts
depenent de la rapidesa de l’ordinador (figura 3.13). Els benchmarks que es poden fer,
relacionats amb el rendiment de la CPU i l’FPU (unitat de coma flotant), són CPU ZLib,
CPU Fibonacci, CPU MD5, CPU SHA1, CPU Blowfish i FPU Raytracing.

En la unitat “Instal·lació,
configuració i recuperació
de programari”, podeu
consultar el procés per a
passar un CD del Linux a
un llapis USB
autoarrencable.

Consulteu, en les
“Adreces d’interès” del
web del mòdul, un enllaç a
les distribucions del Linux
existents amb les seves
característiques
especificades.
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Registre del maquinari

El registre del maquinari és el
conjunt de documents que

identifiquen cada equip d’una
instal·lació, i en què en consta la
composició, configuració i totes

les dades necessàries per a la
configuració, posada en

funcionament i, si escau,
reparació.

Figura 3.13. Generació d’informes mitjançant l’eina HardInfo

El paquet Hardinfo es troba en els repositoris de programari de l’Ubuntu i també
es pot instal·lar manualment en qualsevol sistema Linux.

3.5.3 Procés de documentació del muntatge

Una vegada finalitzat el procés de muntatge i configuració, cal documentar i anotar
en el registre de maquinari totes les dades que es coneixen de l’equip; és a dir, la
marca, el model, les característiques bàsiques de cada component, el número de
sèrie si es pot, la data de compra, el proveïdor, la caducitat de la garantia i totes les
dades que es puguin necessitar en el futur, tant per a comparar amb altres equips
del conjunt de què es disposa, com per a determinar les peces de recanvi que cal
adquirir per al manteniment.

També és força interessant conservar les dades de resultat dels tests debenchmark,
ja que, amb la comparació dels resultats d’un moment donat amb els que es varen
obtenir en la primera verificació, es pot determinar amb posterioritat si hi ha
fallades o indici de possibles fallades en l’etapa de manteniment preventiu.

En el moment d’adquisició, alguns dels components de l’equip porten documen-
tació específica i, fins i tot, de programari de configuració, programari auxiliar i
controladors del dispositiu per a diferents sistemes operatius. Cal, doncs, desar
aquesta documentació i programari en la carpeta d’informes de l’equip, i fer
constar les característiques i ubicació d’aquesta documentació en el lloc adequat
del registre del maquinari.

En tot cas, aquesta acció esdevé de vital importància en moltes accions infor-
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màtiques, ja que ben realitzada ens pot ajudar a controlar la posada a punt i els
errors d’una manera molt més eficient. També serveix perquè qualsevol persona
que no hagi intervingut directament en la implementació pugui conèixer els trets
principals del nostre maquinari i la seva configuració.

Documentació per al tècnic

En aquest apartat caldria incloure totes les dades necessàries per al tècnic de
reparació del sistema. En el moment de reparar un sistema, el tècnic es troba
habitualment amb el problema que no sap amb quins components s’està enfrontant.
No té informació sobre si el sistema ha vingut premuntat de fàbrica, o l’ha muntat
algun altre tècnic, o fins i tot sobre quines reparacions o problemes ha tingut
l’equip anteriorment.

La major part d’aquesta falta d’informació es pot solucionar mitjançant una bona
documentació del muntatge de l’equip. Malgrat que pugui semblar una feina
desagraïda (sobretot si només es fa per a un equip), s’ha de tenir en compte
que un taller de muntatge realitzarà sèries grans d’equips amb les mateixes
característiques, i que en tot cas es tractarà d’una feina molt útil si es produeixen
incidències amb l’equip.

L’informe de muntatge és un document que inclou tota la informació
essencial sobre el procès de disseny i muntatge d’un equip informàtic, i
també les modificacions que s’hi hagin realitzat durant la seva vida útil.

Com a mínim caldrà que inclogui:

• Llista de components que inclogui el major nombre de característiques
tècniques: tipus de processador, memòria RAM, disc durm, etc.

• Ordre d’instal·lació dels components de maquinari i programari.

• Documentació inclosa amb els dispositius recollida en un arxivador o
carpeta.

• CD de controladors del sistema inclosos amb l’empaquetat inicial.

• Pàgines web dels fabricants dels dispositius.

• Apartat destinat a les actualitzacions del sistema.

• Incidències trobades durant el muntatge. Possibles incompatibilitats o
problemes detectats en els components. Canvis realitzats en el disseny
inicial.

La disponibilitat de documentació sobre els components que formen part de
l’equip facilitarà en gran mesura els processos d’actualització o reparació del
sistema, escurçant el temps d’anàlisi dels components instal·lats.

—-

La documentació tècnica
permet assegurar una
qualitat superior en els
processos de manteniment
d’un equipament informàtic.
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La documentació per a
l’usuari facilita la utilització
de l’equip i la resolució de
petits problemes a l’usuari

sense coneixements tècnics.

Un cop s’hagi instal·lat el sistema operatiu, caldrà afegir a la documentació altres
dades com:

• Indicació del sistema operatiu que té instal·lat cada ordinador. Es podria
raonar, si escau, l’ús d’un sistema operatiu determinat.

• Funció que realitza dins la xarxa: equip de sobretaula, equip client, servidor
de domini, servidor web, servidor FTP, etc.

• Programari que utilitza: de seguretat, ofimàtic, etc.

Documentació per a l’usuari

És la documentació destinada a la persona que utilitzarà el sistema. Tindrà
variacions depenent del tipus de sistema de què es tracti. Per exemple, no tindrà
el mateix detall si es tracta d’un equip ofimàtic que si l’equip ha de funcionar com
a centre multimèdia.

En tot cas, és interessant que inclogui:

• Esquema general del connexionat del maquinari extern: torre, teclat, moni-
tor, i altres perifèrics externs. Això permetrà a l’usuari reconnectar l’equip
en cas de trasllat sense necessitat de trucar a un tècnic.

• Esquema del connexionat de l’ordinador amb la utilitat de cada connector.
Si l’usuari necessita connectar una càmera digital, és important que sàpiga
on són els ports USB.

• CD amb els controladors dels dispositius. Encara que l’usuari no tingui
la capacitat de fer la instal·lació, sempre és necessari disposar del màxim
d’informació per a fer-la arribar al tècnic.

• Telèfons o adreces del servei tècnic adequat en cas que es produeixin
problemes amb l’equip.

Característiques de la documentació

La documentació ha de complir algunes normes que en garanteixin la qualitat. Per
regla general, això es donarà si es compleixen les condicions següents:

• És fàcil d’entendre i utilitza un llenguatge senzill i transparent.

• És completa, és a dir, tracta de tots els aspectes importants sobre la
configuració i utilització dels dispositius adequats.

• Ha de facilitar la localització d’informació amb índexs de continguts,
referències a altres pàgines del manual, exemples, esquemes, etc.

La documentació es pot rebre en format escrit o mitjançant un document amb
hipervincles, que facilita la navegació d’uns punts als altres del manual.
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Introducció

L’administració d’equips informàtics, incloent-hi els seus entorns operatius i les
aplicacions instal·lades -tant d’utilitat com de propòsit general- pot ser una tasca
gratificant que es pot fer sense coneixements tècnics avançats. Però la cosa canvia
quan s’han d’instal·lar i configurar un nombre elevat d’ordinadors i a més s’ha de
fer això sovint.

Els tècnics informàtics han estat des de fa molts anys buscant maneres d’accelerar
aquest procés mecànic mitjançant eines i procediments que permetin fer-ne més
ràpida la implementació. Els procediments han avançat molt d’ençà que el
responsable de sistemes utilitzava instruccions per traslladar arbres de directoris
complets d’una computadora a una altra. La tecnologia actual permet a aquests
responsables crear entorns de maquinari i programari totalment estandarditzats i
basats en una sola instal·lació d’ordinador que s’ha configurat i verificat totalment.

Els entorns amb molts usuaris, però, funcionen sempre així? La sorprenent
resposta és que no, ja que la realització d’aquestes bones pràctiques requereix
una planificació prèvia i un esforç inicial que en molts casos els administradors
no semblen estar disposats a fer, tot i els innegables beneficis que comportaria, a
llarg termini, per a la seva feina quotidiana.

En l’apartat “Entorns operatius. Utilitats” podeu trobar informació sobre la
configuració dels entorns operatius en un equip informàtic, incloent-hi el sistema
operatiu utilitzat, i també la seva interfície i aplicacions instal·lades. Veureu les
característiques bàsiques d’aquests entorns, els seus requeriments d’instal·lació,
i podreu esbrinar com s’actualitza el programari base d’un equip. Partint d’un
ordinador totalment operatiu, coneixereu quines aplicacions d’utilitat inclou o es
poden afegir per gestionar-lo eficientment.

L’apartat “Aplicacions de propòsit general” fa èmfasi en les aplicacions que es
poden instal·lar en un ordinador per tal de fer tot tipus de tasques. Es veurà
una classificació de les aplicacions més comunes en l’entorn dels ordinadors
compatibles, en les seves diverses variants de codi comercial i lliure, i podreu
consultar informació sobre les diferents llicències amb què es pot aconseguir el
programari. Coneixereu, a més, els mètodes d’instal·lació en diversos sistemes
i també altres tipus d’aplicacions que no necessiten instal·lació, com són les
aplicacions portables. La realització d’inventaris de les aplicacions instal·lades
us permetrà gestionar millor el sistema.

Finalment, l’apartat “Clonació de sistemes” us introdueix als mètodes que per-
meten automatitzar i simplificar la instal·lació de maquinari, sobretot en entorns
en què es disposa de molts ordinadors i, per tant, el temps d’instal·lació és un
paràmetre crític. Una de les opcions més utilitzades per donar solució a aquest
problema consisteixa utilitzar una aplicació que s’encarregui del clonatge de
discos, i es pot millorar si podeu personalitzar la imatge dels equips. Els suports



Fonaments de maquinari 6 Instal·lació, configuració i recuperació de programari

mitjançant els quals es durà a terme el clonatge mereixeran especial atenció i se’n
detallaran les diverses possibilitats existents.

En aquesta unitat formativa trobareu un pes elevat de continguts procedimentals
i d’adquisició d’habilitats, ja que tots els processos d’instal·lació i d’actualització
del sistema operatiu, i també del programari d’utilitat, requereixen fer pràctiques
amb ordinadors personals o l’equivalent en màquines virtuals. També requereix
fer tasques concretes tant la recopilació d’informació sobre el sistema instal·lat
com la documentació de les tasques realitzades. La part de fets, conceptes i
sistemes conceptuals inclou classificacions dels diferents tipus de programari que
s’utilitza en les diferents famílies de sistemes operatius utilitzats actualment, així
com de les seves eines d’administració.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat l’alumne/a:

1. Instal·la programari de propòsit general avaluant les seves característiques i
entorns d’aplicació.

• Cataloga els tipus de programari segons la seva llicència, distribució i
propòsit.

• Analitza les necessitats específiques de programari associades a l’ús de
sistemes informàtics en diferents entorns productius.

• Instal·la i avalua utilitats per a la gestió d’arxius, recuperació de dades,
manteniment i optimització del sistema i seguretat bàsica.

• Instal·la i avalua programari ofimàtic i d’utilitat general.

• Consulta la documentació i les ajudes interactives.

• Verifica la repercussió de l’eliminació, modificació i / o actualització de les
utilitats instal·lades al sistema.

• Prova i compara aplicacions portables i no portables.

• Realitza inventaris del programari instal·lat i les característiques de la seva
llicència.

2. Executa procediments per recuperar el programari bàsic d’un equip, analitzant
i utilitzant imatges emmagatzemades en memòria auxiliar.

• Identifica els suports de memòria auxiliar adequats per a l’emmagatzematge
i restauració d’imatges de programari.

• Reconeix la diferència entre una instal·lació estàndard i una preinstal·lació
o imatge de programari.

• Identifica i prova les diferents seqüències d’arrencada configurables en un
equip.

• Utilitza eines per al format i particionament del disc.

• Empra diferents utilitats i suports per a realitzar imatges.

• Restaura imatges des de diferents ubicacions.

• Realitza clonacions de dispositius.
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1. Entorns operatius. Utilitats

Un ordinador necessita una sèrie de programari per desenvolupar les seves funci-
ons: editor de text, full de càlcul, programes de comptabilitat i programes d’utilitat,
i també un programari que sigui capaç de gestionar els recursos de l’equip. Amb el
programari, un ordinador pot emmagatzemar, processar i recuperar o transmetre
informació.

L’entorn operatiu és la denominació que engloba el sistema operatiu, la
seva interfície d’usuari associada i una sèrie d’aplicacions i utilitats.

L’entorn operatiu inclou:

• Sistemes operatius.

• Sistemes gestors de bases de dades (SGBD).

• Sistemes de comunicacions.

• Entorns de desenvolupament.

Fixem-nos que un entorn operatiu pot estar format per més d’un sistema operatiu,
o més d’un sistema gestor de base de dades, per posar un exemple, i en aquests
casos hauran d’estar relacionats per assolir els objectius del sistema.

Depenent de les necessitats de l’empresa o client, els entorns operatius poden ser
molt diferents. Fins i tot dins de la mateixa empresa pot haver-hi diferents entorns
operatius segons el departament o àrea de treball. No és el mateix l’entorn que
podem trobar en el departament de sistemes informàtics que en el departament
d’atenció al client.

El programari es pot classificar en dos tipus:

• El programari base o de sistema o sistema operatiu, que controla
els recursos de la màquina.

• El programari d’aplicació o d’utilitat, que ajuda a fer tot tipus de
tasques als usuaris.

El programa fonamental
d’un equip informàtic és el
sistema operatiu.
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1.1 Sistemes operatius

Escollir el sistema operatiu adient a les funcions que espereu del vostre equip
informàtic és una decisió important i depèn de molts factors no solament tècnics,
sinó també organitzatius i econòmics, entre d’altres.

En cas que el sistema sigui de pagament, haureu de valorar el cost de les llicències.
També cal que valoreu si treballareu en xarxa o no, si l’ordinador durà a terme la
funció de servidor, el tipus de programari específic per al sistema operatiu, etc. Per
tant, caldrà que busqueu la màxima informació possible sobre aquest programari.
Podeu obtenir informació de tot tipus de fonts, com ara Internet, llibres dedicats a
aquesta temàtica o revistes d’informàtica actualitzades.

Per tal d’escollir un sistema adequat a un determinat tipus de tasques, cal que
conegueu en profunditat els components que el componen i les funcions a què
estan destinats, i també el programari d’utilitat de què disposa un tipus determinat
de sistema operatiu.

1.1.1 Funcions del sistema operatiu

Els programes de sistema o sistemes operatius són els encarregats de permetre, a
l’usuari, l’accés a la màquina d’una manera transparent i senzilla. Les funcions
principals d’un sistema operatiu es podrien resumir en els punts següents:

• Interpretar les instruccions que permeten a l’usuari comunicar-se amb
l’ordinador.

• Coordinar i manipular el maquinari del PC, com la memòria, els processa-
dors, el sistema d’entrada/sortida...

• Gestionar els possibles errors de maquinari i la pèrdua de dades.

• Organitzar els arxius en diversos dispositius d’emmagatzematge, com dis-
cos flexibles, discos durs...

• Servir de base per a la creació del programari, de manera que pugui ser
compatible amb diversos tipus d’equips.

• Configurar l’entorn per a la utilització del programari i els perifèrics.

1.1.2 Famílies de sistemes operatius

Al principi, quan van aparèixer els primers ordinadors, cada fabricant tenia
el seu sistema operatiu propi, que es coneixia com a sistema propietari. La
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tendència ha marcat l’evolució envers els sistemes operatius oberts, la qual cosa
els permet treballar amb una gran diversitat de màquines, sense tenir-ne en compte
el fabricant.

Hi ha tot un seguit de sistemes operatius, alguns ja en desús. Entre els més difosos
trobem Windows, Unix i gnu/Linux i MAC-OS X.

MS-DOS

Va ser un sistema operatiu que Microsoft va adaptar per a IBM, en concret, per al
model PC. El va desenvolupar Tim Paterson, que treballava per a Seattle Computer
Products, i Microsoft Corporation el va adquirir.

Es tracta d’un sistema monousuari i monotasca, cosa que limita molt la seva
funcionalitat i les possibilitats del programari instal·lat. Actualment, ha quedat
obsolet i només el trobem com simuladors per executar aplicacions antigues, com
per exemple jocs clàssics.

OS/2

Desenvolupat inicialment per IBM i Microsoft després que va aparèixer el primer
processador 80286. Quan aquesta unió es va trencar, IBM va seguir desenvolupant
aquest sistema operatiu, que intentava substituir l’MS-DOS. La interfície de què
disposa és molt similar a la de l’MS-DOS. Tot i que unes de les característiques
que el diferencien d’aquest darrer és que disposava d’un repertori d’instruccions
molt més extens, i que era un sistema operatiu multitasca, no va tenir l’èxit esperat
malgrat les millores que aportava als sistemes de l’època.

Windows

El primer sistema operatiu de Microsoft Windows va aparèixer l’any 1985. Va
aportar una interfície gràfica més fàcil d’utilitzar que d’altres sistemes operatius.
Unes de les primeres versions importants van ser els Windows 3.0, 3.1 i 3.11, que
van introduir el suport de xarxa, la capacitat de reiniciació del sistema operatiu, el
suport multimèdia i –amb Windows 3.11– la capacitat de comunicar-se en xarxa.
Després, arribaria la nova versió, el Windows 98, que suporta el sistema de fitxers
FAT32.

Windows és el sistema operatiu que més s’utilitza en el mercat domèstic i
també té una forta presència com a servidor. Es podria dir que es tracta d’un
estàndard que cobreix la majoria de necessitats de l’usuari i que és fàcil de
configurar.

La versió següent va ser Windows NT, creada com a sistema operatiu per a servi-
dors. A continuació, va aparèixer el Windows XP, que es caracteritzava perquè
utilitzava un nou disseny gràfic que facilitava les tasques a l’usuari; la versió

Normalment, quan
s’adquireix un ordinador, el
sistema operatiu ja està
instal·lat.

Consulteu la pàgina oficial
de Microsoft a les adreces
d’interès del web del
mòdul.
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A les adreces d’interès del
web trobareu l’accés a la

pàgina de l’Ubuntu
Catalan Loco Team, amb

recursos en català
d’aquest sistema.

corresponent en servidor de Windows fou el Windows 2003 Server. Windows
Vista, en el seu intent d’oferir una interfície més senzilla d’utilitzar, va descuidar
l’optimització del rendiment, ja que per funcionar de manera fluïda requereix
equips amb molta més capacitat de memòria, emmagatzematge i processament
que els que suporten Windows XP. Per aquest aparent error Microsoft va avançar
l’edició de la nova versió del seu sistema operatiu –anomenada Windows 7– que
intenta oferir una interfície millorada però amb un rendiment més bo en maquinari
de gamma mitjana.

UNIX

Es va desenvolupar als laboratoris AT&T Bell l’any 1969 i estava pensat per fun-
cionar en miniordinadors. Al començament, es va difondre en el món universitari,
ja que estava més enfocat a l’aplicació en l’àmbit de la investigació. Es tracta
d’un sistema multiusuari/ que incorpora multitasca; això permet suportar un gran
nombre de connexions simultànies. Unix presenta com a principals avantatges el
fet que és un sistema estable i segur.

En aquest moment, ha perdut l’estandardització i coexisteixen diferents versions
en què es presenten poques compatibilitats. Una altra versió coneguda és Solaris,
de l’empresa Sun.

GNU/Linux

Aquest pingüí, de nom Tux, és el
logotip de Linux

És un sistema operatiu de codi lliure amb moltes similituds amb el funcionament
de UNIX. El projecte el va iniciar Richard Stallman amb l’objectiu de crear un
sistema operatiu completament lliure. Una part petita, però molt important del
sistema era el nucli i Stallman també estava treballant en ell. Però en 1969 Linux
Torvalds va escriure dins del seu projecte universitari un nucli de sistema operatiu
molt eficient, que va anomenar Linux, i que va posar a disposició de la comunitat
perquè el desenvolupessin grups de programadors. Aquest nucli Linux es va
incorporar al projecte GNU. Per això el sistema es coneix com a GNU/Linux,
encara que moltes vegades es tendeix a simplificar (potser massa) per Linux.

Al principi, GNU/Linux es presentava en mode text i amb una forma poc intuïtiva,
similar al DOS. Però, des de fa un temps, s’estan desenvolupant entorns gràfics
similars al sistema Windows: KDE, Gnome... El codi font, els gestors de
dispositius i les seves utilitats estan disponibles gratuïtament per tothom i això fa
que hi hagi moltes versions adaptades a situacions diferents o a gustos dels usuaris.
Aquestes versions es solen anomenar distribucions GNU/Linux i cadascuna té les
seves característiques: unes volen ser les més actualitzades, altres les més estables,
les més fàcils d’utilitzar o les que donen un millor suport a l’usuari o a l’empresa.

En definitiva l’usuari té un gran ventall de distribucions entre les que pot escollir.
Les més conegudes actualment són Ubuntu, Mint, Debian, Fedora o OpenSuse. La
majoria de les distribucions gnu/linux disposen de CD-ROM anomenats live que
permeten provar la distribució completa sense instal·lar-la. I amb l’aparició de les
màquines virtuals podem tenir diferents sistemes operatius en el nostre ordinador
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i executar-los dins d’una finestra.

Actualment, GNU/Linux, representa una clara competència per a Windows
i es perfila com una alternativa de futur, ja que es tracta d’un programari
lliure, amb unes eines gràfiques millorades i, a més, disposa d’una elevada
estabilitat i seguretat.

Aquest sistema operatiu és l’escollit per les empreses que proveeixen accés a
Internet, i actualment també té una gran acollida en la gestió de les xarxes,
grans entorns educatius/universitaris sobre tot com a servidor, en sistemes d’alt
rendiment com supercomputadors o en entorns on es necessiti una gran seguretat
i escalabilitat com per exemple sistemes de transaccions bursàtils.

MAC OS X

Es tracta del sistema operatiu que podem trobar instal·lat actualment en els
ordinadors Apple Macintosh, i que utilitza un nucli Unix com a base del sistema.

L’any 2001, Apple va canviar l’enfocament utilitzat fins la versió 9 del seu sistema,
que es tractava d’un sistema totalment produït per l’empresa. El Mac OS X parteix
de l’adaptació i desenvolupament de la variant de Unix BSD (Berkeley Software
Distribution), i la utilització del micronucli Mach (Universitat Carnegie-Mellon).
L’entorn gràfic que trobem a sobre d’aquesta base “Unix” s’anomena Aqua i sí
que ha estat fet per Apple en la seva totalitat, seguint la seva tradicional manera
de fer enfocada a la usabilitat.

Sistemes operatius per a mòbil

En el mercat actual de telefonia hi ha una diversitat de sistemes operatius, alguns
de propietat de cada empresa de telefonia i d’altres que intenten fer-se un lloc com
a sistema operatiu universal que pot ser utilitzat pels dispositius mòbils de totes
les marques.

• Symbian OS: fou dissenyat específicament per a dispositius mòbils, amb les
seves pròpies biblioteques, interfície d’usuari i una sèrie d’eines comunes,
produïdes per Symbian Ltd. A dia d’avui, aquesta empresa és propietat
d’Ericsson, Nokia (47,9%), Panasonic, Samsung, Siemens AG i Sony
Ericsson. S’utilitza encara en telèfons de gamma mitjana.

• Windows Mobile: és un sistema operatiu amb una sèrie d’aplicacions per a
dispositius mòbils basats en l’API Win32 de Microsoft, tant telèfons mòbils
com tabletes o reproductors multimèdia. El disseny està pensat perquè sigui
similar a les versions de sobretaula de Windows, com XP, Vista o 7.

• Palm OS: és un sistema operatiu desenvolupat i llicenciat per PalmSource,
Inc. per a PDA de diverses marques que va començar a ser distribuït el
1996. Fou dissenyat per ser fàcil d’utilitzar i semblant a sistemes operatius
de sobretaula com Microsoft Windows.

La lletra X de la versió es
refereix tant al 10 en
números romans, que
correspon a la versió, com a
la X que trobem al mot UniX.

El SO Symbian competeix
al mercat dels telèfons
intel·ligents (smart phones)
amb sistemes operatius,
com Windows Mobile, Palm
OS i Linux.
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Embedded Linux

Embedded Linux és una
denominació per als sistemes
operatius basats en Linux que
s’executen en telèfons mòbils,

PDA, reproductors multimèdia i
altres dispositius d’electrònica

de consum.

Requisits de maquinari

Sempre que instal·leu un sistema
operatiu, heu de conèixer els

requisits mínims que ha de
complir la vostra màquina. Els

podeu esbrinar als webs oficials
de cada programari.

• RIM Blackberry: SO propietari per als aparells Blackberry. Permet
activació i sincronització sense fil amb correu electrònic, calendari, tasques,
notes i contactes d’un servidor Exchange, i ha tingut un gran ús en entorns
empresarials.

• iPhone OS (iOS): el telèfon iPhone (com també ho fa l’iPod Touch)
funciona amb un sistema operatiu de la mateixa família que el Mac OS 10.5
Leopard. És capaç de suportar les aplicacions d’Apple i les llicenciades a
desenvolupadors externs.

• Google Android: és un exemple de sistema basat en Linux, desenvolupat
inicialment per l’empresa del cercador Google a partir del nucli (kernel) de
Linux i més endavant per l’Open Handset Alliance. Permet als desenvo-
lupadors escriure el codi per al sistema en llenguatge Java, mitjançant les
biblioteques de programació creades per Google.

• webOS: és un sistema operatiu per a mòbil que funciona sobre el kernel
de Linux, i que fou desenvolupat inicialment per l’empresa Palm com a
substitut del seu PalmOS i que fou adquirit més tard per HP. S’ha destacat
la seva bona usabilitat, capacitats multitasca i la seva arquitectura oberta.

• MeeGO: es tracta d’un sistema operatiu basat en Linux i orientat a dispo-
sitius mòbils o portàtils com smartphones i Internet Tablets. Va néixer de
la fusió dels projectes de sistema operatiu Maemo (Nokia) i Moblin (Intel).
Està basat en la seva major part en projectes de codi obert, concretament el
sistema operatiu està basat en Debian GNU/Linux i molta part de la seva
interfície gràfica en marcs o frameworks i llibreries del projecte GNOME.
Existeixen dubtes sobre el seu desenvolupament futur, donat l’acord a què
ha arribat Nokia amb Microsoft per utilitzar el sistema operatiu Windows 7
en els telèfons intel·ligents o smartphones fabricats per la companyia.

L’iPhone OS ha marcat tendència en
la creació d’interfícies tàctils en

sistemes operatius per a mòbils i
organitzadors personals.

Abans del Google Android, el sistema de Google basat en Linux, el desenvolupa-
ment de dispositius integrats es feia sobretot utilitzant programari propietari (que
cada empresa desenvolupava per als seus aparells) i codificant-lo en llenguatge
d’assemblador.

Alguns d’aquests sistemes operatius propietaris, utilitzats en mòbils amb funcio-
nalitat més reduïda que els telèfons intel·ligents són per exemple:

• NokiaOS (NOS): nom informal per al sistema operatiu en la majoria de
mòbils Nokia. Oficialment s’anomena ISA platform. És una plataforma
d’ús intern de Nokia, que no ha estat llicenciada a ningú.

• Operating System Embedded (OSE): creat per la firma sueca ENEA,
relacionada amb Ericsson.
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1.1.3 Requisits de maquinari

Cada sistema operatiu presenta una sèrie de requisits a l’hora d’instal·lar-lo en un
ordinador. Aquests requisits tenen a veure amb el següent:

• El tipus de microprocessador

• La memòria RAM

• La mida del disc dur

L’evolució dels sistemes operatius comporta un augment considerable dels requi-
sits, sobretot a causa de l’augment de les prestacions gràfiques.

És aconsellable dotar la màquina d’un nombre de recursos superior al que, en
principi, requereix la instal·lació del sistema operatiu. D’aquesta manera, us
assegureu que el sistema no s’alentirà i funcionarà correctament.

1.2 Actualització de sistemes operatius

Atès que el sistema operatiu és el programari bàsic encarregat del funcionament
de l’ordinador, els problemes de seguretat amb què es trobi –com ara virus o altres
programes malignes– són vitals per a la utilització del sistema i la seguretat de
les dades. El fet de treballar, com més va més, amb Internet, també agreuja la
vulnerabilitat.

Al llarg del cicle de vida d’un sistema operatiu es van trobant vulnerabilitats
importants que no s’havien tingut en compte, i els fabricants mateixos de pro-
gramari posen a disposició dels usuaris actualitzacions per tal de compensar les
deficiències.

Pel que fa als tipus d’actualitzacions, n’hi ha diferents nivells. Així, per exemple,
el sistema Windows XP pot utilitzar diversos tipus d’actualitzacions:

• Alta prioritat. Són les actualitzacions crítiques, les de seguretat, els service
packs i els paquets acumulatius de revisions.

• Programari (opcional). Són les revisions no crítiques per a aplicacions
com el Windows Media i el visor de Windows Journal.

• Maquinari (opcional). Són les revisions per a controladors i altres disposi-
tius de maquinari, com ara targetes de so, impressores, etc.

Les actualitzacions dels
sistemes Windows
s’ofereixen en forma de
pedaç de seguretat. En
sistemes GNU/Linux també
es disposa d’actualitzacions
del programari base.

Consulteu a la secció
“Adreces d’interès” del
web del mòdul, el Centre
de Descàrregues de
Microsoft, que conté
actualitzacions i pedaços
de seguretat que es
poden baixar.
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Historial d’actualizacions

En tot moment podeu visitar
Windows Update per conèixer el

vostre historial. Amb aquesta
opció, podreu veure quines

actualitzacions ja s’han aplicat,
en quines dates i quin ha estat el

resultat.

Reinstal·lació de les
actualizacions

En el procés de reinstal·lació del
sistema operatiu és important

tornar a instal·lar les
actualitzacions. Normalment

aquest procés requereix reiniciar
diverses vegades la màquina.

1.2.1 Actualització de Windows. Windows Update

El lloc web de Windows Update permet comprovar si es tenen instal·lades les
actualitzacions crítiques (figura 1.1). En el cas que no hi estiguin instal·lades, us
suggereix que les baixeu i les instal·leu posteriorment. Un cop fet aquest procés
prioritari, podreu comprovar quines són les actualitzacions que encara queden
pendents de baixar.

Figura 1.1. Windows Updates és l’apartat on es pot revisar l’historial de les actualitzacions

D’entrada apareix l’opció de fer la instal·lació ràpida o bé la personalitzada. La
primera opció és la més senzilla, i ens permet fer actualitzacions d’alta prioritat
fent un sol clic. El segon cas –la personalitzada– ens permet instal·lar tant les
actualitzacions més importants com també les opcionals, tot seleccionant-les una
per una.

En les versions Windows Vista i Windows 7, el Windows Update es troba inclòs
en el tauler de control. Per tal de buscar les actualitzacions, cal que accediu a
Inicia –> Tots els programes –> Windows Update.

Configuració d’actualitzacions automàtiques

Una vegada heu utilitzat Windows Update per actualitzar el sistema operatiu,
disposeu de l’eina servei d’actualitzacions automàtiques per mantenir-lo al dia.
La configuració, la fareu des d’Inicia –> Configuració –> Tauler de Control –>
Actualitzacions automàtiques. En Windows Vista i Windows 7, l’eina es troba
integrada amb l’aplicació Windows Update del Tauler de Control.
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La diferència entre les actualitzacions automàtiques i l’aplicació web del
Windows Update és que, en el primer cas, només ofereix actualitzacions
d’alta prioritat.

Figura 1.2. Actualitzacions automàtiques

En aquesta pantalla, haureu de triar una de les opcions disponibles:

• Automàtic (recomanat). En aquest cas, es configura un dia i una hora per
carregar i instal·lar les actualitzacions (figura 1.2). Recordeu que són les
actualitzacions crítiques. En acabat, us podeu despreocupar totalment de
les actualitzacions, ja que el sistema mateix busca les noves actualitzacions.
És recomanable configurar aquesta opció perquè s’activi cada dia.

• Descarregar automàticament. Ens demana que escollim el moment de la
instal·lació.

• Notificació. Aquesta opció ens avisarà quan hi hagi noves actualitzacions,
i ens permetrà seleccionar les que volem baixar i instal·lar.

En connectar-vos a Internet, el sistema operatiu envia informació al lloc web
Windows Update, el qual detecta si ens falta algun tipus d’actualització. En cas que
hi hagi algun error mentre es procedeix a baixar, un cop que es reprèn la connexió,
el procés continua a partir del punt en què la baixada havia quedat interrompuda,
i es fa en segon pla per no interferir amb altres baixades.

Una vegada feta la baixada, cal iniciar el procés d’instal·lació, tenint en compte
que si heu escollit l’opció automàtica, les noves actualitzacions s’instal·laran el
dia i l’hora que hàgiu escollit. En cas d’haver programat el procés per a una data

Els processos
d’actualització són molt
similars en versions més
actualitzades com Windows
Vista o Windows 7.
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Normalment, cada mes,
s’ofereixen noves

actualitzacions a Windows
Update.

Windows Vista i Windows
Server 2008 utilitzen el

mateix service pack a l’hora
d’actualitzar-se.

i una hora determinades i en aquell precís moment l’ordinador estigués apagat, la
instal·lació es farà quan es torni a iniciar l’ordinador.

Service Pack

Cada cert temps, Microsoft llança una sèrie de service packs, que són actualitza-
cions acumulatives. En el cas de Windows XP han aparegut fins a tres service
packs, mentre que en el cas de Windows Vista s’en poden trobar dos. Els sistemes
operatius Windows Server també utilitzen aquest tipus de paquet d’actualització.

Les actualitzacions per a Windows XP són les següents:

• Service Pack 1 (SP1). Va aparèixer l’any 2002 i va introduir la novetat
que permetia, de manera més visible, utilitzar l’opció Configurar accés i
programes predeterminats. També va afegir el suport per a USB 2.0 i LBA.

• Service Pack 2 (SP2). El 2004 es va alliberar aquest SP2, que –a
més d’incloure l’SP1– està especialitzat a donar més seguretat al sistema
operatiu. Les novetats que presenta són una nova interfície de tallafocs, la
millora del suport WIFI i Bluetooth.

• Service Pack 3 (SP3). Adreçat a fabricants d’ordinadors i al públic en
general, va ser alliberat el 2008. Inclou millores per al sistema Windows
XP i algunes característiques aparegudes en principi per al sistema operatiu
Windows Vista, com noves polítiques de seguretat per a xarxa, eines de
xifratge i la capacitat –adreçada a fabricants– de fer instal·lacions automa-
titzades (OEM) sense número de sèrie.

Les actualitzacions per a Windows Vista són les següents:

• Service Pack 1 (SP1). Apareix a principis de l’any 2008 juntament amb
el llançament de Windows Server 2008, tot emfasitzant el fet que els
dos sistemes utilitzarien el mateix nucli des d’aquesta versió. Introdueix
millores en el rendiment del sistema i la detecció de maquinari, i també
estàndards, com ara el sistema de fitxers exFAT, IPv6 en xarxes virtuals
privades i l’arrencada per mitjà d’EFI en lloc de BIOS, entre altres.

• Service Pack 2 (SP2). Fou posat a l’abast dels fabricants l’abril de 2009 i
quatre setmanes després al públic en general. L’SP2 no és acumulatiu, sinó
que cal instal·lar primer l’SP1. A més d’algunes correccions al sistema
i actualitzacions de seguretat actualitza la cerca del sistema a Windows
Search 4.0, afegeix suport per a Bluetooth 2.1 i enregistrament de discos
BluRay, a més d’altres millores en el suport de maquinari.

Fins al moment ha aparegut una actualització acumulativa per al sistema Windows
7:

• Service Pack 1 (SP1). Apareix la versió final el febrer de 2011. Donat que
el Windows 7 no ha presentat gaires problemes de rendiment, el Service
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Pack encara és opcional. Entres altres millores, aquesta actualització afegeix
suport al conjunt d’instruccions de 256 bits per a processadors i resol errors
amb l’àudio HDMI o la impressió de documents XPS.

1.2.2 Actualització d’Ubuntu Linux. Gestor d’actualitzacions

De la mateixa manera que per a Microsoft Windows, en sistemes GNU/Linux com
Ubuntu és convenient tenir el sistema amb les últimes actualitzacions de seguretat,
funcionalitat i rendiment instal·lades.

Aquesta actualització es pot fer fora de línia, però disposar de connexió a Internet
simplifica molt el procés. Concretament, Ubuntu disposa d’una eina anomenada
Gestor d’actualitzacions que s’encarrega de dur a terme aquesta tasca en un
sistema amb entorn gràfic.

Actualització del sistema

Per fer l’actualització del sistema, només hem de llençar l’aplicació Gestor
d’actualitzacions, i un cop el programa està en marxa, clicar al botó Instal·lar
actualitzacions.

Depenent de la configuració escollida per al programa, el gestor d’actualitzacions
(vegeu la figura 1.3) ens pot avisar del fet que es disposa d’actualitzacions per a
diversos programes o components del sistema operatiu. És possible configurar tant
la freqüència com quins components s’han d’actualitzar per defecte. Es pot també
indicar al programa que faci les actualitzacions en segon pla, sense intervenció
de l’usuari, de manera que tindrem el sistema en tot moment actualitzat. Com a
contrapartida, la utilització de la connexió a Internet serà més alta sempre que el
sistema s’estigui actualitzant.

Figura 1.3. Pantalla inicial del Gestor d’actualitzacions

El programa permet escollir quines actualitzacions volem aplicar i quines no.

Un cop en marxa el gestor, mostra una llista amb les actualitzacions disponibles,
separades per categories. Es pot forçar una comprovació de les actualitzacions

En altres sistemes, com els
derivats de Red Hat, podem
accedir a l’eina
d’actualització des de
Sistema -> Preferències ->
Actualitzacions de
programari.
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En un equip Linux Fedora,
l’eina utilitzada per

actualitzar el sistema
s’anomena preupgrade.

Un altra manera
d’actualitzar un ordinador és
reinstal·lant la nova versió a

sobre de l’anterior
mitjançant el suport òptic

corresponent.

disponibles en qualsevol moment mitjançant el botó “Comprovar”, si no volem
esperar a la planificació temporal que tinguem configurada. De la mateixa manera
si volem actualitzar l’equip en un moment determinat podem utilitzar el botó
“Instal·lar actualitzacions”, que començarà el procés de manera immediata, amb la
descàrrega i posterior instal·lació de les versions noves dels paquets de programari.

Per fer l’actualització des de terminal o en un equip servidor també podem fer-ho
mitjançant apt-get, amb els passos:

1. Refresc dels repositoris de programari: sudo apt-get update

2. Actualització de les aplicacions pròpiament dita: sudo apt-get upgrade

Les eines per actualitzar els programes des de consola són gairebé tan
diverses com les famílies de distribucions existents. Algunes de les més
utilitzades són: apt-get a debian/ubuntu, rpm a Red Hat i derivats, yast per a
openSUSE, yum a Fedora, urpmi per a mandriva, emerge a Gentoo, pacman
per a ArchLinux, pkgtool a Slackware, o mpkg a Agilia Linux.

Actualització de la versió

El mateix Gestor d’actualitzacions ens permet actualitzar el nostre sistema opera-
tiu a la versió immediatament superior d’aquest (per exemple de la versió 10.10 a
la 11.04), amb un procés similar a l’anterior.

Si el Gestor està configurat per donar-nos la possibilitat de fer aquest canvi de
versió, ens apareixerà en engegar-lo un missatge indicat que es troba disponible
una nova versió, com “La versió nova de l’Ubuntu 10.10 està disponible”. Només
hem de clicar el botó “Actualitza” i acceptar la instal·lació dels nous paquets que
convertiran el nostre sistema a la versió superior.

Si volem fer l’actualització des de terminal o en un equip servidor sense entorn
gràfic podem fer els passos:

1. Instal·lació del gestor d’actualitzacions per a terminal, si no està al sistema:
sudo apt-get install update-manager-core.

2. Edició del fitxer /etc/update-manager/release-upgrades configurant
Prompt=normal: sudo gedit /etc/update-manager/release-upgrades.

3. Execució de l’aplicació, seguint les instruccions que ens donarà per pantalla:
sudo do-release-upgrade -d.

4. En finalitzar el procés podem comprovar la versió d’Ubuntu que es troba
instal·lada: lsb_release -a.



Fonaments de maquinari 21 Instal·lació, configuració i recuperació de programari

1.2.3 Procés d’arrencada de sistema operatiu

Quan es dóna el cas que, per raons diverses, un usuari necessita instal·lar més d’un
sistema operatiu en un PC, cal tenir una manera eficient d’engegar cada un dels
sistemes.

En engegar l’ordinador, el BIOS (basic input output system) inicia el procés de
verificació per comprovar que tot –la pantalla, el teclat, la memòria RAM, els
perifèrics, etc.– funciona correctament. A continuació, es traspassa el control
del sistema al carregador d’arrencada, també anomenat bootstrap loader, que
s’encarrega de buscar el sector d’arrencada, que es troba al primer sector del disc
dur (encara que, també, pot estar en un disquet, CD, etc.), i de carregar-lo en
memòria. En el cas del disc dur, ocuparia els primers 512 bytes. Aquest sector
també s’anomena MBR (master boot record) i conté la taula de particions, una
taula en la qual s’especifiquen les particions, i, a més, un petit programa anomenat
IPL (gestor d’arrencada), que és l’encarregat d’arrencar una partició. En la figura
1.4 s’esquematitza aquest procés d’engegada.

Figura 1.4. Estructura de la gestió d’arrencada en un disc dur

La taula de particions és una estructura de dades que defineix la manera
com un disc dur pot estar dividit (recordeu que pot tenir fins a 4 entrades).
En aquesta taula s’especifiquen les particions del disc a partir dels camps
següents: indicador d’arrencada, inici de partició, indicador del sistema
operatiu i final de partició.

El carregador d’arrencada llegeix la taula de particions i verifica quina és la
partició activa. A continuació, es carrega el sector d’arrencada de cada partició.

Gestors d’arrencada

En cas que tinguéssim més d’un sistema operatiu, si voleu canviar l’ordre d’ar-
rencada, heu de canviar la partició activa (una opció poc encertada). Per evitar
aquest procés, hi ha els gestors d’arrencada, que ens ofereixen l’opció d’escollir
un sistema operatiu a partir d’un menú. Normalment, tenen seleccionat un sistema
operatiu predeterminat i un comptador de temps. Si, passat un temps establert, no
s’escull cap opció, el sistema predeterminat es carrega automàticament.

Recordeu que, sense la
taula de particions, el disc
dur no es podria utilitzar.

El sector d’arrencada

Cada partició primària conté un
sector d’arrencada situat al
principi de cada partició, a
excepció de les particions
esteses. Ocupa un total de 512
bytes d’espai i permet desar-hi
codi, que pot ser executat pel
sistema operatiu que resideix en
la partició.

Als annexos del material
web trobareu detallat el
procés de particionament
mitjançant el programa
Partition Magic.

Una vegada iniciat un
sistema operatiu, si voleu
fer-hi un canvi, heu de
reiniciar la màquina.
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Convé crear disquets d’inici
per recuperar el gestor quan

el MBR s’ha esborrat.

Instal·lació del carregador
d’arrencada

A l’hora d’instal·lar el
carregador d’arrencada en una
determinada partició cal tenir

present que, si penseu instal·lar
altres sistemes operatius, per

carregar-los prèviament s’haurà
d’arrencar des de la partició

d’arrencada i seleccionar després
el sistema operatiu.

El gestor d’arrencada de
Windows Vista i Windows 7,

Windows Boot Manager,
utilitza la base de dades
d’arrencada anomenada
BCD (boot configuration

data).

LILO és un altre gestor
d’arrencada similar al GRUB

però ja molt poc utilitzat.

El gestor d’arrencada permet mantenir diversos sistemes operatius en un
ordinador i alternar el procés d’arrencada: l’usuari escull aquest procés per
mitjà d’un menú que apareix a la pantalla.

