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Introducció

Dins el cicle de vida d’un equip informàtic, concretament d’un ordinador personal,
l’última fase és la d’explotació, en la qual l’equip té la seva veritable vida útil, ja
que és quan l’usuari en treu profit. Aquest període no és estàtic, sinó que els
dispositius electrònics tenen avaries i passen per alts i baixos en el rendiment.
Quan es fa servir un ordinador es dóna per fet que ha de funcionar i no ens
adonem que utilitzem una màquina complexa, amb gran quantitat de components
de maquinari i de programari, que han de funcionar correctament i de manera
conjunta perquè l’equip presti l’ajuda que se n’espera.

Evidentment tots aquests components no sempre es troben en un estat òptim. Els
dispositius electrònics tenen un cicle de vida propi que pot no coincidir amb el dels
altres components de l’equip: es produeix un desgast de les peces mecàniques que
intervenen, els connectors poden deixar de funcionar, els consumibles d’alguns
dispositius com ara les impressores sovint s’exhaureixen, i es pot produir tota
classe de problemes que ens faran adonar que hi ha alguna cosa que no es va
com cal.

L’apartat “Detecció d’avaries” se centra en el coneixement del procés de diagnosi
i de reparació d’un equip informàtic. Per a això s’hi expliquen els passos que
cal seguir en un mètode de resolució d’avaries sistemàtic i les eines de diagnosi
que hi ha, tant de maquinari com de programari, que us permetran localitzar i
solucionar aquestes avaries. També hi podreu consultar les avaries més comunes
dels dispositius que componen la unitat central en un ordinador PC, amb les
solucions que és possible aplicar. També tindreu accés als documents que us poden
ajudar a dur a terme de manera òptima els processos de reparació, i reaprofitar la
informació compilada anteriorment.

En l’apartat “Manteniment de perifèrics” trobareu informació sobre el mante-
niment de tots els dispositius que es poden considerar perifèrics en un equip
informàtic, tant els que són perifèrics fonamentals com ara el teclat o el monitor,
com els que afegeixen funcionalitats a l’equip, com poden ser les impressores, els
escàners o els perifèrics d’emmagatzematge. En primer lloc, hi trobareu una llista
exhaustiva dels perifèrics més utilitzats en els equips PC actuals. També podreu
veure de quina manera s’instal·len o configuren adequadament nous perifèrics,
mentre que en els punts sobre el manteniment diari i manteniment preventiu
podreu aprofundir en els mètodes que permeten allargar la vida útil d’aquests
dispositius mitjançant una utilització i neteja adequades.

Quant a l’apartat “Ampliacions de maquinari”, direm que està enfocat a l’amplia-
ció de prestacions. Un equip pot ampliar la capacitat de processat, d’emmagatze-
matge, de comunicacions, o gràfica. En aquest apartat veureu els connectors que
us permeten afegir nous dispositius a l’equip per ampliar-ne o modificar-ne les
funcionalitats. També s’aprofundirà en els mètodes de què es disposa per ampliar
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la capacitat de processat, mitjançant la substitució o modificació de la configuració
en components fonamentals com ara el microprocessador o la memòria RAM.

Aquesta unitat formativa consta d’una part teòrica i d’una part procedimental.
En la part teòrica s’expliquen de manera detallada els dispositius perifèrics dels
ordinadors personals, com també els connectors i els cables que s’utilitzen per
connectar aquests dispositius. La part procedimental es refereix a la instal·lació
i la configuració d’aquests dispositius, la detecció i resolució d’avaries en el
funcionament quotidià d’un equip, i també a la introducció de canvis en el
maquinari que permetin treure més profit de l’equip que voleu modificar.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat l’alumne/a:

1. Manté equips informàtics i perifèrics interpretant les recomanacions dels
fabricants i relacionant les disfuncions amb les seves causes.

• Reconeix els senyals acústics i/o visuals que avisen de problemes al
maquinari d’un equip.

• Identifica i resoldre les avaries produïdes per sobreescalfament del
microprocessador.

• Identifica i resoldre avaries típiques d’un equip microinformàtic (mala
connexió de components, incompatibilitats, problemes en discos fixos,
brutícia, entre d’altres).

• Identifica i solucionar problemes mecànics en perifèrics d’impressió
estàndard.

• Substitueix components deteriorats.

• Verifica la compatibilitat dels components substituïts.

• Substitueix consumibles en perifèrics d’impressió estàndard.

• Identifica i solucionar problemes mecànics en perifèrics d’entrada.

• Actualitza i ampliar components.

• Elabora informes d’avaria (reparació o ampliació). Elaborar les guies
tècniques de suport a l’usuari.

• Associa les característiques i les prestacions dels perifèrics de captura
d’imatges digitals, fixes i en moviment, amb les seves possibles
aplicacions.

• Associa les característiques i les prestacions d’altres perifèrics multi-
mèdia amb les seves possibles aplicacions.

• Reconeix els usos i els àmbits d’aplicació d’equips de fotocopiat,
impressió digital professional i filmat.

• Aplica tècniques de manteniment preventiu als perifèrics.
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1. Detecció d’avaries

Quan els equips informàtics es troben en el període d’explotació del seu cicle de
vida, la tasca més comuna d’un tècnic de manteniment de sistemes informàtics
és la reparació de les avaries i l’assistència als usuaris en problemes de maquinari
i de programari.

Un equip informàtic és un dispositiu capaç d’acceptar dades per un
mitjà d’entrada, processar-les sota el control d’un programa prèviament
emmagatzemat en la memòria i retornar la informació obtinguda per un mitjà
de sortida.

Encara que l’administrador dels sistemes dugui a terme la seva tasca amb molta
cura, en faci un repàs freqüent, els equips siguin fiables i els usuaris vagin amb
compte amb l’ús del programari, pot passar que, en un moment determinat, algun
equip tingui un funcionament incorrecte.

La persona encarregada de mantenir els equips amb un funcionament correcte ha
de ser capaç d’analitzar, solucionar i corregir els problemes, sota la pressió d’una
fallada que origina un temps d’inactivitat d’un equip o d’un conjunt d’equips.

1.1 Procés de resolució d’avaries

El procés de resolució d’avaries

Les avaries poden aparèixer de moltes maneres, poden ser problemes que afecten
un equip o bé un conjunt d’equips que treballen en col·laboració. Cada problema
pot tenir diferents causes i, per tant, pot ser més o menys difícil trobar-les i
solucionar-les.

Quan un sistema deixa de funcionar, s’ha d’actuar al més ràpidament possible.
Primer s’ha de fer el diagnòstic de l’avaria, i tenint en compte aquest es fa una
reparació. Un cop fet això haurem de verificar que, després de la reparació, el
funcionament és correcte, i haurem de documentar les decisions que hem pres.

Atenent a factors diversos, es poden produir diferents tipus de fallades:

• Fallades de configuració dels dispositius

• Fallades del programari

• Avaries dels dispositius

• Avaries dels sistemes auxiliars
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Diari tècnic

S’anomena diari tècnic el
registre del manteniment del

conjunt d’equips de la
instal·lació, en què s’apunten les
avaries i les solucions, i totes les
accions i les modificacions que

s’han dut a terme en el
manteniment dels sistemes. El

diari tècnic forma part del
registre del maquinari.

També podem classificar les avaries segons la gravetat en funció del dany que
causen. Bàsicament, es mesuren tres factors:

• El cost del temps d’aturada del sistema en què es produeix l’avaria.

• El temps que es requereix per reparar-lo.

• El cost de la reparació.

Avaries greus i lleus

Per exemple, no tindrà el mateix cost l’avaria d’un disc dur d’una estació de treball que
l’avaria d’un disc dur d’un servidor. Mentre que, en el primer cas, es pot considerar que
és una avaria lleu –ja que només implica l’estació de treball–, en el segon cas, es pot
considerar greu –ja que cap estació de treball no pot accedir al servidor mentre dura la
reparació. En canvi, el temps emprat en la substitució i reinstal·lació del disc, i l’abocament
de les dades de salvaguarda, és breu, ja que és una tasca que es pot fer en poc temps.
Per tant, el cost de la reparació serà baix. D’això es pot concloure que l’avaria no és tan
greu com, en un principi, podia semblar.

Un cas molt diferent seria si el disc dur del servidor fos força especial; per exemple, un disc
de molta capacitat que no té recanvi és difícil de trobar en el mercat i el preu és molt alt.
Aquest seria un exemple de cóm una circumstància que és externa a l’avaria pot modificar-
ne la gravetat.

1.1.1 Diagnosi del problema que causa l’avaria

Podeu emetre un diagnòstic de l’avaria si sou capaços de trobar la resposta correcta
a unes quantes preguntes bàsiques:

• On és l’avaria?

• Quina n’és la causa?

• Quins danys ha provocat?

Per fer el diagnòstic, la consulta del diari tècnic pot ajudar força si el problema
que es presenta ja s’ha solucionat alguna vegada.

Les avaries freqüents són fàcils de diagnosticar, perquè els efectes només poden
ser produïts per causes ben determinades; de manera que, si es coneix l’efecte
negatiu produït, se’n pot determinar la causa i solucionar el problema.

Però, a vegades, hi ha avaries que són molt difícils de diagnosticar, perquè no
se’n coneix la causa, perquè pot ser provocada per una fallada del maquinari, del
programari o de la xarxa, si l’equip està interconnectat amb altres, o bé per un
conjunt de causes diferents i concurrents.

Quan es rep una notificació d’una avaria, el primer que cal fer és establir un
diagnòstic. Per tant, cal seguir uns passos bàsics ben determinats.
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Els passos que cal seguir per establir el diagnòstic de l’avaria són aquests:

1. Definir d’una manera clara el problema i els seus símptomes. A partir
d’aquestes dades, descriure tots els factors que poden produir aquests
símptomes.

2. Recopilar tota la informació possible sobre la situació que s’està produint.
Per a això, cal consultar tots els usuaris que treballen amb l’equip que falla
i que es troben afectats per la fallada, i també l’administrador del sistema.
Es poden utilitzar eines de diagnòstic, com ara el programari de benchmark
o un programari específic de diagnòstic d’avaries.

3. A partir de les informacions obtingudes, cal confeccionar una llista dels
problemes que poden produir l’avaria detectada, i eliminar de la llista els
que no tenen cap relació amb el problema. D’aquesta manera, només es
revisaran els punts realment rellevants.

4. Quan ja conegueu els problemes que poden produir l’avaria, cal establir un
pla d’accions per solucionar cada problema. Heu de començar per tractar
el problema que té més probabilitats de ser la causa de l’avaria.

5. Dur a terme totes les accions previstes en el pla anterior, de manera
ordenada, i observar si els símptomes de l’avaria desapareixen.

6. Una vegada fets tots els passos, si els símptomes de l’avaria no desapareixen,
cal tornar a començar a partir del quart pas i elaborar el pla d’accions per al
problema següent de la llista.

