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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.



Fonaments de maquinari 11 Arquitectura de sistemes

• 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



Fonaments de maquinari 16 Arquitectura de sistemes

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.
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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
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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
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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.



Fonaments de maquinari 30 Arquitectura de sistemes

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.



Fonaments de maquinari 32 Arquitectura de sistemes

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.
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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
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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.
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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



Fonaments de maquinari 73 Arquitectura de sistemes

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:



Fonaments de maquinari 82 Arquitectura de sistemes

• 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.



Fonaments de maquinari 92 Arquitectura de sistemes

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.



Fonaments de maquinari 97 Arquitectura de sistemes

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
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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.



Fonaments de maquinari 100 Arquitectura de sistemes

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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