Una condició cabdal que cal tenir en compte és que el gestor d’arrencada escollit
ha de ser adequat als sistemes operatius que ha de gestionar. Malgrat que els
gestors d’arrencada tenen les mateixes funcions, n’hi ha de diferents menes:

• Gestors d’arrencada que s’instal·len obligatòriament en el MBR.
Aquest tipus de gestors instal·len en primer lloc els arxius propis del
programa en una partició del disc dur, mentre que el gestor s’instal·la en
el MBR. Dins d’aquest grup de programari, trobareu el gestor BootMagic.

• Gestor d’arrencada Windows. A l’hora d’instal·lar un sistema operatiu
Windows es generen una sèrie d’arxius: ntldr, ntdetect.com i boot.ini
(aquest darrer és l’arxiu del selector d’arrencada). En fer la instal·lació de
Windows 2000 o XP, es crea un arxiu boot.ini en la partició activa. El
programa NTLDR (gestor d’arrencada) llegeix l’arxiu boot.ini. Si hi ha
més d’un sistema operatiu, us permetrà seleccionar-ne un. En cas de no triar
cap opció, es carrega, de manera predeterminada, l’últim que es va instal·lar.
El fitxer boot.ini, que les darreres versions de Windows –Windows Vista i
Windows 7– ja no utilitzen, és un arxiu que consta de dues parts: boot.loader
i operating system.

• Gestor d’arrencada des de Linux: GRUB Aquest gestor d’arrencada es
pot instal·lar en diferents llocs:

– Al sector d’arrencada d’un disquet (/dev/fd0).

– Al sector d’arrencada d’una partició de Linux.

– Al master boot record del primer disc dur.

– Al sector d’arrencada d’un llapis USB.

Aspectes de la instal·lació de Windows i Linux en una mateixa màquina

El millor, quan es vol instal·lar Windows i Linux en una mateixa màquina, és instal·lar
primer Windows i deixar Linux per al final. És aconsellable utilitzar GRUB com a gestor
d’arrencada; tot i que actualment (amb el Windows Boot Manager) també és possible
utilitzar el gestor d’arrencada de Windows.

Si teniu un sistema operatiu com Windows XP instal·lat, en fer la instal·lació del GRUB
al MBR, cal impedir que Windows XP arrenqui, i en cas que ja tingueu instal·lat Linux i
instal·leu un sistema operatiu Windows a posteriori, correu el risc d’eliminar el GRUB del
MBR.

En cas de tenir només Linux, l’opció més correcta és instal·lar el GRUB al MBR. La
configuració del GRUB es fa en /boot/grub/menu.lst; però, en comptes d’editar-lo
manualment, hi ha una sèrie d’interfícies que faciliten aquesta feina a l’usuari. La majoria
de distribucions proporcionen un assistent durant la instal·lació.
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1.3 Utilitats de sistema

Quan instal·leu un sistema operatiu de qualsevol tipus, aquest porta integrades les
seves eines pròpies d’administració i configuració.

Les eines d’administració o utilitats de sistema permeten configurar
diversos aspectes del comportament del sistema, accedir a la configuració
dels dispositius perifèrics, modificar l’aparença de l’escriptori i tota classe
de personalitzacions.

En els sistemes Windows, aquestes eines d’administració es troben centralitzades
al Tauler de Control de Windows, mentre que altres sistemes poden tenir
enfocaments diferents a aquest concepte.

El casos de GNULinux i Mac OS X*

La distribució openSuse de GNU/Linux disposa de l’eina YaST, mentre que en altres
distribucions com Debian és necessari accedir a aplicacions individuals per configurar cada
aspecte del sistema. El sistema Mac OS X, per la seva banda, també disposa d’un tauler
de control centralitzat.

Malgrat disposar d’aquestes eines, hi ha un gran nombre d’eines de tercers que
permeten configurar el comportament del sistema. La taula 1.1 presenta una
classificació de les eines d’administració de sistema.

Taula 1.1. Eines d’administració de sistema

Windows Linux Descripció

Windows Update
Add/Remove programs

APT-get, Aptitude
pm, urpmi, yast, yum
portage, Synaptic

Instal·lació i desinstal·lació de
programes

ActiveSync SynCE Sincronització amb dispositius
Windows Mobile

Google Desktop Google Desktop
Beagle, Recoll

Cerca local

Norton Partition Magic QTparted, GParted
Palimpsest (en desenvolupament)

Particionament de discos

Disk Size Explorer File Light
Konqueror

Analitzadors d’ús de disc

WinMerge
SyncToy

Meld
Unison
Synkron
Rsync

Sincronització de fitxers

WinRunner xautomation Automatització d’aplicacions

7-Zip, Winzip, Winrar Karchiver, File Roller, Ark
hjsplit, eines de terminal

Compressors

chkdsk fsck Comprovació del sistema de
fitxers

Daemon Tools mount, GMount-ISO Muntatge d’imatges ISO

Els programes de prova es
poden avaluar durant un
temps abans de comprar-ne
una llicència.
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Forats de seguretat

Els virus són programes que
s’introdueixen en el nostre

sistema de diverses maneres. Els
sistemes antics tenen forats de

seguretat que els fan més
vulnerables a aquests atacs, per

la qual cosa cal mantenir
actualitzat tant l’antivirus com el

sistema operatiu.

1.3.1 Eines bàsiques de seguretat

Depenent de la importància de les dades que conté un equip, o dels serveis que
estigui donant als usuaris (si és un servidor web, de fitxers o altres) és important
que la informació continguda tingui mecanismes que n’evitin la pèrdua.

Aquestes eines tenen un caràcter preventiu en el millor dels casos, ja que quan
es vol recuperar informació després d’haver-la perdut, és possible que es pugui
fer parcialment, però el més habitual és que part de les dades s’hagi perdut sense
remei.

Les eines preventives a l’hora de salvaguardar la informació es poden classificar
en:

• Eines contra el programari maliciós (antivirus, espies)

• Eines de tallafoc (firewall).

Eines de neteja de programari maliciós

Un virus és un programa fet intencionadament per un programador, que es
basa en la capacitat de copiar-se ell mateix i actua quan s’executa o quan es
donen una sèrie de condicions. El seu objectiu és produir, en el nostre equip,
efectes nocius. Una vegada el virus s’ha introduït en l’ordinador, es col·loca
en llocs en què es pot executar sense el coneixement previ de l’usuari.

Cada dia es descobreixen nous virus i les empreses distribuïdores de programari
antivirus ofereixen a l’usuari actualitzacions per defensar-se dels últims virus
apareguts. Per aquesta raó cal actualitzar l’antivirus de manera habitual.

Els virus poden causar danys en el sistema, tant en el programari com en el
maquinari. En el primer cas, els virus provoquen la modificació de programes
perquè deixin de funcionar, la modificació de les dades, la supressió de programes
i l’alentiment del sistema. Si el virus ataca el maquinari, pot arribar a esborrar el
BIOS.

Els principals mitjans de propagació dels virus són:

• Internet, perquè les possibilitats que ofereix d’obtenir informació, enviar,
rebre i baixar fitxers... són també altres tantes possibilitats perquè els virus
entrin al nostre equip.

• Les unitats d’emmagatzematge, perquè en aquestes unitats hi pot haver
informació desada que és utilitzada d’un equip a un altre.

• Les xarxes d’ordinadors, perquè en haver-hi comunicació entre diferents
ordinadors, es facilita l’intercanvi d’informació entre els equips. Si alguna
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part d’aquesta informació està infectada i s’envia, el receptor també s’infec-
ta.

Els principals símptomes que adverteixen de la possible presència de virus són:

• Canvi de data o hora dels arxius

• Alentiment del sistema

• Missatges d’error no habituals

• Canvis en la longitud dels programes

• Error en l’arrencada l’equip

• Canvi d’aspecte de la pantalla: missatges inesperats, canvis d’icones a
l’escriptori

Els virus tenen una sèrie d’ubicacions des de les quals esperen el moment
d’infectar el sistema. Aquestes ubicacions són:

• La memòria principal. Els virus es col·loquen en la memòria principal
i esperen que s’executi algun programa. Aquests virus s’anomenen virus
residents.

• El sector d’arrencada. Tant en el disc dur com en els disquets, hi ha el
sector d’arrencada, que desa la informació del format del disc i de les dades
emmagatzemades. Algunes vegades, aquesta secció conté un programa que
permet arrencar l’ordinador.

• Els documents amb macros. Es tracta de documents de les aplicacions que
tenen algun tipus de llenguatge de macros. Aquestes macros poden formar
part del document (text, full de càlcul o bases de dades).

Es pot fer una classificació d’aquest tipus de programari maligne en funció del
mitjà i de les tècniques que utilitza. Així els principals tipus de virus són:

• Els virus residents. Aquests virus es localitzen en zones de la memòria
RAM. Esperen que s’executi un fitxer per tal d’infectar-lo.

• Els virus de sobreescriptura. Aquests virus, quan infecten un arxiu, no hi
respecten la informació que pugui contenir, i es pot perdre totalment.

• Els virus d’acció directa. En aquest cas, l’objectiu del virus és replicar-se,
és a dir, crear còpies d’ell mateix i propagar-se als fitxers o carpetes.

• Els virus de boot. La finalitat d’aquests virus és infectar les unitats de
disc: ja sigui disc dur o disquets que tenen una secció anomenada sector
d’arrencada.

Cadena sospitosa

Quan es troba una cadena
sospitosa de pertànyer a un virus,
però no està classificada com a
tal, es continuarà rastrejant en el
sistema la presència de cadenes
iguals, ja que una de les missions
dels virus és reproduir-se en
diferents parts del disc dur.
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Eliminació de programes
espia

En cas de detectar programari
espia, si el voleu eliminar, heu de

saber que probablement el
programa que l’acompanyava

deixarà de funcionar, mentre que
si desinstal·leu aquesta aplicació,
probablement l’espia continuarà

funcionant.

La baixada dels espies té
lloc pel fons perquè l’usuari

no se n’adoni.

• Virus d’enllaç o de directori. Quan es treballa amb un arxiu, el sistema
operatiu coneix on ha d’anar a buscar la informació, ja que a cada arxiu se
li assigna una adreça. Els virus modifiquen aquestes adreces de manera que
l’ordinador és incapaç de localitzar el fitxer perquè l’adreça és incorrecta.

Els antivirus són un tipus de programari que permet analitzar la memòria, les
unitats de disc i altres elements de l’ordinador a la recerca de virus. En cas de
trobar virus, de manera automàtica o manual, el programari antivirus produirà
una finestra d’alerta que notificarà que ha trobat un virus, i preguntarà a l’usuari
si vol netejar l’arxiu. En altres ocasions, s’esborrarà l’arxiu sense avisar.

Entre d’altres sistemes, els antivirus utilitzen el mètode heurístic, que
consisteix a buscar, en el sistema, cadenes de codi que siguin similars
als virus. Si reconeix aquestes cadenes, n’informa i sol·licita permís per
eliminar-les o, a vegades, les esborra de manera automàtica.

En el mercat, hi ha un gran nombre de distribuïdors d’antivirus. Gairebé tots
els fabricants ofereixen una versió de prova que es pot baixar, com per exemple:
McAffee, Panda Software, Symantec, Trend Micro i AVG, entre d’altres. A la
taula 1.2 podeu veure alguns exemples de programes antivirus i antiespies en els
entorns Windows i Linux.

Taula 1.2. Aplicacions antivirus i antiespies

Windows Linux

Windows Security Essentials ClamAV

Norton/McAfee Antivirus AVG Antivirus

Windows Defender, ClamWin, AVG, AntiVir Avast Home
for Linux

Els espies són aplicacions que s’instal·len als ordinadors, algunes vegades amb
el coneixement dels usuaris i, d’altres, sense el seu consentiment. Aquests
programes es dediquen a recopilar informació del sistema per enviar-la després
per mitjà d’Internet normalment a empreses de publicitat.

Hi ha una sèrie de senyals que permeten la detecció de programari espia:

• Les pàgines d’inici i de cerca del navegador canvien.

• S’obren finestres emergents, fins i tot sense estar connectats a la xarxa.

• La navegació per la xarxa és com més va més lenta.

• Apareixen botons a la barra d’eines del navegador, que no es poden treure.

L’entrada d’aquest tipus de programari es pot produir durant la visita a llocs
web determinats que impliquen l’ús d’Active, de JavaScript o de galetes, que
acompanyen algun virus o troià; o poden arribar amb la baixada de programes
gratuïts en què, un cop acceptades les condicions d’ús (normalment en idioma
anglès), accepteu la instal·lació de programari espia.
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La funció del programari espia és recopilar informació que anirà a parar
als servidors. Després, alguns proveïdors oferiran els seus productes per
mitjà del correu. Aquest procés produeix un alentiment en la velocitat
del sistema, ja que utilitza força recursos. També pot provocar bloquejos
i pèrdues de connexió a Internet.

Atesa la seva varietat, els programes espia es poden classificar principalment en
els tipus següents:

• Keylogger. Són programes que permeten monitorar el que l’usuari ha
teclejat, tant noms d’usuaris com contrasenyes, codis secrets, números de
targetes de crèdit, comptes de banc, etc.

• Dialer. Són connexions telefòniques a números d’alt cost, sense que l’usu-
ari se n’assabenti. Apareixen emmascarades com una connexió gratuïta a
determinats tipus de pàgines web: eròtiques, jocs, etc.

• Hijacker. Són un tipus de rutines que permeten canviar les pàgines d’inici
del navegador, de cerca... de manera diferent al que vol l’usuari.

• Tracking cookies. Són programes de text que permeten identificar visites
reiterades a una mateixa pàgina web, amb la finalitat d’enviar publicitat de
manera personalitzada.

• Adware. És un programari que fa aparèixer publicitat mentre esteu utilit-
zant l’ordinador.

• BHO. Els browser helper object o “assistents del navegador” són connectors
dels navegadors. Se solen carregar en clicar sobre un enllaç determinat, i
s’executen cada vegada que s’obre el navegador. Poden estar visibles com
a barres d’eines del navegador, o romandre ocults alhora que fan una sèrie
d’operacions sense coneixement de l’usuari.

• WebHancer. És un programari que recull informació dels hàbits de l’usuari
en les visites a Internet, com el temps de connexió, etc.

• HotBar. És un programa que recull informació sobre les pàgines web
visitades i la informació sol·licitada als cercadors.

La funció del programari antiespia consisteix a revisar el sistema, i en
cas de detectar programes espies, eliminar-los d’una manera similar a com
s’eliminen els virus amb els programes antivirus.

En el ventall de programari antiespies destaquen SpywareGuard, Ad-ware, Spybot,
SpySwepper i AntiSpyware, entre d’altres (vegeu taula 1.2).

Funcions del tallafocs

El tallafocs controla també
l’entrada de virus o connexions
de dubtosa finalitat en un equip
informàtic, i evita que el sistema
quedi infectat i, per tant, afegeix
una capa de seguretat prèvia als
antivirus.
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Els programes gratuïts es
poden copiar i utilitzar

sense limitacions, però no
sempre són de codi obert.

Tallafocs

Un tallafocs (firewall en anglès) és una part d’un sistema informàtic o xarxa
que ha d’estar dissenyat per bloquejar l’accés no autoritzat a l’interior del
sistema, alhora que permet les comunicacions autoritzades.

La funcionalitat dels tallafocs inclou permetre, limitar, xifrar o desxifrar el tràfic
de dades entre dos segments de xarxa, sobre la base d’un conjunt de normes
preestablertes i altres criteris de seguretat.

Els tallafocs poden ser implementats en maquinari, programari o una combinació
de tots dos. S’utilitzen amb freqüència per evitar que els usuaris d’Internet
no autoritzats tinguin accés a xarxes privades connectades a Internet, sobretot
intranets o xarxes d’àrea local (LAN). Tots els missatges que entrin o surtin de
la intranet passen a través del tallafocs, que els examina, i bloqueja tots aquells
que no compleixen els criteris de seguretat especificats.

A la taula 1.3 trobareu alguns dels tallafocs que es poden trobar actualment.

Taula 1.3. Aplicacions de tallafocs

Windows Linux

Tallafocs integrat de Windows Guarddog

ZoneAlarm Firestarter

Sygate SPF GUFW, Netfilter/iptables

1.3.2 Eines de còpia de seguretat

Les còpies de seguretat serveixen per desar, en un lloc segur, la informació
sensible referida a un sistema per tal de recuperar-la, posteriorment, en cas
de necessitat.

El fet de disposar de còpies de seguretat, tant del sistema operatiu, com del
programari de controladors, i del programari auxiliar i de treball, i també de les
dades més actuals possibles, permet prevenir la pèrdua d’informació mitjançant la
utilització de diverses eines, i per tant facilita la recuperació de les dades.

Quan hi ha una fallada o s’ha de substituir un mitjà d’emmagatzematge principal
d’un sistema, si no es pot fer una còpia directa des del mitjà substituït, s’ha de
poder restablir tot el programari, fent-ne una nova instal·lació i recuperar les
dades a partir de la còpia de seguretat.

Tota la informació de les configuracions del maquinari i del programari ha de
constar en el registre del maquinari. La informació referida a la configuració de
la seguretat de les dades ha de ser en el registre d’administració que ha de tenir
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l’administrador dels sistemes.

Cal disposar de mitjans de salvaguarda i d’un protocol adequat per prevenir
desastres o, si més no, per minimitzar-ne els efectes. Sempre cal disposar del
següent:

• Informació de la configuració del maquinari.

• Original o còpia de salvaguarda del sistema operatiu instal·lat.

• Informació de la configuració del sistema operatiu.

• Original o còpia de salvaguarda del programari controlador dels dispositius.

• Original o còpia de salvaguarda del programari auxiliar i de treball.

• Informació de la configuració del programari.

• Còpia de seguretat dels documents i dades importants, el més actualitzada
possible.

• Informació de la configuració de seguretat de les dades.

Per tal de tenir actualitzades les còpies de seguretat de les dades, cal que la política
de còpies utilitzada inclogui tant el mètode com les dades que s’han de desar, i la
periodicitat amb què s’han de fer les còpies.

Els protocols més habituals donen lloc a diferents tipus de còpies de seguretat:

• Còpia total. Consisteix en una còpia completa de totes les dades principals.
Requereix molt d’espai d’emmagatzemament i força temps.

• Còpia diferencial. Consisteix a copiar només les dades que han estat
modificades respecte a la còpia total anterior. Els requisits d’espai i temps
són menors. Per restablir una còpia diferencial, és necessari restablir,
prèviament, la còpia total en què es basa. Per tant, per restablir la còpia
es necessita més temps. Una còpia diferencial pot substituir una altra còpia
diferencial més antiga sobre la mateixa còpia total.

• Còpia incremental. Consisteix a copiar nomes les dades que han estat
modificades respecte a la còpia incremental anterior. Els requisits d’espai
i el temps per fer-la són crítics. Per restablir una còpia diferencial és
necessari restablir, prèviament, la còpia total en què es basa i totes les còpies
incrementals anteriors en ordre cronològic. Per tant, per restablir la còpia,
cal esmerçar-hi més temps. Si es perd una de les còpies incrementals, no és
possible restaurar ja una còpia exacta de les dades originals.

Hi ha dos procediments per fer còpies de seguretat actualitzades. Per tal
de mantenir una còpia d’una instal·lació, tant del sistema operatiu com del
programari, en equips destinats a un ús general –com, per exemple, estacions de
treball en què totes tenen el mateix sistema i els mateixos programes–, es fa el que
s’anomena imatge de disc, que consisteix a desar tota la informació d’un disc en

Podeu consultar en els
annexos del web del
mòdul el procés de
“Restauració a un estat
anterior” inclòs en les
versions de Windows a
partir de XP.
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Podeu baixar tot tipus de
programari des dels

portals Sourceforge i
Softonic, que trobareu als

materials web del mòdul.

un arxiu comprimit, a fi de, posteriorment, tornar a abocar aquesta informació al
mateix disc o a un altre disc de característiques semblants, i recuperar d’un cop
tant el sistema com el programari.

També es pot fer el que s’anomena una clonació; és a dir, a partir del sistema
operatiu i el programari contingut en un disc, fer una còpia exacta (clon) a un altre
disc, de manera que també es recupera, d’un cop, tant el sistema com el programari.
De totes maneres, tant la imatge de disc com el clonatge no preserven les dades,
els documents i la informació dels programes, que s’han de continuar desant a
banda per mitjà d’un sistema de còpies de seguretat.

Hi ha diverses eines per fer còpies de seguretat en equips domèstics i per fer
clonatge de discos (comercials o de codi lliure), algunes de les quals es poden
consultar a la taula 1.4.

Taula 1.4. Aplicacions de còpia de seguretat i clonatge

Windows Linux funció

Veritas Backup Exec
Centre de còpies de seguretat
Windows
Cobian Backup

UniSon
Veritas Netbackup
Konserve
Back in time
Amanda

Còpia de seguretat

Norton Ghost Partition Image
g4u, Mondo, dd

Clonatge de discos

1.3.3 Monitorització i optimització del sistema

En un equip amb el sistema operatiu tot just instal·lat, se li suposa un funcionament
correcte. Però això no sempre es produeix, ja que es poden fer ajustaments en la
configuració que permetin un millor rendiment de l’equip.

D’altra banda, l’ús d’un sistema comporta gairebé sense remei un deteriorament
en les seves prestacions, a causa de la instal·lació i desinstal·lació de programes, la
fragmentació progressiva del disc dur, els errors en el sistema d’arxius, etc. Encara
que aquest és un problema tradicionalment conegut en entorns Windows, és comú
a tots els sistemes operatius, i per tant comporta la necessitat de fer avaluacions
periòdiques del rendiment del sistema, per tal d’optimitzar-ne el funcionament.

L’optimització d’un sistema implica la mesura del seu rendiment, el disseny
de mesures de rectificació de les errades (si escau), i també la implementació
i comprovació d’aquestes mesures.

Una manera molt utilitzada per conèixer el rendiment relatiu d’un equip és la
realització de comparatives, també conegudes com a benchmarks, que també
s’utilitzen durant un procés de decisió, és a dir, si hem de triar un component
entre dues o més alternatives.
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El benchmarking es basa en la realització de comparatives d’uns
components amb altres per avaluar-ne la qualitat relativa.

A meś de per comprovar el funcionament de l’equip, la realització d’una operació
de benchmarking pot prendre sentit també quan ens trobem en el moment de
consolidar una decisió de muntatge, per exemple: hem muntat un prototipus i
hem de decidir si el volem passar a la producció en cadena. Això ens permet tenir
en compte:

• Com maximitzem el rendiment dins d’un preu donat.

• Com minimitzem els costos per arribar a un rendiment mínim.

• Com obtenim la millor ràtio rendiment/cost (dins uns requisits de preu o
rendiment).

De manera general, el procediment de benchmark, que inclou la comparació i
interpretació dels resultats, seguirà les etapes següents per tal que el procés sigui
d’utilitat:

1. Primer que res, cal identificar els nostres objectius de comparació. Què
volem comprovar exactament? De quina manera ens ajudarà el procés de
benchmarking a prendre decisions? Quant temps i recursos estem disposats
a posar en aquest procés?

2. S’han d’utilitzar eines estàndard, ben comprovades i en versions actualitza-
des.

3. Es faran les proves component a component i comparant-los amb dispositius
coneguts.

4. Cal verificar els resultats obtinguts sempre que sigui possible. Feu les proves
més d’una vegada i comproveu els resultats de configuracions similars.

5. Si s’han obtingut resultats que semblen fora de lloc, cal demanar ajuda o
comprovar que s’han fet tots els passos correctament.

Eines de benchmark

Per a fer aquestes proves necessitarem instal·lar en la màquina eines de bench-
marking, que permeten fer una sèrie de tests i situar els equips avaluats dins una
escala relativa respecte a altres equips similars. En general les eines de benchmark
són programes que s’instal·len com una aplicació clàssica. Normalment generen
una sèrie de tests, que poden ser individuals o bé de grup, com velocitat d’escrip-
tura en memòria, velocitat de CPU, nombre d’imatges per segon, etc.

Per a comprovar el
funcionament d’un sistema
objecte de prova, cal
assegurar-se que la
instal·lació és completa i
que disposa de tots els
controladors o drivers
corresponents.
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Consulteu l’apartat
“Configuració, diagnòstic i

interconnexió d’equips”
per trobar-hi informació

sobre eines de diagnòstic
en entorns Windows i

GNU/Linux.

Vegeu, en els “Annexos”
del web del mòdul, un

enllaç a un manual
d’instruccions de consola

GNU/Linux, amb
l’explicació d’ordres
relacionades amb la

informació de maquinari,
com lshw, lspci o lsusb,

entre altres.

Synaptic i Yast

Un gestor de paquets és el
mètode per instal·lar programes

en sistemes GNU/Linux. Dos
dels més utilitzats són el

Synaptics (Debian/Ubuntu) o el
Yast (OpenSuse).

Els bechmarks sintètics (syntethic benchmarks) mesuren la capacitat
màxima d’aspectes específics d’un sistema mitjançant càlculs o proves
repetitives, mentre que els benchmarks d’aplicacions (application
benchmarks) mesuren el rendiment de programes reals.

En el manteniment d’un equip, a l’hora de fer-ne una anàlisi i obtenir el màxim
d’informació, disposem també d’una sèrie d’eines que ens permeten generar
resums dels components de maquinari i programari de l’equip, on es detallen les
característiques dels sistemes operatius instal·lats, dels programes, dels compo-
nents de maquinari (memòria, CPU, targetes), dels controladors, etc.

Alguns d’aquests programes de diagnòstic també ens permeten fer comparatives
entre el nostre ordinador i d’altres equips amb determinades prestacions -placa
base, disc dur, sistema operatiu, etc.- i també mesurar el rendiment i verificar que
el sistema funciona de manera òptima. Generalment disposen de la possibilitat de
fer comparatives de components i donar una puntuació per al component mesurat
que ens donarà una idea del seu valor respecte a altres.

Els programes de diagnosi per a Windows, com Everest Home, SiSoft Sandra o
altres similar, inclouen habitualment mòduls que permeten fer benchmarks dels
components de maquinari i programari. Quant als sistemes GNU/Linux, algunes
de les eines que es poden utilitzar són el paquet Hardinfo, el programa Phoronix
Test Suite, o els reculls d’eines Linux Benchmark Suite i Linux Benchmarking
Toolkit.

L’entorn Linux, malgrat la major dificultat d’ús tradicional, disposa d’algunes
eines de benchmark amb interfície d’usuari gràfica que faciliten la feina als menys
familiaritzats amb l’entorn de consola.

El paquet Hardinfo, a més de disposar de capacitats de diagnosi, també permet
fer comparatives de components. Els benchmarks que es poden fer, relacionats
amb el rendiment de la CPU i l’FPU (unitat de coma flotant), són:

• CPU ZLib.

• CPU Fibonacci.

• CPU MD5.

• CPU SHA1.

• CPU Blowfish.

• FPU Raytracing.

El recull de programes Phoronix Test és un paquet o suite de proves molt utilitzat
en l’entorn Linux, amb una gran quantitat de tests que s’hi poden instal·lar.

Aquest paquet o suite es pot instal·lar en la majoria de distribucions del Linux i
també en l’OpenSolaris i altres sistemes operatius derivats de l’UNIX BSD. Un
cop s’ha descarregat el Phoronix Test Suite i s’han instal·lat les dependències
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necessàries, podeu començar a utilitzar aquest programari immediatament. Per
tant, si esteu treballant amb un CD autònom i disposeu del paquet d’instal·lació,
podeu fer les proves de rendiment des d’aquest entorn.

Com la major part de programes en entorn Linux, aquest programari pot funcionar
exclusivament des de la consola d’ordres, però també té un entorn gràfic que en
facilita l’ús.

Funcionament de Phoronix Test Suite.

Un cop el programa es troba instal·lat en el servidor, hi ha la possibilitat de descarregar
els tests que ens interessin, aprofitant el gestor de paquets corresponent a la distribució
utilitzada. Un cop descarregats es poden fer aquests tests i comparar-los amb la base de
dades mundial de Phoronix.

En la pestanya Available tests podem seleccionar els diversos tests per veure’n més
informació. La instal·lació només requereix prémer el botó Install i esperar fins que s’hagi
completat. Un cop fet això, podem executar el test seleccionat Run/Benchmark.

Quan el test ha estat completat, tornarà a aparèixer la interfície gràfica (figura 1.5). Clicant
sobre els botons de la part superior, podem obrir els resultats del test mitjançant un
explorador web. Depenent del test, podrem comparar immediatament els resultats amb
un conjunt de sistemes de referència. Si és així, se’ns mostrarà una llista de sistemes
comparables, de manera que només haurem de clicar-hi per a veure la comparació de
rendiment. També tenim la possibilitat de comparar amb els resultats de la base de dades
global.

D’altra banda, també podem utilitzar la distribució PTS Desktop Live, en la qual
ja disposem d’un sistema Linux funcional i el paquet o suite de proves instal·lada
i llesta per a funcionar mitjançant la seva interfície gràfica (figura 1.5). Un cop
arrencat el sistema hi podem accedir des del menú de sistema i començar a testejar
el sistema. Quan aquesta distribució en viu hagi arrencat, i després d’acceptar
l’acord de garantia, el paquet o suite s’arrencarà en el seu entorn gràfic. Disposem
d’aproximadament cinquanta tests preinstal·lats en el DVD autònom, que en tot cas
són programari gratuït.

Figura 1.5. Utilització de la interfície gràfica de l’eina Phoronix Test Suite per generar
informes HTML

Per planificar la capacitat
d’un servidor s’utilitzen
altres eines de benchmark
com SPEC, Linpack, o TPC.
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Podem trobar altres eines, a més de les comentades, les quals disposen d’una
interfície gràfica que en simplifica l’ús en gran manera; i podem trobar algun
altre recull d’eines utilitzables de consola d’ordres, que permeten fer proves de
rendiment al nostre sistema GNU/Linux.

• Linux Benchmark Suite (LBS). L’objectiu d’aquest recull d’eines és
proporcionar una col·lecció d’eines àmplia, tant en mesuraments sintètics
com d’aplicacions, i també informació i eines per a utilitzar els benchmarks.
Inclou prop d’una cinquantena d’eines que mesuren tota classe de paràme-
tres en el sistema.

• Linux Benchmarking Toolkit (LBT). Aquest recull d’eines de benchmark
intenta ser una tria de les cinc eines necessàries per caracteritzar el rendi-
ment d’un sistema, incloent-hi la mesura del rendiment del processador i de
l’entorn gràfic.

1.3.4 Gestió de discos. Fragmentació i partició

Quan inicieu el procés d’instal·lació d’un o de diversos sistemes operatius, cal
pensar bé com organitzeu el disc dur, ja que depenent de la mida i del tipus de
sistema operatiu creareu diferents particions. Per tant, cal valorar prèviament quin
és el sistema o els sistemes més adients, quina capacitat ocupen i quin tipus de
sistema de fitxers suporten.

Formatar un disc dur

Interior d’un disc dur

L’acció de formatar un disc dur implica crear una estructura bàsica del disc dur
que permetrà organitzar la informació de tal manera que el sistema operatiu pugui
utilitzar la que hi deseu. També es crea una taula d’assignació de fitxers en què
s’inclou informació sobre els directoris i els arxius. Hi ha diferents maneres de
formatar, que depenen del sistema de fitxers que utilitzeu; així, hi ha tipus com ara
FAT16, FAT32, NTFS, VFS i swap entre d’altres.

Sistemes d’arxius

Un sistema d’arxius és una estructura que permet emmagatzemar i
organitzar fitxers d’ordinador i les dades que contenen, per tal de facilitar-ne
la localització i l’accés. Aquesta estructura es crea quan formateu la partició.

Hi ha diferents sistemes d’arxius i, molts cops, un mateix sistema operatiu és capaç
de reconèixer múltiples sistemes d’arxius. Els principals són: FAT16, FAT32,
NTFS i EXT3-4:



Fonaments de maquinari 35 Instal·lació, configuració i recuperació de programari

1) FAT16 (FAT de 16 bits)

Aquest sistema d’arxius es basa en una taula d’assignació d’arxius o FAT, que
farà d’índex i que, com a conseqüència de la fragmentació d’arxius, us ajudarà a
localitzar-los.

Windows 95 treballa amb el sistema d’arxius FAT, sigles que signifiquen file
allocation table.

Les principals limitacions d’aquest sistema són els noms d’arxius curts que pot
gestionar, fins a 2 GB, i l’elevada fragmentació. I, com a aspectes positius, cal
esmentar la compatibilitat amb diferents sistemes operatius.

2) FAT32 (FAT de 32 bits)

El sistema FAT32 permet treballar amb particions superiors a 2 GB. Una altra
característica és que la mida de cada bloc és molt més petita, i això facilita que
s’aprofiti millor l’espai.

Amb el sistema FAT32 s’instal·la normalment Windows 98/Windows ME. El
sistema FAT32 es pot utilitzar en discos amb capacitat des de 512 MB fins a 32
GB.

3) NTFS

Aquest sistema va ser dissenyat per Microsoft per a una sèrie de sistemes operatius
Windows NT. Es tracta d’un sistema més segur i eficient que el sistema d’arxius
FAT. S’hi han incorporat funcions de comprensió i xifratge de fitxers. NTFS es
pot utilitzar en discos amb capacitat fins a 2 TB. NTFS és el sistema d’arxius que
permet utilitzar totes les característiques de seguretat i protecció d’arxius a partir
del Windows NT (Vista, 7...).

4) EXT3-4

El sistema d’arxius EXT3 és una versió millorada de l’EXT2, que proporciona
una integritat superior de les dades si es produeix un tancament brusc del sistema,
i EXT4 ha continuat afegint funcionalitats als seus predecessors.

Els EXT3 i 4 són utilitzats pels sistemes operatius Linux.

5) HFS+

HFS Plus o HFS+ és un sistema d’arxius desenvolupat per Apple Incorporated,
creat per reemplaçar el més antic HFS (Hyerarchical File System). S’utilitza per
als ordinadors Mac i també per al formateig dels reproductors multimèdia iPod.
Permet arxius molt més grans (fins a 16 exbibytes) que el seu predecessor (blocs
direccionables de 32 bits en lloc de 16) i utilitza Unicode per al nom dels arxius,
fet que permet noms d’arxiu de fins a 255 lletres.

Un exbibyte és una unitat
d’emmagatzematge
d’informació corresponent a
260 bytes, que és el valor
binari més proper a 1
exabyte (1018 bytes).
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Instal·lació d’un sistema
operatiu

Quan s’instal·la un sistema
operatiu cal tenir en compte la

creació de la partició, la
instal·lació del sistema operatiu

–el formatatge de la partició i
còpia d’arxius– i l’activació de la

partició.

Les particions esteses

Les particions esteses són
particions primàries que es

poden subdividir en múltiples
particions lògiques per

sobrepassar el límit de quatre
particions d’un equip basat en

l’estàndard IMB PC.

Master boot record

Les particions se situen en el
primer sector del disc dur.

Sempre cal definir una partició
activa, que és aquella amb què
engegareu la màquina. Aquest

programa d’inicialització
s’anomena master boot record.

Particions

Un disc dur ha de tenir, com a mínim, una partició. Les particions permeten dividir
una unitat física, que és el disc dur, en diverses unitats lògiques. La partició pot
contenir la totalitat de l’espai del disc dur o només una part. En conseqüència,
d’un sol disc, n’aconseguim diversos.

Les particions del disc dur milloren l’organització de les dades i permeten
tenir més d’un sistema operatiu instal·lat en un mateix disc, sense
desaprofitar-ne l’espai disponible.

Cada partició té el seu sistema de fitxers propi, és a dir, una manera pròpia
d’organitzar i localitzar la informació. Per exemple, Windows 98 utilitza el sistema
FAT32, i Windows 2003 Server utilitza particions NTFS.

A l’hora d’escollir el tipus i la mida de les particions, haureu de tenir en compte
dos aspectes:

• L’espai de disc dur.

• Els sistemes operatius que hi vulgueu instal·lar.

Les particions es poden dividir en dos tipus:

• Les particions primàries són les que us serviran per engegar un sistema
operatiu.

• Les particions lògiques són les que creareu a partir d’una partició primària
estesa.

Les particions primàries són el lloc on instal·lareu el sistema operatiu, i disposareu
en total de fins a 4 particions primàries. Davant la necessitat de crear més
particions, haureu de crear les particions lògiques a partir de l’ús d’una partició
primària com si fos estesa. A partir d’aquí, hi podreu crear totes les particions
lògiques que vulgueu. Si bé no serveixen per instal·lar-hi el sistema operatiu, us
permeten, en canvi, desar-hi dades, com si es tractés d’una carpeta.

Pel que fa a la seva estructura lògica, totes les particions tenen un sector
d’arrencada –el primer de la partició– amb informació relativa a la partició. Si
la partició té instal·lat un sistema operatiu, aquest sector s’encarregarà d’engegar-
lo. Si no hi hagués cap sistema operatiu instal·lat, quan s’intentés engegar donaria
error.

La primera acció que fa l’ordinador quan s’inicia és la verificació del maquinari.
A continuació, comprova quina és la unitat indicada en l’arrencada. Si engegueu
des de la unitat C, es passa el control al master boot, que buscarà la partició activa
en la taula de particions i cedirà el control al seu sector d’arrencada. El programa
contingut en el sector d’arrencada de la partició activa arrencarà aleshores el
sistema operatiu.
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Podeu trobar diferent programari que resulta útil a l’hora de gestionar amb como-
ditat les particions en el vostre disc dur. Alguns exemples d’aquests programes
són el Partition Magic, el BootIt Next Generation i el Paragon Partition Manager
si treballem en entorns Windows, o Gparted para GNU/Linux entre d’altres.

Les funcions principals d’aquests programes són:

• Crear i esborrar particions.

• Formatar.

• Arrencar el sistema operatiu des de qualsevol partició.

• Canviar la mida de les particions sense destruir-ne les dades.

• Crear imatges de les particions.

1.3.5 Gestió de fitxers i recuperació de dades.

El gestor d’arxius és un dels components fonamentals d’un sistema operatiu, i
un dels més utilitzats per l’usuari, sobretot en els sistemes actuals basats en
les interfícies gràfiques per interaccionar amb el sistema. Permet a l’usuari
interaccionar amb els fitxers que es troben emmagatzemats en l’ordinador.

Un gestor de fitxers, també coneguts de vegades com explorador de fitxers,
és un programa informàtic que proveeix una interfície capaç de permetre a
l’usuari de treballar amb els sistemes de fitxers en qüestió.

Gestor d’arxius Midnight
Commander.

Els primers gestors d’arxius no disposaven d’interfície gràfica, sinó que permetien
la interacció amb els fitxers mitjançant ordres de consola i llistats de tipus text.
Amb la generalització de les interfícies gràfiques, els gestors d’arxius van adquirir
altres funcionalitats com l’habilitat d’associar tipus d’arxius a programes amb els
quals obrir-los. A més van permetre que la utilització d’ordinadors fos molt més
“amable”, facilitant la comprensió de conceptes amb la representació gràfica de
cada recurs, identificat per una icona.

Les operacions més comunes que es poden fer amb els fitxers o grups de fitxers són:
crear, obrir, editar, visualitzar, imprimir, reproduir (multimèdia), tornar a posar
nom, moure, copiar, esborrar, cercar i modificar atributs, propietats o permisos
dels fitxers. Aquests es representen habitualment com un arbre jeràrquic, que
permet de manera senzilla conèixer la distribució lògica dels fitxers en el sistema.

Els gestors d’arxius poden trobar-se integrats en el sistema operatiu, com és el cas
de l’Explorador de Windows (vegeu la figura 1.6) en el sistema de Microsoft, el
Nautilus en Ubuntu o el Finder en Mac OSX. També es poden trobar com progra-
mes instal·lables que afegeixen altres funcionalitats, com poden ser Krusader, per
a KDE o Norton Comander, que era molt utilitzat en sistemes MS-DOS i que ha
inspirat altres gestors com Midnight Commander.

Consulteu la unitat
“Clonació de sistemes” per
conèixer altres tipus
d’eines d’administració del
sistema.



Fonaments de maquinari 38 Instal·lació, configuració i recuperació de programari

Fer còpies de seguretat
regularment permet evitar la

pèrdua de dades

Figura 1.6. Explorador de Windows.

Recuperació de fitxers

L’error humà és una de les majors fonts de problemes, no solament en els sistemes
informàtics. L’esborrat accidental d’un fitxer pot fer que es perdi informació
valuosa, de manera que és important que els sistemes operatius puguin fer front a
aquesta eventualitat. Un dels mètodes més utilitzats és el que permet que el fitxer,
encara que l’usuari l’hagi esborrat, es mantingui en un espai d’emmagatzematge
intermedi fins que es confirma que els fitxers realment han de ser eliminats.

La paperera de reciclatge.

El concepte d’espai intermedi d’emmagatzematge ha pres el nom de paperera
de reciclatge, que fou introduïda per Microsoft des de l’aparició de Windows
95. Aquesta eina permet als usuaris revisar el contingut abans d’eliminar-lo
completament, donant així una capa addicional de seguretat. La paperera permet
restaurar els fitxers a la seva ubicació original en el cas de necessitar-ho, ja que
en guarda aquesta dada. Altres sistemes operatius com GNU/Linux o Mac OSX
també utilitzen aquest mètode.

Els sistemes de permisos també eviten l’esborrat accidental de fitxers. Per exemple
els fitxers importants es poden marcar com a només de lectura per a usuaris no
administradors. En aquest cas, però, estem tenint en compte només l’esborrat
accidental o mal intencionat, i no el possible canvi d’opinió de la persona que
ha esborrat l’arxiu. La comanda undelete en MS-DOS permetia recuperar també
arxius esborrats accidentalment.

Arxivadors i compressors

L’emmagatzematge de fitxers, a part de la seva distribució, ha de tenir en compte
l’espai que aquests ocupen. Una forma de veure-se-les amb aquests dos requisits
és la utilització d’arxivadors de fitxers, que habitualment s’anomenen també
compressors.
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Un arxivador és un programa que combina un nombre de fitxers en un sol
arxiu, o una sèrie d’aquests per facilitar-ne el transport o emmagatzematge.

La major part d’arxivadors utilitzen mètodes de compressió sense pèrdua per
reduir la mida de l’arxiu, aconseguint així més facilitat transferir-lo a través de
la xarxa o emmagatzemar-lo en suports limitats.

Els arxivadors més bàsics només prenen una llista de fitxers i concatenen els seus
continguts en un sol fitxer de manera seqüencial. A més, l’arxiu contenidor contin-
drà informació sobre les longituds i noms dels fitxers originals per aconseguir-ne la
reconstrucció. En molts casos també s’emmagatzemen metadades proporcionades
pel sistema operatiu origen, com la data de modificació o els permisos.

Habitualment els programes
compressors actuals porten
incorporat o s’integren en el
gestor d’arxius del sistema.
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2. Aplicacions de propòsit general

Els ordinadors són eines configurables per definició. En primer lloc podem canviar
el maquinari de què consten, però a més podem instal·lar-hi (en la major part dels
casos) diferents sistemes operatius, o almenys versions d’aquests. Els sistemes
operatius són per definició eines de programari que disposen d’una gran quantitat
d’eines, tant d’administració com en alguns casos de propòsit general (per exemple
les distribucions de Linux).

Definim aplicacions de propòsit general com aquelles que poden ser
utilitzades per a més d’un propòsit.

2.1 Classificació de programari

Podem distingir els tipus d’aplicacions no incloses en el sistema operatiu en
dues de bàsiques, segons la seva finalitat i utilitat. Una aplicació horitzontal
es pot definir com aquella que es podrà utilitzar en tot tipus d’organitzacions o
per usuaris individuals, com les eines ofimàtiques, el processat de textos o eines
de comptabilitat. Aquesta definició coincideix amb la que hem vist per a les
aplicacions de propòsit general.