Si, després de tot el procés, els símptomes de l’avaria persisteixen, cal tornar a
començar a partir del primer pas i fer una nova revisió, més exhaustiva, de la
definició i dels símptomes de l’avaria.

1.1.2 La tècnica de solució de problemes. Diagrames de flux

El procés d’eliminació és la manera més habitual de posar en pràctica un mètode
científic per a la solució dels problemes.

Exemple del procés d’eliminació

1) Es rep un avís d’avaria d’un usuari que diu que a la pantalla no es veu res. S’emplena el
formulari d’errors i es comunica al tècnic.

2) El tècnic parla amb l’usuari, que li comunica que a primera hora del matí ja no es veia res
a la pantalla i que, en acabar la feina el dia anterior, tot funcionava correctament; encara que
l’equip sembla que s’engega correctament –fa els sons habituals i “els llumets s’encenen
com sempre”–, també sap que l’equip de manteniment va actualitzar els sistemes la nit
anterior, i que l’equip de neteja va fer una neteja a fons de les oficines.

3) Es verifica que l’equip sembla que s’engega correctament, i la primera hipòtesi és que hi
ha una fallada de corrent elèctric del monitor. El tècnic sospita que el cable d’alimentació
està mal connectat i verifica que estigui correctament endollat per un extrem a l’equip i,
per l’altre, a la presa de corrent; també sospita que l’interruptor del monitor és apagat,
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Quan les accions dutes a
terme no resolen el

problema, s’han de tornar a
avaluar les dades i

buscar-ne d’altres per
formular noves hipòtesis. El
procés continua fins que es

troba la solució.

Consulteu en la
bibliografia els exemples
de diagrames de flux per

a la reparació tant
d’ordinadors d’escriptori

com portàtils.

i manipula l’interruptor i verifica que el llum que indica l’alimentació elèctrica del monitor
és encès; en veure’l encès, el tècnic descarta que es tracti d’un problema d’alimentació
elèctrica.

4) La hipòtesi següent és que una mala regulació del contrast o de la lluentor del monitor
fa que no s’hi vegi res. Verifica els controls de contrast i brillantor, i sembla que estan ben
regulats.

5) La sospita recau ara en el fet que el cable de senyal del monitor pot estar mal connectat.
Es verifica que el cable estigui ben connectat tant al monitor com a la targeta gràfica de
l’equip; però el monitor continua fosc.

6) La hipòtesi següent és que el monitor s’ha fet malbé. Es desconnecta el monitor de
l’equip i es connecta a un altre equip que s’acaba de parar i es té la certesa que funciona
correctament. Quan s’engega aquest altre equip, el monitor funciona ara correctament. Es
descarta, per tant, que es tracti d’una avaria del monitor.

7) El monitor continua sense funcionar, però les accions anteriors delimiten el problema a
una avaria de l’equip, i sembla que es tracta de la targeta gràfica. Es desconnecta l’equip
del corrent elèctric, es desmunten les tapes i, en treure la targeta gràfica, el tècnic s’adona
que no està ben inserida al connector (potser s’ha mogut en tocar el cable de senyal), la
treu, la neteja, neteja també el connector i les pistes de connexió, i la torna a inserir tot
prement amb fermesa perquè encaixi bé, i colla bé el vis de subjecció. Torna a connectar
l’equip, el monitor i els accessoris, i fa una nova prova. Ara l’equip s’engega i el monitor
funciona correctament. Torna a posar les tapes, verifica que les connexions externes siguin
correctes i dóna l’avaria per solucionada.

8) L’últim pas consisteix a documentar la solució del problema en el formulari d’informe
d’errors, i lliurar-lo al servei tècnic perquè el registri com a solucionat. Cal, també,
documentar la solució en el diari tècnic per a referències futures.

Com podeu veure, l’exemple mostra, pas a pas, un procés d’eliminació de les
possibles causes d’un problema. Cada hipòtesi s’ha controlat successivament i
s’ha eliminat individualment. Els canvis s’han fet d’un en un. Si s’haguessin
fet simultàniament, el procés hauria resultat confús i no s’hauria identificat amb
precisió la solució. A tot això, també hi ha ajudat una observació acurada, per part
del tècnic, dels petits detalls que moltes vegades donen les pistes bàsiques per a la
solució dels problemes.

El problema s’ha de documentar en previsió del futur. No importa el tipus de
problemes que es trobin en un sistema, el procés per resoldre’ls serà sempre
el mateix.

Diagrames de flux per a la reparació d’avaries

Un mètode per documentar el procés de diagnòstic d’una avaria és la utilització
de diagrames de flux. Si disposem d’una bona eina que prevegi tots els casos
possibles, ens pot facilitar la resolució de les avaries i sistematitzar la nostra feina
de reparació.

Un diagrame de flux és un tipus de diagrama que representa un algorisme o
procés de decisió, tot indicant-ne els passos a seguir amb quadres de diversos
tipus que són ordenats mitjançant fletxes.
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Els diagrames de flux s’utilitzen en processos d’anàlisi, disseny, documentació o
manteniment. En el cas que us ocupa es tracta de diagrames d’anàlisi o de diagnosi
d’avaries. En podeu veure un exemple en la figura 1.1, basat en l’exemple anterior
exposat en aquest subapartat.

Figura 1.1. Diagrama de flux: Problemes amb la imatge

1.1.3 Manteniment preventiu

Moltes de les avaries que pateixen els equips informàtics es poden evitar si es fa
un manteniment preventiu; és a dir, amb una periodicitat programada, s’han de
revisar els equips per trobar indicis de possibles fallades i prendre les mesures
adequades per evitar-les o minimitzar-ne els efectes.

Aquestes mesures preventives de cura i manteniment que es poden
prendre per garantir un bon funcionament i rendiment de l’ordinador i el fet
d’evitar algunes accions perjudicials poden ajudar a minimitzar el desgast de
l’ordinador i prevenir errors més grans causats per l’acumulació de brutícia
a diversos components.

A part de les fallades per desgast, la pols i el fum, altres fonts de problemes com
són els canvis de temperatura, els camps magnètics i la humitat poden afectar en
diferent grau els components. Per tant, si voleu allargar la vida del vostre ordinador
és aconsellable:

• Evitar la brutícia (la nicotina, la pols i altres partícules). La unitat del
ventilador en el subministrament elèctric extreu aire calent des de l’interior
de l’ordinador i permet penetrar dins de la carcassa a través dels seus
obertures aire fresc, portant pols i altres partícules, especialment nicotina.
Això pot provocar, per exemple, que les partícules de pols i nicotina es
dipositin en els capçals de lectura i d’escriptura de les unitats de disquets i
n’afectin el bon funcionament.

• Evitar la humitat excessiva. La humitat pot produir una capa de pols sobre
l’ordinador amb un efecte aïllant, la qual cosa provoca l’acumulació de calor
en els components de l’ordinador.

Els camps magnètics...

...poden destruir la informació
desada en els suports de dades.
No col·loqueu disquets prop de
cap font de camp magnètic, com
la font d’alimentació de
l’ordinador.
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Certificats TCO

La certificació TCO’95 ens
garanteix les emissions per a

ordinadors, monitor, i teclats. La
TCO’99 amplia l’exigència a

portàtils, impressores i
fotocopiadores. Quant a la

TCO’01, és específica per a
telèfons mòbils.

Vegeu, en la unitat
“Electricitat a l’ordinador”,

l’apartat dedicat als
supressors de crestes i

als SAI.

• Minimitzar els canvis sobtats de temperatura. La temperatura ideal
per al funcionament d’un ordinador personal se situa entre 18 °C i 23 °C.
Massa calor pot destruir fàcilment els components electrònics o el xips
del processador i els del coprocessador. Aquests components han estat
dissenyats per operar a una temperatura constant.

Les temperatures extremes poden provocar que els suports de dades
s’expandeixin o es contreguin massa, i causar errors de lectura-escriptura.

• Evitar interferències magnètiques. Altres aparells electrònics poden
produir forts camps magnètics que causen interferències en l’ordinador. Per
exemple, una impressora làser a prop del monitor o uns cables mal protegits
poden produir que la imatge del monitor es torni borrosa.

Certificacions ecològiques

En la majoria dels casos, els productes amb certificacions ecològiques són els que
produeixen menys emissions electromagnètiques a l’atmosfera, ja que estan dissenyats
per tenir menys impacte ambiental al llarg del seu cicle de vida, bé perquè utilitzen
menys matèries primeres i consumeixen menys aigua i energia, o bé perquè minimitzen
la generació de residus i d’aquesta manera redueixen la contaminació de les aigües i les
emissions contaminants a l’atmosfera.

Certificació d’eficiència energètica
Energy Star

<iocstl textG>Hi ha diferents tipus de certificacions ecològiques, com el distintiu
de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya, l’etiqueta ecològi-
ca de la UE, el certificat Energy Star de l’Agència de Protecció del Medi Ambient
dels Estats Units o la certificació TCO. :::

En definitiva, els passos bàsics en el procés de manteniment preventiu d’un
equip es poden resumir en els següents:

1. Inspecció general del sistema i dels perifèrics, amb una valoració de l’estat
general i de funcionament.

2. Inspecció interna, neteja i observació de l’estat dels components interns,
verificació de les connexions i verificació dels sistemes de refrigeració.

3. Execució dels programes de benchmark i comparació amb les dades que
consten en el registre del maquinari.

4. Valoració dels resultats i presa de decisió de continuïtat, reparació o
substitució.

5. Anotació dels resultats i la decisió presa en el registre del maquinari, i
generació de l’informe de manteniment.

Un altre mecanisme de manteniment preventiu és la utilització d’un SAI (sistema
d’alimentació ininterrompuda), que també és molt útil per prevenir algunes avaries
que pot provocar la caiguda sobtada de l’alimentació elèctrica o les fluctuacions
en el corrent.
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Un SAI és un dispositiu que, gràcies a les seves bateries, pot proporcionar
energia elèctrica a tots els dispositius connectats quan hi ha una apagada. A
més té la funció de millorar la qualitat de l’energia elèctrica que arriba als
aparells, filtrant-ne les pujades i baixades de tensió, i eliminant harmònics
en el corrent altern.

1.1.4 Missatges d’error del BIOS

A cada inicialització d’un sistema, el BIOS executa una sèrie de tests que serveixen
per comprovar l’estat de la memòria, la presència d’unitats de disquet i la correcció
de la resta de paràmetres consignats. En la taula 1.1 trobareu una llista i la
descripció dels missatges d’error més habituals.

Taula 1.1. Tons d’error per a errors freqüents

Missatge Descripció

Cap To Cap missatge. És possible que el subministrament
elèctric de l’equip estigui fallant, per això l’ordinador
no s’encén. Si l’ordinador s’encén però no se sent
cap so, llavors és possible que falli només l’altaveu o
la connexió a la placa base.

To interromput Cap missatge. Error en el subministrament elèctric

Tons curts constants. Cap missatge. Placa base defectuosa

1 xiulet llarg. RAM Refresh Failure. Els diferents components
encarregats del refresc de la memòria RAM fallen o
no hi són.

1 llarg i 1 curt. Cap missatge. Error general a la placa mare o en la
ROM bàsica del sistema

1 llarg i 2 curts. 1 llarg i 3 curts. No s’ha trobat targeta de vídeo. No s’ha trobat el
monitor

1 llarg i diversos curts. Error relacionat amb el vídeo

Hi pot haver una altra sèrie de xiulets que depenen de la targeta de vídeo, segons les
diferents configuracions de canvis que hi ha en el mercat (taula 1.2). Per conèixer
més característiques d’una placa base determinada, cal posar-se en contacte amb
el venedor.

Taula 1.2. Tons d’error per a altres dispositius

Missatge Descripció

2 llargs i 1 curt No disponible. Error en la sincronització de les
imatges

2 curts. 3 curts. 4 curts Parity Error. Error de paritat de memòria. La paritat
no és suportada per la placa base. Base 64 Kb
Memory Failure. Error de memòria en els primers 64
Kbytes de la RAM. Timer not operational. El
temporitzador o comptador de la placa base està
defectuós. El Timer 1 de la placa no funciona
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Taula 1.2 (continuació)

Missatge Descripció

5 curts Processor Error. La CPU ha generat un error perquè
el processador o la memòria de vídeo està
bloquejada

6 curts 8042-Gate A20 Failure. El controlador o processador
del teclat (8042) pot estar en mal estat. Aquest error
se sol donar quan es connecta o desconnecta el
teclat amb l’ordinador encès

7 curts Processor Exception / Interrupt Error. La CPU ha
generat una interrupció excepcional o el mode virtual
del processador està activat

8 curts Display Memory Read / Write error. L’adaptador de
vídeo (targeta gràfica) del sistema no existeix o la
seva memòria de vídeo (RAM) falla. No és un error
fatal

9 curts ROM Checksum Error. El valor del checksum
(recompte de la memòria) de la RAM no coincideix
amb el valor desat al BIOS

10 curts CMOS Shutdown Register / Read / Write Error. El
registre de la CMOS RAM falla a l’hora de la
desconnexió

11 curts Cache Error / External Cache Bad. La memòria
cache o cau externa falla

És evident que hi ha infinitat d’errors de cada un dels dispositius, de manera
que un codi finit d’avisos sonors resulta molt escàs per explicar cada un dels
problemes. Això duu a concretar encara més quan sorgeix un problema. Sens
dubte l’aparició d’un nombre en la pantalla seguit d’algun tipus d’advertència no
serveix per explicar què passa amb la nostra màquina. Doncs bé, la interpretació
d’aquest nombre ens pot aclarir concretament la decisió que s’ha pres. La llegenda
d’aquests codis per a un exemple concret la podeu trobar en la taula 1.3.

Taula 1.3. Exemple de codis d’error i part de l’ordinador afectada

Codi d’error Tipus d’error

1xx POST Placa base

2xx POST Memòria RAM

3XX POST Teclat

4xx POST Targeta de vídeo MDA (monocromàtica)

5xx POST Targeta de vídeo (CGA)

6XX POST Unitat de disc o el seu controlador

9XX POST Port en paral·lel LPT1

10xx POST Port paral·lel LPT2

11xx POST Port en sèrie COM1

12xx POST Port en sèrie COM2

13xx POST Port de jocs

14xx POST Impressora

15xx POST Adaptador SDLC (de connexió a ordinadors centrals
o mainframes)

17xx POST Disc rígid o el seu controlador

18xx POST Targetes d’expansió
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Taula 1.3 (continuació)

Codi d’error Tipus d’error

20XX POST Primer adaptador BSC (Connexió a ordinadors
centrals)

21xx POST Segon adaptador BSC (Connexió a ordinadors
centrals)

104xx POST Controlador de PS / 2

1.2 Eines de diagnòstic

Quan es produeix una avaria, cal diagnosticar-la i resoldre-la. Per això és necessari
tenir una sèrie d’eines que us permetin determinar la causa del problema.

Encara que l’eina principal sempre serà l’experiència, podeu comptar amb altres
eines que us permetin determinar la causa del problema. Aquestes eines es poden
classificar en eines de maquinari i eines de programari per a diagnòstic d’avaries.

1.2.1 Eines de maquinari per a diagnòstic d’avaries

Dins d’aquest tipus de dispositius destinats al diagnòstic de l’ordinador podem
trobar targetes de diagnòstic, comprovadors de les tensions d’alimentació de la
font, entre altres dispositius.

Les targetes PCI de diagnòstic són eines de maquinari que permeten
diagnosticar i detectar problemes de la placa base i dels components de la
placa del sistema.

Figura 1.2. Targeta de diagnòstic amb doble connexió PCI i ISA

La targeta permet als fabricants de sistemes, tècnics de PC, i aficionats detectar
instantàniament problemes de placa base i d’altres components de la placa. En la
figura 1.2 en podeu veure un model.

Encara es poden trobar
models ISA o PCI, malgrat
que el connector ISA està
obsolet per als ordinadors
actuals.

Les targetes de diagnòstic...

com les que fabriquen Elston o
Soyo, són el camí més ràpid per
escurçar el temps de detecció
d’avaries, perquè utilitzen codis
POST i, per instal·lar-les, és
suficient que hi hagi una ranura
d’expansió lliure a la placa base.
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Els connectors de ports en
sèrie, en paral·lel o USB es

poden adquirir
comercialment o, fins i tot,

es poden construir si es
tenen coneixements

d’electrònica.

Les targetes de diagnòstic poden detectar tant problemes de maquinari com
defectes de la CPU o de la placa mare. En definitiva, tots els problemes que els
codis POST ens poden indicar, però d’una manera més còmoda.

El mètode d’utilització consta d’aquests passos:

• Abans d’encendre el sistema, només cal inserir la targeta en una ranura
d’expansió (normalment PCI) lliure.

• En engegar el sistema, la targeta consulta automàticament el BIOS i com-
prova tots els components de maquinari de la placa.

• Una vegada que detecta un problema, la targeta mostra un codi d’error a
l’indicador de què disposa (per exemple, dos dígits LED), localitzat a la
targeta.

• Per identificar el problema de maquinari, simplement haureu de comparar
el codi d’error amb el problema corresponent que trobareu en el manual
d’usuari de la placa.

Els verificadors de retroalimentació USB (figura 1.3) són un dels mètodes
més ràpids i eficients per diagnosticar i resoldre problemes a l’hora que es
comprova el funcionament dels connectors i controladors USB d’un equip
informàtic.

Figura 1.3. Eina de comprovació de ports USB

En combinació amb un programari de diagnòstic adequat aquest tipus d’eines es
poden utilitzar per al següent:

• Comprovar si un port USB té l’alimentació adequada.

• Comprovar que el port envia i rep dades correctament.

• Comprovar la velocitat de transmissió de dades i la taxa d’errors de trans-
missió.

• Mesurar el nivell de dades retransmeses per errors de recepció.

• Verificar que el sistema es manté estable durant períodes llargs de funciona-
ment.
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• Comprovar que el suport USB es troba disponible en el Windows o el Linux.

• Autocomprovar el funcionament adequat de hubs i ports USB.

• Comprovar el cablejat USB.

• Diagnosticar múltiples ports USB a la vegada.

• Diagnosticar els ports i hubs d’un PC.

• Comprovar el tipus de port de què es disposa (480Mbits/s – USB 2.0,
12Mbits/s – USB 1.x, etc.).

Hi ha altres verificadors de connectors de retroalimentació, per exemple, per als
ports en sèrie i en paral·lel. Si s’han fet les connexions correctes, quan passeu un
programa de comprovació o de verificació dels ports, aquest us dirà si hi ha algun
tipus error de comunicació en algun d’aquests.

Verificador de la font d’alimentació

A més dels dispositius que permeten comprovar la connexió de dades de l’equip,
també podeu disposar d’altres eines que serveixen per comprovar que hi ha un
subministrament d’energia correcte a tots els components de l’equip i, per tant,
comprovar també l’estat de la font d’alimentació de l’ordinador.

Els verificadors de la font d’alimentació són eines que es poden utilitzar
per comprovar el funcionament correcte d’una font d’alimentació, incloent-
hi els connectors de la placa base i els dels dispositius perifèrics.

Multímetre digital de butxaca

Per utilitzar el verificador (tester) s’ha de connectar a un extrem del connector de
vint pius o vint-i-quatre pius de la font (placa base). Aquest és el connector més
utilitzat als diversos verificadors. Amb models més complets, també es poden
comprovar els connectors d’alimentació dels perifèrics, com els Molex (per a
dispositius IDE), els SATA, i també el P4 i el de la disquetera.

Aquests tipus de verificadors fan la mateixa mena de comprovacions que es poden
fer amb un multímetre, però simplificant la connexió, ja que disposen del mateix
tipus de connector que els dispositius a comprovar, sense la necessitat d’utilitzar
sondes.

1.2.2 Eines de programari per a diagnòstic d’avaries

Juntament amb el processos descrits anteriorment, els administradors i els tècnics
de xarxa tenen a la seva disposició les eines de programari per ajudar-los a
solucionar els problemes.

Les eines de programari més habituals són, d’una banda, les que permeten mesurar
el rendiment de determinats components de l’equip, els programes de benchmark,
i, de l’altra, els programes de diagnosi específics per a cada component que es vol
verificar.

Els sistemes GNU/Linux...

...disposen d’ordres com lshw,
lspci o lsusb, que ens indiquen
el maquinari connectat al PC
mitjançant la interfície de línia
d’ordres.
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Consulteu la sintaxi de les
ordres sobre maquinari en

el Linux en els recursos
de contingut del web del

mòdul.

Consulteu més informació
sobre Win PE en la unitat
formativa “Instal·lació de

programari base i
d’aplicació”.

Podeu trobar l’enllaç a la
pàgina del CD d’utilitats i

diagnosi Ultimate Boot
CD en els recursos de

contingut del web del
crèdit.

Així hi ha programes de diagnòstic per a la memòria, els ports, la CPU, la targeta
de so, les targetes de vídeo, la placa base (chipset, elements integrats, etc.), discos
durs, CD-ROM i, en definitiva, per a cada element que pot integrar un ordinador.

S’entén per programari de diagnòstic tot tipus de programa que permeti
obtenir informació i conèixer l’estat de salut que presenten els diferents
components que integren un ordinador.

Aquest tipus de programari pot ser individual per a aquest dispositiu, o bé pot
ser una eina que integri diversos d’aquests programes i ens proporcioni una
informació completa i detallada sobre el nostre equip.