D’altra banda, podem trobar també un tipus d’aplicacions que podem anomenar
verticals, les quals compliran amb les especificacions necessàries per a una tasca
molt concreta. Alguns exemples podrien ser els programes per gestionar els
pacients en un dentista, o per reservar bitllets d’avió. Alguns cops aquest tipus de
programari es podrà comprar a companyies especialitzades, o es podrà encarregar
perquè alguna empresa de programació el faci a mida. La característica bàsica que
els diferencia de les aplicacions horitzontals és que aquests programes no seran
d’utilitat fora de l’àmbit per al qual han estat dissenyats.

Com que les aplicacions de tipus vertical poden ser dissenyades per donar resposta
a necessitats molt específiques, ens interessa fer una classificació de les aplicacions
de propòsit general, que s’utilitzen de manera molt estesa en tots els camps de la
informàtica, sigui empresarial o tècnica. Les aplicacions més comunes en aquest
camp són les que permeten fer tasques ofimàtiques, com ara processadors de
text o fulls de càlcul, però n’hi ha moltes altres que van des dels programes de
manipulació multimèdia fins a les eines de gestió de màquines virtuals.
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Els paquets de programari
són col·leccions de

programes, en general de
productivitat, que es

distribueixen conjuntament i
amb una interfície comuna.

2.1.1 Programari d’oficina i productivitat

Els ordinadors es van començar a utilitzar com a eines que facilitaven la realització
de certes tasques de càlcul a velocitats molt elevades. Algunes de les primeres
aplicacions comercials van ser aquelles que implicaven automatitzar els sistemes
d’informació de les empreses, de manera que facilitaven la feina de tractament de
les dades en aquells casos en què adquirien un gran volum (grans empreses, molts
productes...).

Taula 2.1. Aplicacions d’oficina i productivitat

Windows Linux Descripció

Microsoft Office
OpenOffice.org

OpenOffice, KOffice i Siag Office Paquet ofimàtic

Word OOWriter, AbiWord, KWord, LaTeX Processament de textos

Notepad
Wordpad
TheGun
EditPlus
SciTE

KWrite, Kate, BlueFish, Leafpad, Gedit i Joe Editors de text

Access
dBase
Foxpro
Paradox

Kexi i OOBase Base de dades

Excel
Lotus123
QuattroPro

OOCalc
Gnumeric
KSpread

Full de càlcul

Visio Kivio
Dia
OpenOffice.org OODraw

Dibuix de diagrames

PowerPoint OOImpress
KPresenter

Creació de presentacions

Microsoft Project Manager MrProject
Imendio Planner
Kplato

Gestió de projectes

Outlook
Thunderbird+Lightning
Sunbird

Evolution
Kontact
BALSA
Thunderbird+Lightning
Sunbird

Gestors d’agenda i contactes

Alcohol 120%
Discjuggler
Easy CD Creator
Nero Burning ROM

K3b
XCDRoast
Brasero

Gravador de CD

Quicken
Microsoft Money
TurboTax

GnuCash
KMyMoney
jGnash
MoneyDance
Grisbi
PLCash
CrossOver Office with Quicken lazy8ledger

Comptabilitat

Les aplicacions d’aquesta taula que funcionen mitjançant la màquina virtual de Java són operatives en Windows i en Linux.
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El programari de productivitat s’encarrega de facilitar la feina per
aconseguir que el rendiment econòmic que es treu del treball dels empleats
sigui més gran.

Dins d’aquesta classe de programari s’inclouen tot tipus de programes que
permeten crear o editar documents de tota mena o fer càlculs, i també gestionar
diferents tipus de fitxers i organitzar eficientment el vostre temps. La taula 2.1
mostra una llista amb algunes de les aplicacions de productivitat existents, amb
exemples per a entorns Windows i Linux.

2.1.2 Imatge, disseny i multimèdia

Els ordinadors actuals han esdevingut una poderosa eina per a l’edició de contin-
guts multimèdia, gràcies a l’increment de prestacions que han experimentat en els
darrers anys. Les taules que veiem a continuació resumeixen les tipologies més
habituals d’aplicacions que podem trobar en el camp dels mitjans audiovisuals,
tant pel que fa a la reproducció com a l’edició.

1) Eines de disseny i creació de continguts: es tracta de programes que permeten
editar documents destinats a un suport paper o web. La taula 2.2 mostra una llista
en els entorns Windows i GNU/Linux. Poden ser documents estàtics o dinàmics,
i poden constar de múltiples tipus de dades formant un tot.

Taula 2.2. Eines de creació de continguts

Windows Linux Descripció

Dreamweaver, NVU, KompoZer OOWeb, NVU Disseny web

Quark, Quark Express, Microsoft
Publisher

Scribus, OpenOffice.org OODraw Programari d’autoedició

Adobe Acrobat PDF Reader Adobe Acrobat Reader, Xpdf
Kpdf, Ghostview, Evince

Lectors PDF

Adobe Acrobat Distiller,
PDFCreator

CUPS-PDF, OpenOffice.org,
Kprint

Creació de documents PDF

Adobe Acrobat PDF Editor pdftk, pdfedit, pdfjam Edició de documents PDF

SilverFast xSane, VueScan Escaneig de documents

FinePrint page-crunch, mpage, Kprinter
psnup-PSutils, pdfnup-PDFjam

Impressió i reformatació de
documents

2) Eines multimèdia: aquest programari permet fer l’edició de fitxers multimèdia
de tot tipus. La classificació inclou eines d’edició de mapa de bits, de gràfics
vectorials i de documents d’àudio i vídeo en diversos formats, i també de creació
de continguts en dues i tres dimensions. També s’inclouen els programes que
permeten reproduir tots aquests arxius (taula 2.3).
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Taula 2.3. Eines multimèdia

Windows Linux Descripció

Adobe Photoshop, Corel
Photo-Paint
GIMP, GIMPShop

GIMP, GIMPShop, Krita
Pixel, LightZone

Editors d’imatges de mapa de bits

Corel Draw, Adobe Illustrator Inkscape Editors de gràfics vectorials

Irfanview, ACDSee XnView, GQView
Mirage, GThumb

Visors d’imatges

3D Studio MAX, Blender, Maya Blender, Maya, Softimage, K-3D Programari de modelat 3D

Windows Media Player,
PowerDVD

MPlayer, Xine, Totem
Kaffeine, VLC

Reproductors de vídeo

SIA Smaart Live BRP-PACU Sonorització d’espais

Winamp, Sonique, iTunes, aTunes amaroK, aTunes, XMMS
BMP, Audacious, noatun
RhythmBox, Xine, Banshee

Reproductors de música

Windows Movie Maker, Adobe
Premiere Elements, Multiquence

Cinelerra, KDenlive, LiVES
Kino, AviDemux

Editors de vídeo

Audacity, Cubase, CoolEdit,
GoldWave

Ardour, Rosegarden, Audacity
GNUsound, Beast

Eines d’edició d’àudio digital

Cakewalk kmid, kmidi Seqüenciadors musicals.

NoteWorthy Composer,
MuseScore, LilyPond

MuseScore, LilyPond Edició de partitures musicals

GuitarPro, TuxGuitar TuxGuitar Edició de tabulatures per a
guitarra

Microsoft Paint, Kid Pix, Tux Paint Tux Paint, KolourPaint Editors d’imatges de mapa de bits
bàsics

Videora Thinliquidfilm Conversors de formats de vídeo

TMPGEnc DVD Author, Roxio
DVDit

Bombono DVD Eines de creació de DVD

2.1.3 Clients per a serveis d’Internet

La popularització de la xarxa Internet -així com de les xarxes corporatives- i el
seu ús quotidià han fet que hagin aparegut multitud d’aplicacions que permeten
accedir i utilitzar els serveis que ens ofereix la Xarxa. En la taula següent podem
consultar les eines més utilitzades en aquest àmbit.

1) Eines de xarxa i Internet: les aplicacions en aquest punt s’utilitzen per a tota
classe de tasques relacionades amb la comunicació utilitzant l’entorn de xarxa o
Internet. La taula 2.4 inclou navegadors d’Internet, clients de correu, clients de
xarxes de compartició de fitxers o programari de telefonia IP, entre d’altres.
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Taula 2.4. Eines de xarxa i Internet

Windows Linux Descripció

Microsoft Internet Explorer,
Firefox, Netscape
Opera, Lynx

Firefox, Galeon, Konqueror
Netscape, Opera

Exploradors d’Internet per al
World Wide Web.

Outlook Express, Outlook,
Thunderbird, Pegasus, Lotus
Notes

Kontact, Evolution, Thunderbird,
Claws Mail Sylpheed

Clients de correu electrònic

ICQ, MSN Messenger, AIM (AOL
Instant Messenger), Trillian,
Pidgin

Pidgin, Kopete, aMSN, Gabber,
Emesene (MSN), Centericq

Missatgeria instantània

Microsoft Netmeeting Gnomemeeting Clients de videoconferència

Microsoft HyperTerminal minicom Consola de connexió remota a
sistemes

FileZilla FTP Client, WS FTP,
Bullet Proof FTP, CuteFTP

FileZilla FTP Client, KFTP
(KFTPGrabber), Kasablanca,
FireFTP, Konqueror, KBear,
CrossFTP, Nautilus

Clients FTP

mIRC Konversation, Quassel, KVIrc,
XChat, BitchX

Clients IRC

UltraVNC, TightVNC, RealVNC,
Remote Desktop

TightVNC, RealVNC, rdesktop,
FreeNX, x11vnc, Synergy,
XDMCP, SSH

Compartició d’escriptori

Forte Free Agent, Thunderbird,
Pan

Thunderbird, Pan, Sylpheed Lectura de notícies

eMule aMule Clients de xarxes P2P ED2K

Azureus, utorrent Azureus, Qtorrent, Ktorrent
bittornado, Deluge, Transmission

Clients de xarxes P2P BitTorrent

Skype, Voipbuster Skype, Linphone
OPenwenGo, Ekiga

programari VoIP

2.1.4 Altres aplicacions

La classificació dels tipus de programes no acaba aquí, sinó que es poden trobar
eines de tot tipus per a cada idea que un autor imagini o un usuari reclami.

Els productors de programari i la comunitat de desenvolupament de codi lliure han
creat tot tipus de programes que permeten ampliar la funcionalitat dels ordinadors,
i els han convertit en allò que es pugui assolir mitjançant eines informàtiques i de
maquinari.

Tot seguit trobareu resumides –sense voluntat de ser exhaustius–, les eines segons
les tasques que fan, juntament amb la descripció d’alguns programes per a cada
grup d’eines (taules 7-13).

1) Programes educatius: són aquells programes que tenen com a finalitat oferir
nous coneixements o habilitats als seus usuaris, ja s’adrecin als usuaris en edat
escolar o bé a tots els públics. En trobareu esmentats alguns a la taula 2.5. Hi ha
casos que tenen també un vessant lúdic, mentre que altres programes només estan
pensats per ajudar l’usuari a assolir el domini de la temàtica tractada.

Aplicacions portables

Una aplicació portàtil o portable
és un programa informàtic que
pot ser utilitzat en qualsevol
ordinador amb el sistema
operatiu per al qual està
programat sense cap instal·lació
prèvia, i no requereix la
instal·lació prèvia de
biblioteques ni la modificació del
registre per funcionar.
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Cedega és una derivació
propietària del Wine,

dissenyada per executar
jocs creats per a Microsoft

Windows sota la plataforma
GNU/Linux.

Llenguatge de programació

És un llenguatge artificial
destinat a expressar les

operacions que ha de fer un
ordinador, i això inclou tots els

programes que hi executem.

Taula 2.5. Programes educatius

Windows Linux Descripció

Mecanografia AM, MecaMatic,
TuxType

KTouch, TuxType Pràctica d’habilitats
mecanogràfiques

Maple, Mathematica Maple, Mathematica, Maxima Sistemes d’àlgebra per ordinador

Matlab Matlab, Octave, SciLab Entorns de programació
matemàtica avançada

SPSS, Stata, EViews R-project, Stata, PSPP, S-Plus Anàlisi estadística

Verilog, PSpice, Micro-Cap iverilog, Eagle, Geda Disseny i simulació de
components electrònics

Google Earth, NASA World Wind,
Celestia, Stellarium

Google Earth, Celestia,
Stellarium, Marble, Geody

Geografia i astronomia

2) Programari d’oci: jocs i entreteniment: sota aquesta etiqueta podeu trobar
tots els programes que es poden classificar com a jocs o programes de lleure i
entreteniment. Es tracta d’un dels sectors del programari comercial amb més
moviment. Es produeixen gran quantitat de jocs, sobretot per a Windows, però
també per a altres sistemes operatius. A la taula 2.6 en trobareu una mostra. Cal
tenir en compte que hi ha també esforços per executar jocs creats per a Windows
en altres sistemes.

Taula 2.6. Aplicacions de jocs i entreteniment

Windows Linux Descripció

Tetris LTris, XWelltris
Emacs + “Meta-X tetris”, Ksirtet

Puzle en dues dimensions

Jocs estàndard Windows Kdegames
Gnome-games

Jocs inclosos de sèrie amb el
sistema operatiu

Mines KMines
Perlmines
Dmines

Localització de les mines

Civilization FreeCiv Simulació de civilitzacions

Command&Conquer FreeCNC Jocs d’estratègia

Warcraft 2, Starcraft FreeCraft Videojoc de rol multijugador

Arkanoid, Zball Lbreakout2 Arcade trenca-totxos

jDoom-Doomsday, Zdoom, DOOM
Legacy
LxDOOM, PrBoom, EDGE
Vavoom, Original Doom

jDoom-Doomsday, Zdoom, DOOM
Legacy
LxDOOM, PrBoom, EDGE
Vavoom, Original Linux Doom

Aventures en entorn 3D

Worms Nil Joc d’intel·ligència de tipus puzle

MS Flight Simulator FlightGear Simulador de vol

Lemmings Pingus Joc d’estratègia en moviment

Need For Speed Tux Racer, KartlingRace Joc de carreres d’automòbils

ChessMaster, Chess Genius,
Chess Crusade

Glchess, Xboard, Eboard Simulador d’escacs

3) Els IDE (integrated development environment) o entorns integrats de desen-
volupament són programes que permeten crear i comprovar el funcionament
de programes informàtics de tot tipus, tant en entorn de consola com gràfics.
Normalment disposen d’editor de codi font, compilador o intèrpret, eines de
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muntatge i depurador. Alguns estan enfocats a l’ús amb un sol llenguatge de
programació però n’hi ha que poden funcionar amb diversos tipus de codi. La
taula 2.7 en recull alguns.

Taula 2.7. Entorns integrats de desenvolupament per a diversos llenguatges de programació

Windows Linux

Microsoft Visual Studio
NetBeans
Eclipse

KDevelop
SunStudio
NetBeans
Eclipse

4) Programes de servidor: els ordinadors destinats a funcionar com a servidor
habitualment utilitzen un sistema operatiu especialitzat, però fins i tot els equips
domèstics poden instal·lar tot tipus d’aplicacions que permeten que un equip
estàndard doni alguns dels serveis inicialment destinats als servidors, com els
servidors web, FTP, els sistemes gestors de base de dades, i altres (taula 2.8).

Taula 2.8. Programes de servidor

Windows Linux Descripció

IIS, Apache Apache, iPlanet, thttpd, lighttpd,
YAWS ZOPE

Servidors HTTP

Compartició de recursos Windows Samba Eines de compartició de carpetes
i impressores

IIS, FileZilla FTP Client & Server proftpd, vsftpd, pure-ftpd Servidors FTP per compartir
fitxers

NetLimiter Trickle, Level 7 Filter
ClarkConnect, Bandwidth
Arbitrator
MasterShaper

Gestió de l’ample de banda

Exchange Citadel, Zimbra, Open-Xchange Compartició d’agenda, contactes,
documents, correu electrònic, etc.

Sharepoint KnowledgeTree Edició de documents
col·laborativa

Oracle, SQL Server MySQL, PostgreSQL Sistemes gestors de bases de
dades

Windows SharePoint Services,
DotNetNuke, Zikula, Moodle

Zikula, Moodle
Coppermine, DokuWiki

Gestors de continguts ASP/PHP

El gestor de continguts

El CSM (content management system) és un programa que permet crear una estructura de
suport per a la creació i l’administració de contingut, principalment en pàgines web, per part
dels participants d’una manera simplificada. Per tal de funcionar requereixen la utilització
d’un gestor de base de dades (SQL Server, MySQL, PostgreSQL) i de suport per a algun
llenguatge com PHP o ASP. Algun dels gestors més utilitzats són el Zikula (pàgines web),
el Moodle (aules virtuals), el Coppermine (galeries fotogràfiques) o el DokuWiki (edició
col·laborativa de documents).

Molts entorns IDE són
multiplataforma.
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Programari de "màquina
virtual"

Aquest programari fou definit
inicialment com a “duplicat

eficient i aïllat d’una màquina
física”. L’accepció del terme
actualment inclou màquines

virtuals que no tenen cap
equivalència directa amb un

maquinari real, com la màquina
virtual Java.

El codi font de
l’especificació de la

màquina virtual Java és
obert, malgrat que és

propietat de Sun
Microsystems.

2.1.5 Eines de virtualització

La capacitat de processament dels ordinadors actuals permet que executin progra-
mes emuladors que fan possible gaudir de sistemes operatius aliens a la vostra
màquina amb una disminució de rendiment inapreciable respecte a la màquina
real.

Una màquina virtual o eina de virtualització és un programari d’emulació
que permet executar el sistema operatiu i els programes corresponents a un
altre maquinari com si fos un ordinador real.

Una característica essencial de les màquines virtuals és que els processos que
executen estan limitats pels recursos proporcionats pel programari de la màquina
virtual, és a dir, aquests processos no poden escapar d’aquest “ordinador virtual”.

Entre els usos domèstics més habituals destaquen:

• Executar sistemes operatius per “provar-los” com, per exemple, Linux a dins
de Windows.

• Aprendre el funcionament d’altres sistemes operatius sense necessitat
d’instal·lar-los en un ordinador real.

• Utilitzar programari corresponent a altres sistemes operatius sense necessi-
tat de tenir-hi un equip dedicat.

En tots aquest casos us estalvieu els possibles problemes que us podria donar el
fet d’haver d’instal·lar un altre sistema operatiu en un equip que ja es troba en
funcionament, en què s’haurien de fer particions, modificar el gestor d’arrencada,
i altres modificacions que podrien donar problemes en l’arrencada del sistema
operatiu “principal”.

Algunes de les eines més utilitzades són:

Les màquines virtuals permeten
avaluar múltiples sistemes operatius

• Sun xVM VirtualBox: instal·lable a la majoria de sistemes operatius.
Disposa d’una versió oberta i d’altres comercials.

• VMWare Workstation: també és multiplataforma. La versió d’avaluació
té una duració d’un mes. VMWare disposa d’altres programes de virtualit-
zació com VMWare Server. L’eina VMWare Player es pot baixar lliurement.

• QEmu: funciona en tot tipus de sistemes, incloent-hi els basats en BSD o
BeOS. La llicència és de programari obert GPL.

• Parallels Workstation: sorgida de l’entorn Mac, en què es disposa de
Parallels Desktop. És un programari comercial i funciona en Windows i
GNU/Linux.
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• Microsot Virtual PC: és capaç de virtualitzar tota classe de sistemes
operatius, però només funciona en sistemes Windows. És de codi tancat
però es pot baixar lliurement.

• Java virtual machine (JVM): la màquina virtual de Java no emula cap
sistema de maquinari, sinó que és capaç d’executar binaris compilats
expressament per a aquest sistema virtual. D’aquesta manera els programes
Java són utilitzables en qualsevol maquinari que disposi d’una màquina
virtual Java, i s’aconsegueixen programes multiplataforma sense haver-ne
de modificar el codi font.

2.2 Instal·lació de programari d’aplicació

Encara que hi ha una tendència actual a accedir a les aplicacions per mitjà
d’Internet, de manera que només calgui un navegador web, en la majoria dels
casos els programes i les dades continuen residint en el mateix ordinador en què es
treballa, raó per la qual sovint resulta necessari instal·lar programes a l’ordinador.

Instal·lar un programa és fer els passos necessaris perquè el programa
estigui disponible de manera permanent a l’ordinador.

Els punts més importants en el procés d’instal·lació d’un programa es poden
resumir en la font o origen del programari, el tipus d’empaquetat en què
l’aconseguim, i el procés d’instal·lació que dependrà dels dos conceptes anteriors,
però també del sistema operatiu que s’estigui utilitzant.

De vegades, per poder instal·lar un programa és necessari instal·lar prèviament al-
tres programes anomenats biblioteques. El primer pas consisteix a aconseguir els
instal·ladors i les biblioteques necessàries, cosa que es pot fer per mitjà d’Internet
o per mitjans de tipus portàtil com ara el CD o el DVD. El mètode d’instal·lació
tindrà variacions depenent del sistema operatiu utilitzat i del programa concret
que s’instal·li.

2.2.1 Instal·lació en Windows

Windows és un sistema operatiu de propietat (és a dir, no lliure) que inclou algunes
aplicacions de propòsit general (Internet Explorer, WordPad, Paint, Media Player,
etc.), però la immensa majoria d’aplicacions han estat instal·lades a posteriori.
En la majoria dels casos, aquests passos es fan automàticament mitjançant
instal·ladors que normalment es troben empaquetats com a fitxers executables.

A l’hora d’aconseguir programari per a un sistema Windows, disposem de moltes
fonts de programari que van des de les botigues físiques d’informàtica fins a

Paquets o instal·ladors

En la major part de casos el
programari instal·lable es trobarà
en unitats autocontingudes
anomenades paquets o
instal·ladors, que ens permetran
fer una instal·lació a l’ordinador
destí.
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Desinstal·lació de
programes

Si per qualsevol motiu ja no cal
tornar a utilitzar més un

programa, Windows permet
també desinstal·lar programes

des de l’aplicació Afegir-Treure
programes del Tauler de Control
(“Programes i característiques”,

a partir de Windows Vista).

Wine

Wine és una aplicació
informàtica de codi obert,

l’objectiu de la qual és permetre
que els programes escrits per al

sistema Windows puguin
funcionar en sistemes de tipus

UNIX.

la utilització de la xarxa Internet. Els orígens més habituals per al programari
instal·lable es poden resumir en els següents:

• Suport òptic: Programes emmagatzemats en discos CD, DVD, o BluRay, en
produccions amb molt contingut multimèdia.

• Suport llapis USB: Alguns programes es poden adquirir en format llapis
USB, normalment quan es tracta d’eines d’administració de sistema.

• Pàgina del fabricant: Molts productors de programari ofereixen la possibi-
litat de descarregar versions de prova o comercials en els seus portals.

• Pàgines de recopilació de programari: Es tracta de webs especialitzades,
com Sourceforge (programari lliure), Tucows o Softonic (programes amb
diverses llicències), on es pot accedir a tot tipus de programari, classificat
també per la seva utilitat.

L’empaquetat del programari en un sistema Windows consta d’un conjunt de
fitxers executables, de configuració i llibreries que poden venir comprimits en un
fitxer (d’extensió zip o cab) o també es poden trobar com un sol fitxer executable.
Alguns dels noms més habituals d’aquests són setup.exe o install.msi, on en el
primer cas es tracta d’un executable i en el segon un fitxer de tipus microsoft
installer.

Figura 2.1. Instal·lació d’un reproductor multimèdia (VLC) Windows.

Els assistents d’instal·lació permeten configurar els paràmetres d’instal·lació o utilizar els valors per
defecte, com la carpeta d’instal·lació.

El procés d’instal·lació d’un programa en un sistema Windows, (vegeu un
exemple en la figura 2.1) comporta una sèrie de passos senzills que dependran
del tipus d’instal·lador que incorpori el programa. Si aquest incorpora manuals
o algun fitxer readme, hi podem trobar les instruccions concretes per a aquest
programari:

• En primer lloc cal assegurar-se que l’ordinador on es vol instal·lar el
programa compleixi els requeriments mínims de maquinari i programari
indicats pel fabricant.
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• En molts casos és aconsellable tancar totes les altres aplicacions que es
troben en funcionament per evitar problemes durant la instal·lació.

• Si el suport on tenim el programari instal·lable disposa de la característica
anomenada autorun o execució automàtica, en el moment d’insertar el mitjà
s’engegarà sense cap acció per part de l’usuari el programa d’instal·lació.

• En el cas que el suport utilitzat no disposi d’execució automàtica, com per
exemple si l’hem descarregat d’Internet, caldrà seguir els passos següents:

– Obrir un explorador i navegar fins al dispositiu o carpeta on es trobi el
programa instal·lable.

– Localitzar en aquesta carpeta un fitxer anomenat setup o install. Fer
doble clic en aquest fitxer engegarà el procés d’instal·lació que en la
major part dels casos disposarà d’un assistent que simplifica en gran
manera la instal·lació guiant l’usuari en cada una de les etapes de la
instal·lació.

• En alguns casos, un cop feta la instal·lació, haurem de reiniciar l’equip per
tal que els canvis s’apliquin a la configuració del sistema operatiu.

• També alguns programes que puguin necessitar ens demanaran durant la ins-
tal·lació o al final d’aquesta que instal·lem aquestes eines complementàries.
En el cas de no fer-ho no podrem utilitzar el programa fins que ho hàgim fet
totes les tasques requerides.

2.2.2 Instal·lació en GNU/Linux

En sistemes GNU/Linux la instal·lació i desinstal·lació de programari es troba
centralitzada en els gestors de paquets, que poden ser de tipus consola o amb
interfície gràfica.

Quant a les fonts de programari en GNU/Linux, encara que en alguns casos
podem trobar programes en suport físic, aquesta possibilitat és molt més baixa
que en altres sistemes propietaris com Windows o Mac OSX.

Si que és possible trobar tot tipus de programari en pàgines de productors de
programari, i també en webs de recopilació, que en molts casos ens ofereixen les
versions d’un programa per a diversos sistemes operatius si aquestes existeixen.

D’altra banda, el lloc natural per aconseguir programari en un ordinador amb
GNU/Linux són els anomenats repositoris.

Un repositori de programari és un espai d’emmagatzematge des del qual
es poden descarregar i instal·lar paquets de programari en un ordinador.

Molts productors de programari mantenen servidors a Internet per donar accés als
seus programes, sigui de manera gratuïta o de pagament. Els repositoris poden

En un ordinador Mac, els
programes instal·lables es
troben en format dmg o sit.
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Existeixen múliples gestors
de paquets a més d’apt o

yum, com poden ser
pacman en Arch Linux o

equo en Sabayon Linux.

Encara que és possible
compilar tots els programes
de codi obert, la majoria els
podrem trobar precompilats

per al nostre sistema.

ser per a programes individuals, per a col·leccions de programes o fins i tot per a
un sistema operatiu complet.

Un dels majors avantatges dels repositoris de programari és que es tracta d’espais
que es mantenen nets de malware o virus, de manera que els sistemes que els
utilitzen com a únic mitjà per actualitzar el seu programari poden arribar a ni tan
sols necessitar de programari antivirus o antimalware.

Les distribucions de GNU/Linux estan construïdes al voltant de l’ús de repositoris
per a la seva actualització i instal·lació de nou programari. Concretament, els
gestors de paquets de Linux utilizen els repositoris per mantenir el sistema al dia
en tot moment.

El tipus empaquetat de programari en sistemes GNU/Linux s’anomenen prò-
piament paquets (packages). Els dos tipus de paquet més utilitzats són RPM i
DEB:

• El format de paquet DEB es gestiona amb l’eina apt, que permet algunes
característiques com la resolució de dependències automàtica o la signatura
de paquets per seguretat. Els paquest DEB (o Debian) s’utilitzen a més de
en el sistema original en altres com Ubuntu, Knoppix o altres.

• Els paquets RPM, també molt utilitzats, es poden gestionar amb eines com
yum, i s’utilitzen a més de en Red Hat en altres sistemes com Fedora,
Mandriva o SUSE.

Existeix una gamma molt àmplia d’eines que permeten gestionar els paquets en
un sistema Linux. La més utilitzada en sistemes derivats de Debian i que utilitzen
paquets DEB (com Ubuntu) és apt-get. La sintaxi per instal·lar un programa és
tan senzilla com fer apt-get install packagename amb un usuari administrador. En
sistemes derivats de RedHat, com pot ser open Fedora Core i que utilitzen paquets
RPM, l’eina més comuna és yum. La sintaxi per instal·lar un paquet també es
limita a executar yum install packagename des d’un administrador.

Les eines gràfiques d’instal·lació simplifiquen encara més el procés d’instal·lació
i gestió de repositoris. Aquestes eines, com Synaptic o el Centre de Programari a
Ubuntu (vegeu la figura 2.2), i també YAST en SUSE Linux, permeten instal·lar
programes amb uns pocs clics de ratolí, aconseguint així sistemes operatius més
amables per a l’usuari final sense coneixements tècnics.

D’altra banda, la filosofia de GNU/Linux, segons la qual hem de tenir accés al codi
font del programari, per tal que en puguem fer les modificacions que vulguem,
fa que en alguns casos ens trobem amb programes que no es troben compilats
en paquets executables, sinó que el propi usuari els ha de compilar per tal que
funcionin al seu sistema. Amb la instal·lació de programari compilant el codi
font s’aconsegueix una major adapatació al maquinari i sistema destí, però a canvi
el procés d’instal·lació resulta una mica més obscur per a usuaris no experimentats.
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Figura 2.2. El Centre de Programari en un Sistema Operatiu Ubuntu 10.04

Aquesta eina permet accedir a tot tipus de programari, classificat per la seva funcionalitat.

Si hem descarregat el programa en format comprimit tar.gz o tar.bz2, el procés
més habitual és el següent, des d’usuari root:

Ordres per instal·lar un programa des de codi font.

1 # tar xvzf nomPaquet.tar.gz (o tar xvjf nomPaquet.tar.bz2)
2 # cd package
3 # ./configure
4 # make
5 # make install
6 # make clean

Els passos inclouen les operacions següents:

1. Descomprimir el codi font i accedir a la carpeta descomprimida.

2. El guió configure comprova el sistema i assigna valors a les variables de
sistema, que utilitza per generar un fitxer Makefile.

3. L’ordre make compila el fitxer binari (executable) a partir del codi font.

4. Amb l’ordre make install es fa el procés d’instal·lació per se a partir de
l’executable recentment generat.

5. Amb make clean es netegen tots els fitxers temporals creats durant el procés
de compilació.

6. En cas de voler desinstal·lar el programa, l’ordre seria make uninstall, des
de la carpeta on teníem el fitxer Makefile anterior.

2.2.3 Aplicacions portables

Encara que la major part d’aplicacions requireixen d’algun tipus de procés
d’instal·lació per ser utilitzades en un ordinador determinat, aquesta condició no
és sempre necessària, ja que depenent del disseny del programari, aquest pot ser
autocontingut i no necessitar dependències en llibreries del sistema per funcionar.
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Depenent del sistema
operatiu utilitzat, la

portabilitat d’aplicacions és
més o menys difícil

d’implementar.

Altres sistemes
d’aplicacions portables en

GNU/Linux són
Autopackage, RUNZ o Zero

Install.

Una aplicació portable és un programa d’ordinador dissenyat per funcionar
sense necessitat d’estar instal·lat en un sistema operatiu.

Aquest tipus d’aplicacions habitualment s’emmagatzemen en mitjans extraïbles
com CD, dispositius USB (discos o memòries) i també fins i tot discos flexibles.
En aquests es disposarà tant dels executables com de la informació de configuració
del programa.

Les aplicacions portables es poden executar en qualsevol sistema amb què
siguin compatibles, però normalment requeriran un sistema operatiu concret.
Per exemple, moltes aplicacions portables necessiten funcionar en un sistema
amb Windows XP o superior, però també podrien necessitar una determinada
distribució de Linux, una versió d’AmigaOS, etc.

Aplicacions portables en Windows

Al contrari de les aplicacions convencionals, les aplicacions portables en Win-
dows no deixen els seus fitxers i configuracions en l’equip on s’executen. Per tant,
no escriuen les seves dades al registre de Windows o emmagatzemen els fitxers
de configuració (per exemple .ini) al perfil de l’usuari. En lloc d’això, mantenen
totes les seves configuracinons al directori on es troba el programa.

A més d’això, donat que en canviar d’ordinador canviaran les rutes d’accés al
programa (també la unitat), el funcionament de l’aplicació s’ha de basar en
l’ús de rutes relatives, cosa que no es dóna gaire. Una solució habitual per a
aquest problema és la utilització de programes lençadora, que copien els fitxers i
configuracions temporalment a l’ordinador utilitzat i els retornen al directori del
programa en tancar-lo.

PortableApps és un dels gestors
d’aplicacions portàtils més utilitzats

en Windows.

Un altre mètode per a la portabilitat en Windows és la utilització de virtualització
d’aplicacions. En aquest cas l’aplicació s’executa a sobre d’una capa de pro-
gramari anomenada llençadora que intercepta els seus fitxers i crides al sistema
de manera transparent, i les redirecciona de manera que pugui funcionar des de
qualsevol ubicació. Així l’aplicació no s’ha de modificar però pot funcionar de
manera portable.

Aplicacions portables en derivats de UNIX

En el cas d’un sistema de tipus UNIX o GNU/Linux, normalment és més senzill
aconseguir que les aplicacions siguin portables, ja que els fitxers de configuració
de l’usuari que executa les apliacions normalment uilitzaran directoris no limitats a
l’administrador o root, com per exemple el /home, i faran ús de la variable HOME.
Això és en contraposició a la manera tradicional com funcionaven els sistemes
Windows, on la instal·lació requeria normalment de privilegis d’administrador i
per tant es limitava la capacitat de convertir les aplicacions en portables.

Hi ha paquets de programari que no requereixen drets d’administració per a la
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seva execució. A més, algunes distribucions de GNU/Linux permeten instal·lar
suport per a aplicacions portables, com l’ofert pel projecte RUNZ, que actualment
funciona en els sistemes Ubuntu i SuperOS.

A les adreces d’interès del mòdul podeu trobar l’adreça del projecte RUNZ, on
podem descarregar el framework necessari i trobar algunes aplicacions en aquest
format.

Per executar una aplicació en format portable en un sistema Ubuntu hem de fer
alguns passos:

• Instal·lar el RUNZ framework, que podem descarregar d’Internet.

• Descarregar aplicacions en el format portable.

• Comprovar que no requereixen instal·lació ni executar-se amb un usuari
root.

2.2.4 Realització d’inventaris

El fet de disposar d’un llistat actualitzat dels programes disponibles en un
ordinador ha de permetre una millor utilització dels recursos, ja que en el cas
de programes no utilitzats es podrà procedir a la seva desinstal·lació. Amb això
s’aconsegueix alliberar recursos de l’equip hoste, tant disc dur com en algun
cas memòria RAM si el programa utilitza algun programa resident en memòria.
També pot comportar una millora econòmica si no renovem la llicència en
programes no utilitzats. D’altra banda, també podem detectar carències en algun
tipus de programari que no es trobi instal·lat malgrat la seva possible necessitat.

La realització d’inventaris del programari instal·lat en un equip és una eina
organitzativa, el primer objectiu de la qual és mantenir una llista actualitzada
dels programes de l’ordinador.

En l’entorn empresarial el manteniment d’un inventari de programari actualitzat
encara és més crític, ja que es disposa de gran quantitat de programes amb les
seves llicències i cal tenir un control adequat de tots els recursos del sistema, no
solament dels de maquinari, com equips, eines informàtiques, dispositius de xarxa,
etc.

Els sistemes operatius actuals disposen d’eines admnistratives que ens permeten
disposar de la llista de programari instal·lat de manera senzilla, sempre que
estiguem parlant de les versions amb interfície gràfica dels sistemes operatius.

El sistema operatiu Microsoft Windows disposa de l’eina “Programes i característi-
ques” (“Afegeix o suprimeix programes fins a Windows XP), que és accessible des
del Tauler de Control, i que ens dóna accés a la llista de programes instal·lats en un
ordinador. Podem accedir al seu programa d’instal·lació desinstal·lació, conèixer

En els Annexos del
material web del mòdul
podeu trobar un llistat
actualitzat de programari
portable.
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Amb l’ordre dpkg -l podem
llistar els paquets DEB

instal·lats en un sistema
derivat de Debian.

Consulteu l’apartat
“Aplicacions de propòsit

general” per conèixer amb
més profunditat els tipus

de llicència de programari.

l’espai que ocupa en disc, i fins i tot saber si el programa s’utilitza freqüentment
o no (figura 2.3).

Figura 2.3. Detall de la llista de programes en un ordinador amb Windows XP SP3.

Quant als sistemes operatius GNU/Linux, podem trobar diverses eines, des de les
de consola, com la utilització de l’ordre dpkg fins a eines amb interfície gràfica.
Des de la versió 9.10 d’Ubuntu es pot utilitzar el Centre de programari, que dóna
accés, a més de a la instal·lació de nous programes, al llistat dels que es troben
instal·lats en el sistema, amb informació detallada i fins i tot la possibilitat de
desinstal·lar-lo de manera senzilla (vegeu la figura 2.4).

Figura 2.4. Centre de programari d’Ubuntu. Aplicacions instal·lades.

El centre de programari simplica la gestió del programari instal·lat.

Sigui quina sigui l’eina que utilitzem per recollir la informació en l’inventari,
podem resumir els paràmetres més importants que ens interessen en els següents,
que recollirem en una taula:

• Nom del programa: Nom sencer, traduït o no.

• Versió: La que es trobi instal·lada en el sistema. Sol tractarse d’un codi
alfanumèric. És interessant saber si disposem de la versió més nova del
programa.

• Desenvolupador: Programador, empresa o organització que s’encarrega de
fer i mantenir el programa.

• Llicència del programa: indicació per saber si és una llicència comercial o
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de codi obert, validesa temporal de la llicència, número de sèrie si escau,
etc.

• Espai en disc dur: Espai utilitzat pel programa. La memòria RAM utilitzada
seria també una dada a tenir en compte, que hauríem de consultar amb el
programa en execució.

• Altres: Qualsevol observació sobre el funcionament o problemes en la
utilització del programa. Això podria portar a descartar-lo en favor d’un
altre o a dur a terme millores en el sistema de manera que el rendiment fos
més adequat.

En la taula 2.9 podeu consultar un exemple d’inventari en un ordinador domèstic.
La taula no inclou alguna de les dades comentades, com el número de sèrie, ja que
en aquest cas tot el programari llistat és de codi obert de freeware.

Taula 2.9. Inventari parcial de programari en un ordinador domèstic.

Nom Versió Llicència Desenvolupador Espai ocupat Observacions

Open Office
Suite

3.2.1 The Document
Foundation

GNU LGPL
Version 3

386 MB Possible
substituir per
Libre Office

Adobe Flash
Player

10.1.102.64 Freeware Adobe
Systems

6 MB Entorn
d’execució i
complement
de navegador

Adobe Acrobat 9.4.0 Freeware Adobe
Systems

232 MB Versió en
català

avast Free!
antivirus

6.0.1091 Comercial AVAST
Software

136 MB Registre
gratuït per 12
mesos

CPU-Z 1.56 Freeware CPUID 3,08 MB Versió no
actualitzada

Dev-C++ 5 beta 9 GNU General
Public License

Bloodsheed
Software

61 MB Avaluar IDE
Eclipse

Dia 0.97 GPL Alexander
Larsson -
Comunitat
GNOME

65 MB Afegir
InkScape

Filezilla Client 3.4.0 GNU General
Public License
v2

Tim Kosse 17 MB Cal configurar
llocs i usuaris.

La realització d’inventaris pot comportar la generació de qualsevol tipus de
documentació que permeti un accés fàcil a la informació recollida, sigui amb
documents de full de càlcul, pàgines html o més concretament emmagatzemament
de la informació en wikis online.

En el subapartat “Inventari
i documentació del
sistema” d’aquest mòdul
podeu trobar informació
sobre eines
automatitzades d’inventari
de maquinari i programari,
utilitzades sobretot en
entorn de xarxa.
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Algunes llicències gratuïtes,
com la GNU, permeten que

les modificacions d’un
programari també puguin

ser venudes comercialment.

2.3 Les llicències de programari

Tot el programari que utilitzem en el nostre dia a dia ha estat fet per alguna persona
o grup de persones. Aquests programadors han pogut dur a terme l’eina en qüestió
per tal de donar-la a la comunitat, però també han pogut fer-la amb la intenció de
vendre-la o deixar-la sota algun tipus de contracte. Les llicències de programari
cobreixen tots els casos i matisos que es poden donar en aquesta situació tan comú.

Una llicència de programari és un instrument legal que controla la
utilització o redistribució del programari.

Les llicències més habituals permeten a l’usuari utilitzar una o més còpies
del programari sempre que compleixi les condicions imposades pel creador o
comercialitzador d’aquell. En el cas contrari, es podria incórrer en una infracció
de la llicència (copyright) i això es perseguible per les lleis vigents.

Les llicències existents es poden generalment classificar en les següents:

• Llicències propietàries o comercials, que essencialment comporten un
contracte de venda o lloguer sense drets de modificació.

• Llicènciès gratuïtes i de codi obert, que inclouen la possibilitat d’utilitzar
gratuïtament el programari i que generalment permeten la inspecció i
modificació del codi font.

Així, en funció de la llicència d’ús que els acompanyi, hi ha dues classes de
programari que es pot instal·lar en un equip: el programari comercial i el
programari de codi obert.

2.3.1 Programari comercial o propietari

El programari comercial, privatiu o propietari està subjecte a una
llicència comercial, segons la qual cal pagar per utilitzar el programari que,
a més, no es pot modificar sense el permís del fabricant.

La clau per entendre aquest tipus de llicència és el fet que, encara que l’usuari
adquireix el dret d’utilitzar una o més còpies d’un programari, sota les seves
condicions d’ús, el programa segueix essent propietat del fabricant o distribuidor,
de manera que l’usuari no pot revendre, modificar o fer un ús no previst en les
condicions, sense permís exprés del propietari. A més l’usuari ha d’acceptar
obligatòriament les condicions de la llicència per poder utilitzar el programari.

Alguns dels drets que es reserva el propietari del programari es poden resumir en:
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• Controla les condicions d’ús: còpies, utilització del programa, etc.

• Habitualment no permet la inspecció o modificació del codi font.

• En controla la redistribució.

• També té drets sobre la interoperabilitat del programari amb altres, és a dir,
pot utilitzar formats de fitxers propietaris.

Una de les maneres que utilizen els fabricants de programari per evitar la còpia
lliure dels seus programes és la inclusió de proteccions de còpia.

La protecció de còpia és una mesura tècnica dissenyada per tal d’impedir o
almenys dificultar la duplicació d’informació, en aquest cas d’un programa
informàtic.

Els mètodes anticòpia s’utilitzen per protegir les còpies comprades per un usuari
d’alguna eina o programa en front a la seva possible duplicació. S’ha de tenir
en compte que malgrat les proteccions, aquestes no són totalment efectives i
habitualment existeixen mètodes per saltar-se-les. Alguns dels mètodes utilitzats
quant al programari són:

• Utilitzar números de sèrie, que han de ser únics per a cada usuari.

• Activació del programari, a través d’Internet o per altres mitjans.

• Necessitat d’una motxilla (dongle) per tal d’executar la còpia del programa.

Un exemple molt estès de programari amb llicència comercial és el sistema
operatiu Microsoft Windows en les seves diverses variants. La llicència d’aquest
programari és molt extensa i conté la llista d’activitats restringides per a l’usuari,
com la enginyeria inversa del programa, l’ús simultani del programa per múltiples
usuaris o la publicació de proves de rendiment o benchmarks.

Altres exemples de programes molt utilitzats que són de tipus privatiu són el
reproductor multimèdia Apple iTunes, l’eina d’informació geogràfica Google
Earth, el sistema operatiu Mac OS X, el gestor d’arxius WinRAR o algunes
versions de UNIX.

Hi ha altres casuístiques en les licències propietàries, que podem resumir en els
casos següents:

• Existeixen programes que disposen de llicències “mixtes” ja que part del
seu codi funciona sota la llicència comercial però altres parts són de codi
obert. En són alguns exemples el servidor DNS Bind, el gestor de correu
Sendmail, el servei X Window System o el DHCP.

• Alguns programes funcionen sota dues llicències simultàniament, depenent
de l’ús que se n’hagi de fer. Per exemple, el gestor de base de dades MySQL
es troba disponible sota termes propietaris per a ús comercial i sota codi
obert per a ús particular.