Si voleu obtenir un resultat real i no distorsionat d’un mal funcionament en algun
dels dispositius, és convenient utilitzar un programari que arrenqui directament
des dels disquets, el suport òptic o altres mètodes com USB o xarxa, i carregui en
memòria l’estrictament necessari per fer-ne el diagnòstic.

Un exemple: comprovant la RAM

Si voleu passar un test de comprovació de memòria, en cap cas és aconsellable fer-lo amb
el sistema en marxa, ja que el funcionament del sistema operatiu en desvirtuarà el resultat.
El Windows, per exemple, us pot crear problemes on no n’hi ha o viceversa. És millor
passar-lo amb un sistema autònom en Linux o en un entorn Windows preinstal·lat.

Les eines de diàgnostic que funcionen en sistemes autònoms
autoarrencables poden estar basades en el Windows, com Win PE i
Bart PE o en GNU/Linux, com System Rescue CD o Trinity Rescue Kit.

El programari de diagnòstic també ens permet saber l’estat dels diferents perifèrics
connectats al vostre ordinador, com ara el monitor, la impressora, etc.

1.2.3 Classificació de programes de diagnòstic

La majoria dels programes de diagnòstic es poden trobar en versions de programari
de prova (shareware) i de programari lliure (freeware). Les de programari de prova
són versions de prova, que permeten treballar només amb algunes de les funcions
del programa o fer-ho durant un temps limitat. Les versions de programari lliure,
en canvi, són gratuïtes i completament funcionals, tot i que no tenen suport tècnic.

Els programes de diagnòstic es poden classificar segons el dispositiu físic
que són capaços d’analitzar i diagnosticar.

Tot seguit trobareu breument descrits segons aquesta classificació alguns dels
programes d’utilitats per als diferents dispositius.

• CD-ROM/DVD/BlueRay. Hi ha múltiples utilitats que permeten detectar
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el mal funcionament de la unitat (errors en l’òptica, posicionament, etc.) i
també errors en el suport. Per exemple:

– CD-Check: utilitat per mesurar la integritat de suports CD-ROM.

– CD-Speed: programa que mesura la velocitat de transferència del
lector de CD-ROM o DVD.

– CD-DVD diagnostic: facilita informació detallada sobre l’estructura
de discos CD-ROM i DVD.

• Memòria. Les utilitats per a l’anàlisi de la memòria acostumen a treballar
sempre amb l’MS-DOS o el Linux. Hi ha utilitats molt bones que indiquen
si la memòria té algun error en algun segment. Normalment el que aquest
tipus de programes acostuma a fer és llegir i escriure en totes les posicions
de memòria.

– AmiDiag: programa de diagnòstic de sistema que sol ser molt bo en
la comprovació de la memòria.

– Memtest: programa que comprova la memòria EMS i XMS del
sistema.

• Disc dur. Hi ha utilitats que ens permetran verificar la integritat del disc
dur. Com, per exemple:

– Disk Checkup: eina que permet obtenir informació sobre els nostres
discos durs.

– Hdd Health: utilitat que controla l’estat dels nostres discos durs, en
prevenció de possibles desastres.

– Seatools Disk Diagnostic: utilitat de diagnòstic per a discos durs.

– Active SMART : utilitat per monitorar discos durs mitjançant la tecno-
logia SMART.

– Easy Recovery: permet multitud d’opcions per a disc dur, com la
recuperació de dades, etc. Però l’opció que aquí us interessa és la
que permet fer un reconeixement i una anàlisi del disc dur mitjançant
la tecnologia SMART (self monitoring analyse and reporting techno-
logy), és a dir, “tecnologia d’automonitorització, anàlisi i informe”),
que tenen alguns discos durs. La llàstima és que aquesta versió no
sigui programari de prova o programari liure.

• Microprocessador. Sol ser un programa que permet conèixer les caracte-
rístiques i l’activitat del microprocessador. Exemples:

– Active CPU: utilitat que mostra l’activitat del microprocessador.

– Hot CPU: complexa bateria de tests per posar a prova les prestacions
del vostre microprocessador.

Es pot donar el cas...

...de tenir instal·lat un mòdul de
memòria que sembla que
funciona bé, però que, de cop,
dóna error. Si s’hi hagués passat
un programa de verificació de
memòria, l’hauríeu pogut
detectar i haver-lo tornat a temps
a la botiga.

La tecnologia SMART...

...és un mètode pel qual el mateix
disc dur és capaç de detectar els
possibles errors fins i tot abans
que es produeixin. Perquè
aquesta tecnologia funcioni el
BIOS de l’equip l’ha de suportar,
ha d’estar activada i, a més, l’ha
de suportar el disc dur.
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Hi ha utilitats per a
diagnòstic...

...de molts altres tipus, com ara
les utilitats del sistema gràfic, so,

teclat i ratolí, etc., que podeu
trobar en les pàgines de

programari d’utilitats d’Internet
o en les del fabricant del

dispositiu.

• Monitor. Algunes utilitats que permeten comprovar les capacitats gràfiques
i prestacions del nostre monitor són:

– Nokia test: és un dels millors programes per provar i configurar el
nostre monitor.

– PowerStrip: permet comprovar les capacitats gràfiques del monitor.

• Placa base. Permet conèixer els components de la placa, com també el seu
funcionament. Entre d’altres es poden utilitzar:

– Chip Info: programa que fa una anàlisi exhaustiva de la placa base.
– Motherboard Monitor: utilitat completa que permet monitorar el

funcionament de nombrosos paràmetres de la placa base.

• Ports. Podeu trobar diverses utilitats per comprovar els ports de la placa.

• Sistema. Aquestes són utilitats que s’encarreguen de fer un diagnòstic
complet de l’ordinador. De vegades són molt generals i aprofundeixen poc
en alguns dispositius, i s’utilitzen exclusivament per mostrar informació del
sistema i dispositius. Entre d’altres es poden esmentar:

– Dr Hardware 2004: programa complet per al diagnòstic del sistema.
– Burning Test: conjunt complet de tests intensius que permeten mesu-

rar les prestacions del nostre ordinador.
– SiSoft Sandra: un dels programes de diagnòstic de l’ordinador més

complets que hi ha.
– Syschk: utilitat des de DOS que proporciona una informació completa

sobre el sistema.

1.3 Resolució d’avaries en els dispositius bàsics

Les causes d’un mal funcionament de l’ordinador poden ser en el maquinari o
en el programari. Aquest últim element causa el 90% dels problemes, i el 10%
restant té l’origen en el maquinari. Heu de tenir en compte això a l’hora de buscar
el problema.

Quan un ordinador presenta símptomes clars d’algun problema o us adoneu
que no funciona com l’última vegada que el vau utilitzat perquè es
bloqueja la base de dades, o no podeu imprimir, etc., cal disposar d’un
sistema de diagnòstic d’errors que permeti trobar-ne la causa, i corregir-
la adequadament.

Això, però, no és tan senzill. En realitat un ordinador no és una màquina
essencialment complexa, però reacciona de manera molt sensible davant de
qualsevol complicació.
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1.3.1 Localització de la font d’error

Hi ha vegades que les avaries són fàcilment identificables per l’evidència dels
símptomes, però n’hi ha d’altres en què aquests símptomes poden emmascarar
i tergiversar una causa completament diferent. Així, és possible que un defecte
en el port d’impressió no obstaculitzi el funcionament de la impressora i, en
canvi, impedeixi el formatatge de disquets, o que un problema al teclat provoqui
la paralització total de l’ordinador.

Per aquest motiu és important respondre a una sèrie de preguntes prèvies, que
ajudaran a localitzar l’avaria i a evitar pèrdues de temps innecessàries en la seva
localització.

• En quin moment exacte es va constatar l’errada per primera vegada?

¿Va ser després d’una instal·lació de programari, després d’un canvi de lloc de
l’ordinador o després d’un canvi d’usuari, etc.? Si es coneix aquesta dada resulta
més fàcil trobar la solució ja que podem localitzar la font de l’error.

• Quan es produeix l’error?

L’instant en què aquest es produeix (abans, mentre o després, per exemple, de la
posada en marxa del sistema) permet treure conclusions molt útils.

• Es pot reproduir l’error?

Intenteu definir tan exactament com sigui possible les condicions en què la fallada
es posa de manifest. Les possibles causes d’un error relacionat, per exemple, amb
l’escalfament de l’aparell, difereixen de les d’un error que es constata, també a tall
d’exemple, després de l’execució d’una ordre del sistema operatiu.

• En què consisteix l’error, pròpiament?

No n’hi ha prou de dir que l’ordinador xiula quan es posa en marxa. Cal indicar el
nombre i la durada dels xiulets, perquè poden convertir-se en un criteri decisiu
a l’hora de reconèixer l’error. Així mateix, tots els canvis que es registrin
en el comportament de l’ordinador poden tenir un paper rellevant: funciona el
ventilador o el disc dur?, els LED s’il·luminen?

Un cop descrita i localitzada la decisió mitjançant aquest procediment, es pot
actuar prenent mesures específiques.

En molts casos el procès de reparació haurà d’utilitzar el mètode d’assaig
i error si no s’ha pogut localitzar la font de l’error. La substitució del
component sospitós us permetrà aïllar l’error i esbrinar si la vostra hipòtesi
és correcta.

Comproveu...

...per seguretat, abans
d’emprendre manipulacions
complexes com pot ser el
desmuntatge d’una unitat de disc,
si totes les connexions dels
cables són correctes. Aquesta
mesura acostuma a estalviar
força feina.
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Podeu consultar l’ordre de
muntatge d’un ordinador

en la unitat formativa
“Muntatge d’un equip

microinformàtic”.

1.3.2 Errors més comuns

És clar que, segons el problema que presenti l’ordinador, caldrà seguir una sèrie
de passos, però com no és possible fer una llista de tots els problemes que poden
plantejar-se, és interessant almenys establir unes regles generals a seguir.

L’ordre de muntatge d’un ordinador us dóna certa idea sobre la manera en
què es poden descartar els diferents dispositius.

A continuació es detallen grups de problemes i l’enfocament que és possible
adoptar per fer-ne el diagnòstic i corregir l’avaria.

• No hi ha cap indici de funcionament (leds apagats, ventilador de la font
aturat). És evident que no hi ha alimentació. La font pot estar danyada o un
curtcircuit li impedeix lliurar corrent.

Manera de procedir

Traieu tots els connectors d’alimentació i verifiqueu si hi ha tensió. Una font costa més de
reparar que de substituir, tret que l’avaria estigui en el fusible que incorpora a dins, cosa
que és difícil perquè aquestes fonts estan protegides contra sobrecàrregues, de manera
que abans de fondre el fusible, es desconnecta automàticament.