De vegades les proteccions
de còpia poden dificultar
també la còpia privada legal.

Consulteu als Annexos de
la unitat la pàgina on es
poden descarregar les
condicions de llicència de
les aplicacions de
Microsoft, tant sistemes
operatius com de propòsit
general.

L’enginyeria inversa

Aquesta enginyeria consisteix a
esbrinar el funcionament d’algun
sistema amb la intenció de fer-ne
un altre que dugui a terme la
mateixa tasca sense utilitzar
l’original.
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• El programari privatiu que es pot utilitzar de manera gratuïta s’anomena
freeware.

• El programari que ja no es suporta ni es ven per part d’una empresa
s’anomena abandonware.

2.3.2 Programari lliure o de codi obert

El programari de codi obert o lliure es caracteritza perquè el codi font i
altres drets es troben sota una llicència que permet a l’usuari final utilitzar,
canviar i modificar el programari, i també distribuir el resultats de les seves
modificacions.

El programari lliure sovint es desenvolupa de manera pública i col·laborativa,
gràcies a les facilitats de comunicació que ofereix Internet.

De manera contrària al programari comercial, l’acceptació de la llicència d’ús
no és necessària per part de l’usuari per tal de poder utilitzar-lo. Aquesta sí que
s’haurà de complir, però, si es vol modificar o distribuir el programari.

Logo del projecte GNU, que té la
seva pròpia llicència d’ús amb el

mateix nom.

Les llicències de codi obert es poden dividir en dues grans categories: aquelles que
tenen la intenció de preservar la característica oberta del programari (copyleft),
i les que es proposen donar tot tipus de llibertats d’útilització als usuaris del
programa (permissive).

• Un exemple de llicència copyleft és la GPL, que està pensada per donar a
l’usuari permís de redistribució, enginyeria inversa i modificació del codi
sota els termes de la llicència. Per exemple, les modificacions que es facin
s’han de llicenciar sota el mateix tipus de condicions que el codi original, de
manera que siguin disponibles per a altres usuaris que vulguin utilitzar-les.

• Quant a exemples de llicèncis de tipus permissiu podem comentar per
exemple les BSD o la del MIT, que bàsicament garanteixen a l’usuari fer tot
allò que vulgui amb el codi font en qüestió, fins i tot la possibilitat d’utilitzar
el codi com a part d’un programari de codi i llicència propietària.

Un dels exemples més utlitzats de programari amb llicència de codi obert és el
sistema operatiu GNU/Linux, basat en la combinació del nucli Linux amb les
eines GNU, que a dia d’avui inclou una ingent quantitat de programari de codi
obert, com els escriptoris Gnome o KDE, tot tipus d’eines ofimàtiques, i tota una
diversitat de programari.

Altres exemples de programari de codi obert, de entre els molts que podem trobar
són paquets o suites ofimàtiques com Open Office i Libre Office, l’editor de gràfics
The Gimp, navegadors d’Internet com Mozilla Firefox i Google Chrome, o el
reproductor de música Rythmbox.



Fonaments de maquinari 61 Instal·lació, configuració i recuperació de programari

2.3.3 La pirateria digital

La generalització de les eines d’intercanvi d’arxius (P2P) han comportat un canvi
en la mentalitat de bona part de la població, que considera que no és necessari
pagar pels programes informàtics o les produccions audiovisuals, encara que
aquests siguin de llicència comercial. Una causa d’aquest comportament és el
fet que es poden trobar i descarregar fàcilment a Internet, amb les proteccions de
còpia trencades perquè es puguin utilitzar encara que no se n’hagin adquirit els
drets.

La pirateria digital es troba molt
estesa a causa de la popularització
de la xarxa Internet.

Aquestes còpies no són legals en la majoria de països, encara que en alguns
s’admeten fer copies de material propi per a ús privat. El fet de la dubtosa legalitat
d’aquestes còpies va portar a la utilització del terme pirateria com una metàfora
del robatori de la propietat intelectual, tal com feien els antics pirates en les seves
incursions.

La pirateria digital es pot dividir bàsicament en la còpia o distribució il·legal de
programari informàtic i de produccions audiovisuals. En el cas que ens ocupa,
alguns països tenen una taxa molt alta d’utilització de material “pirata” en front a
l’adquisició de llicències legals.

La pirateria de programari es refereix a l’ús de diversos mitjans
informàtics com Internet per copiar o distribuir il·legalment programari no
autoritzat.

La justificació més estesa per poder fer aquesta distribució de programari fora dels
marges legals és que es tracta de còpies privades, que en molts països són legals,
però el resultat secundari és que els programes arriben a les mans de molta més
gent que no disposa de llicència.

La legislació sobre aquest tema encara no s’ha estabilitzat, i per tant la descàrrega
d’aplicacions o produccions multimèdia per a ús domèstic encara no es persegueix
legalment de manera generalitzada, si no és que se’n vol treure benefici econòmic.
Però en tot cas el fenomen està portant a un canvi de paradigma en el funcionament
de la distribució i comercialització de productes digitals.

En el cas del programari ha donat ales al moviment del programari lliure, que
utilitza altres mètodes per resultar rendible. En el món audiovisual les grans
productores audiovisuals es resisteixen a abandonar el seu model de negoci basat
en la venda de suports físics, però cada cop més es troba la possibilitat de llogar
o comprar productes audiovisuals directament a Internet i a preus més baixos.

Als Annexos del mòdul
podeu trobar un article del
MIT (Massachussets
Institute of Technology
sobre la pirateria
informàtica al mòn.

Distribució en streaming

També hi ha mètodes de
distribució multimèdia amb
diferents llicències, basats en la
distribució en línia mitjançant
streaming. Algun exemple pot
ser Spotify (àudio), Voddler
(vídeo) o iTunes (multimèdia).
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3. Clonació de sistemes

En un entorn empresarial gran part del cost informàtic se l’emporten els mante-
niments, les instal·lacions i les configuracions del sistema, sobretot amb la gran
baixada de preu del maquinari.

Per aquest motiu l’objectiu fonamental del responsable d’informàtica és crear una
instal·lació idèntica en tot un conjunt d’ordinadors, que redueixi els costos de
formació, manteniment i assistència. Aquest procés s’havia fet de manera manual,
i provocava multitud d’errors, sobretot quan el procés s’havia de repetir una i
altra vegada amb centenars d’equips. Si es té en compte que, com a mínim, es
requereixen dues hores o més per instal·lar i configurar completament de manera
manual un equip d’informàtica, es fa palesa la importància d’automatitzar aquesta
tasca.

Aquest procés d’instal·lació massiva de programari es pot optimitzar encara
més mitjançant la personalització del mitjà d’instal·lació, que permet personalitzar
la configuració dels equips abans de fer la implementació del sistema operatiu.
Afegint aquesta millora podeu instal·lar molts equips de manera ràpida per mitjà de
la personalització del mitjà d’instal·lació i el clonatge i restauració d’equips.

Tot plegat fa que sigui necessari dissenyar un ordinador model i, posteriorment,
clonar-lo tantes vegades com ordinadors hi hagi a l’organització, i en acabat, si
cal, ajustar l’ordinador clonat al lloc de treball al qual es destina.

Els passos, a grans trets (figura 3.1), són aquests:

1. Preparar una estació de treball model.

2. Fer una còpia amb un programari adequat.

3. Restaurar la còpia als ordinadors destinats a aquesta finalitat.

4. Personalitzar la configuració de l’ordinador de destinació.

Figura 3.1. Procés de creació i restauració d’equips
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3.1 Creació de la màquina model

El primer pas a l’hora de crear un entorn d’instal·lació massiva és la creació d’una
o diverses màquines model, que es convertiran en la plantilla a partir de la qual
podreu emmirallar la resta de màquines de l’organització.

L’ordinador model és aquell que marca el disseny de programari i la
configuració de maquinari per a la resta d’ordinadors d’una organització o
una part d’aquesta.

L’administració ideal del sistema informàtic

La situació ideal de l’administració del sistema informàtic és aquella en què totes les
estacions de treball siguin homogènies en programari i maquinari, que tinguin les mateixes
mesures de seguretat i particions al disc. Si el maquinari és homogeni això facilita la
compra, les reparacions, el recanvi i la substitució de material, ja que amb el temps els
ordinadors s’espatllen i necessiten ser reparats. Malgrat que des d’un punt de vista pràctic
aquesta situació és gairebé impossible, cal tenir-la, si més no, com a objectiu.

3.1.1 Criteris de disseny

El disseny de l’equip model ha de ser molt acurat i cal tenir en compte molts punts,
com ara:

• L’entorn d’usuari. Què es trobarà l’usuari quan engegui l’ordinador? Què
li demanarà, quines finestres i quins colors tindrà? Què podrà modificar de
l’entorn?

• La xarxa. De quina manera s’identificarà la xarxa? Què podrà fer a la xarxa,
quins grups d’usuaris hi haurà i quins permisos tindran?

• El programari. Quines aplicacions tindrà al seu abast l’usuari? Quines
aplicacions hi haurà en local i quines en remot? On hi haurà el correu
electrònic?

• La facilitat d’ús. Tot ha d’estar pensat per facilitar la labor a l’usuari i fer que
s’acostumi ràpidament a aquesta eina de treball. Ha de servir per millorar-ne
el rendiment.

• La informació. Una vegada l’administrador ha decidit la configuració de
particions, el format amb què es desen les dades i el lloc, a l’usuari això li
hauria de resultar el més automàtic i transparent possible, de manera que no
s’hagi de preocupar pel lloc real on són les dades.



Fonaments de maquinari 65 Instal·lació, configuració i recuperació de programari

L’escenari òptim per a la creació i restauració d’imatges es dóna quan
es disposa d’un nombre elevat d’equips amb un mateix maquinari i una
configuració idèntica de programari.

Mireu d’aplicar els criteris següents:

• Totes les estacions –o un grup gran– tenen el mateix als seus discos durs,
incloent-hi l’estructura de particions (això simplifica les instal·lacions).

• Totes les estacions tenen el programari –tant de base com d’aplicació–,
que inclou el sistema operatiu, els paquets d’ofimàtica, de seguretat i el
programari que utilitza tota l’organització.

3.1.2 Models d’equips en entorns empresarials

El sistema informàtic en un entorn empresarial constarà de servidors i estacions
de treball. Les estacions de treball, però, no seran uniformes en tota l’empresa, ja
que cadascun dels departaments tindrà unes necessitats de programari adaptades
a la feina que ha de fer dins de les seves àrees d’activitat.

Figura 3.2. Esquema dels departaments d’una empresa

Les àrees d’activitat (figura 3.2) estan directament relacionades amb les funcions
bàsiques que fa l’empresa a fi d’assolir els seus objectius. Aquestes àrees
comprenen activitats, funcions i labors homogènies, i algunes de les més habituals
són la producció, la mercadotècnia i les vendes, els recursos humans i les finances.
Qualsevol empresa, petita, mitjana o gran, té empleats dedicats a les quatre
funcions, ja sigui exclusivament o de manera compartida.

Aquesta diversificació de tasques fa que cada departament utilitzi una sèrie de
programes específics. Per tant, caldrà fer una imatge per a cada tipologia d’ordi-
nador. La imatge inclourà, si pot ser, el sistema operatiu, el programari general
i específic del departament i les actualitzacions de seguretat. La imatge s’haurà
d’anar actualitzant amb regularitat a fi d’incloure les últimes actualitzacions de
programari o seguretat.

Per tal de definir els programes que cal instal·lar en cada tipus d’ordinador és
convenient fer una taula d’aplicacions –com la de la taula 14 o similar–, que
constarà de les subdivisions fetes en l’empresa i les aplicacions per instal·lar a
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cada tipologia. Cal tenir en compte que les subdivisions no han de coincidir
necessàriament amb els departaments, sinó que poden ser més grans o més petites
sempre que es consideri necessari.

Es pot considerar que el departament informàtic (Administració) té accés a tot
el programari, ja que se n’ha d’encarregar del manteniment. Es podria afegir
també a la taula, la divisió Direcció, que també tindrà accés a tot el programari,
o que només utilitzarà les eines de creació d’informes “reservats” de tots els
departaments per tal de prendre decisions empresarials.

Taula 3.1. Aplicacions per a una empresa petita (Aplicació/Departament)

A / D. Màrqueting Vendes Producció Recursos
Humans

Finances Admin.

Paquet
ofimàtic

X X X X X X

Correu i
explorador

X X X X X X

Nòmines X X

Facturació X X X

Gestió
d’inventari

X X X

Creació de
continguts

X X

En aquest punt, teniu definides amb precisió les aplicacions que necessiten els
usuaris i sabeu, per tant, quina serà la configuració de les estacions de treball.

Configurar l’estació model de treball

Aleshores, un cop feta la taula d’aplicacions, podeu procedir ja a crear l’ordinador
model de l’estació de treball que es vol posar en l’organització. A grans trets, el
procediment per seguir consta d’aquests passos:

1. Instal·leu el sistema operatiu.

2. Instal·leu els controladors de dispositiu.

3. Instal·leu les aplicacions.

4. Configureu totes les opcions del sistema operatiu per tal d’ajustar-lo a les
necessitats de l’organització.

5. Proveu el sistema abans de posar-lo en producció.

Un cop l’estació de treball ha funcionat correctament, es pot donar per acabada
l’estació model.
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Aplicacions en línia

Una tendència en la instal·lació de programari consisteix a instal·lar les aplicacions en el
servidor i no en cada equip individual. L’emmagatzematge en el servidor evita la pèrdua
d’informació i aconsegueix més seguretat, però presenta altres problemes com la saturació
de la xarxa.

El mètode es pot aplicar en xarxes d’àrea local, en què un servidor pot emmagatzemar les
aplicacions i dades dels usuaris, i d’aquesta manera descarregar les estacions de treball
de la major part de feina. En aquest cas caldrà modificar la taula d’aplicacions per tal de
marcar quines aplicacions funcionaran des del servidor i quines altres ho faran en l’estació
de treball. A més a més, caldrà definir també on s’emmagatzemen les dades dels usuaris
(en una unitat compartida, en un directori del servidor o en local, entre altres possibilitats).

Quant s’accedeix als servidors situats en una xarxa com Internet el terme que s’utilitza és
cloud computing (‘computació en núvol’), que indica el fet que l’aplicació es pot trobar
en qualsevol lloc de la xarxa global Internet, però l’usuari l’ha de poder utilitzar de manera
transparent. Com és palès, en aquest cas cal disposar d’un connexió de gran qualitat per
tal de poder utilitzar aquestes aplicacions de manera productiva.

3.1.3 Emmagatzemament de les imatges

Les imatges que s’utilitzaran per a la restauració o implementació d’equips s’han
d’emmagatzemar en dispositius que permetin un accés ràpid i segur a aquesta
informació. Els suports d’aquestes imatges han evolucionat al llarg dels anys des
dels dispositius que es connectaven directament a l’equip (com una unitat òptica
externa) fins a l’emmagatzematge en xarxa o fins i tot al núvol. Han inclòs tot
tipus de mitjans, com les cintes, els discos durs o els suports òptics.

Els suports d’emmagatzematge per a imatges de sistema poden ser locals
o remots.

Segons aquesta divisió podem classificar els diversos suports utilitzats actualment
en:

• Emmagatzematge local: tots aquells suports que es troben connectats
directament a l’equip a copiar/restaurar:

– Disc intern: les imatges es poden fer en el propi disc dur de l’equip si
es tracta d’imatges de particions individuals.

– Disc connectat localment: els discos USB, Firewire o eSATA per-
meten fer la imatge localment però amb facilitats de transport per la
naturalesa del mitjà.

– Unitat òptica: la utilització de gravadores de CD o DVD (tant internes
com connectades) mitjançant ports d’expansió (USB, Firewire...) per-
meten fer la imatge localment i traslladar el suport òptic amb facilitat.

• Emmagatzematge remot: implica la realització de la imatge a través d’una
xarxa d’ordinadors, i també el seu emmagatzematge en un equip pertanyent
a aquesta xarxa. Facilita la seguretat de les imatges, ja que es poden
implementar mecanismes de seguretat en el servidor d’emmagatzematge.

Les xarxes WIFI no
s’utilitzen a hores d’ara per
a la realització d’imatges
remotes, ja que no donen
un rendiment adequat per a
aquesta tasca.
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Clonació de discos

A mesura que les empreses
continuen migrant a noves
aplicacions i nous entorns

operatius, el clonatge de discos
s’està convertint en una eina

imprescindible per mantenir la
competitivitat.

Abans totes aquestes
tasques es feien mitjançant

instruccions. En MS-DOS,
per exemple, s’usava

FDISK, FORMAT i XCOPY.

• Xarxa local: el més comú en la realització d’imatges i la tendència cap a
la que es mou l’administració actualment és la realització de les imatges en
una xarxa local (LAN). Un ordinador farà la tasca de servidor d’imatges,
de manera que tots els equips que tinguin accés a aquesta xarxa puguin ser
copiats o restaurats de manera remota.

• Xarxa de llarg abast: en xarxes de llarg abast (WAN) o fins i tot en la xarxa
Internet, el mètode de realització de la imatge seria exactament el mateix
que en una LAN, ja que s’utilitzen els mateixos protocols, com pot ser TCP-
IP. Malgrat això encara no es tracta d’un mètode generalitzat, ja que les
velocitats de transmissió de dades no són prou elevades per transmetre tanta
quantitat d’informació (continguts sencers d’un equip) en temps viables per
a la seva utilització quotidiana.

3.2 El procés de clonació

La majoria dels usuaris haurien de començar el seu treball amb un sistema net
i acabat de formatar, sobre el qual s’instal·la, primer, el sistema operatiu i, a
continuació, el conjunt estàndard d’aplicacions autoritzades per l’empresa.

El programari de clonatge de discos es basa en la creació d’una imatge
exacta del disc dur de l’ordinador, fent una “instantània” de tots els fitxers
(tant els ocults com els visibles) que componen el sistema operatiu, les
aplicacions i la configuració.

I si volem clonar un ordinador que no és nou?

Quan l’ordinador de partida no és nou, el més aconsellable és que en primer lloc s’eliminin
els virus, els arxius fragmentats, els arxius estranys i qualsevol altre material que pugui
afectar un funcionament fiable. Després de verificar minuciosament la instal·lació i la
configuració, es crea una imatge del disc. Això permetrà que la imatge realitzada tingui
el mínim nombre d’errors possible de cara a una correcta restauració.

A continuació, aquesta imatge es pot copiar a tants ordinadors com es vulgui,
de manera que es creen instal·lacions totalment idèntiques. L’estalvi del temps
dedicat a les tasques monòtones d’instal·lació i configuració d’ordinadors permet
al personal d’informàtica donar assistència o altres serveis professionals i d’alt
nivell.

Des del punt de vista de l’usuari, la utilització d’un entorn totalment verificat
significa menys frustració, més productivitat i menys probabilitat de perdre
informació a causa d’incompatibilitats en el sistema.

La majoria dels programes de clonatge redueixen l’esforç necessari que requereix
la instal·lació del sistema, ja que s’encarreguen automàticament d’algunes de les
tasques que més temps prenen durant la instal·lació i la configuració d’ordinadors,
entre les quals hi ha el redimensionament dinàmic de particions FAT32, NTFS,
ext3 o ext4 –si és necessari– i del format del disc mentre es fa el clonatge.
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3.2.1 Tipus de clonació

Segons el tipus de sistema informàtic que es tingui i segons les necessitats es poden
fer diversos tipus de clonatge, que dependran de la manera en què es copia el
sistema operatiu, quina ràtio de compressió es fa servir en les dades, i el suport
utilitzat per desar la imatge un cop generada.

Abans de començar a utilitzar un programa de clonatge, és aconsellable tenir en
compte algunes consideracions:

• Determinar les característiques del clonatge que s’ha de fer. És necessari
duplicar discos o particions, crear imatges de disc o particions o qualsevol
altra variant d’aquestes operacions? D’altra banda, quants ordinadors s’han
de preparar?

• Seleccionar el mètode de transferència de l’arxiu d’imatge. Per exemple,
podeu utilitzar suports externs, unitats de xarxa, connexions punt a punt per
mitjà del port d’impressora LPT o NetBIOS per mitjà de la xarxa, a més de
TCP/IP multicast.

• Comprovar si el suport extern o les connexions de xarxa funcionen correc-
tament.

• Iniciar el programa i seleccionar les opcions desitjades, a més de l’origen i la
destinació. Després de comprovar aquestes opcions, només haureu d’iniciar
el procés de clonatge.

L’origen i la destinació dels clonatges és un paràmetre decisiu. Els
clonatges es poden fer de tot un disc o d’alguna de les particions, i
emmagatzemar el contingut tal com es troba en l’origen o bé empaquetar-
lo en un arxiu imatge.

D’acord amb això, hi ha quatre opcions que cal tenir en consideració:

• Còpia de tot el contingut d’un disc a un altre.

• Creació d’un arxiu d’imatge d’una unitat i utilització d’aquest arxiu per
crear clons complets del disc original.

• Còpia del contingut d’una partició a una altra.

• Creació d’un arxiu d’imatge d’una partició de disc, que es pot usar com a
plantilla per crear altres particions.

Mitjançant els sistemes de compressió d’imatges, es pot reduir significativament
la quantitat d’espai que es necessita per a un arxiu d’imatge. De fet, les imatges es
poden arribar a comprimir fins a un 70%, en funció del mètode de compressió
escollit i el contingut de la partició o del disc. Aquests programes fan una

Sector d’engegada del disc
dur

Heu de tenir en compte que el fet
de copiar des del primer fins a
l’últim sector de dades d’un disc
dur no implica que es copiï el
sector d’arrencada. La
possibilitat d’engegar des d’un
disc dur es troba especificada en
la partició mateixa del disc dur.

El temps de clonació és
més gran si s’utilitza una
ràtio de compressió més
elevada, però alhora
s’aconsegueixen imatges de
mida menor.
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La replicació o clonatge
d’alguna cosa és la

realització d’una còpia
exacta d’algun objecte.

comprovació de redundància cíclica (CRC) dels arxius, per detectar possibles
danys, i poden comprovar si la rèplica del disc conté els mateixos arxius que
l’original. Els arxius d’imatge es poden, per a més seguretat, protegir amb
contrasenya.

El suport d’emmagatzematge

En el cas de les imatges, els suports per emmagatzemar-les són diversos i inclouen unitats
locals o de xarxa, dispositius externs, com ara les unitats JAZ o ZIP i CD-ROM, o bé altres
suports externs.

Quan la “imatge” no cap en el suport designat com a destinació, els programes de
compressió permeten emmagatzemar la imatge d’un disc o d’una partició en diversos
volums i demanen a l’usuari que insereixi un altre disc (o un altre tipus de suport) o bé
permeten la selecció d’una altra ubicació d’emmagatzematge.

Les imatges també es poden desar i recuperar amb sistemes de cinta, que constitueixen
un mitjà ideal per a una bona còpia de seguretat.

3.2.2 Eines de replicació

Els programes destinats a fer imatges de disc dur són molt variats, s’executen
en diversos sistemes operatius i se’n poden trobar amb tot tipus de llicències,
comercials o no.

Entre els programes més populars d’aquest tipus es poden destacar:

• Norton Ghost de Symantec. Un dels programes de replicació més utilitzats
avui dia, funciona tant des de suports locals com en remot. Se’n poden
trobar versions d’avaluació, però es tracta d’una eina comercial.

• Drive Image de Powerquest. Es tracta d’un programa que fa imatges del
disc dur o de la unitat designada. Té una gran compatibilitat amb sistemes
Windows i els seus sistemes d’arxius.

• True Image de Acronis. Es tracta d’un programari de clonatge que permet
crear imatges des de suport local o en xarxa amb una interfície senzilla de
tipus assistent.

• ImageCast de Phoenix Technologies. Igual que l’anterior, us permetrà la
còpia d’imatges simultània a centenars d’ordinadors en multidestinació, i
també la replicació de discos, entre altres coses.

• ImageX de Microsoft. Es tracta d’una eina de línia d’instruccions que
permet als fabricants d’equips originals (OEM) i a les empreses capturar,
modificar i restaurar imatges de disc basades en arxius per aconseguir una
implementació ràpida. Permet el treball en local o per xarxa.

• Clonezilla de NCHC Labs. Es tracta d’una eina lliure basada en GNU/-
Linux que permet el clonatge, la recuperació i la instal·lació de sistemes.
Ofereix eines per a la restauració d’un equip per mitjà de la xarxa i també les
eines comercials equivalents però en un entorn de mode text. Pot funcionar
també des d’USB o des d’un suport òptic.
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3.2.3 Clonació amb el Norton Ghost

En les últimes versions del programa Norton Ghost hi ha una multitud d’opcions
que permeten treballar amb tota seguretat a l’hora de fer qualsevol tipus d’aboca-
ment i rèpliques d’imatges. Una de les opcions més interessants és la que permet el
clonatge de discos i particions. El programa permet fer el clonatge o la replicació
des de dins del sistema o per mitjà de l’arrencada amb mitjans externs. També
permeten crear discos d’arrencada basats en Windows PE, que tenen un suport
millor per al maquinari més actual.

Clonació d’un equip des de Windows

El procés que cal seguir per fer un clonatge d’un equip des de Windows amb el
Norton Ghost es pot resumir d’aquesta manera:

1. Executar el programa.

2. Escollir l’opció “Clonar”, que ens permetrà fer la imatge que volem.

3. Seleccionar el disc o partició origen del clonatge.

4. Triar el disc, partició o arxiu imatge destinat a contenir la còpia de l’origen.
Si es vol procedir a sobreescriure particions o discos amb dades, el programa
demanarà abans confirmació.

5. Assegureu-vos que totes les aplicacions de l’equip estan tancades abans
d’executar l’operació de clonatge, i feu clic a “Executar” per tal d’iniciar
l’operació de clonatge. L’equip es reiniciarà i el disc dur o la partició origen
es clonarà amb les opcions que hàgiu indicat.

Clonació des de MS-DOS

Els passos fonamentals per fer un clonatge des de MS-DOS amb el Norton Ghost
(vegeu la figura 3.1) es poden concretar d’aquesta manera:

1. Crear un disquet o CD-ROM d’arrencada del Ghost. Si utilitzeu discos
flexibles el programa crearà un disquet d’arrencada en MS-DOS i un altre
disquet que contindrà l’arxiu executable Ghost.exe, que té moltes opcions
de configuració per personalitzar el tipus de clonatge.

2. Engegar l’equip des del suport escollit.

3. Escollir l’origen i la destinació del clonatge un cop el programa Ghost es
trobi en funcionament.

4. Executar el clonatge i comprovar que la còpia s’ha fet de manera correcta.

En els annexos del
material web trobareu un
exemple detallat de
clonació amb el Norton
Ghost, a més d’imatges
dels diferents passos.

Per reduir la mida de la
imatge és convenient
esborrar l’arxiu de paginació
creat pel Windows durant el
seu funcionament.
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Es tracta d’un programa que funciona sobre MS-DOS així que la resolució és
aquesta. Podeu posar-ho com una imatgeB si voleu. Així seria suficient, no?

El programa Norton Ghost disposa
de diverses opcions a l’hora de fer

les imatges

Algunes opcions de la línia d’instruccions del programa ghost.exe són:

• Durant l’operació, Control-C per cancel·lar l’operació de clonatge en qual-
sevol moment.

• Paràmetres d’ajuda: amb ”-H” o ”-?” podeu consultar la informació
d’ajuda.

• Les opcions de clonatge permeten configurar tots els paràmetres. En podeu
trobar alguns exemples en les taules 15 i 16. La sintaxi del paràmetre -
clone en el programa ghost.exe és del tipus “ghost.exe -clone, mode = ([P]
COPY | [P] (LOAD | RESTORE) | [P] (DUMP | CREATE)), src = (...),
dst = (...), sze = (...)” on cada paràmetre permet configurar els diferents
tipus de clonatge, la font i el destí de còpia... Per exemple, la comanda
“ghost.exe -clone,mode=copy,src=1,dst=2” faria una còpia del primer disc
local al segon. Cal tenir en compte que la sintaxi de les comandes pot variar
amb les diverses versions del programari.

Taula 3.2. Descripció de les opcions de clonatge

Opció Descripció

-IA Imatge tot. Obliga a una còpia per sectors de totes
les particions.

-ID Copiar tot el disc incloent-hi l’espai sense particionar.

-IR Com -ID, però no ajusta les particions als límits dels
sectors.

-IB La pista d’arrencada del disc s’inclou en el clonatge.

-IAL Obliga a una còpia de totes les particions Linux.

-OR Ignora les comprovacions d’espai i la integritat.

-NOLILO No intenta corregir parcialment el carregador
d’arrencada LILO després d’un clonatge.

-BootCD Si feu una imatge directament a CD o DVD
s’assegura que hi hagi un disc d’inici a la unitat.

-GHOSTONCD Escriu Norton Ghost a l’àrea de dades en crear un
CD.

-FDSZ Esborra els bytes de signatura en el disc de
destinació.

-FDSP Manté els bytes de signatura del disc en el disc de
destinació.

-Femax Si es crea una partició estesa en una operació de
disc a disc o a imatge, aquesta ocupa tot l’espai de
disc permès.

-Sze Estableix la mida de les particions de destinació per
a una operació de còpia o restauració de disc.
S’admeten diversos modificadors de mida de la
partició. Opcions: E / F / L / n = (nnnnM / NNP / F /
V).
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Taula 3.3. Opcions de configuració de l’arxiu imatge

Opció Descripció

-Norauto Demana els noms dels arxius dividits en lloc
d’utilitzar els noms predeterminats.

-CKIMG, <ruta\arxiuimatge>. Comprova la integritat de l’arxiu imatge.

-PWD Contrasenya. Especifica la protecció de contrasenya
que cal utilitzar en crear un fitxer imatge.

-PWD = x Contrasenya Indica la contrasenya que es farà servir com a arxiu
imatge.

-SKIP = x Skip = (arxiu de condició) Ignora els arxius del sistema o directoris de l’arxiu
FAT que corresponguin amb una condició o diverses
condicions localitzades en el nom d’arxiu.

-PMBR En fer qualsevol operació de clonatge del disc, manté
el MBR del disc de destinació.

-SPAN Activa la divisió en diversos volums.

-SPLIT = a Divideix la imatge en trossos de [a] MB durant la
creació.

-CNS És del sistema de noms antic per dividir les imatges,
és a dir, extensions 00 n en lloc de GHS.

-Zn Comprimeix el fitxer imatge, n = 1 per a compressió
ràpida, n = 2 per a comprensió alta, n = 3 - 9 per a
comprensió més alta.

Entre les moltes altres opcions que hi ha, es poden destacar:

• Opcions FAT

• Opcions específiques NTFS

• Opcions de cinta

• Opcions d’intervenció de l’usuari

• Opcions de mètode d’accés a disc

• Opcions de disc espatllat

• Opcions CRC2

• Opcions de diagnòstic

• Opcions de llicència

• Opcions i paràmetres de bloqueig del BIOS

3.3 Preinstal·lació de programari

L’objectiu bàsic a l’hora de fer la preinstal·lació de programari és aconseguir que el
manteniment de les estacions de treball sigui com més senzill millor, i a la vegada
facilitar l’actualització de la instal·lació amb noves configuracions o aplicacions.

Symatenc Recovery Disc

Des d’una instal·lació del Norton
Ghost es pot generar el
Symantec Recovery Disk, que
permet “cremar” la ISO en un
CD verge per tal d’utilitzar-lo
autònomament.
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La diferència d’una preinstal·lació amb un clonatge per se consisteix només en
el fet que s’hi afegeix la personalització prèvia dels mitjans d’instal·lació abans
d’implementar els equips.

Els passos fonamentals que cal fer (figura 3.3) són:

• Planificació de la preinstal·lació.

• Preparació i personalització de la preinstal·lació.

• Implementació d’una imatge.

• Manteniment de la imatge.

Figura 3.3. Procés de preinstal·lació i d’implementació d’imatges

L’AIK (automated installation kit) de Windows és l’aplicació que
utilitza Microsoft per personalitzar les instal·lacions dedicades a fabricants
d’ordinadors i generar preinstal·lacions del sistema.

L’entorn automatitzat d’instal·lació es pot baixar lliurement en el Download
Center de Microsoft i ofereix als fabricants d’ordinadors o als tècnics avançats
flexibilitat per personalitzar els equips muntats.

3.3.1 Equip del tècnic

L’equip del tècnic és l’equip del laboratori en el qual s’instal·larà tot el programari
d’utilitat i els entorns de preinstal·lació que el tècnic necessiti per generar i
restaurar les imatges en els equips clients.

Per generar un equip del tècnic, necessiteu un equip amb uns requisits de
programari d’acord amb una sèrie de supòsits, com per exemple:

• Si utilitzeu algun programa de clonatge per restaurar les imatges, per
exemple si utilitzem el Norton Ghost per fer un clonatge en xarxa, caldrà
instal·lar-hi almenys les eines Ghost Boot Wizard, que facilita la creació de
suports de restauració, i Ghost Cast Server, que permet clonar els equips per
xarxa.

• En l’entorn Microsoft Windows si voleu personalitzar el suport d’ins-
tal·lació haureu de disposar de programari de generació d’entorns preins-
tal·lats, que permeti personalitzar i crear la imatge de disc per tal d’instal·lar-
la o restaurar-la en els equips afectats.
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• Si voleu restaurar les imatges mitjançant la xarxa l’equip del tècnic haurà
de disposar d’un programari adequat per a l’arrencada remota dels equips
clients.

• L’equip del tècnic contindrà, en general, també el recurs compartit de
distribució (imatge o carpetes per copiar), encara que s’utilitzi un suport
òptic per implementar el sistema.

• També es necessitarà una eina de gravació d’imatges ISO.

L’equip del tècnic haurà de ser un equip basat en x86 o x64 amb el sistema
operatiu adequat per al programari de clonatge que utilitzareu, una gravadora
de CD o DVD per crear mitjans portàtils i accés a xarxa, per baixar les
últimes actualitzacions o per dur a terme la implementació per xarxa (si
penseu fer servir l’equip del tècnic com un recurs compartit de xarxa).

3.3.2 Entorns preinstal·lats basats en Microsoft Windows

Els entorns preinstal·lats (inicialment el sistema operatiu Microsoft Windows PE)
van ser creats en principi per ajudar els fabricants i els muntadors d’ordinadors
(OEM) a engegar equips sense sistema operatiu instal·lat, en substitució dels discos
d’arrencada basats en MS-DOS, i amb les finalitats següents:

• Instal·lar el sistema operatiu de tipus Windows (XP, Vista, Windows 7).

• Crear i restaurar imatges de disc.

• Solucionar problemes en un equip, amb eines manuals o automàtiques.

Algunes d’aquestes eines manuals o automàtiques poden servir per al següent:

A més de l’entorn creat per Microsoft, han aparegut altres eines que fan tasques
similars, o amplien les funcionalitats d’aquesta eina.

• Escanejar i eliminar virus d’un equip Windows infectat.

• Recuperar una contrasenya oblidada.

• Reparar particions danyades.

• Recuperar fitxers esborrats accidentalment.

Els CD live de Linux es
poden considerar també un
entorn preinstal·lat i
permeten igualment fer
tasques de manteniment,
reparació i clonatge
d’equips.
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Imatge "genèrica"

La instrucció sysprep de l’AIK
s’utilitza per preparar una imatge

“genèrica” que permeti la
generació de nous noms,
identificadors de xarxa i

controladors en la instal·lació de
cada equip.

Els discos d’arrencada en
MS-DOS no tenen suport

per a NTFS, ni suport natiu
de xarxa o de controladors

de 32/64 bits.

Bart PE no inclou
actualment suport per a

Windows Vista o Windows 7.

Variants d’entorns preinstal·lats

El Windows PE (Windows preinstallation environment) és un sistema
operatiu reduït basat en el nucli de Windows. S’utilitza a fi de preparar un
sistema per a la instal·lació de Windows, copiar imatges de disc i engegar el
procés d’instal·lació de Windows.

En el procés d’instal·lació de Windows XP, Vista i Windows 7, el preinstallation
environment proporciona un entorn gràfic sobre el qual s’executen totes les eines
que permeten personalitzar la instal·lació. A més, els departaments d’informàtica
de les empreses el poden personalitzar i ampliar per adaptar-lo a les seves
necessitats d’implementació. El sistema ofereix també suport per crear i restaurar
imatges de disc, tant localment com per mitjà de la xarxa, i també eines per a la
solució de problemes de programari en el sistema.

Windows PE també es pot utilitzar per crear eines per recuperar sistemes de ma-
nera automàtica, com les que s’inclouen habitualment en els ordinadors portàtils
o equips muntats per fabricants OEM o independents.

Característiques addicionals de Windows PE

Per prevenir que sigui utilitzat com a sistema operatiu habitual, Windows PE s’apaga i
reinicia l’equip després de 72 hores d’ús continuat. Aquest període no és configurable.

Windows PE es pot engegar també des de diferents suports, com ara CD, DVD, dispositius
USB de memòria flaix i per mitjà de xarxa.

Windows PE ha arribat a esdevenir un component d’altres eines de recuperació de sistema,
com ara el Windows Deployment Services (Windows DS) o el Windows Recovery
Environment (Windows RE).

En el cas d’un entorn d’instal·lació per a fabricants s’utilitzarà el kit d’instal·lació
automatitzada de Windows, el Windows AIK.

Windows AIK utilitza arxius de resposta i conjunts de configuració per persona-
litzar la instal·lació, i pot generar imatges de Windows PE personalitzades, que
permetran implementar el sistema operatiu en cada màquina client.

L’administrador d’imatges de sistema de Windows, el Windows SIM, és l’eina
principal utilitzada per crear i modificar arxius de resposta i conjunts de configu-
ració.

El Bart’s Preinstalled Environment o Bart PE, és una variant no oficial del
sistema operatiu Windows XP o Windows Server 2003 de Microsoft, similar
al sistema Windows PE, que es pot executar des d’un CD o llapis USB.

De la mateixa manera que Windows PE, BarPE funciona carregant els fitxers de
registre en la memòria RAM, de manera que no és necessari que el disc dur o la
xarxa funcionin per utilitzar-lo.
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Un programari per crear imatges ISO de sistema basades en Windows mitjançant
el mètode Bart PE, el PE Builder (figura 3.4), que va ser creat per Bart Lagerweij
amb llicència gratuïta. Per utilitzar-lo cal disposar d’una còpia legal de Windows
XP o Windows Server 2003.

El fet que PE Builder sigui una eina nascuda de la comunitat d’usuaris comporta
que s’hi poden instal·lar diversos connectors addicionals que afegeixen tot tipus
de funcionalitats a un CD d’arrencada de BartPE.

Figura 3.4. El programa PEbuilder permet crear entorns preins-
tal·lats

L’eina necessita els fitxers d’instal·lació originals de Windows per generar una
eina d’arrencada. S’interpreten i condensen els fitxers del suport d’instal·lació de
Windows o d’un sistema instal·lat per crear el suport autoexecutable.

WinBuilder és un programa que permet crear imatges autoxecutables
utilitzant com a font diverses versions de Windows, des de Windows XP
Service Pack 2 fins a Windows 7.

El funcionament de WinBuilder es basa en la utilització de “projectes” que consten
d’un conjunt de scripts que s’encarreguen de personalitzar la imatge generada
a partir d’un suport d’instal·lació de Windows. La utilització és molt senzilla i
permet la creació d’imatges seguint uns pocs passos:

• Es baixa el “projecte” amb els seus scripts des d’Internet.

• Execució del projecte, que generarà una ISO autoexecutable, i també una
carpeta amb els continguts de la ISO, destinada a la instal·lació des d’USB.

• Alguns projectes són capaços de llençar directament un programari enregis-
trador, que crearà els suports òptics. Altres llencen un emulador (qemu) per
comprovar el funcionament de la imatge creada.

Els projectes WinBuilder o PeBuilder disposen d’eines que permeten afegir
aplicacions als sistemes preinstal·lats utilitzant scripts. Els projectes es poden

Un disc d’arrencada generat
per un altre usuari no es pot
baixar, ja que infringeix els
termes de la llicència de
Microsoft.
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Slipstreaming és el procés
utilitzat per afegir

actualitzacions o service
packs als mitjans

d’instal·lació de Windows.

modificar per afegir o treure programes d’utilitat, i també per modificar qualsevol
configuració de l’entorn preinstal·lat.

La instal·lació d’aplicacions

Una manera d’afegir aplicacions a un entorn preinstal·lat fàcilment consisteix a utilitzar
aplicacions portables, que no requereixen el registre per funcionar.

La instal·lació d’aplicacions no és un procés trivial en aquest tipus d’implementacions, ja
que es tracta de sistemes operatius pensats inicialment com a eina de manteniment “en
viu”. En el cas de Windows, les aplicacions en instal·lar-se desen dades en el registre,
mentre que en entorns preinstal·lats les aplicacions han de poder funcionar sense utilitzar
aquesta característica.

3.4 Eines de manteniment d’equips

A l’hora de fer un manteniment del sistema operatiu, com pot ser fer una imatge
de l’equip, és convenient accedir-hi des d’un suport autoarrencable i no des del
sistema operatiu mateix, per aconseguir un funcionament òptim i sense intervenció
dels processos de sistema. De la mateixa manera, això ens permet no haver de
copiar els arxius de paginació en el cas del clonatge.

Si bé fins fa uns anys es va utilitzar el disquet flexible, malgrat la seva escassa
capacitat, actualment hi ha un parell de suports que permeten accedir a l’equip
“des de fora”:

• Els CD (i darrerament els DVD) permeten incloure més quantitat de
programari i entorns gràfics a les eines autoarrencables.

• Els llapis USB permeten fer les mateixes tasques que amb suport òptic, i
afegeixen la flexibilitat que aporta un sistema d’arxius que es pot reescriure,
sempre que l’equip permeti l’arrencada des d’USB.

3.4.1 Eines en CD

Les eines d’administració contingudes en els CD live són un mètode molt con-
venient per a la reparació de sistemes PC. Permeten executar un sistema operatiu
complet o basat en alguna eina en un ordinador sense disc dur o incapaç d’engegar-
se a causa d’algun tipus d’avaria.

Algunes d’aquestes eines estan enfocades exclusivament a la realització d’imatges
de disc, però moltes inclouen una funcionalitat diversa per a administradors de
sistema.

Els fabricants de programari poden facilitar en alguns casos aquests CD d’utilitats
com a eina única o complementària des de la qual es pot utilitzar el seu programari
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de creació i restauració d’imatges, de particionament i anàlisi antivirus, entre
d’altres.

També hi ha recopilacions d’eines fetes per usuaris o comunitats d’usuaris que
intenten proporcionar la major quantitat possible d’eines en un sol suport.

Les distribucions Linux live són també un altre tipus de CD d’utilitats. Inicialment
la funció d’aquest suport consistia a oferir una manera senzilla de provar un
sistema operatiu Linux, però la possibilitat de configurar les distribucions, afegint
eines i aplicacions, permet utilitzar-les com a eines en equips que funcionen
indistintament amb Windows o Linux.

Eines comercials

Entre les eines que els fabricants comercialitzen destaquen:

• Norton Ghost Symantec Recovery Disk: es genera mitjançant el Ghost
Solution Toolkit, i permet duplicar o recuperar sistemes clonats mitjançant
aquest format.

• Acronis Rescue Media: és un live CD produït per Acronis. Es pot utilitzar
el programari instal·lat en l’equip del tècnic per crear-lo en un suport òptic.

• R-Drive Image: és una utilitat de clonatge de discos per fer còpies de
seguretat o imatges, creada per l’empresa R-Tools Technology Inc.

• Easeus Disk Copy: permet fer clonatge i còpies de discos a escala de sector.
Es pot baixar la versió gratuïta de la pàgina del fabricant.

• Dr. Web Antivirus, F-Secure Rescue CD i Kaspersky Rescue Disk són eines
destinades a la detecció i eliminació de virus en sistemes Windows.

Recopilacions d’eines en suport òptic

Algunes d’aquestes eines en suport òptic són:

• Microsoft Diagnostics and Recovery Toolkit: (abans ERD Commander)
és una eina basada en Windows PE creada per l’empresa Winternals i
adquirida posteriorment per Microsoft. Permet fer tota classe de tasques
de manteniment d’un sistema Windows.