• No hi ha imatge de vídeo. Aquest problema pot tenir causes diverses. Si
els LED s’encenen però no es veu la imatge, cal comprovar si l’ordinador
s’engega observant l’activitat del LED del disc dur i el soroll que fan aquest
i la unitat de disc mentre es verifiquen. Si hi ha arrencada, el problema
és en la part de vídeo (targeta o monitor). Si no hi ha arrencada poden
passar dues coses: o bé la targeta de vídeo té algun problema i la placa mare
no permet l’arrencada, o bé el conjunt placa-micro-memòria està avariat.
Aquesta última circumstància pot provocar que l’altaveu emeti uns xiulets
que delaten l’existència d’alguna avaria.

Manera de procedir

Primer desconnecteu els discos durs i altres dispositius que no siguin imprescindibles per
obtenir la imatge, així descartareu la interferència d’una avaria d’aquests dispositius. Si no
aconseguiu tenir imatge, verifiqueu mitjançant substitució, i en aquest ordre, la memòria, el
micro i la placa base.

• Hi ha imatge però el sistema operatiu no es carrega. Cal fixar-se fins a on
arriba l’arrencada. Depenent d’això, el problema es pot centrar en el grup
placa-micro-memòria o en la lectura del disc d’arrencada. Si s’aconsegueix
arrencar un disquet, és que el disc dur no es pot llegir o ha perdut el sistema
operatiu. En el primer cas, pot haver-hi avaria del disc dur, avaria de
controlador o pèrdua dels paràmetres del disc dur en el setup del BIOS. Si
no s’arriba a la lectura del disc dur, el conjunt placa-micro-memòria pot
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ser el causant. Tingueu en compte, a més, que un controlador de dispositiu
danyat pot bloquejar el sistema en aquest punt.

Manera de procedir

Verifiqueu per substitució segons el cas. En aquest punt poden començar a aparèixer
missatges del BIOS que indicaran el problema. Un de molt comú és la pèrdua de la
configuració del setup per deteriorament de la pila o la bateria de la placa, que pot ocasionar
fins i tot que no hi hagi arrencada ni tan sols des de la disquetera, ja que també s’ha perdut
el paràmetre que n’indica el tipus.

• L’ordinador es bloqueja o es reinicia aleatòriament. Si hem pogut descartar
que es tracta d’un error de programari, podem passar a comprovar el
maquinari. Hi pot haver conflictes entre interrupcions, una configuració
errònia de la placa, avaria de placa base o micro.

• Apareixen caràcters estranys en la pantalla. Probablement, la targeta de
vídeo s’ha fet malbé i, per tant, heu de comprovar-ne el funcionament en
un altre equip o fer una substitució de prova per verificar el funcionament
correcte de la placa base.

1.3.3 Altres errors

A part del que s’ha exposat, hi ha una infinitat de símptomes que poden produir-se
i entorpir el funcionament de l’equip. La cerca requereix una observació atenta
i la substitució pas a pas dels dispositius que se sospita que la provoquen. El
micro i la placa base solen causar problemes molt variats i estranys, de vegades
intermitents, i difícils de localitzar. No perdeu temps i substituïu components per
delimitar l’avaria en menys temps.

A grans trets, aquests són els símptomes d’una avaria indefinida. Si aconseguiu
localitzar el dispositiu que falla, les instruccions següents us ajudaran a resoldre
els casos més freqüents.

Micro i placa base

La placa base se sol avariar amb més freqüència que el microprocessador,
però és el component més laboriós de substituir. Si sospiteu que està
avariada, situeu el processador en una altra placa per comprovar-ho.

Les avaries de micro i placa base provoquen símptomes molt variats tant si
l’ordinador arrenca com si no. Com a motor de l’ordinador, causen errors i
problemes d’allò més variats i cal tenir en compte que els problemes de programari
i de la placa base tenen molt sovint els mateixos símptomes.

L’estreta relació entre placa,
micro i memòria fa que
l’única manera d’aïllar l’error
sigui la substitució de prova.
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A causa de la ràpida evolució del mercat informàtic, de vegades les avaries de la
placa base fan que s’hagi de canviar tot el conjunt placa-micro-memòria, tret que
s’aconsegueixin components usats, si el propietari de l’ordinador ho considera el
més adequat.

Memòria

Donant per fet que s’utilitzen mòduls adequats, els possibles problemes de
memòria es redueixen als següents:

• L’ordinador detecta només una part de la memòria.

• L’ordinador no arrenca o arrenca i es bloqueja.

• Es rep el missatge “S’ha detectat una adreça de memòria no fiable a...”

En els dos primers casos, probablement no s’ha inserit correctament un o diversos
mòduls, o bé, tot i comprovar-ho, hem afegit mòduls d’un tipus no adequat (per
exemple, d’una velocitat que la placa base no suporta). També és possible que
un mòdul de memòria s’hagi avariat i que, per tant, no permeti l’arrencada del
sistema.

El missatge que indica que s’ha detectat una adreça de memòria no fiable és
determinat per la comprovació de memòria que duu a terme el procés POST en
iniciar el sistema. Aquest test consisteix a escriure una dada en cada posició
de memòria i a llegir-la després per comprovar si ha estat emmagatzemada
correctament. Si la dada llegida no es correspon amb l’escrita, això vol dir
que aquesta posició de memòria perd les dades i que, per tant, presenta danys.
Caldrà substituir un dels mòduls després d’identificar (com sempre, mitjançant la
substitució) quin s’ha fet malbé.

Unitats de disc

Pel que fa a les unitats de disc, els errors més habituals es produeixen en les parts
mecàniques, els capçals i la configuració dels discos durs magnètics, així com en
els ports de connexió dels dispositius USB:

• Errors de lectura i/o d’escriptura del disc dur

És possible, encara que no freqüent que el disc es deteriori de manera que algunes
zones ja no puguin retenir la informació escrita. També pot passar que, arran d’un
cop, un dels capçals hagi tocat la superfície del disc i l’hagi danyat. En aquests
dos casos disposeu d’eines de programari que marquen la zona defectuosa perquè
no es torni a utilitzar.
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Cal, però, tenir en compte que si es tracta d’un deteriorament progressiu de
la superfície del disc, els errors de lectura i/o d’escriptura en el disc dur es
repetiran fins que la unitat sigui substituïda.

Una pila gastada, per exemple, farà que el BIOS oblidi quin tipus de disc dur
hi ha instal·lat, la qual cosa pot provocar que, en engegar-lo, no arrenqui. La
configuració del BIOS amb autodetecció de dispositius evita aquest problema
encara que alenteix el procès d’arrencada del sistema.

Paràmetres incorrectes en el SETUP també provoquen lectures i escriptures
errònies, i la impossibilitat d’arrencar perquè no es pot llegir el sector d’arrencada.

A algunes unitats, hi ha un relé que s’encarrega de subministrar corrent al motor
del disc dur. Si el relé no es dispara, el disc no gira, i resulta impossible llegir-lo.

El disc dur deixa de girar

Els discos durs actuals tenen un sistema d’estalvi d’energia que atura el gir sempre que
transcorre un cert espai de temps sense activitat, i recupera el moviment en el moment
en què hi tornem a treballar. Tanmateix quan el motor d’un disc dur magnètic deixa de
funcionar per qualsevol problema mecànic o elèctric, o qualsevol traba que l’impedeix girar,
fa que la unitat quedi inutilitzada. Es tracta d’un dels pitjors casos, perquè no permet
extreure la informació del disc. També pot passar que l’errada sigui intermitent: aleshores
cal fer amb urgència una còpia de seguretat de les dades, ja que en qualsevol moment
pot deixar de funcionar definitivament i caldrà substituir la unitat.

• Errors dels dispositius USB

Els dispositius USB depenen dels ports USB de la caixa. Si algun d’aquests
dispositius deixa de funcionar proveu a desmuntar-lo i tornar-lo a muntar (el
Windows permet expulsar els dispositius amb seguretat). Si això no funciona,
proveu a les altres connexions USB de l’equip. Pot ser que alguns dels ports USB
no subministrin prou alimentació per a un determinat equip extern. Si cap dels
ports no funciona i el dispositiu extern, en canvi, sí que funciona en un altre equip,
probablement el programa controlador USB no funcioni correctament o potser
s’haurà avariat el maquinari corresponent de la placa base. En aquest darrer cas,
l’única solució és muntar una ampliació de ports USB (figura 1.4) que es pugui
connectar per la ranura PCI.

Figura 1.4. Ampliació de ports USB per una ranura PCI

Errors a la disquetera i neteja de capçals

Quan els capçals de la disquetera són bruts o es troben desajustats, la disquetera dóna
errors de lectura amb freqüència. En cas –tot i així no gaire freqüent– que els capçals

Hi ha molts més problemes
possibles, però la majoria
són causats pel programari
o per altres dispositius, com
ara la placa base o la
controladora.
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Quan els lectors deixen de
funcionar...

...en general no es reparen,
perquè el cost de la reparació és

més elevat que el preu d’un de
nou.

siguin bruts, hi ha uns kits de neteja que tenen un funcionament semblant als que es fan
servir per als reproductors de cintes d’àudio.

D’altra banda, hi ha errors que es poden produir degut al desgast que ocasiona el pas del
temps i l’ús de l’aparell, i en aquest cas serà necessari substituir la disquetera.

Vídeo

Cal destacar que si seleccioneu una resolució i/o un nombre de colors que no és
el que suporta el monitor o la targeta, no tindreu imatge en el sistema o aquesta
serà defectuosa. Altres problemes com ara la distorsió del color o de la forma, o
simplement l’absència d’imatge, poden ser deguts al monitor. I per esbrinar-ho
només cal intercanviar monitors.

Reparació de monitors

En alguns casos, els monitors, els pot reparar un tècnic de televisió. També podeu arrencar
l’equip en mode gràfic de baixa ressolució i amb un controlador estàndard: en el Windows
cal premer F8 durant l’arrancada i triar l’opció Arrencada a prova d’errors. En el GNU-Linux,
en el menú d’arrencadda del grup s’ha de triar Arrencada en mode gràfic segur.

Unitats de CD-DVD

El lector de CD/DVD generalment no planteja problemes. Si la instal·lació ha estat
correcta, ha de funcionar sense cap tipus de problema, tret que estigui avariat.

Tot i així el sistema de lectura per làser pot patir desajustos, així com la rotació
del disc. No oblideu, però, que hi ha formats de CD-DVD que són il·legibles per
algunes unitats lectores.

En cas de dubte sobre el funcionament correcte del lector, es pot comprovar
instal·lant-lo momentàniament en un altre equip, i podeu netejar els capçals
mitjançant kits de neteja que consten d’un disc especial i un líquid netejador.

Targetes de so

Una avaria a la targeta de so és una incidència poc habitual, llevat que s’hagi fet
un mal ús dels connectors d’entrada i sortida d’àudio o del port de joystick.

Per evitar problemes cal assegurar-se que els controladors de les targetes de
so són els proporcionats pel fabricant i els més actualitzats.

Abans de la configuració mateixa de les targetes de so (interrupcions, adreces IO,
etc.) era una font de problemes, però els sistemes operatius actuals utilitzen una
configuració automàtica per evitar aquesta problemàtica.
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Font d’alimentació

Fusible d’una font d’alimentació

Hi ha avaries que solen produir-se i están relacionades amb la font d’alimentació.
Tot seguit, en trobareu algunes d’indicades –en l’ordre en què s’han de verificar–
i també la seva possible solució. L’ordinador ha d’estar totalment apagat quan
mesureu els valors de resistència amb el polímetre.

• El sistema falla després d’estar funcionant una estona.

– Comprovar si el cable d’alimentació està ben connectat.

– Comprovar la temperatura. Si és massa alta, comprovar si el ventilador
funciona. Si no funcionés, mesurar la tensió que hi arriba, i si és de
12 V, cal reemplaçar el ventilador.

– Calcular les necessitats d’alimentació per veure si la font és prou
potent. Si se sobrepassen els límits especificats, canviar-la per una
de més potent.

– Mitjançant un polímetre, comprovar les tensions de sortida de la font
i canviar-la si els valors són propers als valors límit.

• El sistema està completament aturat

– Comprovar si el selector de tensió d’entrada està en la posició adequa-
da. Comprovar la tensió de la línia, i examinar si s’encenen els llums
o si funciona el ventilador o el monitor (si està connectat al mateix
endoll).

– Verificar si el cable d’alimentació està ben connectat.

– Examinar la continuïtat del cable d’alimentació (per exemple, mesu-
rant la tensió al final del cable mateix).

– Comprovar si funciona l’interruptor i mesurar la resistència entre
els terminals positiu i negatiu, mentre s’acciona l’interruptor. La
resistència ha de ser alta quan està desconnectat i baixa quan es
connecta (en les fonts AT).

– Comprovar, mitjançant un polímetre, les tensions de sortida i el senyal
d’alimentació correcta del connector P8 en els models AT de la font.

– Verificar el fusible que és dins de la font (si l’equip no està en garantia).

– Treure totes les targetes d’expansió i desconnectar l’alimentació de les
unitats de disc. Tornar a comprovar les tensions de sortida i el senyal
d’alimentació correcta de la font; en cas de sobrecàrrega, es produirà
un tall. Canviar la font d’alimentació si encara no hi ha corrent.

– Si no hi ha energia, calcular les necessitats d’alimentació i comprovar
si la font és prou potent. Canviar-la si és necessari. En cas contrari,
anar connectant les targetes d’expansió i els perifèrics fins que es trobi
quin és el que està consumint massa energia.

En els recursos de
contingut del web del
mòdul podeu trobar una
calculadora de potència
mínima de fonts
d’alimentació.

Les fonts ATX es poden
comprovar sense necessitat
de connectar-les a la placa
base si es curtcircuita el
cable verd amb qualsevol
dels de massa i mesurant la
tensió a la resta de cables.
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Consulteu la unitat
formativa “Electricitat a

l’ordinador” per conèixer
el funcionament genèric

d’un multímetre.

Quan l’avaria...

...és de la font i no ha estat
possible determinar per

inspecció visual o mesurament
ràpid quin és el component de la
font defectuós, sovint es canvia
la font completa, ja que el preu

és reduït i no compensa el temps
que cal emprar per a reparar-la.

• El sistema funciona momentàniament, però després s’atura

– Comprovar si el cable d’alimentació està connectat correctament i si
el selector de tensió d’entrada està en la posició adequada.

– Comprovar l’interruptor d’acord amb el que s’ha exposat anteriorment.
El mecanisme pot estar bloquejat, per la qual cosa és necessari mirar
si l’interruptor es pot moure lliurement en tots dos extrems.

– Comprovar les tensions de sortida i el senyal d’alimentació correcta
utilitzant un polímetre.

– Verificar els apartats 7 i 8 del punt anterior.

• El sistema es bloqueja o torna a arrencar per sí sol

– Normalment és un problema de programari. Tanmateix, si passa
mentre es duen a terme operacions normals del sistema operatiu o
mentre s’executa una operació depurada, segurament es tracta de
fluctuacions de tensió.

– Utilitzant un polímetre, comprovar les tensions de sortida de la font i
canviar-la si els valors són a prop dels valors límit.

– Examinar la tensió de la xarxa. Ha de ser de 230 V.
– Canviar el PC per un altre de la zona per veure si el problema depèn

de la ubicació de l’ordinador.

• L’ordinador s’engega, la pantalla resta negra i ni s’activa el ventilador
de la font d’alimentació ni el disc dur comença a girar

– Si el cable de connexió i l’endoll de la paret estan en condicions
òptimes, segurament hi ha un problema a la font d’alimentació.

– Per esbrinar si la mateixa font és el dispositiu defectuós o si hi ha un
altre component que pot causar un curtcircuit i impedir l’alimentació
correcta del sistema, cal desconnectar del subministrament un dispo-
sitiu darrere l’altre, i engegar i apagar l’ordinador cada vegada a fi de
verificar si el ventilador de la font d’alimentació funciona.

Exemple pràctic

Per determinar quin és el dispositiu defectuós, comenceu per desconnectar del corrent
elèctric les disqueteres i després els discos durs. Si al mig d’aquestes operacions el
ventilador es posa en marxa, heu de tornar a connectar, per seguretat, l’últim dispositiu
desconnectat, i tornar-lo a engegar. Si aleshores el ventilador no s’activa és que el
dispositiu en qüestió ha patit un curtcircuit i s’ha de canviar.

Si el procediment anterior no dóna resultat, cal desconnectar la placa base de la font
d’alimentació (en les plaques AT) i, abans de tornar a posar en marxa l’equip, s’ha de
connectar algun altre dispositiu, preferiblement el disc dur, ja que la majoria de les fonts
d’alimentació no han d’operar si no hi ha cap dispositiu connectat.

En el cas de les plaques ATX, en desconnectar la placa base, la font no arrenca (per
arrencar una font ATX desconnectada de la placa base, cal unir les patilles 14 i massa, i
aleshores la majoria de plaques arrenquen). Si el ventilador continua sense funcionar, la
font d’alimentació pot ser defectuosa. Mesurant els senyals dels diversos connectors es
pot comprovar que és realment així. En cas que el ventilador funcioni i el disc dur també,
l’error és a la placa base.
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Impressora

La impressora no forma part de la unitat central de procés, però és important
tenir en compte algunes precaucions. En impressores de port paral·lel encara
en funcionament cal comprovar que s’utilitza el cable adequat. Això evitarà
problemes de funcionament com impressió de caràcters estranys, absència de
color, etc.

Els controladors de programari són imprescindibles per a l’ús de la impressora
amb el Windows. De vegades passa que no es disposa d’aquests controladors, i
s’opta per instal·lar els d’un model superior o inferior de la mateixa marca, o pels
d’un model que la impressora pot emular. En qualsevol d’aquests casos, correm
el risc que la impressora no funcioni adequadament. Habitualment, la pàgina web
del fabricant conté els controladors de totes les seves impressores, encara que les
més antigues pot ser que no hi apareguin.

Figura 1.5. Model d’escriptori d’una impressora Epson d’injecció
de tinta

Les avaries de les impressores poden ser degudes a la part mecànica (desgast)
o a l’electrònica. En qualsevol cas, podeu avaluar el cost de la reparació
demanant un pressupost de les peces necessàries. En cas que decidiu reparar-
la, és millor deixar aquesta tasca per al servei tècnic del fabricant, que coneix
perfectament la impressora i en pot garantir la reparació.

La càrrega del paper a les impressores d’alimentació automàtica es deteriora amb
el temps per desgast, i això mateix passa amb les unions mecàniques entre les
peces.

De vegades el problema que causa que la impressora carregui diversos fulls en
comptes d’un de sol és el desgast d’una peça situada al fons de la safata de càrrega,
que ja no pot agafar els fulls i evitar que es desplacin.

Petits problemes d’impressió

Les impressores d’injecció de tinta poden presentar problemes a l’hora de carregar la tinta
del cartutx un cop se l’ha substituït. En aquest cas, els botons de control de la impressora
permeten forçar una nova càrrega o netejar l’injector. Si no aconseguiu imprimir bé, cal que
repetiu diverses vegades aquesta mateixa operació.

És habitual que a les
impressores hi hagi un
cable paral·lel de divuit fils,
però moltes en necessiten
un de bidireccional de
vint-i-cinc fils.

Les impressores
requereixen un
manteniment constant
perquè se’n fa un ús
quotidià

A vegades és necessari...

...greixar la barra de
desplaçament del capçal després
d’un quant temps de
funcionament, però cal fer-ho
amb cura i utilitzant productes
específics, els quals, sovint,
consisteixen en una pols fina en
comptes d’una substància
greixosa.
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De vegades, en els equips
PC es produeixen

incompatibilitats difícils de
preveure a priori que no

tenen cap altra solució que
la substitució del component

afectat.

És tan difícil esbrinar...

...quin és el component
incompatible, que de vegades
s’acaba preguntant a d’altres

tècnics si han tingut mai
problemes semblants, tot i que

en casos com aquests
l’experiència personal no

acostuma a ser de gaire ajuda.

Un cop rebut...

...i registrat l’informe
d’assistència pel servei tècnic,

cal que el problema i la solució
adoptada, si encara no s’han
anotat en el diari tècnic, ho

siguin per tenir una referència
posterior per a altres reparacions

similars.

1.3.4 Incompatibilitats

L’ordinador és un equip complex, i atesa la varietat de components és difícil
verificar-ne totes les possibles combinacions, especialment les de targetes i
plaques base. És per això que de vegades sorgeixen problemes que porten a la
conclusió que una targeta de vídeo determinada no funciona correctament amb un
model concret de la placa base i d’altres de semblants.

Això no hauria de passar, ja que hi ha una sèrie de normes que els components
han de complir, però per desgràcia passa. Teniu-ho en compte quan feu les
substitucions perquè, si una targeta de vídeo no pot funcionar correctament amb
una placa base, probablement haureu de provar la targeta de vídeo en un altre
ordinador, i en comprovar que funciona potser atribuireu l’avaria a la placa base,
quan de fet és la targeta de vídeo la que es resisteix a funcionar amb aquesta placa
mare.

Amb el canvi constant de models que caracteritza el mercat de material
informàtic, és millor optar per assemblar els components que han donat
proves de funcionar correctament en conjunció amb una bona quantitat
d’altres components. El fabricant en molts pocs casos reconeixerà que el
seu producte dóna problemes si treballa amb determinats models d’altres
components, una situació que es dóna cada cop més.