• WinPE, BartPE: eines generables a partir d’una instal·lació legal de Win-
dows, amb funcionalitat ampliable per fer clonatges o manteniment.

• UBCD: recull un gran nombre d’eines de manteniment i reparació inici-
alment pensades per funcionar des de disc flexible (floppy). La versió
UBCD4Win engega el sistema amb un sistema basat en BartPE.

• FreeDOS. Disc basat en el sistema MS-DOS, que pot fer flashing de BIOS
i altres utilitats que encara funcionen sobre DOS.

Els fabricants ofereixen
també versions d’avaluació
del producte.

Hi ha eines amb tot tipus de
funcionalitats per reparar
sistemes o l’arrencada, com
ara Super Grub Disk o
Trinity Rescue Kit.
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Altres eines, com, per
exemple, Partimage, es

troben només incloses en
distribucions com System

Rescue CD, Parted Magic o
PING.

Tingueu en compte que
aquest no és un procés

senzill i que no tots els llapis
USB funcionen com a

suports autoarrencables.

Ubuntu ofereix
preinstal·lada l’eina

USB-creator, que permet
crear discos USB live del

sistema operatiu.

• Hiren’s Boot CD: basat en Linux/FreeDOS. Les últimes versions inclouen
l’arrencada d’un sistema WinPE. De legalitat dubtosa, atès que moltes
de les aplicacions incloses són comercials, conté diversos programes de
diagnòstic, particionament, anàlisi de rendiment del sistema, clonatge de
disc i altres.

Eines basades en distribucions Linux

Entre aquestes eines d’utilitat destaquen:

• SystemRescueCD: eina de reparació, còpia de seguretat i recuperació de
dades amb moltes opcions i possibilitats de configuració.

• Clonezilla: permet el clonatge i la restauració de discos, la recuperació de
sistemes avariats i la implementació de sistemes operatius. Basat en eines
de codi obert.

• Parted Magic: gestor de particions que pot redimensionar, reparar, clonar i
restaurar particions (mitjançant Partimage o G4L).

• G4L: es tracta d’una eina de partició i clonatge. Les imatges es poden
comprimir i disposa de diversos formats per emmagatzemar les particions.
Suporta el clonatge per xarxa. Es pot baixar com una ISO autoarrencable.

3.4.2 Eines en USB

La generalització de la utilització de dispositius d’emmagatzematge USB ha
permès que les eines utilitzades anteriorment des de suport òptic en molts casos
es puguin passar a suport USB.

Podreu utilitzar la major part de distribucions Linux i també instal·lacions creades
a partir del concepte WinPE per reparar els problemes en un ordinador que no
funcioni correctament, però que encara pugui carregar un sistema operatiu des del
port USB.

En el cas de les eines basades en Windows cal:

• Disposar del disc d’instal·lació del sistema.

• Generar l’entorn de sistema operatiu destinat a executar-se autònomament.

• Formatar el llapis USB de manera que s’hi pugui engegar el sistema.

• Traslladar els fitxers al llapis.

• Comprovar que el BIOS està configurat per engegar des de l’USB i provar
el llapis USB.
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En el cas de les eines basades en distribucions Linux cal:

• Disposar del CD live de la distribució de Linux.

• Formatar el llapis de manera que s’hi pugui engegar el sistema.

• Traslladar els fitxers al llapis.

• Comprovar el BIOS i provar el llapis USB.

Per convertir una eina basada en suport òptic en una de basada en un suport USB
es poden utilitzar diverses eines que, en gran mesura, automatitzen i simplifiquen
el procés:

• HP USB Disk Storage Format: eina de format de llapis USB en Windows,
que permet indicar l’opció de fer-lo autoarrencable.

• UnetBootin (Universal Netboot Installer): és una eina multiplataforma
que permet crear sistemes USB autoarrencables amb una gran varietat de
sistemes operatius Linux i eines de manteniment.

• Ultimate Boot USB: utilitat creada per formatar un llapis USB i transferir-
hi una ISO de l’eina UBCD –Ultimate Boot CD– a un llapis USB. També
serveix per a altres sistemes basats en Windows, com Win PE o Bart PE.

3.4.3 Eines per a xarxa

Les eines per a xarxa es basen en la possibilitat que tenen els equips d’executar
un sistema operatiu baixat per la xarxa. Entre d’altres utilitats, permeten fer el
clonatge de discos a una o diverses màquines simultàniament, instal·lar un sistema
GNU/Linux per xarxa o proveir d’un sistema operatiu a maquinari obsolet o de
baixes prestacions (clients lleugers).

Preboot eXecution Environment (PXE)

El PXE és el protocol que fa possible aquest tipus d’engegada en els PC. El
nom fa referència a l’“entorn d’execució de prearrencada”, pensat inicialment per
instal·lar el sistema operatiu en ordinadors per mitjà de la xarxa, independentment
del sistema operatiu que hi hagi instal·lat a la màquina client.

Per tal d’utilitzar el PXE cal un equip servidor (o equip del tècnic) i una o més
màquines clients connectades totes a la mateixa xarxa. El client disposarà d’un
microprogramari que sigui capaç de cercar a la xarxa un servei d’arrencada PXE
adequat.

El funcionament d’aquest mètode d’implementació es pot resumir en els passos
següents (figura 3.5):

Consulteu a les adreces
d’interès del web del
mòdul el projecte
EtherBoot, que inclou
guies i eines per arrencar
per xarxa tot tipus de
sistemes operatius.

El PXE utilitza diversos
protocols de xarxa com IP,
UDP, DHCP i TFTP.
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Etherboot/gPXE és un
substitut de codi lliure de les
ROM PXE de propietat, que
pot funcionar en tot tipus de
dispositius amb connexió de

xarxa.

Arrencada per xarxa

L’arrencada per xarxa s’utilitza
per a diverses utilitats, com, per

exemple, executar un sistema
operatiu per xarxa o fer

instal·lacions múltiples i
automatitzades de sistemes

operatius.

Windows Deployment
Services o Windows DS és

l’eina que que permet
instal·lar un sistema

operatiu Windows per mitjà
de la xarxa.

• El client s’engega i mitjançant el microprogramari que conté el codi d’ar-
rencada PXE es demana una adreça IP. (Un client PXE pot ser un servidor,
un ordinador de sobretaula, portàtil o qualsevol equip que disposi del codi
d’arrencada PXE.)

• El servidor DHCP proporciona una adreça al client.

• Mitjançant el protocol TFTP el client baixa del servidor network bootstrap
program (NBP), que, en essència, és el sistema operatiu que li permetrà
iniciar l’equip o les eines de manteniment desitjades.

Figura 3.5. Procés de baixada de la imatge d’equip utilitzant la
xarxa

Els sistemes operatius que es poden executar baixant el nucli per la xarxa són
diversos i inclouen versions completes (GNU/Linux, Windows) i versions de
preinstal·lació, com WinPE.

Arrencar per xarxa, diferents possibilitats

L’arrencada per xarxa té diverses possibilitats quant al mètode d’arrencada, ja
que hi ha sistemes en què la targeta de xarxa no disposa del protocol PXE. En
aquests casos és possible utilitzar altres suports que implementen el programa
que s’encarregarà d’engegar la cerca d’un servidor PXE en la xarxa. Aquests
programes hauran de ser capaços de detectar i utilitzar el maquinari de xarxa de
l’ordinador per comunicar-se amb l’exterior.

Els suports més utilitzats són el disc flexible, que va quedant obsolet, el CD o DVD,
i també instal·lacions locals en disc dur, destinades al manteniment del sistema
(restauració del sistema, execució d’antivirus i altres tasques).

Algunes eines que permeten la utilització dels protocols d’arranc per xarxa per
fer imatges de disc són la distribució Linux Clonezilla, amb la versió Clonezilla
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Server, l’eina Microsoft X-image, continguda en l’entorn de preinstal·lació de
Windows, Acronis True Image, o el programa Ghost, amb la versió Ghost Server,
entre altres.

DRBL (Diskless Remote Boot in Linux)

DRBL o arrencada remota sense disc en Linux és un projecte de programari de codi obert
que permet implementar el sistema operatiu GNU/Linux en múltiples equips a la vegada.
DRBL permet la configuració de tots els clients instal·lant només un equip servidor.

El projecte DRBL utilitza diversos protocols com PXE-etherboot, el network file system
(NFS) i el network information service (NIS) per donar servei a equips clients, de manera
que no sigui necessari instal·lar GNU/Linux en cadascun dels clients individualment.

Un cop el servidor estigui llest per donar serveis com a servidor DRBL, es poden engegar
les màquines client mitjançant l’arrencada PXE-etherboot (sense disc).

DRBL no té necessitat de modificar els discos durs locals, de manera que els sistemes
instal·lats (per exemple, Windows) no seran afectats.

Clonatge Unicast/Multicast

La realització de la imatge per xarxa es pot fer utilitzant un protocol Unicast o
Multicast.

El terme unicast fa referència a l’enviament de paquets des d’un únic emisor a un
únic receptor. Alguns exemples bàsics d’aplicacions unicast són els protocols http,
smtp, ftp o telnet. Actualment és la forma predominant de transmissió a Internet.

Quan a multicast o multidifusió, es refereix a l’enviament d’informació en una
xarxa a múltiples receptors de manera simultània. Un emissor envia un missatge
i són diversos els receptors que el reben.

A efectes pràctics (en aquest cas per a l’enviament d’imatges) la diferència és que
en la clonació unicast, s’està enviant la imatge a un sol receptor en la xarxa, mentre
que en la clonació multicast tots els equips rebran la imatge.

Quant al rendiment, hem de tenir en compte que si s’envia un mateix arxiu a
diversos ordinadors caldrà disposar de l’ample de banda suficient per crear tantes
connexions com destinataris. En el cas del multicast el servidor no es connecta
amb cada client, sinó que envia la informació per la xarxa sense destinatari concret
i els clients la recullen quan els arriba, de manera que no farà falta tant d’ample
de banda.

Exemple d’una eina per xarxa: FOG

FOG és un sistema basat en Linux, lliure i de codi obert per fer imatges de
Windows XP, Vista i 7, que uneix algunes eines de codi obert amb una interfície
web basada en PHP. El mètode de treball és completament per xarxa (TFTP i PXE).
Es pot executar en gairebé qualsevol distribució de Linux.

Logo del projecte FOG.

Inclou un servei gràfic per a Windows que permet canviar el nom dels PC clients,
reiniciar l’equip si es crea una tasca per a ell, instal·lar impressores i altres
components.

Una comunicació unicast
podria ser una trucada
telefònica entre dues
persones.
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Algunes de les característiques que el fan interessant són:

• És senzill d’utilitzar per a l’administrador un cop implementat.

• És centralitzat. Per fer tasques de manteniment en els clients no és necessari
desplaçar-se als equips.

• La configuració del servidor és fàcilment accessible amb el seu entorn web,
fins i tot des de telèfons intel·ligents (smartphones) o tauletes (tablets).

• Disposa de característiques avançades com detecció de virus, proves de
memòria, tasques de disc, recuperació d’arxius, i altres.

• El servidor FOG és escalable, si la xarxa a la qual dóna servei creix.

• Disposa de molta documentació fàcilment accessible a través d’Internet.

• És lliure i es pot utilitzar sense cap cost.
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Introducció

Al llarg de la curta història de la informàtica, una de les tendències més acusades
en la seva evolució ha estat la miniaturització dels components, juntament amb la
millora de les prestacions. Però en aquest cas estem parlant d’un tipus de sistemes
de gran dimensió, que ocupen habitacions o fins i tot edificis sencers, i que
evidentment hauran de tenir una gran potència de processament, emmagatzematge
i comunicacions per donar resposta a tot el que se n’espera.

Els centres de processament de dades representen una solució per a aquest
problema en el món de les empreses, ja que permeten allotjar el programari i
les dades de les empreses amb controls de seguretat, recuperació de dades en el
cas de desastres i sistemes redundants per a les aplicacions que hagin de funcionar
contínuament.

D’altra banda, els Centres de processament de dades representen un entorn de
treball on es troben representades la major part de tasques que es poden fer en el
món de la informàtica. Totes aquestes tasques s’han de dur a terme respectant un
sèrie de normes de prevenció de riscos que permetran que el treball es dugui a
terme de manera segura i mantenint un bona salut, tant personal com ambiental.

Aquesta unitat representa aprofundir en un tipus d’infraestructura informàtica (els
CPD) a la qual difícilment tindrem accés, ja que es tracta d’instal·lacions d’alta
seguretat i no gaire comunes atesa la seva complexitat. Encara que les sales de
servidors presenten alguns punts en comú amb els CPD, tota la semblança s’esva-
eix en la comparació, ja que l’escala és molt diferent. D’altra banda, els conceptes
de prevenció de riscos laborals en l’àmbit de les tecnologies informàtiques s’han
de tenir en compte en qualsevol entorn de treball on es tracti amb components
d’aquest tipus, sigui en empreses de muntatge i manteniment d’ordinadors, en
empreses d’explotació d’aplicacions o en centres de processament de dades,
cadascuna en l’àmbit que li és propi.

En l’apartat “Maquinari en centres de processament de dades (CPD)” coneixereu
els components físics i organitzatius que es poden trobar en un CPD estàndard,
incloent-hi el maquinari, el programari i les estructures que donen suport a tota
la varietat de components informàtics continguts. També coneixereu la forma en
què es troben organitzats els equips interiorment i les mesures de seguretat que
s’hi prenen per evitar la pèrdua de dades.

L’apartat “Prevenció de riscos laborals” se centra en la manera d’identificar els
riscos que es presenten a l’hora de treballar amb components elèctrics, i com es
poden evitar accidents seguint les normes de prevenció de riscos. Aquests riscos
es veuran en els diversos àmbits de treball que inclouen la relació amb components
informàtics.

Per treballar els continguts d’aquesta unitat, és convenient anar fent les activitats
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i els exercicis d’autoavaluació, i llegir els materials complementaris. Ateses les
particularitats de la unitat -amb un pes teòric important- la major part d’activitats
de la unitat es faran mitjançant tasques d’investigació o anàlisi de dades, que
us portin a assolir els fets, conceptes i sistemes conceptuals inclosos. La part
procedimental caldrà dur-la a terme en la major part dels casos mitjançant
ordinadors personals connectats en xarxa o l’equivalent en màquines virtuals.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat l’alumne/a:

1. Implanta maquinari específic de centres de procés de dades (CPD), analitzant
les seves característiques i aplicacions.

• Reconeix les diferències entre les configuracions de maquinari de tipus
personal i empresarial.

• Analitza entorns que requereixen implantar solucions maquinari específi-
ques.

• Detalla components maquinari específics per a solucions empresarials.

• Analitza els requeriments bàsics de seguretat física, organització i condici-
ons ambientals d’un CPD.

• Implanta sistemes d’alimentació ininterrompuda i estabilitzadors de tensió.

• Manipula correctament dispositius maquinari en arquitectures d’alta dispo-
nibilitat per a emmagatzematge i alimentació amb connexió en calent.

• Documenta procediments, incidències i paràmetres utilitzats en la ins-
tal·lació i configuració de dispositius de maquinari.

• Utilitza eines de inventariat, registrant les característiques dels dispositius
de maquinari.

• Classifica i organitza la documentació tècnica, els controladors, les utilitats
i els accessoris del maquinari

2. Compleix les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental,
identificant els riscos associats, les mesures i equips per a prevenir-los.

• Identifica els riscos i el nivell de perillositat que suposen la manipulació
dels materials, eines, útils, màquines i mitjans de transport.

• Opera les màquines respectant les normes de seguretat.

• Identifica les causes més freqüents d’accidents en la manipulació de mate-
rials i eines, entre d’altres.

• Descriu els elements de seguretat (proteccions, alarmes, i passos de emer-
gència, entre d’altres) de les màquines i els equips de protecció individual
(calçat, protecció ocular i indumentària, entre d’altres).

• Empra en les diferents operacions de muntatge i manteniment.
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• Relaciona la manipulació de materials, eines i màquines amb les mesures
de seguretat i protecció personal requerits.

• Identifica les possibles fonts de contaminació de l’entorn ambiental.

• Classifica els residus generats per la seva retirada selectiva.

• Valora l’ordre i la neteja d’instal·lacions i equips com a primer factor de
prevenció de riscos.
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1. Maquinari en centres de processament de dades (CPD)

Quan parlem de centres de processament de dades, no ens referim només a
l’ordinador que s’encarrega de processar tota la informació, sinó que hem de
tenir en compte tota la infraestructura que envolta aquest ordinador: connexions i
components de xarxa, estructures de suport, elements de seguretat... En definitiva,
tots aquells elements que permetin que l’ordinador o ordinadors funcionin de
manera adequada i amb una bona comunicació amb l’exterior.

Aquesta insfraestuctura inclou, per tant, l’equipament de xarxa, els servidors,
mitjans d’emmagatzematge, cables, dispositius cablats o sense fil, antenes, en-
caminadors, commutdors i altres dispositius que formin part dels camins de
trasmissió i dispositius als dos costats de la transmissió. En aquesta infraestructura
també inclourem el programari utilitzat per emmagatzemar, gestionar, enviar i
rebre les dades i senyals que es transmeten

Figura 1.1. Evolució dels diversos tipus d’ordinadors

Les companyies que construeixen equips informàtics han sofert una gran evolució
en els últims anys. En la figura 1.1 podem veure un esquema dels canvis produïts
en el món dels ordinadors, des dels primers mainframes fins al món dual actual,
amb entorns empresarials i també informàtica d’usuari.

Un CPD o centre de processament de dades, és una instal·lació utilitzada
per allotjar ordinadors i components relacionats, com ara dispositius
d’emmagatzematge o de telecomunicacions a gran escala.

En moltes empreses la sala de servidors compleix les mateixes funcions que
un CPD però a una escala més reduïda. En aquestes sales s’encabeixen els
servidors que donaran servei a l’empresa i els dispositius de connexió, muntats
en estructures metàl·liques o no.

Concepte d’infraestructura

En el camp de les tecnologies de
la informació, el concepte
d’infraestructura es refereix a tot
el maquinari utilitzat per
interconnectar ordinadors i
usuaris.
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1.1 Funcions i disseny de components en centres de processament
de dades

El concepte de CPD es pot trobar ja als principis de la història de la informàtica,
encara que ha arribat als nostres dies amb modificacions de concepte i utilitat.
Els primers ordinadors com a tal eren equips de grans dimensions, que ocupaven
habitacions senceres, i requerien grans quantitats de potència i manteniment per
fer-los funcionar adequadament. També hi trobem les arrels en l’èmfasi en la
seguretat de les instal·lacions, ja que es tractava de sistemes increïblement cars,
i en molts casos dedicats a tasques militars o empreses amb negocis milionaris.
La utilització d’habitacions dedicades en exclusiva al sistema permetia també un
millor control dels accessos i una millor dissipació de la calor.

Podem classificar els CPD tal com han arribat en la seva evolució fins als nostres
dies en dues tipologies bàsiques que anomenarem CPD corporatius (CCPC) i
CPD per Internet (CPDI). Els corporatius es mantenen i operen des de dins
de la mateixa empresa, mentre que els que operen per Internet són habitualment
gestionats per proveïdors de serveis d’Internet (ISP, de les seves sigles en anglès).
Els ISP proporcionen espai per hostatjar llocs web, instal·lacions per llogar i altres
serveis de dades per a empreses com subcontractes del correu electrònic.

Ens centrarem sobretot en aquests materials en els CPD corporatius, ja que
inclouen tots els components possibles en l’estructura d’un CPD. En aquest cas
la funcionalitat no estarà repartida en més d’un CPD, sinó que la trobarem tota
concentrada en una sola infraestructura física.

1.1.1 Utilitat dels centres de procés de dades

El propòsit fonamental dels CPD és donar suport a les aplicacions empresarials
que gestionen els negocis i les dades operacionals d’una empresa o organització.
Aquests sistemes poden ser propietaris, i desenvolupats internament per l’orga-
nització, o comprats d’algun productor de programari empresarial. Generalment
les aplicacions utilitzades reben el nom d’ERP i CRM, i les seves característiques
són:

• Els sistemes de planificació de recursos empresarials, o ERP (per les seves
sigles en anglès, Enterprise Resource Planning) són sistemes d’informació
gerencials que integren i gestionen molts dels negocis associats amb les
operacions de producció i els aspectes de distribució d’una companyia que
s’encarrega de la producció de béns o serveis.

• Els sistemes d’administració de la relació amb els clients, o també CRM
(de les sigles customer relationship management) són sistemes de gestió
que s’encarreguen de les relacions d’una empresa amb els seus clients, com
la venda i al màrqueting.
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Així, unCPD es pot encarregar de diverses tasques en l’empresa que podemdividir
en tasques operatives i serveis d’aplicació o complementaris. Els servidors del
CPD hauran de funcionar amb un sistema operatiu amb funcionalitats de xarxa i
donar serveis de xarxa als equips i servidors amb què estiguin connectats (figura
1.2).

Figura 1.2. Tasques que fan els servidors en un CPD

Els serveis de xarxa (vegeu la taula 1.1) són la base d’un entorn informàtic
connectat. Normalment es troben instal·lats en un o més servidors per tal d’oferir
els recursos compartits de la xarxa als clients o a altres servidors. Alguns
d’aquests seveis són la base del funcionament de les xarxes TCP-IP, com és
el cas del servei DHCP o DNS, i altres ofereixen serveis complementaris a
l’usuari, com pot ser el servei d’impressió, el de correu electrònic o altres. També
s’implementaran elements de seguretat com tallafocs, portes d’enllaç o sistemes
de detecció d’intrusions, i també eines de monitoratge.

Taula 1.1. Serveis de xarxa

Denominació Funció

Autenticació Permeten connectar usuaris a servidors o recursos
remots

Directori Organitza la informació disponible per xarxa,
usualment en conjunció amb el servei d’autenticació.

DHCP El protocol de configuració d’equips dinàmica permet
automatitzar la configuració de xarxa d’un grup
d’ordinadors.

DNS El servei de noms de domini és una base de dades
que associa els noms de domini amb identificadors
numèrics (adreces IP) per a un accés més fàcil dels
usuaris.

Impressió Controla les impressores en una xarxa i en gestiona
l’ordre i accessibilitat.

NFS El sistema de fitxers en xarxa permet a un usuari o
sistema accedir a fitxers a través d’una xarxa de
manera similar a si ho fes localment

email Permet intercanviar missatges digitals entre un o més
usuaris. És un dels primers serveis que es troben a
la xarxa Internet.

Altres serveis Gestionats per xarxa amb arquitectura client servidor,
com: proxy, FTP o web.

L’arquitectura d’operacions (vegeu la figura 1.2) gestiona el suport i gestió de
l’arquitectura de serveis informàtics en una empresa. La infraestructura infor-
màtica normalment hi està composta per molts sistemes i plataformes diferents

Podem assimilar les
tasques operatives/tasques
d’aplicació en un sistema
informàtic al programari
base/programari d’aplicació
en un ordinador.
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Una caiguda de només uns
minuts en el sistema

informàtic de la borsa pot
justificar la despesa de

canviar tot el sistema per un
de més fiable.

que han de funcionar conjuntament, i que fins i tot poden trobar-se en situacions
geogràfiques diverses. Això permet que aquesta diversitat de sistemes funcionin
cooperativament de la manera esperada, amb la centralització del control sobre
els procediments operatius de l’empresa, i l’automatizació de les tasques opera-
tives. També s’encarregarà de monitoritzar i informar del rendiment d’aquesta
infraestructura informàtica.

Taula 1.2. Funcions de l’arquitectura d’operacions en CPD

Denominació Funció

Monitorització de la producció Monitorització i planificació de la producció, amb gran
impacte en la productivitat d’una empresa.

Monitorització del sistema Comprovació del sistema informàtic com un tot, a fi
d’assegurar-ne el funcionament correcte.

Monitorització del rendiment Comprovació de la interacció i funcionament adequat
de tots els components i processos informàtics.

Monitorització de la xarxa Revisió i vigilància del funcionament, i també
seguretat de la xarxa de comunicacions de la
infraestructura.

Gestió dels events del sistema Definició de les respostes que donarà el sistema a
diversos events, externs o interns al sistema, i que
n’hagin de provocar canvis de configuració o
rendiment.

Transferència segura de fitxers Control de l’enviament de fitxers d’un equip a un altre
o fins i tot a una xarxa externa, complint requisits de
seguretat i fiabilitat.

La resta de tasques que pot fer el CPD es poden anomenar globalment serveis
d’aplicació o complementaris, i inclouen tot un rang d’aplicacions informàtiques
necessàries per al funcionament del sistema d’informació d’una empresa (vegeu la
taula 1.3). Habitualment aquestes aplicacions es dividiran en diversos ordinadors,
cadascun fent una tasca de manera especialitzada, i poden incloure totes les
funcions addicionals que es poden fer servir a través de xarxa, com pot ser
servidors de bases de dades o d’aplicacions, entre altres.

Taula 1.3. Funcions d’aplicació en un CPD

Denominació Funció

Bases de dades Sistema destinat a organitzar, emmagatzemar i
recuperar informació grans quantitats de dades de
manera senzilla.

Servidors de còpia de seguretat Es refereix a fer còpies o backups de dades de
manera que es puguin utilitzar per recuperar les
dades orginals en el cas de pèrdua.

Servidors d’aplicacions Entorn de programari dedicat a proveir l’execució
d’aplicacions client-servidor, més concretament a
través d’una xarxa.

Servidors de fitxers Ordinadors connectats a una xarxa que tenen el
propòsit bàsic de donar accés a espai
d’emmagatzematge compartit.

Hem de tenir en compte també que, sigui quina sigui la funció del CPD, l’objectiu
últim de la seva construcció és la disponibilitat. La cerca de l’objectiu ideal d’un
100% de disponibilitat dels recursos guia tots els passos en el disseny d’aquestes
infraestructures. Es considera que una disponibilitat del 99,999% és el valor més
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alt que es pot aconseguir actualment, i al qual cal tendir.

Per tal d’especificar els components que formaran un CPD haurem de fixar-nos
en els requisits funcionals del sistema. Aquests ens portaran a la definició de
l’arquitectura del sistema en els seus diversosmòduls i per fi aquesta arquitectura
ens permetrà definir els components concrets que formaran part del centre de
dades.

1.1.2 Requisits en el disseny

La major part dels principis que s’utilitzen a l’hora de dissenyar CPD són
dels últims anys, al llarg dels quals s’ha produït una veritable revolució en la
informàtica, però també adopta altres principis que es remunten molts anys enrere.

El propòsit d’un CPD és oferir emmagatzematge i alimentació a tots els
dispositius que es troben en el seu interior.

Per tal de donar el servei que s’espera d’un CPD, aquest ha de complir una sèrie
de requisits:

• Proveir una localització físicament segura per als servidors, dispositius
d’emmagatzemage, i equipament de xarxa.

• Assegurar connectivitat de xarxa 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, per a
tots els dispositius que allotja.

• Proporcionar la potència necessària perquè funcionin tots els dispositius.

• Proporcionar un ambient amb humitat i temperatura controlades dins un
rang, i amb una bona ventilació d’aire.

Algunes de les restriccions amb què ens trobarem a l’hora de fer el disseny es
poden resumir en la llista següent:

• Àrea necessària per als equipaments i espais no ocupats.

• Potència necessària per alimentar tots els dispositius.

• Refrigeració i control mediambiental requerits.

• Pes que suportaran els diversos components.

• Ample de banda de xarxa necessari.

• Limitacions econòmiques.

• Selecció de l’àrea geogràfica on se situarà.

Un CPD és un gran edifici
que ofereix serveis, com
podem dir també d’altres
edificis com biblioteques,
centres de salut, etc.
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Vegeu la unitat
“Arquitectura de sistemes”

per aprofundir en el
concepte d’arquitectura de

sistema, exemplificada
amb el cas dels

ordinadors personals.

En ordinadors d’escriptori
se sol assimilar la potència

d’ús a la gràfica, ja que
indica la comoditat amb què

l’usuari pot utilitzar el
sistema.

A l’hora de dissenyar un CPD, els paràmetres que cal tenir en consideració
són la situació geogràfica de la infraestructura, espai que utilitzarà, potència i
refrigeració necessària, així com accés i seguretat a l’edifici, qualitat del medi
ambient, prevenció de desastres i possible creixement.

Figura 1.3. Cicle de vida d’un CPD

Per tal de calcular tots aquests factors en el disseny, caldrà definir tots els
components que s’hauran de situar en el CPD, incloent-hi dispositius electrònics,
cablatge, ordinadors, bastidors o racks, etc. Per confeccionar aquesta llista, és
important fer una estimació prèvia del nombre d’usuaris, tipus d’aplicacions i pla-
taformes en què s’executaran, unitats de bastidors necessàries i també creixement
que s’espera.

No resulta fàcil dissenyar un CPD que sigui fàcilment ampliable i mantenible, per
tant cal fer-ne una bona planificació que permeti assegurar-ne el màxim temps de
vida (vegeu la figura 1.3).

1.1.3 Disseny de l’arquitectura

Un cop coneguts els requisits del CPD, caldrà fer un disseny de l’arquitectura del
sistema, que inclogui el servidor, l’emmagatzematge i l’arquitectura de xarxa
que s’utilitzarà. Tot això ha d’anar en conjunt al disseny topològic dels dispositius;
és a dir, quina serà la seva col·locació i organització.

És important fer el disseny del CPD abans de posar-lo en marxa. En altres casos,
ens podem trobar amb un CPD que vagi creixent de manera caòtica i desordenada,
i per tant no tingui el rendiment que podria tenir amb una bona planificació.

El terme arquitectura de sistema s’empra per definir de manera general el
disseny i l’estructura d’un sistema informàtic o una xarxa.

Es pot considerar que hi ha quatre elements fonamentals que permeten definir
l’arquitectura de sistema i que són: potència de procés, emmagatzematge, con-
nectivitat i usabilitat del sistema (vegeu la figura 1.4). La complexitat del sistema
depèn molt del tipus de requisits que aquest tingui i de l’ús que se li hagi de donar.
A més és convenient que sigui flexible per poder instal·lar-hi nou maquinari o
programari. Les característiques dels requisits són les següents:
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• La potència de procés es genera en l’ordinador (en aquest cas servidor).
Aquest dispositiu actua com a cervell del sistema. El fet d’escollir els
processadors correctes per al sistema s’ha de basar en les especificacions
de programari, nombre d’usuaris concurrents (a la vegada), capacitat de la
connexió i aplicacions a utilitzar.

• L’espai o potència d’emmagatzemage es basa en el nombre i capacitat
dels discos durs instal·lats en el sistema. El cost dels discos pot ser un
factor important en aquest tipus d’equipament, ja que el preu per unitat
d’emmagatzematge ha baixat constantment durant els últims anys. En
actualitzar discos és important que el factor de forma d’aquests sigui estable,
per no tenir problemes d’obsolescència.

• És important també la gestió del tràfic de dades i la connectivitat o potència
de connexió en el disseny del sistema. El bon funcionament del CPD
dependrà també del fet que la connectivitat entre tots els seus elements
sigui suficient i fiable. L’actualització d’aquests elements com cablatges,
commutadors, encaminadors o altres és costós, però té un impacte molt gran
en la millora del rendiment.

• La usabilitat, potència d’ús o experiència d’ús es basa en una combinació
de l’arquitectura de sistema i el rendiment. Els clients de negocis nor-
malment no tenen interès ni coneiximents en el funcionament intern dels
dispositius, però són exigents en què el sistema els doni el que volen al més
ràpid possible. Per tant el sistema de suport i resposta a l’usuari, i també la
interfície d’usuari, han de tenir un funcionament adequat i fiable.

Figura 1.4. Esquema de potències d’un equip servidor

Els components que permetran definir l’arquitectura per a un centre de procés de
dades, a partir de les potències desitjades, són els següents:

• Arquitectura del servidor: haurà de permetre executar totes les aplicaci-
ons que s’hagin d’utilitzar en el CPD, i disposar de suficient emmagatze-
matge. Es poden dividir els tipus de servidors en high-end server, medium
server, o low-end server. Cal detallar també quines CPU, RAM i interfícies
de xarxa es muntaran en els servidors, i el tipus de servidor.
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• Arquitectura d’emmagatzematge: totes les dades d’aplicació s’hauran
de situar en un emmgatzematge centralitzat basat en xarxa. Els discos
locals o connectats directament al servidor només s’utilitzaran per al sistema
operatiu, executables de les aplicacions i àrea d’intercanvi (swap).

• Arquitectura de xarxa: caldrà configurar xarxes dedicades per a co-
municacions amb tràfic elevat com a còpia de seguretat, producció, i
emmagatzemage en xarxa. Algunes xarxes on hi hagi de conviure tràfic
de diferents servidors (com una xarxa administrativa) hauran de tenir un
ample de banda adequat.

Les característiques d’un bon disseny han de permetre que el CPD sigui
capaç de respondre al creixement i canvis en l’equipament, estàndards o
peticions de noves funcionalitats, tot això sense deixar de ser gestionable
i per suposat, fiable.

Amb aquests supòsits, podem inferir que un CPD hauria de complir una sèrie de
característiques que n’assegurin el bon funcionament:

• El disseny ha de ser senzill - La simplicitat fa que sigui més difícil fer errors.
En la utilització del CPD, els cables, interruptors, servidors, dispositius
d’emmagatzematge, connexions de xarxa i preses de corrent han d’estar
ben etiquetats. La situació de tots els components hauria de ser fàcilment
accessible per als administradors, de manera que no sigui difícil localitzar
un equipament determinat, i per tant es perdi temps de disponibilitat en el
cas d’alguna errada.

• El disseny d’un CPD ha de ser escalable. Una mateixa composició d’equips
ha de poder ser “traslladada” o ampliada a un espai més gran, que també
comportaria la possibilitat de fer-hi ampliacions.

• El disseny ha de ser modular. El fet que puguem afegir peces al CPD
de manera senzilla i que aquestes peces es puguin manufacturar també en
unitats manejables permet l’ampliació o substitució de components d’una
manera cómododa i ràpida.

• El disseny ha de ser flexible. És impossible predir els requisits tècnics d’un
CPD en uns anys de manera acurada, però sí que podem fer que aquest sigui
fàcilment ampliable o reconfigurable, tant pel que fa als seus components
com a la col·locació. Això permetrà que el CPD tingui assegurat un període
de funcionament llarg.

Els dissenys modulars faciliten fer
peces complexes.

Els CPD més grans es troben dissenyats en capes o zones (fins i tot en pisos
diferents) on cada capa fa diferents funcions i normalment amb diferents nivells
de seguretat. La redundància necessària es pot donar entre diferents nivells o
fins i tot entre diferents localitzacions geogràfiques, depenent de les necessitats
dels usuaris (empreses) que utilitzin la instal·lació. Un CPD que tingui aquestes
característiques serà més econòmic i fàcil d’utilitzar, mantenir i ampliar.
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1.1.4 Components i estructura física d’un CPD

Els requisits i les funcionalitats desitjades per al CPD ens hauran portat a una
arquitectura per als diversos components del CPD. I, per tant, aquesta ens definirà
de manera clara els components de maquinari i programari que composaran el
sistema.

Per tant, les especificacions de disseny hauran de contenir, basant-se en els
conceptes vistos, almenys:

• Components físics, com connexions elèctriques, passadissos del CPD,
bastidors i requisits ambientals (refrigeració i gestió de la humitat).

• Servidors que s’utilitzaran, incloent-hi fabricant, model, quantitat de me-
mòria, processadors, targetes incloses i emmagatzematge intern.

• Especificació dels components de xarxa necessaris per a l’administració,
còpies de seguretat, NAS, aplicacions, etc.

• Sistema operatiu que utilitzarà, incloent-hi actualitzacions, gestió de xarxa
i programari de còpia de seguretat.

• Aplicacions que funcionaran al servidor, com programari servidor web,
gestors de bases de dades, o altres. Caldrà especificar fabricant i versió
del programari.

La composició d’un CPD consta bàsicament de sistemes de xarxa amb un
gran ample de banda, emmagatzematge connectat per xarxa, granges de
servidors amb diverses funcionalitats, i altres components situats en l’entorn
segur i de medi ambient controlat, com les estructures de suport.

Figura 1.5. Centre de processament de dades de l’empresa de hosting
The Planet

Especificació de
components

Una bona especificació dels
components que hauran de
formar part del CPD facilitarà
molt la feina d’aquells que
s’hagin d’encarregar de fer
l’assemblatge del CPD.

Una granja de servidors de
l’anglès server farm és un
conjunt de servidors que fan
tasques conjuntes, més
enllà de la capacitat d’un
servidor aïllat.
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Les xarxes dels CPD
funcionen a hores d’ara

amb el conjunt de protocols
IP en la seva gran majoria.

Aquests components tan diversos, dels quals en podem veure un exemple en la
figura 1.5, es poden agrupar en els components fonamentals següents:

• Un servidor en aquest context es pot definir com un ordinador, o conjunt
d’ordinadors, enllaçat a altres ordinadors o dispositius electrònics, i que
s’encarreguen de donar serveis fonamentals a través d’una xarxa, tant a
usuaris corporatius dins una organització com a usuaris públics a través
d’Internet.

• La infraestructura de xarxa es refereix a tots els components, com
cablatges, dispositius de xarxa, connectors, ordinadors connectats als com-
mutadors, cables, punts d’accés sense fil, encaminadors, protocols de xarxa,
etc. que s’encarreguen d’enllaçar i permetre la comunicació entre un grup
de sistemes informàtics.

• Tots aquests components informàtics tindran una organització física que
implicarà la seva classificació i sosteniment mitjançant estructures de su-
port, com bastidors (racks) o patch-panels, destinats a allotjar equipament
electrònic, informàtic i de comunicacions. A més disposaran de dispositius
de seguretat i control ambiental que assegurin un entorn de funcionament
adequat.

1.2 Servidors empresarials en CPD

Com hem vist, gran part dels components que formen part d’un CPD es dediquen
a aconseguir que les aplicacions que s’hi han de fer funcionar funcionin correcta-
ment i amb una fiabilitat al més alta possible.

Les aplicacions que han de donar els servidors habitualment estaran repartides en
diversos equips, cadascun executant un sol component. Aquest poden ser bases
de dades, servidors de fitxers, servidors d’aplicacions, middleware i altres.

Les carcasses de servidor són de
tipus modular, per poder ser

utilitzades en bastidors o racks.

Figura 1.6. Passos en el disseny del maquinari d’un servidor

Cal garantir, sigui quina sigui la funció dissenyada per a un servidor, que s’ha
calculat correctament la càrrega de treball que haurà de suportar aquest determinat
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equip. En la figura 1.6 podem veure els passos a fer. A més, hem d’assegurar que
els servidors seran capaços de donar el seu servei amb una latència al més petita
possible des del moment en què se’ls faci alguna petició.

La latència és la duració de temps que un usuari ha d’esperar per les
respostes del sistema. Per definir aquest temps és important sobretot el
microprocessador, memòria i requisits de disc que permetin una espera al
més baixa possible.

Per aconseguir una latència baixa en els servidors, és important recollir informa-
ció sobre les necessitats empresarials, aplicacions que s’utilitzaran al servidor i
el tipus i quantitat de treballs concurrents que s’espera que puguin produir-se en
un moment donat en el servidor. Una causa comú de la latència alta és la baixa
capacitat de transferència dels discos utilitzats.

1.2.1 Components de maquinari

Deixant a part els components escollits per al seu funcionament, hem de tenir
en compte que totes aquestes parts han de ser d’una fiabilitat molt alta, ja que
els servidor sovint han de funcionar durant períodes de temps molt llargs sense
interrupció i, per tant, la disponibilitat dels recursos ha de ser alta, fent de la
fiabilitat del maquinari i programari un dels factors més crítics en aquest tipus
de sistemes. A més, una planificació acurada de la capacitat i de les prestacions
del sistema, ajuda a identificar el nombre òptim de servidors i recursos per a cada
servidor que permetin assegurar els objectius de rendiment volguts.

Cal ser generosos a l’hora d’estimar la càrrega de treball, ja que en el cas contrari
podríem trobar-nos amb un sistema esgotat molt abans del previst.

Dit això, els requisits de maquinari per a un servidor són variats, depenent de la
funció a què estigui destinat el servidor. A partir dels requisits funcionals podem
prendre les consideracions següents.

• Microprocessador: generalment es considera que la velocitat de CPU omi-
croprocessador no és tan important comho és per a un ordinador d’escriptori
(salvant les distàncies). Per estimar la càrrega de CPU necessària, cal tenir
en compte alguns condicionants com: caldrà fer ordenacions molt grans en
memòria o en disc? Els usuaris faran càlculs i anàlisis que requereixin un
rendiment alt del sistema? Es faran càlculs matemàtics amb vectors molt
exigents per a la CPU?

• Memòria de treball: Escollir la capacitat de memòria del servidor és un
pas important. Encara que les memòries d’alta capacitat i velocitat poden
ser cares, si el servidor ha d’utilitzar l’àrea d’intercanvi del disc dur, el
rendiment se’n pot veure molt perjudicat.
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Algunes de les empreses
amb més vendes de

servidors són
Hewlett-Packard, IBM, Dell,

Oracle o Fujitsu.

• Interfície de xarxa: Les tasques dels servidors inclouen donar servei a
molts usuaris a través d’una xarxa. Per tant necessiten de connexions de
xarxa d’altes prestacions i la capacitat de treballar a velocitats molt elevades
d’E/S. Donat que normalment accedirem als servidors a través de la xarxa,
poden ser fins i tot dispositius que funcionen sense monitor ni dispositius
d’entrada com el teclat.

• Unitats d’emmagatzematge: A l’hora de calcular el nombre i mida dels
discos necessaris, cal considerar alguns factors. És important balancejar
l’entrada/sortida entre diferents SPINDLES. Es pot aconseguir amb l’ús de
diversos discos connectats per xarxa. Sovint -com en els servidors de bases
de dades- és convenient mantenir els diferents tipus de dades separats, com
les taules, els executables o els registres (logs) en diferents discos.

• Dispositius de connexió en calent: La instal·lació de més d’un dispositiu
en mòduls com les fonts d’alimentació o els discos durs permet que un
segueixi funcionant encara que l’altre s’espatlli. Això ha de comportar
també que aquests siguin dispositius de connexió en calent. Aquests tipus
de dispositiu es poden substituir o afegir al sistema sense haver d’apagar-
lo, i per tant aconseguint que la disponibilitat no se’n vegi afectada. Per
exemple, els circuits o arrays de discos RAID permeten el canvi en calent
d’un dels discos sense apagar l’equip.

En servidors d’aplicacions i de bases de dades, podem determinar la memòria
necessària a partir del nombre d’usuaris que es connectaran concurrentment, les
necessitats d’entrada/sortida i també de processador.

La figura 1.7 mostra un esquema dels components bàsics en un servidor segur.
Encara que els servidors es poden construir a partir de components compatibles,
tal com es fa amb els ordinadors d’escriptori, els servidors empresarials d’empre-
ses reconegudes i destinats a funcions crítiques (mission-critical) estan dissenyats
amb arquitectures molt tolerants a les errades i utilitzen maquinari especialitzat
amb taxes d’error molt baixes, de cara a maximitzar el temps de funcionament
(uptime), ja que qualsevol petita errada pot comportar despeses més altes que el
cost de comprar i instal·lar el sistema complet.

Figura 1.7. Components d’un servidor per a CPD.

Els components crítics han de ser redundants i poder ser connectables en calent.
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1.2.2 Components de programari

Els servidors disposaran de components de programari que podem dividir de la
manera estàndard com programari base i programari d’aplicació. El progra-
mari base s’anomena també sistema operatiu. En el cas dels sistemes operatius
de xarxa hi podem incloure tots aquells mòduls que gestionen els recursos de la
xarxa, com poden ser els diversos serveis de xarxa implicats (dhcp, dns, etc.).

Els servidors empresarials funcionen habitualment amb versions optimitzades de
sistemes operatius estàndard en la seva versió servidor, com poden ser Windows,
GNU/Linux, OSX o UNIX.