1.4 Documentació de la tasca efectuada i dels resultats

La documentació de les avaries és fonamental per mantenir un control sobre les
tasques que es duen a terme i tenir un punt de referència per a futures reparacions,
ja que la majoria de les avaries es repeteixen freqüentment. Només unes quantes
incidències són poc habituals i difícils de diagnosticar.

A l’hora de documentar, no es tracta de fer una explicació molt extensa sobre
l’avaria, sinó de registrar l’actuació que s’ha fet. Quan sí que cal documentar
més extensament és quan l’avaria ha estat molt complexa i ha calgut molt de
temps per solucionar-la. D’aquesta manera, la propera vegada que hi hagi la
mateixa avaria, el document indicarà pas a pas la solució de la incidència.
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1.4.1 Informe d’assistència

En l’informe d’assistència bàsic ha de constar la data i l’hora en què s’ha
comunicat la incidència al servei tècnic i una breu descripció d’aquesta. Després
de registrar-ne l’entrada, aquest informe es lliurarà al tècnic que ha d’efectuar la
reparació.

Quan el tècnic comenci la reparació, haurà d’omplir l’informe amb les dades
obtingudes dels usuaris i dels administradors, com també amb les observacions
que hagi fet en el lloc; també haurà d’enumerar les proves que durà a terme per
aïllar el problema i, finalment, un cop resolta la incidència, haurà de descriure
la solució i la causa probable; també pot afegir-hi notes, per exemple, sobre la
manera de prevenir futures fallades. Un cop hagi acabat de redactar-lo, cal que
torni l’informe al servei tècnic, el qual registrarà la finalització de la incidència i
comunicarà el resultat a la persona que va avisar de la seva existència.

1.4.2 Pla de suport

La majoria de les grans empreses tenen un departament especialitzat en el suport
als usuaris; però, en les empreses petites i mitjanes, l’encarregat de donar servei
als usuaris acostuma a ser el departament d’informàtica.

El departament de suport ha de tenir un pla específic per canalitzar el
suport que necessiten els usuaris i ha de tenir tipificades les actuacions que
es poden dur a terme i el camí que, en cada cas, s’ha de seguir.

Qüestions principals a tenir en compte

Com s’han de comunicar les incidències i les sol·licituds d’assistència i quin procés s’ha
de seguir? Cada incidència s’ha de registrar tant a l’inici com un cop ja s’ha solucionat, i
s’ha de canalitzar pels mitjans adequats. En finalitzar, cal comunicar la resolució a qui va
avisar de la incidència.

Com s’han de comunicar els suggeriments dels usuaris i els procediments que cal seguir?
Cada suggeriment ha de ser revisat perquè segueixi el seu curs per a la implementació o
bé sigui rebutjat. També cal comunicar el resultat a qui va formular els suggeriments.

Quina és la formació que han de rebre els usuaris? Una formació sobre la manera de
fer servir els equips i el programari com també sobre els temes de seguretat, còpies de
seguretat i contrasenyes.

Com s’han de fer les comunicacions als usuaris, quins són els canals pels quals els

usuaris rebran informació i què i a qui s’ha de notificar?
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1.4.3 Documentació del sistema

Per tenir més facilitats a l’hora de solucionar els problemes d’una instal·lació
informàtica en general, l’administrador o els administradors del sistema han de
disposar de la documentació completa de la instal·lació.

Normalment, la documentació que es recomana inclou aquestes coses:

• El registre del maquinari amb tota la informació de components de cada
equip.

• La informació de configuració de cada un dels equips.

• El programari i la documentació de cada component de cada equip.

• El programari de configuració, programari auxiliar i controladors de cada
dispositiu per a diferents sistemes operatius.

• El programari de diagnòstic i de benchmark general i específic per a cada
dispositiu.

• La informació actualitzada en el diari tècnic dels problemes que ha tingut
la instal·lació i els mètodes emprats per solucionar-los. Així es poden
solucionar més ràpidament els problemes que tornen a sorgir.
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2. Manteniment de perifèrics

Tot i que els perifèrics són una de les fonts de problemes més gran en un sistema
informàtic, l’usuari espera que tant els perifèrics fonamentals de l’equip –teclat,
monitor i ratolí– com els que són complementaris –la impressora o l’escàner, per
exemple– funcionin correctament.

Aconseguir que tots aquests dispositius complementaris funcionin
correctament la major part del temps comporta una sèrie de procediments
previs a la utilització del perifèric (instal·lació i configuració) i uns altres
que es donen al llarg de la seva vida útil (manteniment).

El manteniment pot ser preventiu, quan es basa en un bon ús i configuració dels
dispositius, o pot ser també simptomàtic, quan tracta de solucionar problemes
puntuals que s’han produït amb un component o perifèric, tant si es tracta de
l’empitjorament del rendiment com d’una avaria pròpiament dita.

Per dur a terme un manteniment adequat dels dispositius cal conèixer-ne la
classificació i les característiques tècniques bàsiques que els defineixen. També
cal aprofundir en el procés d’instal·lació d’aquests dispositius en equips Windows i
GNU/Linux, com també en el procés de manteniment que cal seguir per assegurar-
ne un funcionament adequat.

A continuació podeu trobar una breu descripció dels perifèrics més importants i
les seves característiques tècniques.

2.1 Perifèrics d’un ordinador

Per fer la seva tasca, la unitat central de processament ha de tenir accés, en primer
lloc, a les dades que utilitzarà i, després, ha de poder dipositar la informació que
generarà en algun lloc en què la pugui reutilitzar. Per tant, caldrà que disposi
d’unitats d’entrada-sortida que la comuniquin amb l’exterior, i els dispositius
que es connecten a aquests canals de comunicació són els perifèrics.

Els perifèrics són elements que serveixen perquè la màquina interaccioni
amb l’entorn. Com el nom indica, normalment estan situats al voltant de
l’ordinador i el connecten amb l’exterior.

Així, doncs,la finalitat de la majoria dels perifèrics és la interacció de l’ordinador
amb les persones, tant pel que fa a l’entrada com a la sortida de dades, i per
això tots els perifèrics –tant els interns com els externs– són dispositius que es

Un bon manteniment...

...d’un equip informàtic
estàndard requereix conèixer a
fons la varietat de tipus de
perifèrics com també les
connexions i el cablejat
corresponents.

Consulteu els processos
del manteniment
simptomàtic o de
resolució d’avaries en
equips PC en l’apartat
“Detecció d’avaries”
d’aquesta unitat formativa.

Un connector elèctric...

és un dispositiu conductor capaç
de mantenir units dos dispositius
elèctrics. La connexió pot ser
temporal o requerir eines per a
l’assemblatge. En informàtica
els connectors també reben el
nom d’interfícies físiques.
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Els terminals

Són perifèrics per a la interacció
entre les persones i l’ordinador,
tant en l’entrada de dades com

en la sortida d’informació. Van
substituir els terminals teletip.

Els monitors TRC dels
ordinadors, com les

pantalles dels televisors,
són tubs de rajos catòdics.

RGB (red, green, blue)

Combinant els colors primaris
additius –vermell, verd i blau–

amb diferents intensitats es
poden aconseguir, gairebé, tots

els colors visibles.

comuniquen amb els components fonamentals –processador, placa base i memòria
interna– mitjançant diversos tipus de connectors d’ampliació.

2.1.1 Pantalles o monitors

Les pantalles són un dels perifèrics principals de sortida dels ordinadors.
Ens permeten visualitzar tant l’entrada de les dades introduïdes per
l’operador (usuari) com la informació de retorn del procés que s’executa.

Les pantalles han evolucionat força. Des dels “primitius” monitors de tub de
rajos catòdics (TRC o CRT) monocroms de fòsfor verd, que només presentaven
informació textual, fins a les pantalles actuals, que permeten la representació
d’imatges en color i alta definició, hi ha hagut un avenç significatiu.

Pantalla TRC o CRT (de
l’anglèscathode ray tube)

El tub de rajos catòdics

Fins fa ben poc, el tub de rajos catòdics era l’únic sistema de presentació d’imatges.
Realment, el TRC és una vàlvula electrònica en què l’ànode està recobert internament
d’un compost capaç d’emetre llum quan hi incideix un raig d’electrons anomenat pinzell
electrònic procedent del càtode (d’aquí, la denominació de rajos catòdics). Tant la intensitat
com el gruix d’aquest raig estan controlats electrònicament, i fa que incideixi en un petit punt
a la pantalla. Si es controla la seva posició amb un camp magnètic produït per unes bobines
externes, es pot fer incidir el raig d’electrons en qualsevol punt de la pantalla i il·luminar-la
en tots els punts. Si la intensitat i la posició del raig es controla adequadament en cada
moment, es genera una imatge en la pantalla.

Les imatges en els tubs de rajos catòdics es generen per tramatge; és a dir, el pinzell
electrònic recorre la pantalla fent línies horitzontals d’esquerra a dreta i de dalt a baix,
modificant adequadament la seva intensitat per a cada punt del recorregut. Per omplir una
pantalla amb una resolució semblant a la dels televisors, calen, aproximadament, sis centes
línies. Cada pantalla es “dibuixa” unes vint vegades per segon per evitar que l’ull percebi el
parpelleig de la imatge.

Per obtenir imatges en color, s’utilitzen tres compostos diferents -un per cada color primari
agrupats en un punt anomenat triplet de color, per la qual cosa el frontal del tub està cobert
de punts minúsculs. Cada un d’aquests compostos produeix un color si és sotmès a un
raig d’electrons; per això, hi ha tres càtodes emissors d’electrons, un per cada color primari
RGB. Cada càtode només pot encendre els punts d’un color a causa de la presència d’una
màscara entre el càtode i l’ànode frontal que tan sols permet la incidència del raig en el
punt del color corresponent. Si es regula adequadament la intensitat del raig d’electrons
per a cada color en cada punt, es pot obtenir una gran gamma de colors.

Respecte a les noves tecnologies, les pantalles TRC tenen, però, una sèrie d’in-
convenients: un consum elevat d’energia, un índex de radiació electromagnètica
apreciable, i un volum i un pes notables.

Les pantalles planes

La tecnologia de construcció de les pantalles ha evolucionat molt, i s’estan
substituint les pantalles de tub de rajos catòdics per pantalles fabricades amb
tecnologies de LCD, de plasma o de matriu activa, les anomenades pantalles
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planes, de baix consum, radiació gairebé inapreciable, sense els problemes de
convergència, enfocament i geometria que tenen els TRC, i que ocupen menys de
la tercera part de l’espai.