Els sistemes operatius orientats a servidors tenen algunes característiques en
comú, i que els fan més adequats per a aquest tipus de tasques, com pot ser:

• La no utilització o opcionalitat del GUI.

• Capacitat per reconfigurar o actualitzar tant maquinari com programari
sense la necessitat de reiniciar el sistema.

• Possibilitat d’utilitzar eines avançades de còpia de seguretat (backup) que
permetin còpies de dades importants de manera freqüent, i habitualment a
través de la xarxa.

• Transferència de dades entre diferents volums o dispositius transparents.

• Capacitats de xarxa flexibles i avançades.

• Capacitats d’automatizació, com els daemons (dimonis) en UNIX o serveis
en Windows.

• Seguretat del sistema forta, amb protecció avançada d’usuaris, recursos,
dades i memòria.

Donat que els servidors tenen uns requisits diferents que els equips d’usuari, també
el programari que s’hi executa serà diferent. Encara que els rols d’un equip destinat
a fer de servidor i un equip client o fins i tot domèstic són diferents, les millores
en el rendiment tant del maquinari com dels sistemes operatius actuals fan que la
distinció entre els dos tipus de sistemes s’hagi difuminat en alguns aspectes. Molts
sistemes operatius de sobretaula i servidors comparteixen ara components i codi
font similars i les diferències es poden trobar en la configuració i optimització dels
equips.

Quant al maquinari, la millora en el rendiment dels processadors basats en x86/64
i la generalització de la capacitat dels sistemes Windows i UNIX/Linux per
funcionar en aquesta arquitectura fan que les arquitectures propietàries s’utilitzin
cada cop menys en front a aquests.

Alguns sistemes operatius es poden trobar en les versions de servidor i escriptori
amb una interfície d’usuari molt similar. Fins i tot en alguns servidors de gamma

Sensors d’errades

Els sistemes operatius de
servidor també poden interactuar
amb sensors de temperatura o
altres, per tal de detectar
situacions de fallada com
sobreescalfaments i errades en
processador i discos durs.

Un conjunt de servidors
funcionant conjuntament
també es coneix com
clúster d’ordinadors.

x86

És un nom genèric utilitzat per a
referir-se a un conjunt de
microprocessadors compatibles
iniciada per l’empresa Intel amb
el model 8086 i que s’anomena
x86-64 en la versió de 64 bits.
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Una LAN és una xarxa local
amb una extensió limitada a
un edifici o un entorn de 200

metres.

Les xarxes WAN s’estenen
sobre una àrea geogràfica

extensa.

mitjana o baixa es poden trobar versions dels sistemes operatius Windows o MAC
OSX, i també sistemes operatius demainframe com z/OS (basat en UNIX). Quant
a la gran majoria de servidors, utilitzaran versions pròpiament de servidor dels
sistemes operatius, com són Windows Server, MAC OSX Server, o versions de
Linux optimitzades com a servidors.

1.3 Infraestructura de xarxa en CPD

La comunicació interna dels servidors i els altres components integrats en un CPD
es produeix habitualment mitjançant xarxesWAN, CAN/MAN i LAN en una gran
diversitat de configuracions, depenent de les necessitats d’un determinat CPD.

Aquesta infraestructura inclourà tot el cablatge, els punts de connexió entre
diferents xarxes o segments de xarxa i els dispositius de xarxa necessaris per a
la seva gestió i connectivitats. Ha de ser capaç de suportar tot el tràfic de dades
generat a l’interior de la instal·lació i cal que pugui ser ampliada o reparada de
manera ràpida i sense dificultats.

1.3.1 Dispositius de xarxa

Els CPD contenen un conjunt d’encaminadors i commutadors que transporten
tràfic de dades entre els equips de la LAN i cap al núvol exterior.

Els dispositius de xarxa són equips electrònics que gestionen les dades en una
xarxa informàtica. Aquests dispositius poden ser el destí de la transmissió
(servidors i clients) o intermediaris en aquesta, com poden ser els encaminadors
o commutadors. Els dispositius més utilitzats es poden resumir en:

• Un repetidor és un dispositiu electrònic que rep un senyal i el retransmet a
una potència més elevada, aconseguint així una major cobertura de senyal,
sigui cablat o sense fil.

• Un concentrador o hub Ethernet és un dispositiu que connecta diversos
cables de parell trenat o fibra òptica de manera que actuïn com un sol
segment de xarxa. Treballen al nivell físic (Nivell 1 OSI) i es defineixen
de vegades com repetidors multiport.

• Un pont de xarxa (bridge) connecta segments d’una xarxa a nivell de dades
(Nivell 2 OSI). Els ponts són similars als ponts o hubs però poden fer tasques
més complexes com ara analitzar els paquets que els arriben i saber si el destí
és correcte.

• Un commutador o switch és un dispositiu que connecta segments de xarxa.
Normalment actuen al nivell de dades (Nivell 2 OSI). És semblant a un
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pont en el fet que pot connectar diferents tipus de xarxes, però en el cas del
commutador disposa de diversos ports de connexió.

• Els encaminadors o routers són equips de xarxa que distribueixen dades
entre xarxes. Són capaços de convertir un paquet al protocol de la xarxa de
destí.

Els CPD de tipus ISP s’encarreguen de donar accés a Internet a les empreses
que contracten el seus serveis, de manera que en aquest cas la infraestructura
de xarxa cobra encara una major importància si això és possible.

Aquests CPD operen tant a nivell de LAN (Local Area Netwok) com a nivell
de WAN (Wide Area Network, ja que han de donar el seu servei remotament
mitjançant connexions a la xarxa Internet o altres xarxes remotes privades (com
en el cas dels bancs).

1.3.2 Cablatge de la infraestructura

El cablatge en un CPD està estructurat segons els principis del cablatge estructural,
que s’utilitza per donar infraestructura de xarxa a entorns de xarxa de tamany gran
com els propis CPD, campus universitaris, oficines o edificis que s’hagin de cablar.

El cablatge estructurat és el sistema col·lectiu de cables, canalitzacions,
connectors, etiquetes i altres dispositius que cal instal·lar per establir una
infraestructura de telecomunicacions genèrica en un edifici o campus.

El tipus de cablatge pot ser de dues menes: vertical, troncal o backbone i
horitzontal o de planta. El cablatge troncal comunica plantes de l’edifici o zones
definides de la xarxa amb connexions d’alta velocitat. El cablatge de planta
distribuirà la connexió fins als equips finals. Faran falta una gran quantitat de
cables (com per exemple de Categoria 5, 5e, 6 o fibra òptica per tal de connectar
els servidors i la resta de disposisitus de la xarxa. Cada servidor anirà connectat
als dispositius d’emmagatzematge, a les xarxes administratives i a les xarxes
de producció i ho estarà de manera redundant dintre del possible. Així podem
enumerar el cablatge necessari com:

• Cables de fibra òptica servidors-emmagatzematge.

• Emmagatzematge-Xarxa administrativa.

• Servidors-Accés remot per consola.

• Servidors-Xarxa de producció.

Cada cop més amb l’ampliació de les capacitats d’emmagatzematge, ha calgut
tenir la capacitat de separar els dispositius d’emmagatzematge, des de la utilització

Per aconseguir redundància
en la connexió a Internet es
pot contractar aquesta a
més d’un proveïdor
simultàniament.

Consulteu la llista dels 10
majors proveïdors
d’Internet a Europa a les
“Adreces d’Interès” del
mòdul.

Vegeu al subapartat
“Organització i seguretat
física dels CPD” la
situació dels diversos
tipus de cablatge.
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Ordinadors de gran
capacitat

Un mainframe és el terme que
s’utilitzava per referir-se a

ordinadors de gran capacitat i
mida utilitzats per organitzacions
amb necessitats de processament
altes, com la indústria, el cens o

altres.

La col·locació dels cables
ha de permetre que tinguin
suficient radi de curvatura,

que n’eviti un trencament
per haver-los forçat massa.

dels dispositius interns, fins a dispositius situats fins i tot en un altre edifici o àrea
geogràfica.

En el passat, els CPD només tenien uns pocsmainframes connectats en xarxa i, per
tant, no feia falta tant cablatge per connectar-los. Només era necessari portar les
connexions de cada servidor cap a un punt central (habitació de xarxa). Però des
d’aquests moments el nombre de connexions s’ha incrementat exponencialment i
per tant cal fer un altre plantejament de la connexió.

Un conjunt de bastidors o racks conté servidors, servidors de terminal i altres que
necessiten individualment connexions de xarxa. Aquests es poden connectar de
dues maneres:

• Connexions directes cap als ports dels commutadors.

• Utilització de patch-panels.

L’organització del cablatge és molt important, ja que el fet de disposar de
centenars de cables fa molt difícil que puguem conèixer cap on va cadascun dels
cables, i quins dispositius està connectant, per tant cal que el cablatge estigui molt
ben organitzat i també etiquetat convenientment en els dos extrems.

En aquest sentit, l’etiquetatge correcte de cables ens permetrà localitzar sense
problemes el principi i final d’un determinat cable, trobar la font d’un problema
en el cablatge més ràpidament i substituir amb facilitat un cable de xarxa que dóna
problemes.

L’etiquetatge dels cables pot utilitzar diferents tipus de codificacions, com l’alfa-
numèrica o la cromàtica:

• Una codificació alfanumèrica ens pot aportar un gran nombre de combinaci-
ons possibles. Per exemple podem utilitzar una codificació amb 2 nombres
que indiquin tipus de cable, dues lletres per indicar secció de l’empresa,
i dos nombres més que numerin el cable. En aquest cas 03-PR-07 podria
significar que el cable és de dades, de la secció de producció, i és el cable
número 7.

• Una codificació per colors presenta l’avantatge que és molt més visual però
té una limitació de combinacions evident. Si el nombre de cables no és
molt elevat o només volem indicar el tipus de cable, pot ser una opció a
considerar. Per exemple podem tenir un color per a la xarxa de producció,
un per a la xarxa d’administració, un per a la xarxa de còpies de seguretat,
i així successivament.

• La codificació pot ser també una combinació de les dues anteriors, on els
cables són de diferent color per a cada tipus de xarxa, però a més disposen
d’algun tipus d’etiquetatge numèric.

A més d’etiquetat, el cable ha d’estar ben col·locat. Hem de tenir en compte que
en principi el cablatge no s’haurà de moure un cop instal·lat però evidentment és
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possible que hàgim de substituir-lo o modificar-ne alguna connexió i, per tant, cal
que no estigui amuntegat o enganxat amb altres cables.

És important utilitzar subjeccions per agrupar els cables del mateix tipus. També
s’ha d’assegurar que s’utilitzen els cables de la longitud correcta, de manera que
evitem tenir extrems de cable massa llargs. Això només pot produir muntanyes de
cables acumulant pols i provocant el risc que algú s’hi entrebanqui.

Figura 1.8. Patch panel codificat per colors i etiquetat convenientment.

Podem veure en la imatge un exemple de com s’ha d’organitzar un bastidor de patch panels per poder
gestionar-lo eficaçment (foto de Dmitry Barsky)

Els patch-panels (figura 1.8) ens donen avantatges, com el fet que les connexions
i cables siguin fàcilment localitzables en cada àrea o habitació del CPD. Malgrat
això caldrà que estiguin ben dimensionats, ja que impliquen la instal·lació prèvia
del cablatge troncal que utilitzaran els dispositius endollats al patch-panel. A
més s’haurà de preveure la instal·lació de cablatge addicional, en el cas que sigui
necessària la futura addició d’altres dispositius.

La utilització de patch-panels implica un disseny modular del cablatge. Aquest
tipus de distribució permet que totes les connexions es trobin centralitzades en
un punt, i per tant és més senzill comprovar i modificar configuracions en la
connectivitat. En les infraestructures que utilitzen patch-panels, tots els equips i
altres dispositius que necessiten connexió de xarxa es cablegen a ports del patch-
panel més proper del CPD.

1.3.3 Punts de distribució del cablatge (POD)

En un CPD, un punt de distribució és un bastidor o rack amb dispositius,
commutadors, servidors de terminal i patch-panels que conjuntament ofereixen la
infraestructura de connexions requerida per a un nombre determinat de bastidors
plens de servidors i dispositius d’emmagatzematge en una localització fàcilment
accessible.
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Els accessos a Internet
també han de ser

redundants i fiables.

Un bastidor destinat a POD contrindrà els elements següents:

• Ports de connexió creuada (cross-patch ports) - Els cables Cat5 o de
fibra òptica poden ser creuats. Un POD disposarà de diverses connexions
cablejades cap a ports delmateix sector de xarxa. Cada port en el PODhaurà
d’anar degudament etiquetat amb un identificador que indiqui clarament
quin sector de la xarxa serveix. Els cables que connectin els ports del POD
amb els del sector de xarxa corresponent hauran d’anar agrupats i viatjar
pels seus propis suports de cablatge.

• Servidors de terminal per xarxa (network terminal servers) - Aquests dis-
positius permeten connectar a un servidor mitjançant una consola remota.
Cada port en el servidor de terminal o postmaster es cableja mitjançant
patch-panels als ports d’accés remot de cada servidor en la xarxa. La
utilitat pot anar des de l’administració remota fins a la instl·lació del sistema
operatiu o monitoritizació de registres.

• SubCommutadors de xarxa - Es tracta de commutadors de dimensions
petites utilitzats per connectar servidors a una xarxa determinada, com pot
ser la d’administració o de còpia de seguretat. Cal que estiguin connectats
al commutador central de la xarxa amb un enllaç d’un ample de banda més
gran.

Hi ha diversos proveïdors d’equips de xarxa, entre els quals Cisco Systems és
un dels més utilitzats. En el cas d’utlitzar dispositius de diferents marques, cal
assegurar que tots poden operar conjuntament sense problemes i amb un bon
rendiment.

Els CPD, i sobretot quan facin la funció d’ISP, han de disposar de commutadors
i encaminadors redundants per a cada un dels nivells de xarxa. D’aquesta manera
la possible avaria d’algun dels dispositius de cada nivell no provocaria una
interrupció del servei, sinó que aquest continuaria a tot rendiment. Els equips
redundants haurien de ser de la mateixa capacitat i qualitat que aquells als quals
substitueixen, ja que en el cas contrari provocarien una baixada en el rendiment
del sistema no desitjable.

Quant als enllaços WAN del proveïdor d’Internet, han de complir dues caracterís-
tiques bàsiques:

• Els cables troncals (transport) que arriben des del CPD fins als punts de
distribució finals han de suportar velocitats adequades de baixada i pujada.

• La capacitat de transmissió (trànsit) que tingui el CPD cap al cablatge
utilitzat ha de ser també alta i poder-se mantenir de manera constant.

En qualsevol cas, tots aquests dispositius han de ser substituïbles de manera imme-
diata si hi ha un problema. Si un dels camins pels quals el CPD proveeix connexió
a Internet al seus clients falla, s’ha de disposar de camins complementaris que
permetin seguir donant el servei.
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1.4 Organització i seguretat física dels CPD

La bona planificació d’un CPD inclou cuidar l’espai físic on es troben els servidors
i la resta d’infraestructura. L’organització dels components ha d’estar pensada en
detall, i s’ha d’evitar qualsevol improvisació. A més, la seguretat física de l’edifici
ha de ser alta. Un CPD hauria de disposar de personal de seguretat durant les 24
hores, de manera que no es descuidés la seguretat física dels dispositius, la xarxa
i els ordinadors continguts en el centre.

El condicionament de les instal·lació també té un paper molt important en el
funcionament correcte dels equips, per tant cal tenir-lo en compte des del primer
moment. A més, un CPD s’ha de netejar regularment perquè no s’hi amuntegui
brutícia o pols que podrien causar problemes en els dispositius electrònics, però
aquesta tasca sempre s’ha de fer amb molta precaució.

1.4.1 Estructures de suport. Bastidors o racks i patchs-panels

Els armaris per al maquinari i altres estructures de suport (com els de la figura
1.9), i la col·locació d’aquests bastidors, haurien de ser un dels primers punts a
tenir en compte a l’hora de muntar un CPD. La identificació de l’equipament que
es necessita i el nombre d’unitats de bastidors utilitzades en determinarà el nombre
necessari per a la instal·lació.

Els racks o bastidors són de fet un suport metàlic amb una amplada interna
normalitzada de 19 polzades, mentre que l’amplada i la profunditat són
variables per adaptar-se a les diferents necessitats.

Figura 1.9. Mostra d’armaris i bastidors

Podem veure armaris preparats per afegir-hi dispositius en format rack (foto de l’usuari
Dockslandboy@flickr)

Els estàndards
d’organització, seguretat i
ventilació que encara
s’utilitzen provenen dels
primers ordinadors que
ocupaven edificis o
habitacions senceres.

Els racks també
s’anomenen bastidors,
cabinets o armaris.

1 polzada = 2,54
centímetres.
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Les especificaciones
estàndard per a bastidors

es defineixen a les normes
DIN 41494, UNE-20539,

IEC 297 i EIA 310-D i han
de complir la normativa
mediambiental RoHS.

Els bastidors hauran d’anar
correctament etiquetats, i

s’hi hauran d’indicar els
dispositius i cablatges que

s’hi contenen.

Normalment l’amplada per a bastidors de servidors coincideix amb la mida
estàndard de les rajoles en els centres de dades. D’aquesta manera és molt senzill
fer distribucions d’espais en centres de dades (CPD).

Per a servidors s’utilitzen també bastidors amb una amplada major (23 polzades),
quan és necessari disposar de suficient espai lateral per al cablatge. Aquests bas-
tidors tenen com a desavantatge una eficiència energètica pitjor en la refrigeració.
Alguns dispositius necessiten d’espai lliure al voltant per tal de tenir una bona
ventilació. La mesura estàndard per als bastidors està calculada per a dispositius
amb una amplada de 19 polzades, malgrat que hi ha altres mesures disponibles.

La carcassa dels bastidors disposa de guies horitzontals on es pot recolzar l’equi-
pament, i també punts d’ancoratge per als cargols que fixen aquest equipament a
la carcassa. En aquest sentit, un bastidor és molt semblant a una prestatgeria.

Els bastidors són molt útils en un centre de procés de dades, on l’espai és escàs i
es necessita allotjar un gran nombre de dispositius.

Per col·locar els dispositius al bastidor, només cal situar-los a les guies horitzontals
i fixar-los amb cargols. També existeixen safates adaptadores per a equipament no
normalitzats, com pot ser per exemple un monitor i un teclat.

Exemple depatch-panels amb
connexions lliures.

En terres elevats -com és habitual en els CPD- els contenidors d’equipament i
la situació dels bastidors hauria de tenir en compte el floor tile layout per tal de
prevenir una situació de land-locked.

Un patch panel o patch bay, que podem traduir com panell de connexions,
és un panell, habitualment muntat en un bastidor, que allotja connexions del
cablatge.

Els patch-panels funcionen segons el
mateix principi que les antigues

centraletes telefòniques.

En la major part dels casos a la part frontal del patch-panel es connectaran
habitualment cables de longitud curta que es poden moure fàcilment d’un port
a l’altre, mentre que a la part posterior s’hi situaran cables de major longitud i
pensats per a connexions més permanents. La col·locació posterior del maquinari
es planificarà perquè els tipus de connexions es trobin agrupats d’una manera
convenient però a la vegada flexible.

Els patch-panels ofereixen l’avantatge als tècnics de permetre canviar el camí
d’una connexió determinada sense haver d’utilitzar dispositius de commutació.
Aquest tipus de panells s’utilitzaven inicialment per a les centraletes telefòniques.

Els servidors blade representen l’evolució de l’aprofitament de recursos i in-
tegració dels equips servidors en entorns de bastidor. El servidor blade està
dissenyat especícificament per aprofitar l’espai, reduir el consum i simplificar la
seva administració.

Aquests servidors estan dissenyats per muntar-se en bastidors com la resta de
servidors amb aquest factor de forma, però la novetat rau en el fet que poden
compactar-se en un espai més reduït, a causa dels seus principis de disseny.
Els servidors blade permeten compactar més compartint fonts d’alimentació i
cablatge.
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Cada servidor blade és un mòdul que conté només microprocessador, memòria i
busos de connexió. Això implica que no es poden utilitzar independentment ja
que no disposen de font d’alimentació ni de targetes de comunicacions.

Aquests elements s’instal·len en un xassís separat que es munta en el bastidor i
que sol ocupar de quatre a sis unitats de bastidor o rack. Per contra s’hi poden
instal·lar fins a 16 servidors blade, depenent del fabricant i model. El xassís ja
porta integrats els elements següents:

• Font d’alimentació redundant i connectable en calent.

• Ventiladors i elements de refrigeració.

• Commutador de xarxa redundant i ja cablat.

• Connexions d’emmagatzematge, habitualment de tipus SAN (storage area
network).

Amés solen incloure eines de programari que permeten la instal·lació automatitza-
da del sistema operatiu des d’una o diverses imatges de disc, i engegar el servidor
des d’una o altra depèn de la tasca a fer.

1.4.2 Organització de l’espai

El disseny de l’espai disponible i l’organització d’aquest comença per assegurar
que hi ha prou lloc per a situar-hi tots els components dissenyats per al CPD, i
que també es disposa de suficient espai sobrer per a possibles ampliacions en la
capacitat de la infraestructura. Ha d’existir en l’edifici espai buit que permeti
situar-hi bastidors, i també la possibilitat d’utilitzar espais o edificis annexos.

L’organització de l’espai en un CPD es refereix a la distribució de tots els
components en l’espai disponible d’una manera funcional, racional, i tenint
en compte les possibilitats d’ampliació.

En la distribució de zones funcionals en un CPD podem fixar-nos en la distribució
vertical i en l’horitzontal dins de cada planta. La distribució vertical indica
com estaran situats els diversos components que han de conviure en la mateixa
superfície, tenint en compte que es disposarà de terra elevat per a la connexió,
com podeu veure en la figura 1.10. La distribució és la següent:

• El terra haurà de ser elevat, de manera que proporcioni suficient espai per
a situar-hi tot el cablatge necessari, tant d’alimentació dels equips com de
comunicació d’aquests, que s’organitza en safates.

• Els bastidors se situaran a sobre del terra elevat amb accés als punts de
sortida del cablatge.

El paper TIA-942: Data
Center Standards Overview
descriu els requisits per a la
infraestructura d’un CPD.

En terres elevats els
contenidors d’equipament i
la situació dels bastidors ha
de tenir en compte la
disposició de les rajoles per
tal de donar un bon accés al
fals terra.
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• El terra estarà format per rajoles que disposaran en alguns casos de venti-
lació per als sistemes d’aire condicionat. Aquestes rajoles hauran de poder
ser desmuntades amb relativa facilitat per tenir accés al cablatge situat al
fals terra i per netejar aquest espai en principi inaccessible.

Figura 1.10. Col·locació dels components verticals en un CPD

La distribució horitzontal inclou les diverses zones funcionals que té la ins-
tal·lació i que es troben comunicades per cablatge de xarxa (vegeu la figura 1.11
amb un exemple de CPD de distribució senzilla). D’altra banda és una pràctica
habitual que la distribució dels equips estigui feta en forma de graella (grid) i
que cada dispositiu estigui convenientment etiquetat segons aquesta graella per
localitzar-lo de manera senzilla. La distribució és la següent:

• Sala d’entrada del cablatge extern: en aquest punt arribaran les connexions
de telecomunicacions proporcionades per operadores de xarxa extensa.

• Zona de distribució central: estarà situada en un lloc equidistant de la resta
de zones i inclourà tots els encaminadors i commutadors que donaran servei
a la resta de la infraestructura, mitjançant cablatge troncal.

• Zones de distribució horitzonal: permetran distribuir la connexió a les
diverses zones d’equips mitjançant cablatge horitzontal. Poden existir-hi
subzones en cas de CPD molt extensos i haurien de connectar amb la zona
de distribució superior mitjançant cablatge troncal.

• Zona de distribució d’equips o zona de bastidors: en aquest punt arribaran
totes les connexions proporcionades per la zona de distribució a patchs-
panels que connectaran amb els equips i servidors corresponents.

• A més s’han de dissenyar els passadissos de manera que permetin el pas
dels administradors de manera còmoda, i també de possibles dispositius
d’emergència mòbils.
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Figura 1.11. Organització dels espais en un CPD

1.4.3 Condicions ambientals

Les condicions ambientals del CPD que es tenen en compte inclouen la humitat i
la temperatura i s’han de mantenir dins uns marges específics per aconseguir un
entorn fiable i amb un rendiment òptim.

La climatització es refereix a un tipus de tecnologia de comfort ambiental
utilitzada en interiors d’edificis o vehicles.

Aquesta branca de l’enginyeria mecànica se centra en l’escalfament, ventilació i
condicionament de l’aire contingut en espais tancats. La climatització és molt
important en el disseny d’edificis de mida mitjana fins a gran, siguin d’oficines o
industrials, on la qualitat de l’aire és important per als treballadors que els ocupen.
En el cas d’un CPD, la climatització treballa sobretot per al bon funcionament
dels dispositius informàtics continguts, ja que per als administradors del sistema
probablement es tractarà d’un entorn massa fred per treballar-hi amb comoditat.

La temperatura interior d’un bastidor s’ha de mantenir dins de les especificacions
de temperatura indicades pel fabricant. És important conèixer els factors que
poden portar un CPD a assolir temperatures altes en els seus servidors. Aquestes
depenen de la proximitat entres els components, la bona ventilació dels equips i
els dispositius d’aire condicionat que es trobin instal·lats. És possible per exemple
que els servidors situats més a dalt en els bastidors tinguin una temperatura més
alta, a causa de la situació dels aparells (en la figura 1.12 trobareu un esquema
d’aquest tipus de distribució dels aparells de ventilació i aire condicionat).

La climatització en un CPD
ha de ser capaç de mantenir
la temperatura i humitat en
l’interior de les instalacions
dins d’uns marges correctes
de funcionament.
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Figura 1.12. Passadís d’un CPD amb terra elevat. Refrigeració de baix a
dalt

Hi ha diversos factors que requireixen la intervenció en l’ambient d’un CPD, per
aconseguir el rendiment òptim de la instal·lació:

• Els servidors i l’emmagatzematge generen molta escalfor i cal refredar-los
per prevenir el sobreescalfament i, per tant, els comportamens anòmals i els
danys a l’equipament.

• La metereologia és difícilment predictible, de manera que les pujades de
temperatura o humitat exterior han de ser compensades pel sistema de cli-
matització per mantenir tots els sistemes en els seus rangs de funcionament
correctes.

• En el cas de fer canvis en l’equipament del CPD, és possible que hi
agreguem servidors o dispositius que afegeixin escalfor a l’equació, de
manera que la climatització ho ha de poder contrarestar.

• Renovacions de l’aire freqüents - En una oficina s’ha de renovar l’aire
almenys cada mitja hora perquè no hi quedi aire enrarit. En una CPD a ple
rendiment possiblement caldrà renovar l’aire amb una freqüència molt més
alta (per exemple, cada minut) ja que en el cas contrari els condicionadors
no podrien refredar l’aire prou ràpid per ser efectius.

• Control de la humitat - Si aquesta és alta pot causar corrosió i curtcircuits
si s’arriba a condensar. Si és massa baixa es poden produir problemes de
descàrregues electrostàtiques.

• Les activitats humanes a dins del CPD poden destorbar el funcionament
dels sistemes d’aire condicionat. S’ha de vigilar de no deixar la porta oberta,
anar en compte amb les rajoles obertes per manteniment, controlar que el
sistema d’aire condicionat funciona de manera estable, etc.

Despesa energètica

Els components d’un CPD, tal com els hem vist anteriorment, produeixen molta calor i
per tant gasten milers de kilowatts de potència en el seu funcionament. La major part
d’aquesta potència s’utilitza per al funcionament dels components actius com servidors i
emmagatzematge, però també se’n gasta molta en la il·luminació de l’edifici, ventilació o
els dispositius d’aire condicionat. A causa d’aquesta gran despesa cal assegurar-se que
el funcionament dels mecanismes d’aire condicionat és òptim i que se’ls fa el manteniment
correcte. Es tracta d’equips que funcionen de manera contínua i són molt importants



Fonaments de maquinari 33 Implantació i manteniment de CPD

per al funcionament correcte del CPD. És una bona idea disposar d’unitats redundants
en el cas d’avaria en els sistemes de condicionament d’aire, o per utilitzar-los durant els
manteniments programats.

1.4.4 Seguretat física de la infraestructura

Per molta seguretat en el programari o sistemes redundants que tinguin els nostres
servidors, si un dia entra un lladre i ens roba un servidor, perdrem totes les
dades. O si un membre de l’equip de neteja decideix que ha d’utilitzar un
producte abrassiu perquè algun equip no brilla suficientment, és possible també
que produeixi danys irreparables a l’equip. De manera que la seguretat física dels
equips també és molt important en el disseny i construcció de CPD.

La seguretat física d’un sistema informàtic descriu mesures per prevenir
atacants d’accedir l’edifici, recurs o informació que és continguda enmitjans
físics. També es refereix al disseny que han de tenir els sistemes per resistir
els actes hostils.

Les mesures de seguretat fonamentals que cal prendre són les següents:

• Tots els punts d’entrada a un CPD han d’estar controlats per lectors de
targetes o guàrdies jurats les 24 hores del dia, que restringeixin l’accés als
visitants de la infraestructura. Aquesta seguretat hauria d’incloure escàners
biomètrics, credencials d’accés electròniques.

• Les credencial d’accés al CPD no s’han de facilitar a tots els empleats
de l’empresa, sinó només a aquells amb permís per entrar a la zona de
servidors. És possible utilitzar una política d’un sol accés en el cas que
un empleat hagi d’accedir a les intal·lacions puntualment.

• Els CPD hauran de disposar de circuits tancats de televisió (CCTV ) per
monitoritzar i enregistrar les activitats en totes les àrees de l’edifici, espe-
cialment als seus punts d’entrada i sortida. Les càmares s’han d’instal·lar
tant a les portes de la zona de servidors com de l’entrada a l’empresa, però
també als seus voltants. Els vídeos de vigilància s’haurien d’emmagatzemar
correctament per poder accedir-hi en cas de necessitat.

No tots els CPD poden tenir el mateix nivell de seguretat per les seves carac-
terístiques d’ús. Els que es troben dins l’entorn d’una empresa, poden tenir
totes les mesures de seguretat necessàries, però aquells que han d’oferir els seus
serveis a usuaris externs, com els serveis d’hostatge o hosting, hauran d’arribar
a compromisos entre la seguretat i l’accessibilitat. Aquests segon tipus podem
separar-los, a grans trets, en dos tipus segons la gestió dels recursos que ofereixen:

• Un CPD de lloguer (co-location) es caracteritza perquè múltiples usuaris
hi situen la seva infraestructura de xarxa, servidors i emmagatzematge i

En alguns casos, la situació
del CPD en un soterrani pot
ajudar a millorar la
seguretat de les dades i de
les condicions ambientals.

Existeixen diversos nivells
d’accés segons la seguretat
que ofereixen: targeta,
biomètric, amb PIN,
contrasenya, etc.
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disposen de connexió amb diverses xarxes i proveïdors de serveis amb un
cost i complexitat mínima.

• Un CPD amb servei gestionat o managed service es diferencia perquè el
client lloga un servei però té un accés limitat a la configuració dels equips,
de manera que es tracta d’una insfraestuctura que es pot controlar de manera
més segura per part de l’empresa que gestiona el CPD.

Al llarg d’un dia poden passar molts usuaris que han contractat els serveis d’un
CPD de tipus Co-location. Per tant, cal controlar i monitoritzar acuradament
les visites i la llista de gent que té accés a la instal·lació, ja que malgrat totes
les precaucions és molt possible que un usuari pugui danyar els equips. En els
CPD gestionats la seguretat és major. Només alguns empleats tenen accés a la
instal·lació. Aquells clients que no tinguin credencials permanents o puntuals no
podran accedir al recinte. A més no es permetrà accedir a grups de gent. La major
part d’aquests CPD disposen de control d’accés biomètric, de manera que es pot
controlar molt millor qui entra i si es produeix algun incident durant la seva visita,
i així li seria permès accedir-hi més.

1.4.5 Neteja de les instal·lacions

És molt comú que un equip de neteja sense la preparació adequada desendolli
connexions d’alimentació perquè no estan ben informats de la importància d’un
determinat endoll o per descuit. D’altra banda, un CPD és molt diferent a un
edifici d’oficines, i per tant no caldrà netejar-lo cada dia. Es pot fer una neteja
en profunditat amb periodicitat mensual, o fins i tot trimestal, i també quan es
produeixi algun canvi estructural en els terres elevats, enrajolat, murs o altres
components.

La neteja del CPD és també un factor important en el seu manteniment.
L’han de fer equips especialitzats i la periodicitat és més elevada que en
edificis destinats a l’ús de persones.

Quant als dispositius de neteja necessaris hem d’esmentar els aparells de neteja
antiestàtics i neteja automatitzada per als terres elevats. L’eliminació de les rajoles
del sòl per netejar un terra elevat pot crear riscos de seguretat: És fàcil caure
o deixar caure accidentalment equipament si el sòl es troba obert per netejar-lo.
S’han d’utilitzar cons de seguretat per delimitar les zones on s’han tret rajoles. A
més, les rajoles s’han de mantenir en la zona que s’està netejant en un moment
determinat.

En elmanteniment periòdic del Centre hauria d’incloure la revisió dels disposi-
tius d’alimentació, ventilació, generadors, etc. Les visites de manteniment s’hau-
rien de coordinar i controlar. Aquestes revisions han d’inclouremés concretament:
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• Diversos SAI i les seves bateries.

• Generadors elèctrics i equipament interruptor d’automàtic per quan es
produeix una apagada.

• Cables i preses de corrent, panells de connexions i interruptors.

• Equips de commutació estàtics.

• Equips de distribució d’energia portàtils o basats en bastidors.

• Equips de detecció i extinció d’incendis.

• Sistemes aspersors aeris.

• Unitats d’aire condicionat i climatització, conductes d’aire i filtres.

• Entrades d’aire bloquejades prop de rajoles perforades.

• Cal fer inspeccions físiques del lloc sovint (un cop al mes, per exemple). La
coordinació i comunicació s’ha de fer en línia a través demissatges de correu
electrònic. Una còpia de tots els documents i els procediments normalitzats
de treball s’ha de mantenir en un lloc web central.

És habitual subcontractar el servei de neteja a una empresa especialitzada. S’ha
d’assegurar en aquest cas que l’empresa i els seus empleats tenen experiència
en aquest tipus de servei, ja que han de fer la tasca sense comprometre el
funcionament de l’equipament. Entre altres, han de seguir les regles següents:
no menjar o beure en el CPD, no interferir amb operacions en marxa, no deixar
portes obertes i no entrar a l’edifici sense acreditació.

1.5 Arquitectures d’alta disponibilitat

L’arribada i generalització dels microordinadors durant la dècada dels anys vui-
tanta del segle passat, que ha arribat fins als nostres dies, i s’està estenent cap
als dispositius ultraportables com ara telèfons mòbils, va suposar un gran salt
endavant en la informàtica. Avui dia podem trobar ordinadors en moltes cases
particulars i evidentment en la major part d’empreses. Aquest creixement no va
estar acompanyat de manera general de l’extensió de les mesures de seguretat
dels primers ordinadors cap als nous microordinadors. Molts coneixereu algú que
hagi perdut totes les fotos perquè el disc dur se li ha espatllat. Això que en un
entorn domèstic només representa una pèrdua sentimental, en l’entorn empresarial
pot comportar pèrdues econòmiques molt importants. Les dades empresarials
han d’estar protegides, de manera que una possible pèrdua de dades pugui ser
recuperada.

Un CPD ben dissenyat haurà d’oferir disponibilitat, accessibilitat, escalabilitat i
confiabilitat 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, 365 dies a l’any, sense comptar
les aturades programades per a manteniment.



Fonaments de maquinari 36 Implantació i manteniment de CPD

L’alta disponibilitat és una
conseqüència de l’alta
tolerància als errors.

L’Uptime Institute es troba
situat a Santa Fe (Nou

Mèxic, EUA) i podem traduir
el nom de l’entitat com a

Institut de la disponibilitat.

Les companyies de telecomunicacions o telefòniques treballen per assolir un temps
de funcionament del 99.999% i els CPD també ho fan d’aquestamanera. En aquest
context són importants els conceptes de temps d’aturada o downtime i de parada
del sistema o outage:

• Una parada del sistema o outage es refereix a un període de temps en què
el sistema no es troba disponible. Normalment es produeix a causa d’algun
esdeveniment no planejat o per manteniment del sistema.

• El temps de parada o downtime es refereix a la duració de la parada del
sistema.

Els sistemes fiables o d’alta tolerància als errors són aquells que són
capaços de seguir funcionant sense una disminució apreciable del rendiment
encara que es produeixin errades en diversos components de la seva
composició.

Existeix una classificació dels CPD basada en la disponibilitat que asseguren
segons la seva composició de maquinari i programari. Es tracta d’una classificació
en quatre nivells definida (i registrada) per l’Uptime Institute i els nivells
descriuen la disponibilitat de les dades emmagatzemades en un determinat CPD
(esquema en la figura 1.13). El primer nivell és bàsicament una sala de servidors
que compleixi les normatives bàsiques d’instal·lació d’equips informàtics, mentre
que el nivell 4 és el més exigent, dissenyat per acollir sistemes informàtics amb
aplicacions crítiques. La classificació és la següent:

• Nivell 1:

– Canal de comunicacions únic en servei dels dispositius informàtics.

– Emmagatzematge no redundant.

– La infraestructura bàsica ha de garantir una disponibilitat del 99,671%.

• Nivell 2:

– Compleix tots els requisits del nivell 1.

– La infraestructura d’emmagatzematge ha de ser redundant i garantir
una disponibilitat del 99,741%.

• Nivell 3:

– Compleix tots els requisits dels nivells 1 i 2.

– Canals de comunicacions múltiples en servei dels dispositius informà-
tics.

– Tot l’equipament informàtic ha de disposar de fonts d’alimentació re-
dundants i ha de ser ser compatible amb la topologia de l’arquitectura
del CPD.

– La infraestructura del CPDha de poder ser reparada en calent i garantir
una disponibilitat del 99,982%.
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• Nivell 4:

– Compleix tots els requisits dels nivells 1, 2 i 3.

– Tot l’equipament de refrigeració ha de disposar individualment de
fonts d’alimentació redundants, incloent-hi dissipadors i equips d’aire
condicionat.

– La infraestructura del CPD ha de ser tolerant als errors i disposar de
generadors elèctrics i xarxes de distribució de l’energia redundants que
garanteixin una disponibilitat del 99,995%.

Figura 1.13. Nivells de disponibilitat segons l’Uptime Institute

1.5.1 Sistemes d’alimentació redundant

La font d’alimentació dels equips informàtics és un dels components crítics perquè
el dispositiu funcioni. En el cas dels servidors, aquests funcionen ininterrompu-
dament, i si la font d’alimentació s’avaria o se’n talla el subministrament elèctric,
el servidor deixarà de funcionar correctament o s’apagarà. La utilització de sis-
temes d’alimentació redundant com fonts d’alimentació o sistemes d’alimentació
ininterrompuda és la manera d’afrontar aquest problema.

Una solució per a l’avaria de la font és disposar de fonts d’alimentació comple-
mentàries que es posin en marxa si la principal interromp el seu funcionament.

Una font d’alimentació redundant és un dispositiu d’alimentació que,
de fet, inclou dues unitats (o més) iguals a dins, cadascuna capaç de
proporcionar alimentació per a tot el sistema.

Un nivell alt de tolerància
als errors és necessari per
àrees centralitzades que
suporten múltiples serveis,
com un CPD.

Redundància de sistemes

La redundància és un principi de
disseny pel qual diversos
sistemes poden fer la mateixa
funció simultàniament, garantint
així que en cas accidental d’un
d’ells els altres dispositius
segueixin funcionant.

La connexió en calent
permet substituir un mòdul
de la font sense apagar el
sistema.
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Normalment les fonts
redundants s’utilitzen

conjuntament amb sistemes
RAID, que requereixen una

alta tolerància als errors.

Un SAI és un dispositiu amb
un maquinari i un

programari propis.

D’altra banda, en el sistema de distribució d’energia elèctrica d’un CPD o
qualsevol equip informàtic, podem trobar una sèrie de problemes:

• Soroll en la línia.

• Pujades de tensió i crestes de tensió, quan el voltatge de la línia és més alt
del que hauria de ser.

• Baixades de tensió, quan el voltatge de la línia és inferior al que hauria de
ser.

• Interrupció elèctrica total, quan no hi ha senyal elèctric (tall de corrent).

• Diferències de freqüència, quan les freqüències del senyal són diferents dels
50 Hz esperats.

Davant d’aquestes incidències, cal tenir dispositius que adpatin el senyal elèctric
que rep al que espera el nostre equip. A més, hauran de compensar les baixades
de tensió, retallar les crestes, atenuar el soroll i mantenir durant un cert temps el
subministrament elèctric en el cas d’un tall del senyal.

Els sistemes d’alimentació ininterrompuda (SAI) s’encarregaran del cas en què
s’hagi apagat el subministrament d’energia de la xarxa elèctrica, mentre la font de
l’equip segueixi funcionant correctament.

Un SAI funciona com una font d’alimentació alternativa que s’activa en el
moment en què hi ha un tall de corrent, i alimenta de manera ininterrompuda
l’equipament. El temps que pot proporcionar alimentació és limitat, però
suficient per tancar l’ordinador amb seguretat.

Els principals avantatges que ens proporciona el SAI és que els processos en funci-
onament no s’aturaran, els usuaris del nostre sistema no veuran interrompudes les
seves tasques, el maquinari no patirà i no es perdran dades a causa d’una aturada
inesperada del sistema.

Cada SAI, en funció de les seves característiques i dels dispositius que té connec-
tats, podrà subministrar alimentació al nostre equip durant un temps determinat.
En el mercat trobem dos tipus de SAI:

• Els SAI fora de línia o offline. Un SAI fora de línia alimenta l’equipament
que duu connectat fent-hi arribar directament el senyal de la xarxa elèctrica.
En el moment en què detecta un problema, molt ràpidament (en menys de
cinc mil·lisegons) passa a alimentar l’equipament amb el senyal elèctric que
ell mateix produeix.

• Els SAI en línia o online. Un SAI en línia sempre alimenta l’equipament
connectat amb el senyal elèctric generat per la bateria interna i, mentrestant,
recarrega contínuament aquesta bateria amb el senyal que li arriba de la
xarxa elèctrica. Això permet que no hi hagi temps de transferència entre
les fonts del senyal elèctric, i fa que el senyal que ofereix el SAI sigui molt
estable.
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Els SAI fora de línia són més barats i, per això, són els més emprats per
usuaris particulars o petites empreses. Els SAI en línia són més cars, però com
que ens asseguren un senyal elèctric molt estable, s’usen amb equipaments en
què l’estabilitat del senyal pot ser un factor crític, com servidors, equipaments
d’electromedicina, equipaments d’entitats bancàries, etc.

1.5.2 Sistemes d’emmagatzematge en RAID

Quan es té la necessitat de disposar de redundància en l’emmagatzematge, i
d’aconseguir una taxa de transferència de dadesmés elevada que la que ens donaria
un sol disc dur, tenim l’opció d’utilitzar l’emmagatzematge RAID.

El terme RAID són les sigles de Redundant Arrays of
Inexpensive/Independent Disks i es pot traduir com Conjunt redundant de
discos independents.

El principi fonalmental que trobem en el RAID és la utilització de múltiples discos
durs connectats en cadena que es comporten en molts aspectes com un sol disc de
grans dimensions, i de major velocitat que les seves parts.

Figura 1.14. Exemple de tipus de RAID

Encara que originàriament els equips amb RAID eren només per a grans empreses
o corporacions, a dia d’avui algunes de les configuracions RAID es poden trobar
també en equips domèstics, a causa de la baixada de preu del maquinari, juntament
amb la millora de prestacions. Actualment es poden trobar controladores RAID
per a discos SCSI ATA, S-ATA, etc. En la figura 1.14 podem veure tres de les
configuracions més usades.

Precisant més els tipus de configuracions, podem veure que existeixen diversos
nivells RAID segons les seves característiques. En la taula 1.4 podeu trobar els
considerats estàndard, encara que n’hi ha d’altres combinacions i implementacions
propietàries del concepte.

El terme RAID es va
acunyar a la Universitat de
California l’any 1987.
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El sistema RAID utilitza
dues tècniques fonamentals

a l’hora d’aconseguir
redundància: el mirall i la

paritat.

Taula 1.4. Els nivells RAID segons les seves característiques.

Nivell RAID Redundància Característiques

0 Segmentació sense tolerància a
fallades

Segmenta la informació d’entrada
en diferents discos sense
introduir-ne redundància. Millora
el rendiment però no ofereix
tolerància a errades. Si un disc
falla, tota la informació que
emmagatzemava es perd.

1 Mirall de disc i duplexing Permet el doble de velocitat de
lectura i la mateixa d’escriptura
que en un disc individual, i ofereix
tolerància a errades.

2 Codificació amb correció d’errors Segmenta les dades a nivell de bit
i no a nivell de bloc de dades. No
gaire utilitzat.

3 Paritat intercalada a nivell de bit Ofereix segementació a nivell de
byte amb un disc de paritat
dedicat. No s’utilitza gaire sovint a
causa de les limitacions d’accés
simultani a les dades.

4 Disc de paritat dedicat Ofereix segmentació a nivell de
bloc (com RAID0) amb un disc de
paritat, que permet recuperar
dades a partir d’aquest. Molt
utilitzat.

5 Paritat distribuïda i intercalada a
nivell de bloc

Ofereix segmentació de dades a
nivell de bloc i també segementa
la informació de correció d’errors.
Dóna bon rendiment i tolerància
als errors. És el nivell més
utilitzat.

6 Discos independents amb doble
paritat

Dóna segmentació a nivell de bloc
amb dades de paritat repartides
per tots els discos.

0+1 Mirall de segmentacions Es creen dos segmentacions i un
mirall d’aquestes. Utilitzat per
duplicar i repartir les dades.

1+0 Segmentació de miralls Es creen diversos miralls RAID 1 i
una segmentació RAID 1 a sobre
d’aquests.

Els beneficis que ofereix la utilització de RAID, quan a fiabilitat i rendiment són
diversos, i inclouen:

Exemple d’una matriu o circuit de
discos (array) per utilitzar en xarxa.

• Major seguretat en les dades: la utilització de redundància (excepte en
RAID 0) ofereix protecció per a les dades emmagatzemades en la matriu
o circuit de discos, de manera que es poden recuperar en cas de pèrdua per
errada mecànica d’un dels discos.

• Tolerància als errors: la redundància també inclou com a resultat la major
fiabilitat del maquinari d’emmagatzematge com un tot, encara que cal fer-li
un bon manteniment si es produeixen errades en components puntuals.

• Disponibilitat més elevada: els bons sistemes RAID ofereixen a més de la
tolerància als errors l’actualització senzilla del sistema per corregir-ne els
errors, com per exemple amb la connexió de discos en calent.
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• Capacitat integrada més elevada. La conjunció de diversos discos de mida
més petita en un sol circuit o array de discos permet assolir una major
capacitat encara que s’implementi redundància en el sistema.

• Rendiment més elevat: la possibilitat d’utilitzar diversos discos a la vegada
permet incrementar el rendiment en l’accés a aquests, depenent de la qualitat
del controlador RAID que s’utilitzi.

1.5.3 Emmagatzematge intern i en xarxa

L’emmagatzematge en els servidors i, per tant, en els CPD és un component
essencial que cal conèixer per tal de donar-li el tractament adequat.

Estem acostumats en el món dels ordinadors personals al fet que el disc dur es troba
a l’interior de l’equip, o com a molt connectat mitjançant port USB o firewire,
quan tenim necessitats de mobilitat per a aquests discos. Però l’emmagatzematge
d’un servidor no sempre es trobarà connectat directament a l’equip. Així, podem
dividir els tipus de disposititius d’emmagatzematge en:

• Dispositius connectats directament: tots aquells que es trobin a l’interior
de la carcassa de l’equip o connectats mitjançant un port de l’equip (USB,
firewire, eSATA) anomenats direct-attached storage (DAS)

• Dispositius per xarxa: aquells que es troben connectats al servidor o
servidors mitjançant una xarxa TCP/IP o una xarxa dedicada (en el cas de
diversos equips).

Els sistemes d’emmagatzemage per xarxa permeten independitzar
l’associació entre servidors i els seus discos (figura 1.15). Actualment
se segueix instal·lant el sistema operatiu en discos interns o connectats
directament, mentre que les dades d’usuari o d’aplicació se situen en
dispositius accessible mitjançant la xarxa.

Els discos accessibles per xarxa funcionen amb multitud de protocols, depenent
dels fabricants i les arquitectures inherents a cadascun dels sistemes informàtics.
Alguns dels més utilitzats són els següents:

• Emmagatzematge connectat per xarxa, Network attached storage (NAS) -
Un servidor NAS és un dispositiu de xarxa que gestiona un circuit de discos
connectats al dispositiu i que comparteix els volums locals amb els equips
de la xarxa utiltizant protocols de xarxa com CIFS, HTTP i NFS.

• Àrea d’emmagatzematge per xarxa, storage area network (SAN) - Es tracta
d’una xarxa dedicada on els servidors estan connectats mitjançant commu-
tadors de fibra òptica o hubs a dispositius d’emmagatzematge com cintes
o arrays RAID. Una SAN és senzilla de gestionar, flexible i escalable. Els

La pila TCP/IP

Les característiques obertes de
TCP/IP i la seva capacitat per
comunicar amb productes de
diversos fabricants i protocols de
xarxa l’han fet la solució més
exitosa en l’emmagatzematge
per xarxa.
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L’augment en l’ús de xarxes
d’alta velocitat i la major

exigència en la disponibilitat
de les dades ha donat un

gran ímpetu a la utilització
d’emmagatzematge basat

en IP.

Un dels components crítics
per a la seguretat dels

servidors i les seves dades
és que els propis servidors

es trobin allunyats de
possibles amenaces.

Desastres i seguretat

L’atac a les torres bessones de
Nova York va incrementar la

sensibilitat cap als grans
desastres i el creixement de la
indústria relacionada amb el

tema, incloent-hi la informàtica.

Eines de recuperació de
desastres

Per a la recuperació de desastres
(disaster recovery), diverses
grans empreses de maquinari

com Cisco Systems, Sun
MicroSystems, IBM o HP han

desenvolupat aplicacions
portàtils que permeten fer

aquesta tasca.

servidors disposen de connexions de fibra òptica. A mesura que s’afegeixen
nous discos al commutador o hub, aquests són accessibles immediatament
per tots els servidors

• Internet SCSI (iSCSI)— És un protocol de xarxa per transmetre tràfic de
dades SCSI-3 sobre xarxes TCP/IP networks. Els equips connectats a la
xarxa IP poden utilitzar iSCSI per accedir a l’emmagatzematge a través
d’una xarxa IP.

• Fibre channel sobre IP, fibre channel over IP (FCIP) - Permet connectar
SAN basades en canal de fibra o fibre channel a altres de basades en IP.

Figura 1.15. Connexió de servidors a l’emmagatzematge per xarxa.

La redundància permet que, si es perd una connexió, es podrà accedir per un altre camí de dades.

1.5.4 Recuperació de desastres

El concepte de recuperació de desastres fou desenvolupat a mitjan anys 1970, a
mesura que es va reconèixer la dependència de les organitzacions als seus sistemes
informàtics. En aquests anys, la major part de sistemes encara eren mainframes
que en el cas d’avaria podien estar diversos dies no operatius, fet que causava
danys elevats a les organitzacions a què havien de donar servei.

Amb el creixement ràpid d’Internet durant els últims anys del segle XX i principis
del XXI, organitzacions de tot tipus van esdevenir cada cop més dependents de la
disponibilitat dels deus sistemes informàtics. Moltes organitzacions van posar
com a objectiu gairebé utòpic la disponibilitat d’un 99.999% en els sistemes
crítics.

Es defineix recuperació de desastres com el procés, polítiques i
procediments relacionats amb la preparació per recuperar o mantenir
el funcionament de les infraestructures informàtiques crítiques d’una
organització després d’un desastre natural o provocat per l’home.
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Els desastres que es poden produir en un CPD o altres sistemes informàtics es
poden classificar en:

• Desastres naturals: aquells produïts per la natura, com ara inundacions,
huracans, tornados o terratrèmols. Predir un desastre natural és molt
complicat, però sí que es poden planificar les mesures que permetin reduir
o evitar les pèrdues si aquest es produeix.

• Desastres produïts per l’ésser humà: aquests inclouen vessaments de mate-
rials perillosos, errades en la infraestructura o el bioterrorisme. En aquests
casos els plans de vigilància i reducció de pèrdues són clau a l’hora d’evitar
que tinguin un efecte molt gran.

Per tal d’evitar aquests desastres podem prendre diversos tipus de mesures, que
amb una bona planificació permetin reduir, sinó anular totalment, els desastres
que es puguin produir en els nostres equips:

• Mesures preventives: aquests controls intenten evitar que un esdeveniment
es produeixi.

• Mesures de detecció: aquests controls estan destinats a detectar o descobrir
els esdeveniment indesitjats.

• Mesures correctives: aquest controls es dissenyen per corregir o restaurar
el sistema després d’un desastre.

Algunes de les mesures de seguretat que cal adoptar per recuperar un sistema
després d’un desastre o simplement per evitar dins de la mesura del possible que
aquest es produeixi són:

• Escollir la ubicació geogràfica del CPD seguint criteris de seguretat, o fins
i tot separant els sistemes redundants en entorns geogràfics diferents.

• Realització de còpies de seguretat en altres localitzacions geogràfiques de
les dades i si és possible del sistema.

• Còpiesmirall del sistema i les dades i utilització de tecnologies de protecció
de l’emmagatzematge com RAID.

• Estabilitzadors de tensió per evitar l’efecte de les pujades indesitjades de
tensió en l’equipament electrònic.

• Ús de SAI o generadors d’emergència que permetin que els equips segueixin
funcionant en cas d’una fallada d’energia.

• Mesures de protecció antiincendis com ara alarmes o extintors.

• Utilització de programari antivirus i altres mesures de seguretat.

En alguns casos, les organitzacions que gestionen CPD de mida mitjana poden
decidir subcontractar el servei de recuperació de desastres a empreses especialit-
zades que fan còpies en remot.

La inversió destinada a
recuperació de desastres és
una despesa que surt molt a
compte a les empreses en
cas de pèrdues accientals.

Els controls en els sistemes
s’haurien de fer i
documentar regularment.

Els CPD d’alta seguretat
tenen seccions situades en
plaques tectòniques
diferents per evitar la
pèrdua de dades en cas de
terratrèmol.
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La documentació tècnica
permet assegurar una
qualitat superior en els

processos de manteniment
d’un equipament informàtic.

La documentació es pot
rebre en format escrit o
mitjançant un document

amb hipervincles, que
facilita la navegació d’uns

punts als altres del manual.

1.6 Documentació en centres de procés de dades

Els CPD són infraestructures complexes, que consten de nombrosos components,
cosa que comporta també diversos procediments de disseny, muntatge i manteni-
ment, com hem vist al llarg d’aquesta unitat.

La documentació és un terme general que es refereix a la informació en
format escrit o d’altres tipus, utilitzat per donar suport en una eina o procés.

Podem classificar els tipus de documentació més importants per a aquests en
documentació de disseny i documentació de processos, que tindran diferents
funcions i característiques, encara que interrelacionades.

De manera general, les persones que s’encarreguen de generar la documentació
hauran de tenir coneixements especialitzats sobre el tema que s’hagi de tractar però
també bones capacitats de redacció. Tot i així també és possible que la persona
amb coneixements tècnics col·labori amb altres que puguin aportar les habilitats
comunicatives.

Les característiques de la documentació han de complir algunes normes que
en garanteixin la qualitat. Per regla general, això es donarà si es compleixen les
condicions següents:

• És fàcil d’entendre i utilitza un llenguatge senzill i transparent.

• És completa, és a dir, tracta de tots els aspectes importants sobre la
configuració i utilització dels dispositius adequats.

• Ha de facilitar la localització d’informació amb índexs de continguts,
referències a altres pàgines del manual, exemples, esquemes, etc.

• Els documents s’han de poder actualitzar de manera senzilla, si es tenen els
drets per fer-ho, i han de ser accessibles per tots aquells que n’hagin de fer
servei (per exemple mitjançant una pàgina web).

Una bona documentació dels components en el CPD i els procediments a utilitzar-
hi reduex la dependència d’una persona o grup i ofereix una eina de molt valor per
corregir errades de manera eficient.

1.6.1 Inventari i documentació del sistema

Un sistema informàtic mal documentat és molt complicat de mantenir. Si no es
coneix el conexionat instal·lat, si no es disposa d’informació actualitzada dels
components instal·lats, etc. les reparacions o actualització poden implicar una
tasca d’anàlisi prèvia que es podria evitar amb una bona documentació. L’inventari
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i documentació de components en un CPD ha d’incloure tots els elements que
conformen l’arquitectura d’aquest tipus de sistema informàtic, i que inclouen
tant maquinari i programari de sistemes com les estructures de suport i equips
auxiliars.

La major part d’aquesta informació es generarà durant el procés de disseny i
implementació del CPD, i serà fonamental per conèixer-ne l’estructura interna.
Haurà d’incloure totes les dades del projecte de disseny del CPD, i tots els
passos fets: determinació de requisits, definició de l’arquitectura del sistema, i
components escollits per a la implementació final.

L’informe d’implementació és un document que inclou tota la informació
essencial sobre el procés de disseny i muntatge d’un sistema informàtic, i
també les modificacions que s’hi hagin fet durant la seva vida útil.

Fent un extracte de la informació que serà necessària segons l’argumentació
prèvia, podem resumir aquesta en documentació de l’organització de components,
dels servidors, de la xarxa i dels components d’acondicionament.

La documentació de l’organització dels components inclou la seva la disposició
i situació topològica dins l’edifici. Hi podrem veure de manera detallada on
es troba situat cada component, i també determinar les possiblitats d’ampliació
o redistribució dels components dins l’espai disponible. El contingut de la
documentació és el següent:

• Plànols arquitectònics i tècnics dels espais que ocupa el CPD (habitacions,
punts de connexió elèctrica i de xarxa, etc.).

• Contingut de cada bastidor, sigui destinat a contenir servidors, o patch-
panels, o altres tipus d’equips.

• Plànol que inclogui la situació dels bastidors dins la topologia, i també els
espais disponibles per a ampliacions.

• Inventari actualitzat de components de reposició disponibles, i situació
d’aquests dins la infraestructura.

La documentació dels servidors ha de permetre conèixer totes les característiques
tècniques i funcionalitats d’aquests, en vista a qualsevol reparació o ampliació
futura. És vital per aconseguir que una avaria en un d’aquests dispositiu no
comporti períodes d’avaria llargs. La informació fonalmental a documentar és
la següent:

• Llista de components que inclogui les característiques tècniques detallades:
tipus de processador, memòria RAM, disc dur, etc.

• Informació sobre controladors dels dispositius i de les còpies de seguretat
d’aquests.

• Canvis fets en el disseny inicial i inventari de components actualitzat.

Tant els bastidors com
l’equipament contingut han
d’estar degudament
etiquetats, d’acord amb la
documentació de
distribució.

Registre del maquinari

El registre del maquinari és el
conjunt de documents que
identifiquen cada equip d’una
instal·lació, i en què en consta la
composició, configuració i totes
les dades necessàries per a la
configuració, posada en
funcionament i, si escau,
reparació.
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Els diagràmes topològics i
lògics de la xarxa es

complementen i permeten
conèixer-ne tota l’estructura.

Els cables hauran d’estar
convenientment etiquetats

en els dos extrems amb els
codis reflectits en la

documentació.

• Indicació del sistema operatiu servidor que té instal·lat cada equip, incloent-
hi versió, actualitzacions aplicades, i programari i actualitzacions aplicades.

• Funció que fa dins la xarxa: equip de sobretaula, servidor de domini,
servidor web, servidor FTP, etc.

La documentació de la infraestructura de xarxa és crítica per a un bon manteni-
ment i resolució de problemes en un CPD. La major part d’indústries requereixen
una documentació extensa i completa d’aquest apartat i aconsellen la utilització
d’etiquetatge de tipus graella per tal de resoldre problemes d’una manera més
eficient. Els components fonamentals es poden resumir en els següents:

• Diagrama general que mostri les connexions físiques i lògiques de la xarxa.
Si la xarxa té un disseny jeràrquic es documentarà cada nivell per separat a
més del diagrama general. Es pot considerar com un diagrama topològic de
la xarxa.

• Diagrama físic que mostri el cablatge dels encaminadors i commutadors.
Caldrà incluir-hi les adreces MAC dels dispositius, enllaços, ports, xassís
utilitzats, etc.

• Diagrama de nivell 3 OSI, en què es mostrin les adreces IP, subxarxes,
distribució i altra informació d’enrutament (la figura 1.16 en mostra un
exemple).

• Tipus de cablatge utilitzats, incloent-hi característiques tècniques d’aquests.

• Llistat dels dispositius de xarxa, i tota la informació tècnica inclosa inicial-
ment amb els dispositius.

Figura 1.16. Diagrama lògic de xarxa.

El gràfic mostra un exemple de documentació d’una xarxa, incloent-hi equips, IP, i connexions entre ells, fet per Jinho Jung.
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Quant a la documentació dels equips de condicionament, encara que en molts
casos el manteniment d’aquests estarà subcontractat a alguna esmpresa especialit-
zada, és convenient donada la natura crítica del servei ofert per un CPD, mantenir
informació actualitzada dels dispositius instal·lats i del seu estat de funcionament.
La documentació ha d’incloure:

• Models, característiques i situació dels equips d’aire condicionat utilitzats.

• Situació dels dispositius de ventilació.

• Informació de manteniment bàsic dels dispositius.

• Informació de contacte de l’empresa externa -si escau- que faci el manteni-
ment dels dispositius de condicionament.

La disponibilitat de documentació sobre els components que formen part de
l’equip facilitarà en gran mesura els processos d’actualització o reparació del
sistema, fet que evitarà la necessitat d’analitzar els components al moment d’una
avaria.

1.6.2 Documentació de procediments i incidències

Com hem vist, la cerca d’una disponibilitat propera al 100% d’un CPD és
important en termes ecònomics i de seguretat. Per tant, cal anar molt amb compte
amb la utilització d’aquest perquè no es produexin errors deguts a la intervenció
humana que puguin produir una parada en el sistema.

Per aconseguir-ho, cal que tots els procediments a fer dins de la infraestructura
estiguin convenientment documentats, tant pel que fa al mètode o norma que s’ha
de seguir per dur a terme una tasca, com quant al registre de tots els canvis o
manteniments efectivament realitzats.

La documentació de procediments o normes de manipulació ha d’incloure
els passos i mètodes a utilitzar per fer algun canvi en l’estructura o
funcionament del CPD.

Els documents sobre procediments inclouen la major part de textos informàtics,
com ara documents “com es fa” (how-to), guies de treball, procediments de
resolució de problemes, i guies d’instal·lació i configuració. Ajuden persones que
no hagin fet una instal·lació a accedir d’una manera més ràpida a la manera de
treballar amb un sistema. Es poden dividir en:

• Procediments operatius tècnics: Es refereixen als documents “com es fa”.

• Procodiments operatius estàndard: Parlen de la gestió de canvis i actualit-
zacions en el sistema.

Els documents sobre
procediments també es
coneixen com a
documentació de
metodologies.

Les propostes de canvi són
un altre tipus de
documentació per suggerir
canvis o millores en una
infraestructura.



Fonaments de maquinari 48 Implantació i manteniment de CPD

Les anàlisis
d’esdeveniments molts cops

es coneixen com a anàlisis
d’errades.

La documentació d’incidències ha de permetre analitzar quins han estat els
errors per tal d’evitar que es tornin a produir.

Els documents d’incidències o d’anàlisis d’esdeveniments es refereixen a aquella
informació documental que cal generar quan s’ha produït algun problema en el
sistema, com ha pogut ser un foc, la caiguda d’un servidor, o l’avaria d’algun
equip.

Aquest document, per ser útil a l’hora de solucionar el problema, haurà d’incloure
una explicació detallada i cronològica de l’errada, la causa de l’incident, una
anàlisi de l’impacte negatiu causat en el sistema, i els passos que s’han pres per
resoldre el problema. La completesa en els detalls farà que els procediments de
reparació siguin més senzills i profitosos.

Concretant en un CPD, la llista de procediments que cal tenir documentats, tant
de procediments com d’anàlisi d’incidències, inclou:

• Directrius i polítiques generals d’utilització i accés al CPD.

• Necessitats i materials de formació per als empleats de la instal·lació.

• Etiquetatge o codificació de tots els components per facilitar la seva localit-
zació.

• Recull dels procediments de neteja que no posin en perill els equips en
marxa.

• Procediments -manuals d’ús- tècnics detallats per qualsevol tasca en el
CPD, com poden ser:

– Tasques operatives relacionades amb el funcionament empresarial.

– Substitució o actualització de qualsevol component.

– Metodologia de connexió de dispositius en calent.

1.6.3 Eines d’inventari i mesura del rendiment

Tota aquella informació relativa a documentació del sistema, tant pel que fa
a l’inventari dels components com a la mesura del rendiment, que es basa en
la mesura de dades objectives, i no en l’establiment d’uns procediments, es
pot obtenir mitjançant eines automatitzades de programari. Aquests programes
permeten una major rendibilitat i eficiència en la realització d’aquestes tasques,
ja que un cop implementades les eines de mesura, la intervenció del personal
d’administració es limitarà a la interpretació de dades i podrà deixar-ne de banda
la recollida.
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Eines d’inventari

L’inventari dels equips i la infraestructura de xarxa no s’han de fer de manera
manual, encara que en instal·lacions petites sigui factible fer-ho d’aquesta manera.
Existeixen multitud d’eines de programari que faciliten la tasca dels administra-
dors del sistema, tant en xarxes corporatives com en l’entorn d’un CPD, on gairebé
totalitat dels equips fan funcions de servidor.

Les eines d’inventari permeten recollir de manera automatitzada les
característiques d’un sistema informàtic.

Aquestes eines d’inventari, s’utilitzin localment (en un sol equip) o a través de la
xarxa (segons l’arquitectura client-servidor) permeten recopilar convenientment
tota la informació que ens interessi dels equips, tant respecte al maquinari de què
estan compostos, com dels sistemes operatius que tenen instal·lats.

L’eina OCS Inventory NG (Open Computer and Software Inventory Next Gene-
ration) és un programari gratuït i de codi obert que permet que els usuaris facin
inventaris dels seus equips informàtics (vegeu la figura 1.17). Això ho aconsegueix
recollint informació sobre el maquinari i programari dels equips connectats en
xarxa i que tinguin instal·lat el client OCS (OCS Inventory Agent). A més
de recollir la informació, aquesta es pot mostrar a través d’una interfície web.
També inclou la possibilitat d’implementar aplicacions en els ordinadors clients.
Existeix una derivació d’aquest projecte anomenada FusionInventory que pretén
ser compatible amb OCS i que cerca una millor integració amb altres programaris
afins com GLPI o GOsa.

Figura 1.17. Pantalla principal. OCS Reports Manager

El servidor de l’eina utilitza Apache, MySQL i com a llenguatge de programació
Perl. L’eina també es pot utilitzar gràcies a aquestes caracterísitques en múltiples
plataformes, com sistemes UNIX/Linux, iWindows. Els clients es poden instal·lar
en una varietat encara més gran de sistemes com poden ser equips Windows,

La utilització dels repositoris
en Linux permet comprovar
les dependències de moltes
de les eines de monitoratge,
facilitant-ne la instal·lació i
integració.

El diàleg entre els clients i el
servidor OCS es basa en el
protocol HTTP, i les dades
es formaten en XML.
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GLPI utilitza OCS per omplir
l’inventari d’equips dels

quals es podrà fer un
tractament i gestió

d’incidències en la xarxa.

Linux, Mac OS X, Sun Solaris, IBM AIX FreeBSD, NetBSD o OpenBSD.

Disposa d’una interfície web opcional escrita en php que permet unamajor facilitat
d’accés i configuració quant a la consulta de l’inventari, gestió d’usuaris de l’eina
i eina de suport per a incidències informàtiques. A més, es pot adaptar o ampliar
la seva funcionalitat mitjançant un sistema de mòduls integrat.

La instal·lació d’aquesta eina també es pot fer des dels repositoris en sistemes
Linux. Concretament en Ubuntu podem utilitzar la comanda sudo apt-get install
ocsinventory-server,ocsinventory-manager,ocsinventory-client, que ens permet
implementar fàcilment tot el sistema de monitoratge.

L’eina GLPI o Gestionnaire libre de parc informatique (administració lliure del
sistema informàtic) és un programari que es pot utilitzar per generar una base de
dades amb l’inventari d’equips en una xarxa (ordinadors, programari, impressores,
etc.), i també per a la gestió de tasques automatitzades de manteniment i gestió
d’incidències (vegeu la figura 1.18). També permet fer un mapa amb informació
bàsica de la topologia de la xarxa monitoritzada.

Figura 1.18. Pantalla inicial amb l’inventari d’equips de l’eina GLPI.

L’eina disposa de diverses pantalles que donen accés a altres funcionalitats: gestió d’incidències, reserva d’equips, etc.

Entre altres, les seves funcionalitats fonamentals són les següents:

• Inventari d’ordinadors, perifèrics, impressores de xarxa i components asso-
ciats, utilitzant per a això l’eina OCS Inventory o FusionInventory.
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• Gestió d’incidències en la xarxa, mitjançant el mecanisme de tickets.
Permeten un sistema de torns.

• Gestió de llicències de programari.

• Assignació d’equips segons la situació geogràfica a usuaris i grups.

• Gestió d’informació financera i de negocis (compra, garantia, etc.).

• Gestió de l’estat dels equips.

• Reserva d’equips.

• Generació d’informes del maquinari i programari disponible.

• Suport a la creació de complements per afegir funcionalitats.

Hi ha moltes altres eines, tant amb llicència comercial com en diverses llicències
de codi obert. Podem trobar per exemple nagios, zabbix, zenoss o munin, entre
les que disposen de versió de codi obert. Quant a aplicacions comercials podem
destacar IBM Tivoli Framework, Zenoss o Osmius.

Eines de mesura del rendiment

A més de la informació estàtica que representa la composició dels equips, és
força interessant conservar les dades de resultat dels tests debenchmark, tant en
el moment immediatament posterior a la instal·lació, com periòdicament durant
la vida útil d’un sistema, i també després de qualsevol canvi. D’aquesta manera,
amb la comparació dels resultats d’un moment donat amb els que es varen obtenir
en la primera verificació, es pot determinar amb posterioritat si hi ha fallades o
indici de possibles fallades en l’etapa de manteniment preventiu.

Les eines de benchmark són un tipus de programari que ens permet
fer comparatives de maquinari o programari per tal de caracteritzar-ne el
rendiment.

El programari Cacti és una eina pensada per generar gràfics dels equips en una
xarxa. Està desenvolupada en php i disposa de diverses plantilles de gràfics i
múltiples mètodes de recopilació de dades o gestió d’usuaris. La interfície és
senzilla i basada en web, de manera que és molt escalable. La presentació de
dades es basa en la utilització de l’eina de creació de gràfics RRDtool. La seva
funcionalitat es pot estendre mitjançant la creació de programes de guions i també
amb executables.

La instal·lació de Cacti té com a requisits que el sistema destinatari disposi o pugui
disposar del següent:

• Servidor de base de dades MySQL.

• Llenguatge de programació PHP.

Consulteu a les adreces
d’interès del mòdul un
llistat d’aplicacions de
monitoratge.

La major part d’eines de
benchmark també
inventarien les
característiques tècniques
de l’objecte d’anàlisi.

Gràfiques amb RRDtool

RRDtool’s és un programa que
produeix gràfiques a partir de
dades obtingudes en un interval
temporal, com poden ser la
càrrega d’una CPU o la
utilització de l’ample de banda
d’una connexió.
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En els materials web del
mòdul disposeu d’un

enllaç a un tutorial molt
detallat sobre la

instal·lació de Cacti.

• Eina de generació de gràfics RRDTool.

• Suport de net-snmp (simple network management protocol). Es tracta d’un
protocol utilitzat per monitoritzar el rendiment i funcionament d’equips en
una xarxa (ordinadors i dispositius de xarxa).

• Servidor web Apache2/IIS o altres compatibles.

Figura 1.19. Instal·lació de l’eina Cacti en un sistema operatiu GNU

Linux./ Els diàlegs de la instal·lació ens permeten escollir alguns paràmetres com el servidor web utilitzat o les contrasenyes d’accés a
la base de dades.

La instal·lació de Cacti es troba automatitzada mitjançant els repositoris en les
principals distribucions de Linux, i es pot descarregar també la versió per a
Windows des de la pàgina del projecte. La figura 1.19 mostra algun dels diàlegs
que ens permetran configurar els paràmetres de la instal·lació.

La instal·lació en un sistema Ubuntu es podria fer mitjançant els passos següents:

• Instal·lar el programa mitjançant la comanda apt-get install cacti.

• Seguir els passos indicats per l’assistent d’instal·lació que ens permetrà
instal·lar el gestor de base de dades mysql.

• Indicar les contrasenyes que utilitzarem per a l’usuari administrador de la
base de dades i la que utilitzarà cacti per accedir-hi (és convenient no deixar-
les en blanc).

• Un cop acabi la instal·lació accedirem a l’adreça http://localhost/

cacti on podrem fer la resta de la configuració de l’eina de monitoratge.
El primer cop que hi accedim haurem de canviar la contrasenya d’adminis-
tració per motius de seguretat.
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El funcionament inicial del programa es basa en tres apartats principals que podem
trobar tot just obrim la interfície web:

• Creació de dispositius: ens permet donar d’alta dispositius de la nostra
xarxa, de tots aquells tipus que siguin capaços de treballar amb el protocol
SNMP per tal d’informar del seu estat. En la versió 0.9.7e (Ubuntu) de
Cacti trobem: Equip Linux Local, Router Cisco, Equip Genèric SNMP,
Pont sense fil Karlnet, Servidor Netware 4/5, Equip SNMP ucd/net i Equip
Windows 2000/XP.

• Creació de gràfiques: a partir de plantilles podem crear gràfiques adaptades
a cadascun dels dispositius donats d’alta, i que tenen a veure amb la
utilització de CPU, de memòria, usuaris connectats, processos o fitxers
oberts, etc.

• Visualització de gràfiques: ens dóna accés a una pantalla en la qual trobem
les gràfiques obertes per defecte, i també les creades per nosaltres amb
posterioritat a la instal·lació (vegeu la figura 1.20).

El programa, a més d’aquest passos inicials, inclou una consola de gestió completa
que ens dóna accés a la gestió de gràfics i dispositius, i a la configuració del
programa quant a tipus de dades, plantilles i gestió d’usuaris.

Figura 1.20. Mostra de gràfiques obtingudes amb l’eina Cacti.

Es poden representar tot tipus de gràfiques, amb informació dels sistemes donats d’alta al sistema.
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2. Prevenció de riscos laborals

El treball, en totes les seves vessants i sectors productius, és una activitat inherent
de l’ésser humà que comprèn des de factors de subsistència fins a la millora de
l’estatus social.

Amb el pas del temps, a les feines de subsistència varen seguir les de millora de la
qualitat de vida i el desenvolupament de les ciències, de les arts, del comerç i del
transport, de manera que la vida humana, en el món més desenvolupat, ha dedicat
cada vegada menys temps a les tasques d’alimentació per realitzar altres activitats.

D’altra banda, en el treball hi ha una sèrie de riscos que poden portar conse-
qüències indesitjades, i que només podem afrontar d’una manera: mitjançant la
prevenció. Aquesta ens permetrà definir unes normes de prevenció de riscos
laborals i protecció ambiental per aplicar en el treball.

La llei que regula el procès de detecció i prevenció de riscos és la Llei
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

En aquest apartat veurem la normativa de prevenció com a concepte general,
així com aplicada a l’entorn de les tecnologies de la informació, o informàtica.
En aquest camps hi podem incloure tant el treballa de muntatge i manteniment
d’equips, com el disseny de programari o l’administració de sistemes. Als Centres
de Procès de Dades es donen la mà la major part de tasques relacionades amb
aquest món, de manera que caldrà aplicar-hi tota la normativa de forma acurada.

2.1 Necessitat de la prevenció de riscos laborals

Per tant, el fet de treballar porta una sèrie de conseqüències en l’estat mental i físic
de les persones, en molts casos positives però també, en altres, de caire negatiu
i que aniran lligades a unes males condicions laborals. Es pot fer una primera
classificació d’aquestes conseqüències dividint-les en aspectes positius i aspectes
negatius del treball.

2.1.1 Aspectes positius del treball

Des d’un punt de vista global, el treball serveix perquè la humanitat produeixi els
béns i serveis que li convenen, però des d’un punt de vista individual el treball, en
si mateix, també és molt important per a la persona, ja que per a la major part de la

Els sectors productius

Els sectors econòmics són
cadascuna de les parts en què es
divideix l’economia per al seu
estudi d’acord amb diversos
criteris. Ha esdevingut clàssica
la divisió en tres sectors
productius: primari, secundari i
terciari.
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La pròpia expressió treball
procedeix d’una paraula

llatina tripalium que era la
denominació d’un

instrument de tortura.

població és l’activitat que li permet obtenir els recursos econòmics que necessita.

A més d’aquests dos aspectes, el treball constitueix una via de socialització
important, ja que es desenvolupa en un àmbit que sol afavorir la relació entre
les persones, el naixement d’amistats, la defensa de problemes comuns, i el fet
de sentir-se útil per als altres, ser solidaris, comprendre diversos punts de vista,
treballar en equip, compartir amb d’altres projectes i il·lusions, alhora que permet
contribuir a la millora de la societat.

El treball no sols ajuda la persona a sentir-se més integrada en la societat, sinó
també a realitzar-se tant personalment com professionalment.

Tots aquests aspectes positius repercuteixen favorablement en la salut dels treba-
lladors, que sovint troben en el treball molts motius de satisfacció que els ajuden
a sentir-se millor, tant en els aspectes mentals com en els físics. Resulta evident
que el treball contribueix a la plenitud de la vida de les persones i, per tant, a
millorar-ne la salut.

2.1.2 Aspectes negatius del treball

Operari treballant en una bomba de
vapor a una central elèctrica (1920)

Malgrat els aspectes innegablement positius de la realització del treball per part
dels éssers humans, veurem que les conseqüències negatives d’aquest també són
innegables.

No solament els accidents, que són la cara més visible d’aquests aspectes negatius,
afecten negativament la salut dels treballadors: els contactes amb substàncies
nocives, les males condicions ergonòmiques i molts altres factors produeixen
resultats indesitjats en la salut física dels treballadors. A més, el fet que no tothom
aconsegueix treballar exactament en el lloc que li resultaria més agradable, per
les seves habilitats o per les seves expectatives, és un factor de desestabilització
emocional que pot afectar moltes persones en el dia a dia. També en la majoria
dels casos les tasques assignades a una persona es troben supeditades als seus
superiors, i en alguns aspectes arriben a convertir-se en un factor de dependència
i submissió i, per tant, en un factor desestabilitzador de la salut psíquica.

Malgrat tot això, i el canvi continuat que provoca noves situacions perilloses per
a la salut, aquest canvi també dóna noves eines per a lluitar-hi. Amb això hem de
veure que les conseqüències per a la salut no són inevitables, sinó que es poden
minimitzar mitjançant la prevenció.

Podem definir la prevenció com el conjunt d’activitats o mesures adoptades
o previstes en totes les fases d’activitat de l’empresa amb la finalitat d’evitar
o disminuir els riscos derivats del treball.

La llei estableix un enfocament preventiu bàsic que inclou no solament la implan-
tació de mesures de prevenció sinó aspectes com la planificació de la prevenció,
l’avaluació de riscos, l’adopció de mesures adequades i el control de l’eficàcia
d’aquestes mesures.
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Microbiòleg treballant en condicions
ambientals amb risc de
contaminació.

La prevenció centra el seu objectiu en el risc, bé per eliminar-lo o bé per controlar-
lo adequadament. Els accidents de treball amb lesions i en general tots els
incidents amb danys físics potencials tenen un interès preventiu i, per tant, convé
que siguin analitzats i tractats per a evitar que es repeteixin. En la figura 2.1 teniu
un esquema dels motius que porten a les empreses a fer prevenció de riscos.

Figura 2.1. Motius per a la prevenció

Les tècniques de prevenció sempre sónmés efectives que les mesures de protecció,
ja que el que intenten és evitar l’accident o la malaltia professional.

El procés de prevenció i gestió de riscos consta de la identificació, avaluació
de l’exposició i estimació del risc.

2.2 Condicions de treball i salut

Malgrat que no és possible arribar a un 100% de seguretat que en què podríem
evitar tots els accidents de treball, el fet d’anar amb compte i prendre mesures per
a evitar-ne tants com sigui possible és l’única manera de disminuir la possibilitat
d’accidents i minimitzar les conseqüències negatives del treball. D’aquí podem
deduir la necessitat d’adoptar mesures de prevenció de riscos laborals. A més,
moltes d’aquestes mesures són obligatòries per llei.

Per a definir l’estat desitjable a l’hora de treballar es parla de les condicions
de treball i salut, que tindran un estat ideal al qual haurem demirar de tendir.

Es defineixen com a condicions de treball totes les que tenen a veure amb el
següent:

• Les característiques generals dels locals, instal·lacions, equips, productes i
la resta d’utillatges que hi ha al centre de treball.

• La naturalesa dels agents físics, químics i biològics presents en el lloc
de treball i les seves intensitats, concentracions o nivells de presència
corresponents.
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OMS

L’any 1945, quan es varen crear
les Nacions Unides, es va

plantejar la necessitat d’establir
una organització mundial

dedicada a la salut. L’any 1949
va entrar en vigor la Constitució
de l’Organització Mundial de la

Salut (OMS).

Gestió de riscos

La gestió de riscos lluita contra
la falsa sensació de seguretat, el

rebuig de les proteccions per
comoditat, i una visió

equivocada de l’empresa que
doni prioritat als diners enfront

de les persones.

Mitjana d’accidents a Gran
Bretanya

En un estudi efectuat pel Health
& Safe Executive (Gran

Bretanya) es va arribar a la
conclusió que la mitjana, per a
les empreses britàniques, era

d’aproximadament vint accidents
sense lesió per cada accident

amb lesió.

• Els procediments per a la utilització d’aquests agents abans que influeixin
en la generació dels riscos esmentats.

• Totes les altres característiques del treball, incloent-hi les relatives a l’orga-
nització i ordenació que influeixin en la magnitud dels riscos a què estigui
exposat el treballador.

Logotip de l’Organització Mundial de
la Salut.

La salut s’identifica amb l’absència de malalties: una persona sana és una persona
que no està malalta. Malgrat aquesta interpretació generalitzada del concepte de
salut, des de ja fa molt temps es considera que la salut supera el simple concepte
negatiu de no estar malament per a transformar-se en una consideració positiva.

Aquesta definició és la que comunament s’utilitza en referir-se a la salut en el
treball, ja que comprèn tots els aspectes que es posen en joc en el treball:

• D’una banda, el benestar físic que resulta de protegir el cos d’accidents
i malalties que es puguin derivar del treball, però també s’ha de procurar
adaptar el lloc de treball a la persona cercant, no sols que no estigui
incomoda, en postures forçades o fent moviments perjudicials, sinó també
el màxim nivell de confort en la feina.

• D’una altra banda, el treball també comporta esforços intel·lectuals i emo-
cionals que poden afectar l’equilibri mental dels individus que s’hi veuen
exposats; per exemple, les sobrecàrregues de feina o d’atenció, l’estrès i, de
vegades, la necessitat de controlar les pròpies emocions poden incidir en el
benestar mental desitjable per a qualsevol persona.

• A més, el treball comporta la interacció amb altres persones, amb les quals
sorgeix la possibilitat de crear llaços de solidaritat, amistat o col·laboració
que afavoreixen el desenvolupament social personal.

Així, de la definició de salut adoptada es desprenen els tres àmbits als quals hem
de fer referència: el físic, el mental i el social.

La llei estableix clarament la responsabilitat de l’empresari com a garant de la
salut dels treballadors de la seva empresa i l’obliga a adoptar totes les mesures
necessàries i assegurar-ne l’eficàcia en totes les circumstàncies.

Una empresa productiva i de qualitat ha de constituir un àmbit de cooperació entre
persones per a produir els béns i serveis que la societat necessita, i un marc de
convivència entre tots els que hi treballen.

Si es para atenció en la manera d’organitzar i fer la feina, aquesta es pot convertir
en un motiu de gaudi i millora de la salut, i evitar tots els efectes negatius que pot
tenir sobre aquesta. Però per a aconseguir-ho cal estar atent per a detectar el que
pot causar mal i evitar-ho. Això exigeix una voluntat permanent de fer les coses
bé, i fugir de rutines, excessos de confiança i comportaments poc curosos.

La normativa sobre prevenció de riscos laborals estableix unes normes mínimes
de compliment obligat per afavorir la salut i la seguretat en la feina, i a tot el món
s’investiga com han de ser les màquines i les maneres de treballar per a aconseguir
que la feina només tingui efectes positius per a la persona.
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Perill / risc / factor de risc

Quan ens referim a la prevenció de riscos laborals promovem la seguretat i la salut
en el treball, però aquesta prevenció es podria estendre a totes les activitats de la
vida humana. Cal conèixer la terminologia que s’empra a l’hora de referir-se a les
situacions que poden produir efectes negatius en la salut dels treballadors.

El perill és qualsevol situació -travessar una carretera- que sigui susceptible
de produir danys a les persones. En l’àmbit de la prevenció, es considera
que els perills només es converteixen en amenaces per a les persones quan
el dany que poden produir es pot materialitzar tant a dins com a fora de la
feina.

Quan en la feina es donen circumstàncies en què es pot produir un dany, aquesta
situació es denomina amb un altre terme que és el de risc laboral. En el llenguatge
corrent, la paraula risc adopta molts significats diferents, i es confon amb perill,
o fins i tot amb la causa del perill.

Es pot conceptuar el risc laboral com el valor de la severitat dels danys que es
poden produir multiplicat per la probabilitat que aquests danys es produeixin.

Una situació especial de risc és el que s’anomena risc laboral greu i
imminent.

En cas d’exposició a agents susceptibles de causar danys greus en la salut dels
treballadors, s’ha de considerar que hi ha un risc greu i imminent quan sigui
probable racionalment que es materialitzi en un futur immediat una exposició a
aquests agents de la qual es puguin derivar danys greus per a la salut encara que
aquests no es manifestin de manera immediata.

El sector de la construcció comporta
una sèrie de factors de risc derivats
de les condicions de seguretat.

Es coneix com a factor de risc qualsevol variable relacionada amb el treball que
sigui susceptible d’influir negativament en la salut dels treballadors. Aquestes
característiques es refereixen tant al lloc de treball com a les condicions relatives
al mateix treballador (experiència, estat físic...). Els factors de risc es poden
classificar de diverses maneres, per exemple es poden dividir en factors de risc
subjectius i objectius:

• Factors de risc objectius, que són els propis del lloc de treball, i es poden
subdividir en els següents:

– Mecànics, que es deriven de les característiques dels objectes físics
que hi ha al lloc de treball (objectes, màquines, vehicles, llocs ele-
vats...)

– Físics, que procedeixen de les diverses formes d’energia, com la
tèrmica (calor o fred), elèctrica, mecànica (vibracions o soroll)...

– Químics, és a dir, productes, gasos, vapors o aerosols que poden
perjudicar la salut.
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Altres patologies

Sovint quan es pensa en els
danys derivats del treball s’evoca
la imatge dels accidents laborals,
però aquests només representen
una petita part dels danys, també

cal considerar les malalties
professionals i altres patologies

derivades del treball.

– Biològics, que es produeixen per la presència al lloc de treball d’orga-
nismes vius com virus, bactèries o fongs.

– Ergonòmics, que es deuen a la manca d’adaptació del lloc de treball a
les característiques de les persones.

– Psicosocials, que procedeixen bàsicament de l’organització del treball,
les exigències que representa i la càrrega per al treballador, els sistemes
de control, els horaris i les relacions socials en l’empresa.

• Factors de risc subjectius, que són els que es deriven de la mateixa
persona, les seves condicions biològiques permanents o temporals, el seu
comportament, grau de preparació... Tots aquest factors de risc combinats
amb els objectius poden agreujar els efectes sobre la salut de les persones
que hi estan exposades.

2.2.1 Els danys derivats del treball

Es consideren danys derivats del treball tant els que es produeixen
directament al lloc de treball com fora d’ell sempre que sigui a causa de
la feina.

Les conseqüències dels accidents que es produeixen anant o tornant de la feina
es consideren danys derivats del treball (in itinere). Les conseqüències dels
accidents que es produeixen en els desplaçaments que el treballador/a faci fora
del centre de treball complint les ordres dels seus superiors (in mision) també es
consideren danys derivats del treball. En la figura 2.2 podem veure la classificació
dels danys derivats del treball segons la Seguretat Social.

Figura 2.2. Classificació del tipus de danys
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Accident de treball

S’entén per accident de treball tota lesió corporal que el treballador pateixi en
ocasió o com a conseqüència del treball que executi per compte d’altri.

L’incident és un accident que no genera lesions a les persones. De fet, els incidents
que es produeixen mostren la possibilitat d’accidents i s’han de tenir molt en
compte en la prevenció.

Malaltia professional

A diferència de l’accident de treball, la malaltia es pot manifestar molt temps
després de l’exposició al risc que l’ha motivat.

Aquest temps que transcorre entre l’exposició i l’aparició de les conseqüències fa
que sovint es presti més atenció als accidents que a les malalties. No obstant això,
la seva gravetat és equiparable.

Evidentment no totes les malalties es produeixen en el marc del treball, ni tan
sols totes les malalties que es produeixen en l’entorn laboral són considerades
legalment com a malalties professionals.

Només tenen aquesta consideració les que estan relacionades en el quadre de
malalties professionals en el sistema de la Seguretat Social, que es publica
oficialment en el BOE i s’actualitza periòdicament.

Malalties derivades del treball

El requisit legal perquè la malaltia estigui inclosa en la llista oficial de malalties
professionals pot deixar fora moltes malalties provocades per unes condicions
de treball deficients; en aquest sentit parlem de malalties derivades del treball.
Jurídicament, totes les malalties derivades del treball que no estan incloses en la
llista oficial de malalties es consideren accidents de treball. En alguns casos, el
treball contribueix a la seva aparició, però són patologies que es donen amb molta
freqüència independentment del sector en què es treballi i de la feina que es faci.
Per això resulta difícil qualificar-les com a específicament laborals, que són les
clarament provocades per l’activitat laboral i no se solen donar fora d’aquesta.

2.3 Procés de d’avaluació dels riscos laborals. Prevenció

L’avaluació dels riscos laborals és el procés dirigit a estimar la magnitud dels
riscos que no s’hagin pogut evitar. D’aquesta manera s’obté la informació
necessària perquè l’empresari prengui una decisió apropiada sobre la necessitat
d’adoptar mesures preventives i, en aquest cas, sobre el tipus de mesures que cal
adoptar.

Es poden obtenir dades
estadístiques sobre
accidents i malalties
professionals en la pàgina
web del Departament de
Treball de la Generalitat
de Catalunya, que podeu
consultar en la secció
“Adreces d’interès” del
web del mòdul.

Capacitació necessària

Per a realitzar l’avaluació de
riscos laborals cal que la persona
que la dugui a terme tingui la
capacitació necessària. Aquesta
pot ser diferent segons la mida i
complexitat de l’empresa, i les
característiques de les activitats
d’acord amb les diverses
modalitats dels serveis de
prevenció.
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Per a realitzar correctament l’avaluació cal estudiar tots i cadascun dels llocs
de treball i identificar-ne els riscos. A més, l’empresari ha de consultar els
treballadors, o els seus representants, sobre el procediment d’avaluació que cal
emprar en l’empresa o en el centre de treball.

Una vegada identificats els riscos, cal eliminar tots els que sigui possible, de
manera que l’avaluació es realitza sobre els que no s’han pogut evitar. A l’hora de
fer l’avaluació cal tenir en compte:

• Les característiques dels locals.

• Les instal·lacions.

• Els equips de treball existents.

• Els agents químics, físics i biològics presents o emprats en el treball.

• La pròpia organització i ordenació del treball en la mesura en què influeix
en la magnitud dels riscos.

• Les característiques del treballador que ocupa el lloc de treball per a consi-
derar si és especialment sensible per les seves característiques personals o
estat biològic conegut a alguna de les condicions de treball.

• Els riscos que es poden veure agreujats o modificats per la concurrència
d’operacions successives o simultànies.

• Els treballs o tasques propis del lloc de treball lligats a les activitats o
processos perillosos o amb riscos especials.

L’avaluació ha de servir per a identificar els elements perillosos, els treballadors
exposats i la magnitud dels riscos. S’ha de realitzar sempre que hi hagi un canvi
en les condicions de treball a l’inici de l’activitat.

2.3.1 Identificació dels riscos. Llista

Els riscos es poden classificar a grans trets en riscos de seguretat, del medi
ambient de treball, ergonòmics i psicosocials.

A continuació, es fa una relació dels riscos que poden generar els factors de risc.
És a dir, tenim uns elements generadors de riscos que poden provocar un o més
riscos a la vegada (vegeu la taula 2.1).
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Taula 2.1. Riscos

Riscos Riscos

01. Caigudes de persones a diferent nivell. 18. Exposició a substàncies càustiques o corrosives.

02. Caigudes de persones al mateix nivell. 19. Exposició a radiacions ionitzants i no ionitzants.

03. Caigudes d’objectes per desplom. 20. Explosió (física o química).

04. Caigudes d’objectes per manipulació. 21. Inici d’un foc / facilitat de propagació d’un foc /
incendi.

05. Caiguda d’objectes o elements despresos. 22. Accidents causats per éssers vius.

06. Trepitjades sobre objectes o elements. 23. Atropellaments, xocs i cops amb o contra
vehicles.

07. Cops contra objectes o elements immòbils. 24. Cansament visual (enlluernaments, reflexos,
brillantors, contrastos, etc.).

08. Cops per objectes o elements mòbils. 25. Il·luminació insuficient o poc adequada.

09. Talls i cops per objectes o eines. 26. Exposició a contaminants biològics.

10. Projecció de fragments o partícules 27. Exposició a contaminants químics.

11. Atrapament per o entre objectes. 28. Disconfort (exposició a radiacions solars, a
temperatures extremes, etc.).

12. Atrapament per màquines, tractors o vehicles que
es bolquen.

29. Exposició a soroll.

13. Sobreesforços. 30. Exposició a vibracions.

14. Contacte tèrmic (cremades). 31. Cansament postural.

15. Contacte elèctric directe. 32. Cansament mental.

16. Contacte elèctric indirecte. 33. Cansament físic i insatisfacció.

17. Exposició a substàncies nocives o tòxiques.

Entre aquests en podem destacar alguns, relacionats amb el sector de l’electrònica
i la informàtica o genèrics per a diversos tipus de treballs:

9) Talls i cops per objectes o eines. El treballador es lesiona amb un objecte o
eina.

15) Contacte elèctric directe. Hi ha accidents provocats perquè qualsevol part
del cos es posa en contacte amb les parts actives dels equips dissenyades per a
portar tensió (cables, endolls, etc.).

16) Contacte elèctric indirecte. Hi ha accidents provocats perquè qualsevol
part del cos es posa en contacte amb certes parts de màquines o elements que,
habitualment, no estan dissenyades per al pas del corrent, però que en poden portar
per algun defecte.

17) Exposició a substàncies nocives o tòxiques. L’exposició, més o menys
prolongada, a ambients contaminats pot originar lesions al treballador. Entre les
lesions s’inclouen les asfíxies i ofegaments.

19) Exposició a radiacions ionitzants i no ionitzants. Les radiacions ionitzants
són produïdes per l’alliberament, al medi, d’electrons d’òrbita atòmica (fenomen
d’ionització). Les no ionitzants, produïdes per l’alliberament al medi de l’energia
dels fotons, són emissions incapaces d’ionitzar els àtoms de les matèries en què
incideixen

Exemples de radiacions

Són radiacions ionitzants, els
rajos X, els rajos gamma, les
partícules beta i els neutrons.
Són radiacions no ionitzants les
radiofrequències, les microones,
els rajos infrarojos, els rajos
ultraviolats i els rajos làser.
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Podeu consultar la pàgina
web del Departament de
Treball de la Generalitat

de Catalunya en la secció
“Adreces d’interès” del

web del mòdul.

24) Cansament visual. Es refereix a trastorns causats per exposicions prolonga-
des a treballs amb altes exigències visuals.

25) Il·luminació insuficient o poc adequada. Una mala il·luminació o una
il·luminació poc apropiada pot provocar lesions.

29) Exposició a soroll. Les exposicions prolongades a ambients sorollosos poden
provocar lesions tant d’ordre físic com psíquic.

31) Cansament postural. Es refereix a les patologies que apareixen a con-
seqüència de les postures adoptades de manera repetitiva en el treball, i que
poden provocar microlesions que, si persisteixen, provoquen lesions de caràcter
musculoesquelètic.

32) Cansament mental. Sorgeix de la càrrega en el treball i de com el treballador
percep o assimila aquesta càrrega. Un símptoma molt clar del cansament mental
és l’ansietat, produïda per la quantitat de treball i la percepció que té el treballador
de la feina. En aquests casos, tenim un component específic que és el mateix
treballador, ja que diferents treballadors davant la mateixa situació poden donar
respostes molt diferents. Una mateixa situació pot provocar situacions d’estrès a
un treballador i a un altre, no.

33) Cansament físic i insatisfacció. Generalment, tenen causes d’ordre sociola-
boral que poden afectar les relacions amb els companys de feina. També poden
tenir causes d’ordre personal o estar motivats per les relacions que el treballador
ha d’afrontar diàriament en el lloc de treball. Com a exemple, tenim treballadors
com els recepcionistes, professors...

2.3.2 Planificació de la prevenció

Per facilitar la tasca d’identificació i avaluació de riscos laborals, el Departament
de Treball ha editat un manual que es pot consultar en la seva pàgina web.

La planificació de l’activitat preventiva és un procés dirigit a concretar
l’actuació de l’empresa en matèria preventiva a partir del coneixement dels
riscos detectats per mitjà de l’avaluació.

Un exemple de medicina preventiva
són les vacunes per a prevenir

infeccions d’origen laboral, com
l’antitetànica, que s’administren

després de l’aplicació de les
primeres cures en l’empresa.

L’objectiu de la planificació és la concreció del conjunt d’activitats dirigides a
l’eliminació, reducció o control dels riscos detectats en l’empresa, els terminis en
què es duran a terme, les persones responsables de la seva execució i els recursos
materials i humans que l’empresa aportarà.

La planificació de l’activitat preventiva ha d’incloure necessàriament:

• Els mitjans humans i materials necessaris.

• L’assignació dels recursos econòmics necessaris per a la consecució dels
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objectius que es proposen.

• El període d’execució de les mesures previstes. En cas que el període previst
sigui superior a un any, caldrà fer un programa anual d’activitats.

• Les prioritats per a dur a terme les activitats preventives en funció de la
magnitud dels riscos i del nombre de treballadors que hi estan exposats.

• Els procediments previstos per al seguiment i control de l’execució de les
activitats preventives planificades.

Com també per a modificar-les quan, a partir d’aquest seguiment, s’observi que
no s’adeqüen suficientment a les finalitats proposades, o hi ha possibilitats de
millorar-ne l’eficàcia o eficiència.

Han de ser objecte de planificació totes les activitats dirigides a la prevenció dels
riscos laborals, especialment:

• Les mesures d’emergència.

• La vigilància de la salut dels treballadors.

• La informació i la formació del personal.

Cal que les empreses realitzin contínuament una sèrie d’activitats preventives per
a identificar, eliminar, reduir o prevenir els riscos procurant que no puguin causar
danys a les persones. Perquè totes aquestes activitats tinguin la màxima eficàcia
en la prevenció dels riscos a què poden estar exposats els treballadors, i també els
mínims costos per a l’empresa, s’haurien d’iniciar fins i tot abans que la empresa
comencés a funcionar, és a dir, quan encara es troba en fase de projecte.

2.3.3 Protecció col·lectiva i individual

Sovint actuar directament sobre un risc o un factor de risc per a eliminar-lo o
reduir-lo resulta molt difícil o gairebé impossible. Llavors hem de recórrer a la
protecció.

Definim protecció com les tècniques encaminades a minimitzar o evitar les
conseqüències perjudicials que un accident determinat pugui provocar en el
treballador.

És a dir, la protecció no elimina els riscos, sinó que actua per a reduir la gravetat
dels seus hipotètics efectes.

Un protecció és una mesura que utilitzarem per a protegir un treballador o uns
treballadors davant d’un risc en concret. Les proteccions poden ser col·lectives o
individuals.

Una prevenció correcta

En fer el pla d’empresa es poden
preveure i ajustar, sobre el paper,
tots els aspectes que puguin
afectar la salut dels treballadors
o que estiguin regulats
normativament. Això evitarà
costos de rectificacions, o danys,
si l’empresa s’ha projectat
correctament.
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Protecció col·lectiva del treballador

La protecció col·lectiva consisteix a implantar una sèrie de mesures que
protegeixin a una col·lectivitat o grup de treballadors de patir un dany o un
accident, i que no estan en contacte amb el cos de l’usuari.

Hi ha moltes proteccions col·lectives. Segons el tipus d’activitat que es realitza i
segons els tipus de riscos a què es veuen sotmesos els treballadors s’adoptarà un
tipus de proteccions o un altre.

Figura 2.3. La senyalització és un tipus de protecció col·lectiva

Algunes de les proteccions col·lectives existents són:

• Proteccions col·lectives en màquines: resguards, pòrtics de seguretat,
sistemes de protecció del soroll.

• Proteccions col·lectives en treballs en altura: barreres, baranes, cobertura
de forats, xarxes de seguretat, bastides metàl·liques.

• Proteccions contra atmosferes contaminants: ventilació general de l’edifici,
sistemes d’extracció de gasos, senyalització (figura 2.3).

• Proteccions contra riscos elèctrics: utilització dematerials aïllants elèctrics,
tensions de seguretat, interruptors diferencials, distàncies/separacions de
seguretat.

Concretament, quant als riscos elèctrics, algunes de les proteccions que es poden
utilitzar són les següents:

• L’aïllament amb materials aïllants com pot ser el recobriment de cables.

• Mitjançant barreres de forma fixa que impedeixin l’accés a zones amb risc
elèctric.

• Respectant les distàncies mínimes de seguretat a equips o dispositius que
presentin risc elèctric

• Utilitzant petites tensions de seguretat.

• Mitjançant interruptors diferencials, que són interruptors que desconnecten
automàticament el circuit quan circula un corrent d’una intensitat més
elevada que la intensitat nominal de l’aparell (intensitat de seguretat) i que
podria curtcircuitar en el circuit.
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Equips de protecció individual (EPI)

Treballador amb els equips de
protecció que li corresponen.

Els equips de protecció individual per si sols no eliminen ni corregeixen el factor
de risc, sinó que simplement se situen entre el treballador i el risc i poden evitar
el dany.

Un equip de protecció individual (EPI) és qualsevol equip destinat a ser
dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que
en puguin amenaçar la seguretat o salut, com també qualsevol complement
o accessori destinat a aquesta finalitat.

L’article 2.2 del RD 773/1997 de 30 de maig exclou de la definició d’EPI els casos
següents:

• La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament
destinats a protegir la salut o integritat física del treballador.

• Els equips dels serveis de salvament i socors.

• Els equips de protecció individual dels militars, dels policies i de les
persones dels serveis de manteniment de l’ordre.

• Els equips de protecció individual dels mitjans de transport per carretera.

• El material d’esport.

• El material d’autodefensa o dissuasió.

• Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors
de molèstia.

Els equips de protecció individual s’han de conservar i vigilar constantment perquè
mantinguin intactes les propietats i així protegir el treballador del risc concret.

Per a garantir que els treballadors utilitzen l’EPI de manera correcta i assegurar-
ne així la màxima eficàcia, l’empresari els ha de garantir una formació i un
entrenament adequats per al seu ús. A més aquest té l’obligació de precisar els
equips adequats per a cada lloc de treball en què pugui haver-hi riscos, i distribuir-
los als treballadors, com també assegurar-ne el manteniment i la reposició quan
sigui necessari, i la utilització correcta.

Els usuaris per la seva banda, han d’utilitzar correctament els equips de protecció
individual i tenir-ne cura, col·locar l’equip de protecció individual després de la
seva utilització en el lloc indicat, informar immediatament de qualsevol defecte
o dany apreciat en l’equip de protecció individual, identificar el desgast com a
conseqüència de l’ús, i detectar qualsevol anomalia en l’EPI i comunicar-la al seu
superior. Quant al fabricant, té la responsabilitat en el disseny i la fabricació i/o
muntatge de l’equip de protecció individual.

El RD 773/1997 de 30 de
maig regula les disposicions
mínimes de seguretat i salut
relatives a la utilització pels
treballadors d’equips de
protecció individuals.

En principi, els equips de
protecció individual estan
destinats a un sol ús, però
en cas d’haver-se de
reutilitzar cal netejar-los i
desinfectar-los
adequadament.
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Unes orelleres, unes
sabates reforçades, són
exemples de mitjans de

protecció parcial.

Classificació dels EPI

A l’hora de classificar els EPI es poden utilitzar diferents criteris. Segons la part
del cos que protegeixen (protectors del cap, protectors de l’oïda...), segons el tipus
de risc del qual protegeixen (protectors químics, biològics, mecànics...) i també
en funció de l’abast de la protecció, és a dir, segons si són equips que protegeixen
tot el cos (mitjans de protecció integral) o només en protegeixen una part (mitjans
de protecció parcial).

Els mitjans parcials de protecció són els que protegeixen l’usuari de riscos que
actuen sobre una part concreta del cos.

Els més importants són:

• Protectors del cap.

• Protectors de la cara i ulls.

• Protectors dels braços, mans i tronc.

• Protectors de les cames i peus.

• Protectors de la pell.

• Protectors de les vies respiratòries.

• Protectors de l’oïda.

En la figura 2.4 veiem un exemple d’equips de protecció en l’àmbit de la
informàtica-comunicacions. Els treballadors fabriquen fibra òptica protegits amb
ulleres i amb vestits que eviten la contaminació del producte fabricat. Les ulleres
protegeixen els ulls de la llum brillant utilitzada per a fotocurar la fibra d’epoxi
que aguanta els components de la fibra òptica al seu lloc.

Figura 2.4. Treballadors fabricant fibra òptica en una “clean room”

2.3.4 Prevenció en el muntatge i manteniment d’ordinadors

Al nostre país el teixit industrial no compta amb fàbriques que es dediquin a la fa-
bricació de semiconductors o a l’assemblatge de plaques base o d’ampliacions. En
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canvi si que podem trobar empreses que es dediquen a l’assemblatge d’ordinadors
a partir de components fabricats en altres països.

Un circuit imprès o en aglès PCB
(printed circuit board), és un mitjà per
a sostenir i connectar components
electrònics amb un cost per
component molt baix en la producció
en massa.

També són molt comunes les empreses que disposen de serveis tècnics de
manteniment, en els quals es reparen i actualitzen equips informàtics.

Procés de muntatge d’ordinadors

Quan la placa de circuit imprès (PCB) final està muntada es transfereix l’operació
de muntatge de sistemes per a la seva incorporació al producte final, que és
l’ordinador. Normalment, aquesta operació requereix mà d’obra intensiva, i en
aquesta els components que es muntaran s’han de transportar als llocs de treball
individuals sobre carrets penjats al llarg d’una línia de muntatge mecanitzada.

Una línia de muntatge és un procés de fabricació en el qual les parts (generalment
peces intercanviables) s’afegeixen a un producte de manera seqüencial, utilitzant
òptimament la logística prevista per a crear un producte final molt més ràpid que
amb els mètodes de tipus manual.

Els perills principals per a la salut i la seguretat es refereixen al moviment de
materials i al penjat (màquines elevadores, elevació manual), a les implicacions
ergonòmiques del procés de muntatge (recorregut del moviment, força d’inserció
necessària per a “posar” components, instal·lació de visos i connectors) i l’emba-
latge final, embalatges termoplàstics i expedició finals.

Un procés típic de muntatge d’ordinadors comprèn els passos següents:

• Preparació de xassís/caixa.

• Inserció de PCB (placa base i ampliacions).

• Inserció de components principals (unitat de disc flexible, de disc dur, font
d’alimentació, unitat de CD-ROM).

• Muntatge d’indicadors (només en portàtils).

• Cablejat, connectors i altaveus.

• Muntatge de coberta superior.

• Càrrega del programari.

• Prova.

• Reprocessament.

• Càrrega de bateria (només portàtils) i embalatge.

• Embalatge termoplàstic.

Les úniques substàncies químiques que es poden utilitzar en el procés de muntatge
són les de neteja final de la caixa de l’ordinador o monitor. Habitualment s’utilitza
una sol·lució diluïda d’alcohol isopropílic i aigua o una barreja de netejadors
comercials.

Línia de muntatge mòbil

El secret de l’èxit dels
automòbils Ford es va trobar en
la introducció de la línia de
muntatge mòbil en les seves
fàbriques. Va reduir de 728 a 93
minuts el temps de producció del
xassís del model T: cada 24
segons en sortia un de la línia.
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Procés de reparació d’ordinadors

En una reparació d’ordinadors els riscos només seran els que tenen a veure amb la
manipulació de components electrònics. En aquest cas, els perills principals per
a la salut i la seguretat es deuen un altre cop a les implicacions ergonòmiques del
procés de substitució de components (recorregut del moviment, força d’inserció
necessària per a “posar” components, instal·lació de visos i connectors). Els
riscos elèctrics es tractaran mitjançant la utilització de diferencials i amb un calçat
adequat.

La pulsera antiestàtica no protegeix
el treballador sinó els components

electrònics

El procés de reparació tindrà a veure amb la comprovació i substitució eventual
de components:

• Comprovació del funcionament de l’equip.

• Manipulació del xassís/caixa.

• Substitució de components avariats.

• Càrrega del programari no funcionant.

• Prova.

• Reprocessat.

Factors de risc relacionats amb el sector

Els processos industrials relacionats amb la informàtica tenen, per tant, una sèrie
de factors de risc que tenen a veure amb la construcció i reparació dels ordinadors
i dels components que els formen. Per a poder identificar els riscos i establir-ne
un procès correcte de prevenció, cal conèixer-los de manera adequada.

Els riscos relacionats amb el medi de treball comporten una bona organització
de la feina, i tenen ramificacions en l’ergonomia, el control de les emissions
nocives, i l’ordre i neteja en el treball. Aquest és un camp molt relacionat
també amb l’ecologia, ja que molts dels processos que cal realitzar per a evitar
contaminacions en el treball també tenen els seus homòlegs en el control del medi
ambient en general. El tractament dels residus és un camp ampli que comprèn
des del reciclatge fins a l’eliminació segura dels residus generats durant el procès
industrial.

Els riscos relacionats amb l’electricitat tenen a veure amb la possibilitat que el
cos entri en contacte amb el corrent elèctric. Per tant, cal conèixer els paràmetres
bàsics relacionats amb l’electricitat, com també els valors màxims suportables pel
cos humà i, sobretot, les disposicions mínimes de seguretat que cal adoptar per a
realitzar treballs en què entri en joc l’electricitat, tant si és en treballs amb tensió
com sense. En el cas de la informàtica, ens referim a electricitat de baixa tensió.

Els riscos relacionats amb les ones no ionitzants es refereixen al grau d’expo-
sició a aquestes ones, tant òptiques com electromagnètiques. Cal conèixer quines
són les fonts més habituals d’exposició a aquestes ones, i quines accions es poden
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realitzar en l’entorn de treball per a reduïr o fins i tot evitar el contacte amb
aquestes i, per tant, els seus possibles efectes indesitjats.

2.4 Compliment de la normativa de protecció ambiental

Malgrat tots els factors positius que ha introduït la industrialització en la salut
dels treballadors i de la població en general, aquesta també ha provocat algunes
conseqüències negatives que es deriven directament de l’exposició a perills per
a la seguretat i a agents perjudicials, o indirectament al deteriorament del medi
ambient local i mundial. En aquest apartat veurem la relació directa que hi ha
entre la salut ambiental i la salut a l’entorn del treball.

De la mateixa manera que els perills derivats del treball, els perills per a la salut
d’origen ambiental poden ser de caràcter biològic, físic, biomecànic o psicosocial.

Entre aquests perills s’inclouen factors tradicionals com les deficiències de sane-
jament i habitatge, i la contaminació agrícola i industrial de l’aire, l’aigua, els
aliments i el sòl.

Per tal de minimitzar o evitar els riscos d’aquests perills, caldrà seguir una sèries
de normes de protecció ambiental i higiene industrial.

2.4.1 Riscos ambientals per a la salut

Cal assenyalar que el factor més important per a un medi ambient nociu, al lloc de
treball o en general, és la pobresa, ja que no permet prendre els mesures adequades
per protegir-se dels riscos ambientals.

Els efectes sobre la salut d’origen ambiental comprenen els efectes nocius
indirectes de la indústria sobre una alimentació i habitatge adequats i el
deteriorament dels sistemes mundials de què depèn la salut del planeta.

Entre les amenaces per a la salut tradicionals dels països en desenvolupament o
dels sectors pobres de qualsevol país figuren la falta de sanejament, de submi-
nistrament d’aigua i d’aliments, que contribueixen a la propagació de malalties
transmissibles, com també la mala qualitat de l’habitatge, amb una elevada
exposició al fum de cuina, i també un elevat risc d’incendis i d’accidents en
l’agricultura a petita escala i en les petites indústries rurals.

La toxicologia, l’epidemiologia, la higiene en el treball, l’ergonomia i
l’enginyeria de la seguretat són els instruments bàsics de la ciència del medi
ambient.
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Malgrat totes les
vinculacions, la salut en el

treball se centra en la salut
dels treballadors, mentre
que la salut ambiental ha

d’atendre la salut del públic
general.

Efectes en el benestar
psíquic

La psicosociologia s’ocupa dels
aspectes del treball que poden

afectar la salut o benestar psíquic
del treballador en la seva relació
amb l’entorn i, per tant, amb el

desenvolupament de la seva
feina.

El procés d’avaluació i gestió de riscos és el mateix que en els riscos
laborals: identificació dels perills, classificació dels riscos, avaluació de
l’exposició i estimació del risc.

Atès que els resultats negatius per a la salut són més evidents en els treballadors,
s’ha utilitzat la informació sobre els efectes de l’exposició en el treball a subs-
tàncies tòxiques per a calcular el risc que presenten aquests per a la comunitat en
general.

A escala individual, la malaltia professional afecta el benestar a la llar i a la
comunitat i, en general, un persona que té problemes de salut per insuficiències a
la llar i la comunitat no pot ser productiva en el lloc de treball.

Les normes de salut ambiental solen ser molt més estrictes que les de salut en el
treball, ja que en el primer cas s’inclou població sensible com nens petits o dones
embarassades.

En resum, la salut en el treball i la salut ambiental es troben estretament lligades
pel següent:

• El fet que la font de l’amenaça per a la salut acostuma a ser la mateixa.

• Les seves metodologies comunes, especialment en matèria d’avaluació de
la salut i control de les exposicions.

• La contribució aportada per l’epidemiologia del treball al coneixement dels
efectes de les exposicions ambientals.

• Els efectes de lesmalalties professionals en el benestar a la llar i la comunitat
i, a la inversa, els efectes de les patologies ambientals en la productivitat dels
treballadors.

• La necessitat científica de tenir en compte les exposicions totals per a
determinar les relacions dosi-resposta.

• L’eficiència en el perfeccionament i aprofitament dels recursos humans
resultant d’aquesta vinculació.

• La millora en les decisions sobre el control de les exposicions derivada
d’aquesta visió més àmplia.

• Més coherència a l’hora d’establir les normes.

• El fet que vincular salut ambiental i salut en el treball és un incentiu més
per a rectificar els perills a què es troben exposades la població laboral i la
comunitat.

Entre les mesures de prevenció que cal prendre, podem fer una divisió en tècniques
mèdiques i no mèdiques, tal com veiem en la figura 2.5. Les segones són les que
tenen relació directa amb les condicions de treball, tal com hem vist en aquest
apartat.
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Figura 2.5. Tècniques de prevenció de riscos

Higiene industrial

La higiene industrial és la tècnica no mèdica de prevenció de les malalties
professionals mitjançant l’estudi, reconeixement i avaluació, dels agents
contaminants que es troben en el medi laboral.

La higiene industrial segons l’American Industrial Hygiene Association

L’any 1959, l’American Industrial Hygiene Association va definir la higiene industrial com
la ciència i l’art de la identificació, avaluació i control, dels factors o agents ambientals
originats pel lloc de treball o presents en aquest que poden causar malaltia, disminució de
la salut o el benestar, o incomoditat o ineficiència significatius entre els treballadors o la
resta de membres de la comunitat.

La connexió principal entre el lloc de treball i el medi ambient general és que
la font de perill sol ser la mateixa, tant si es tracta d’una activitat agrícola com
industrial com en el cas dels ordinadors. Per a controlar el perill sobre la salut, en
tots dos casos pot resultar eficaç un enfocament comú.

Així passa a l’hora de triar tecnologies químiques per a la producció. Si es
pot obtenir un producte acceptable amb una substància química menys tòxica,
l’elecció d’aquesta substància pot reduir o fins i tot eliminar el risc per a la salut.
Un exemple és la utilització de pintures a l’aigua, més segures, en lloc de les que
contenen dissolvents orgànics tòxics.

Ergonomia

Després de les definicions enciclopèdiques, dels tècnics i dels organismes oficials,
podem concretar el concepte d’ergonomia.

L’ergonomia és una tècnica nomèdica i multidisciplinària que té per objecte
adaptar l’entorn de les persones a les seves característiques i exigències
anatòmiques, fisiològiques i psicològiques.

Des del punt de vista econòmic, l’ergonomia aporta, a l’empresa, salut per al
treballador i, en conseqüència, més productivitat i menys absentisme per accidents
o malalties professionals.

La higiene industrial també
és coneguda com a higiene
en el treball.

La concentració a l’aire d’un
contaminant pot ser
determinant per a trobar
una torre de refrigeració
contaminada per legionel·la.

Hi ha diversos tipus de
contaminants: químics
(matèria), físics (energia) i
biològics (ésser viu).

L’ergonomia és la ciència
que estudia com es pot
adaptar l’entorn de treball al
treballador.
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Exemple de
multidisciplinarietat

Si una empresa detecta
estadísticament que en una

secció hi ha moltes incapacitats
temporals degudes a trastorns

musculoesquelètics,
l’especialista en medicina

intervindrà per diagnosticar si
l’origen de les malalties són

postures i moviments repetitius.
Si és així, s’haurà de trobar la

solució utilitzant l’enginyeria per
a modificar el lloc de treball,

sense oblidar que això implicarà
un cost econòmic per a

l’empresa.

L’ergonomia dissenya els llocs de treball, les màquines i les eines buscant sempre
la màxima seguretat, eficàcia i confort per a l’usuari; també investiga noves formes
d’organització del treball o les característiques que ha de reunir l’ambient físic per
a ser saludable per als treballadors.

L’ergonomia busca definir condicions materials de treball segures, saludables i
confortables per al treballador, i útils per a l’empresari per a una millora de la
qualitat i quantitat del treball realitzat.

Per a aconseguir els seus objectius, l’ergonomia necessita la intervenció d’espe-
cialistes en medicina, enginyeria, psicologia, economia, estadística...; d’aquí que
es consideri una matèria multidisciplinària.

2.4.2 Política en matèria de medi ambient. Control de la contaminació
ambiental

El sector de l’electrònica, comparat amb altres, s’ha considerat habitualment com
a “net” quant als seus efectes sobre el medi ambient. Malgrat això, les substàncies
químiques utilitzades en la fabricació de parts i components electrònics, i els
residus generats, creen problemes mediambientals importants que s’han d’abordar
a escala global a causa de les dimensions del sector de l’electrònica.

Què es pot fer amb els residus

Els residus i subproductes derivats de la fabricació de targetes de cablejat imprès
(PWB), targetes de circuit imprès (PCB) i semiconductors són camps d’interès
en els quals el sector de l’electrònica ha actuat amb fermesa en els aspectes
de depuració i tècniques de reciclatge/recuperació. En l’actualitat, l’incentiu de
controlar l’empremta mediambiental dels processos electrònics s’ha traslladat en
gran mesura de l’accent mediambiental a l’àmbit econòmic.

Els CFC s’han prohibit.

A causa dels costos i responsabilitats associats a residus i emissions perilloses, el
sector de l’electrònica ha implantat i desenvolupat controls ambientals estrictes
que han reduït en gran mesura els efectes dels seus subproductes i residus. A més
s’ha pres la iniciativa d’incorporar objectius, eines i tècniques mediambientals al
funcionament de les empreses.

La fabricació d’aquests components electrònics exigeix utilitzar una gran varietat
de substàncies químiques, de tècniques i un equip de fabricació especials. La
perillositat associada a aquest procés de fabricació obliga a la gestió adequada
dels subproductes químics, residus i emissions per a garantir la seguretat dels
treballadors del sector i la protecció del medi ambient en les comunitats on hi
hagi les indústries.
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Tractament dels residus

Els residus generats en la fabricació de components electrònics s’han de tractar
de manera adequada. Això comporta realitzar un control de les aigües residuals
(precipitació química, neutralització del pH) i dels residus sòlids (incineració,
emissions atmosfèriques, absorció de components nocius, reciclatge...)

Quant als materials reciclables s’utilitzen, es reutilitzen o es recuperen ingredi-
ents en un procés industrial per a fer un producte.

El reciclatge de materials i residus és un mitjà no contaminant i econòmic
d’aprofitar amb eficàcia tipus específics de corrents de residus, com metalls
i dissolvents.

Els materials i residus es poden reciclar en la mateixa empresa, encara que també
es pot fer en empreses secundàries. Les empreses trien el reciclatge com a
alternativa amb criteris financers, depenent del cost que representi.

A mesura que augmenta l’exigència de prevenir la contaminació i que el sector
cerca mitjans rendibles per a abordar el problema, el sector de l’electrònica ha
d’avaluar noves tècniques i tecnologies que permetin millorar els mètodes de
gestió de materials perillosos i la generació de residus. Un exemple és la gran
quantitat d’aigua que s’utilitza en els nombrosos rentats i altres etapes del procés
en el sector de l’electrònica. A zones amb escassetat d’aigua, la situació obliga al
sector a trobar alternatives. Però és essencial assegurar-se que l’alternativa (per
exemple, dissolvents) no creï problemes mediambientals addicionals.

2.4.3 Ordre i neteja en el treball

El fet de treballar en un lloc ordenat i net té diversos avantatges que comencen
amb el benestar del treballador, ja que la feina se li facilitarà en gran manera. Però
no solament estem parlant de la percepció que tingui el treballador del seu lloc
d’activitat, sinó que l’estat d’aquest tindrà un efecte directe en la salut laboral dels
treballadors de l’empresa.

En qualsevol activitat laboral, per a aconseguir un grau de seguretat acceptable, és
important assegurar i mantenir l’ordre i la neteja del lloc de treball. A més d’evitar
accidents i lesions, s’estalviarà temps, espai i materials.

Hi ha alguns riscos laborals genèrics relacionats amb l’ordre i neteja com els
següents:

• Caigudes al mateix nivell.

• Cops contra objectes immòbils.

• Caigudes d’objectes per manipulació.
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• Contaminació ambiental.

• Incendis.

Mitjançant algunes mesures preventives, es podrà reduir la incidència d’aquests
riscos laborals. Veureu que mantenir el lloc de treball ordenat i net és un principi
bàsic de seguretat que requereix quatre tipus d’actuacions fonamentals:

• Eliminar tot allò que sigui innecessari i classificar allò que no s’utilitza.

• Condicionar els mitjans per a desar i localitzar el material fàcilment.

• Evitar embrutar i netejar després.

• Afavorir l’ordre i la neteja.

Ordre en el treball

Les zones de pas i sortides s’han de mantenir degudament lliures d’objectes
i convenientment senyalitzades per a facilitar i conduir els moviments de les
persones fins i tot en cas d’emergència, i per a prevenir els cops contra objectes i
caigudes. Cal vigilar no acumular ni apilar materials de cap tipus en zones de pas
o de treball, i retirar els objectes que obstrueixin el camí o obstaculitzin el pas,
sortida i treball dels empleats, i cuidar especialment l’accés als equips d’alarma i
extinció d’incendis.

Els mitjans d’emmagatzemament de materials han de ser apropiats, estables i
segurs per a evitar-ne el lliscament i caiguda. Els materials que no són emma-
gatzemats convenientment constitueixen un perill. Per tant cal assignar un lloc a
cada cosa i procurar que cada cosa sigui al seu lloc, tractant de crear i mantenir
els mitjans per a desar i localitzar el material fàcilment, i habituant-se a desar
cada objecte o eina en el seu lloc i eliminant allò que sigui inservible de manera
immediata. Els materials elèctrics, a més, han d’estar senyalitzats convenientment
perquè quedi ben clara la seva ubicació. Quant a materials inflamables com
bateries cal prendre mesures addicionals en cas d’haver-los d’arxivar.

Les eines de treball s’han de recollir en suports o lleixes adequades que en facilitin
la identificació i localització. Les einesmanuals cal que s’ordenin i emmagatzemin
al seu lloc i en condicions adequades per al seu proper ús, evitant deixar-les sobre
els equips, a les superfícies de treball o de pas o a qualsevol altre lloc diferent del
corresponent. Cada lloc d’emmagatzematge ha d’estar concebut en funció de la
seva funcionalitat i rapidesa de localització, amb la finalitat d’evitar moviments
forçats i innecessaris.

En el moment d’acabar qualsevol operació amb els equips de muntatge o man-
teniment cal deixar ordenat l’espai d’activitat, revisar els aparells utilitzats i
comprovar que totes les proteccions estiguin operatives.

En un lloc de treball com un taller de manteniment d’ordinadors cal esmentar de
manera especial les eines que puguin produir ferides, com tornavisos o tisores.
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Els soldadors s’han de deixar desendollats, i el diferencial del lloc de treball
desconnectat per a evitar deixar qualsevol component elèctric en funcionament.
Un cop utilitzades, totes les eines s’han de desar al seu lloc. En la figura 2.6 podem
veure un taller de manteniment amb els recanvis arxivats en lleixes de metall.

Figura 2.6. Exemple d’organització dels recanvis en un taller

Una bona classificació de les eines i equips a reparar millorarà l’eficiència del
servei tècnic.

Neteja al treball. Eliminació i recollida de residus electrònics

Cal eliminar diàriament tots els materials de rebuig o qualsevol altre tipus de
brutícia dels sòls dels llocs de treball o les instal·lacions, i evitar que s’acumuli
sobre les màquines o equips, dipositant-los en recipients adequats que en facilitin
la identificació i localització. Els rebuigs i residus contaminants han de romandre
en contenidors adequats fins a la seva retirada. El manteniment de les màquines
netes i sense obstacles proporciona més seguretat a l’usuari.

Segons la normativa de l’Agència de Residus de Catalunya, els residus per a la
recollida selectiva es poden classificar en els següents:

• Residus municipals:

– Vidre

– Paper/cartró

– Envasos lleugers

• Residus municipals especials:

– Residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE)
– Piles

– Medicaments

Tot el rebuig relacionat amb l’electrònica no es pot llençar als contenidors de
rebuig sinó que s’ha de tractar de manera especial. Per tant cal fer una selecció
i tractament específic a l’hora d’eliminar i recollir els residus electrònics.

Segons el RD 486/1997

“S’eliminaran amb rapidesa els
material de rebuig, taques de
greix, residus de substàncies
perilloses i altres productes
residuals que puguin originar
accidents o contaminar l’ambient
de treball”.
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Trobareu més informació
sobre la recollida selectiva

en la secció “Adreces
d’interès” del web del

mòdul.

Aquesta selecció dels residus l’han de fer tant els particulars com les empreses
que tinguin relació amb el sector.

La informàtica domèstica genera
grans quantitats de residus que cal

recollir de manera adequada.

La recollida selectiva consisteix a recollir diferenciadament fraccions dels
residus municipals amb la finalitat de poder-les reciclar. La recollida
selectiva i el reciclatge permeten estalviar recursos escassos i part de
l’energia necessària per a la fabricació dels productes a partir de matèries
primeres verges.

L’aspecte bàsic de la recollida selectiva és la selecció que els ciutadans i els
comerços fan dels productes recuperables i que, posteriorment, l’Administració
s’encarrega de gestionar.

En el cas dels ciutadans i petits tallers recullen, per exemple, materials recicla-
bles com petits electrodomèstics i aparells d’informàtica, ferralla domèstica de
petites dimensions (paelles, cassoles, etc.), cartrons de grans dimensions, metalls
diversos (alumini, acer inoxidable, plom, llautó...), oli de cuina, radiografies.

Els punts verds de zona són instal·lacions mediambientals on es poden portar
determinats residus perquè siguin distribuïts a les plantes de tractament específic,
per a reciclar-los o per a evitar que contaminin. S’encarreguen de la recepció i
l’emmagatzematge selectiu dels residus municipals.

Punt verd de reciclatge

Així, els punts verds de zona són els encarregats de potenciar la reutilització i
el reciclatge, estalviar recursos naturals, aigua i energia, facilitar el tractament
adequat dels residus especials, evitar la contaminació i preservar el nostre entorn.

Aquest servei és gratuït per a tots els particulars sempre que portin un pes inferior
als 500 kg de residus no especials. Els residus especials són gratuïts fins a 5 kg o
5 l. En el cas dels comerços, oficines i petits tallers el servei és de pagament.

Quant als productors d’aparells elèctrics i electrònics, s’ha de considerar que
els RAEE venen regulats per una normativa específica segons la qual hi ha:

• L’obligació dels productors de subministrar informació sobre el desmuntat-
ge dels aparells als gestors de residus, l’obligació demarcar-los i la d’establir
sistemes de gestió dels residus dels seus propis aparells i el seu finançament,
seran exigibles a partir del 13 d’agost de 2005.

• La prohibició d’utilitzar certes substàncies perilloses en la fabricació de
nous aparells elèctrics i electrònics.

• S’haurà de recollir selectivament quatre kilograms, de mitjana, per habitant
i any de RAEE procedents de llars particulars.

RD 208/2005, de 25 de febrer, sobre aparells elèctrics i electrònics i la gestió dels
seus residus.
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Alguns consells d’ordre i neteja

Les esquitxades o vessaments d’oli i altres líquids a terra s’han de cobrir amb
un compost absorbent (per exemple, serradures) i netejar de manera immediata.
Aquestes actuacions contribuiran a prevenir relliscades i caigudes.

És important notar la importància de no menjar o beure al lloc de treball, i fer-ho
només als llocs designats per a això (habitualment, cafeteries o sales polivalents).

Si veieu sòls humits, vidres trencats, cables solts, cantonades filoses o claus
sobresortints cal corregir el problema si aquest no comporta perill o avisar el servei
de manteniment perquè adopti les mesures oportunes.

La taula de treball ha d’estar lliure d’abrics, bosses i llibres. S’ha d’intentar no
deixar les calaixeres obertes per a evitar cops i caigudes.

Mantenir el lloc d’activitat sempre net i en ordre és un factor important per a l’e-
ficàcia del treball i la prevenció de riscos laborals, i és necessària la col·laboració
de tot el personal en el manteniment de la neteja de l’entorn.