Les pantalles de LCD (liquid cristal display) consten de dues plaques de vidre
amb metal·litzat transparent –per formar elèctrodes per la cara interior, un per
cada punt– i d’una capa intermèdia d’un líquid d’estructura molecular cristal·lina
que s’altera amb la influència d’un camp elèctric. El camp elèctric es genera a
conseqüència de l’aplicació d’una tensió als dos elèctrodes, la qual cosa fa que
els cristalls de la solució intermèdia s’orientin d’una determinada manera i deixin
passar o bloquegin la llum procedent d’un mitjà d’il·luminació de la part posterior.

Pantalla TFT

Les pantalles TFT (thin film transistor) permeten una qualitat i una resolució
excepcional. Representen un pas més en l’evolució de les pantalles planes. Una
pantalla plana fabricada amb la tecnologia TFT no és res més que un monitor LCD
en què cada píxel és activat directament per un transistor.

La tecnologia de les pantalles TFT ofereix un angle de visió molt més gran
que permet veure la imatge a la perfecció encara que no s’estigui enfront de
la pantalla. El consum energètic és molt reduït.

Les pantalles TFT es coneixen amb el nom de matrius actives, perquè cada píxel,
en comptes de ser activat per un elèctrode, és activat per un transistor immediat
a la seva posició; per tant, la velocitat de resposta és molt més ràpida que en les
pantalles de tecnologia LCD de matriu passiva.

Les pantalles de plasma utilitzen una tecnologia similar als tubs fluorescents
o a les làmpades de neó. Una pantalla de plasma consisteix en dues plaques
de vidre amb metal·litzat transparent per formar elèctrodes per la cara interior i
per cada punt d’emissió de llum. Entre els dos vidres, hi ha petites concavitats
plenes amb un gas dielèctric i amb fòsfors dels colors RGB. En aplicar una tensió
elèctrica a una parella d’elèctrodes, el gas s’ionitza i es converteix en plasma (ions
+ electrons), la qual cosa produeix una emissió ultraviolada que reacciona amb els
fòsfors. Això produeix el punt de color que és visible al panell frontal. Com que
la pantalla ja emet llum, no cal que tingui cap mitjà d’il·luminació addicional. La
brillantor i el contrast són molt millors que els de les pantalles LCD, i tant el pes
com el gruix són més reduïts.

Els sistemes i tecnologies de projecció d’imatges

Dins de la mateixa família de pantalles que anomenem visualitzadores,
també podem trobar els sistemes de projecció d’imatges com els panells de
retroprojector i els projectors de vídeo.

Els panells de retroprojector no són altra cosa que una pantalla LCD, muntada
en un marc, que permet que la llum la travessi. Aquesta pantalla muntada
damunt d’un retroprojector permet que les imatges rebudes de la targeta gràfica es

Píxel

És el punt mínim que es pot
mostrar en un dispositiu per
formar una imatge. El nom ve de
l’anglès picture element
(element de la imatge), que
abreviat ha quedat píxel.
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projectin sobre qualsevol superfície.

Els projectors de vídeo són dispositius que projecten directament les imatges
generades per senyals de vídeo de la targeta gràfica.

Entre les diverses tecnologies de projecció cal esmentar:

• La projecció per mitjà de tubs TRC d’alta lluminositat. Aquesta tecnologia
va ser de les primeres a ser emprada. S’utilitza un tub de rajos catòdics
amb filtres de color per cada un dels colors primaris RGB, i s’enfoquen
conjuntament per mitjans òptics.

• La projecció per mitjà d’un panell d’LCD de mida molt reduïda per cada
un dels colors primaris. Aquests projectors són semblants a un projector de
diapositives en què el panell fa la funció de la pel·lícula.

• La tecnologia DLP (digital light processing). La tecnologia de processa-
ment digital de la llum es basa en el principi de reflexió de la llum en uns
miralls microscòpics posicionats en files i columnes en un xip conegut com
a DMD (digital micromirror device) o dispositiu digital micromirall. Cada
mirallet representa un píxel. El moviment d’aquests minúsculs miralls es
limita a dues posicions: on i off. En la posició on, dirigeixen el reflex de la
llum cap a l’òptica i, en la posició off, no. La llum que es reflecteix passa a
través d’un filtre del color primari que es projecta. Els mirallets es controlen
electrònicament per obtenir les diferents gradacions de color regulant el
temps que dura la posició en on. La definició de la imatge és força bona i,
actualment, arriba a 1.920 × 1.080 punts HDTV (high definition television).

• La tecnologia LCoS (liquid crystal on silicon, o cristall líquid sobre silici).
La tecnologia LCoS és similar a la DLP, però utilitza cristalls líquids. En
la tecnologia LCoS, els cristalls líquids estan col·locats directament damunt
de la superfície del xip recoberta per una capa aluminitzada molt reflectora
que fa de mirall. Els cristalls líquids obren o tanquen el pas de la llum que
es reflecteix en el mirall. D’aquesta manera, es modula la llum i es crea la
imatge.

2.1.2 Les targetes gràfiques

Targeta gràfica VGA

La sortida gràfica de l’ordinador està formada per la pantalla o monitor, i també
per un dispositiu que és capaç de transformar la informació que rep de la unitat
central per mitjà dels busos del sistema en informació gràfica representable, i de
transformar aquesta en els senyals elèctrics adequats perquè els utilitzi la pantalla.
Aquest dispositiu rep el nom de targeta gràfica o d’adaptador gràfic, que ha
evolucionat de manera paral·lela a com ho han fet les pantalles.

La targeta gràfica és el dispositiu que s’encarrega de controlar la informació
que surt en la pantalla del monitor.
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La targeta gràfica rep la informació digital de la imatge que ha de presentar, la
processa i l’emmagatzema en la mateixa memòria RAM de vídeo. A partir d’aquí,
genera els senyals elèctrics que la pantalla necessita per representar la imatge
–senyals de sincronisme vertical, horitzontal i de quadre– i els senyals analògics
o digitals adequats per a cada un dels colors primaris que s’han de representar en
cada punt lluminós de la pantalla.

A partir dels primers sistemes amb targetes gràfiques que només podien repre-
sentar text MDA (monochrome display adapter) van sorgir les targetes que ja
permetien la representació en colors i gràfics. Aquí en teniu una llista breu:

• CGA (computer graphics adapter). Representava text en una resolució de
5 × 7 punts per caràcter, tenia una resolució gràfica de 320 × 200 punts a
16 colors per cada punt i una memòria de vídeo de 64 kB.

• EGA (enhaced graphics adapter). Representa text amb una resolució de
14 × 18 punts i, en mode gràfic, té una resolució de 640 × 480 punts i 16
colors amb una memòria de vídeo de 256 kB.

• VGA (video graphics adapter). Amb aquesta targeta va aparèixer un nou
estàndard. Ofereix una paleta de 256 colors, amb el resultat d’unes imatges
més acolorides. Les primeres VGA tenien 256 kB de memòria de vídeo, i
amb 256 colors només arribaven a una resolució de 320 × 240 punts; però,
més endavant, la memòria de vídeo es va ampliar, primer a 512 kB i després
a 1.024 kB, i es van aconseguir resolucions de 1.024 × 768 punts i 256
colors. En mode text, té una resolució de 720 × 400 punts i suporta totes
les característiques de la CGA.

• SVGA (super video graphics adapter). És una targeta que ja conté un
conjunt de xips especialitzats que n’augmenta les prestacions. Ja no és
com les targetes anteriors, que es limitaven a emmagatzemar la imatge en
memòria i a convertir-la en senyals elèctrics per a ús de la pantalla; les SVGA
reben, de la unitat central, informació de la composició de la imatge i la
processen abans de presentar-la.

2.1.3 Teclats

Teclat i ratolí

Els teclats per a ordinador són semblants als de les màquines d’escriure, tot i que,
habitualment, disposen d’un conjunt de tecles ampliat, que permet l’accés ràpid
a determinades funcions, i d’un conjunt addicional de tecles, que són les tecles
numèriques que faciliten l’entrada d’aquest tipus de dades.

El teclat és el perifèric més utilitzat per introduir ordres i dades a l’ordinador.

Les diferents tecnologies de construcció dels teclats no s’han limitat al sistema
de polsadors de les tecles, que ha passat dels polsadors individuals mecànics, als
teclats de membrana i els teclats tàctils.

Les targetes SVGA...

...disposen d’un conjunt xips
anomenats accelerador gràfic
que no són res més que un
processador especialitzat que fa
les funcions relacionades amb la
presentació dels gràfics en
pantalla. Així, estalvia aquesta
feina al processador del sistema i
s’arriba a resolucions molt altes.

El teclat més usat en els
ordinadors s’anomena
QWERTY, nom format per
les sis primeres lletres de la
línia superior del teclat.
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En data recent, han aparegut teclats projectats: un raig làser dibuixa un teclat
damunt d’una superfície, i el simple tecleig amb els dits sobre la imatge projectada
és detectat per l’aparell, que es comporta com un teclat normal.

2.1.4 Ratolí, dispositiu senyalador i palanca de joc

Als laboratoris de Xerox, a Califòrnia (Estats Units), pels volts de 1963 dos
enginyers, Douglas Engelbart i Bill English, que treballaven en un projecte de
representació de gràfics en l’ordinador i que necessitaven un sistema apuntador,
van inventar el computer mouse, que ara tothom coneix amb el nom de ratolí.

El ratolí és un dispositiu electrònic d’entrada de dades que, en ser desplaçat
per una superfície, produeix senyals elèctrics que indiquen la direcció, el
sentit i la magnitud del desplaçament efectuat.

A més, el ratolí disposa d’un conjunt de botons que, en preme’ls, generen, al
seu torn, altres senyals elèctrics que també poden ser interpretats per l’ordinador.
Actualment, el ratolí d’ordinador és un dels perifèrics de entrada de dades més
utilitzats juntament amb el teclat, sobretot en interfícies gràfiques en què el
desplaçament del ratolí damunt d’una superfície provoca el desplaçament d’un
cursor que assenyala el punt corresponent de la pantalla.

Com funciona el ratolí

El mecanisme que detecta el desplaçament en els ratolins consisteix en una bola que gira
en contacte amb la superfície per on s’arrossega el ratolí. Aquest moviment és captat per
fricció de la bola sobre dos corrons interns situats als dos eixos del moviment en dues
dimensions. Solidari a cada un dels corrons, hi ha un disc amb ranures radials que actua
sobre dos captadors que determinen la magnitud i el sentit del desplaçament.

Actualment, però, s’ha substituït la bola per un captador òptic. Un díode
electroluminescent il·lumina la superfície per on es desplaça el ratolí, el reflex d’aquesta
llum és captat per un sensor òptic CCD semblant al sensor de les càmeres fotogràfiques
digitals, que envia la imatge capturada a un processador de senyal, que determina el sentit
i la magnitud del moviment.

A la família dels dispositius senyaladors, de la qual el ratolí és el màxim exponent,
pertany també el ratolí de bola (track ball). El ratolí de bola és un aparell semblant
al ratolí amb la diferència que, en lloc de moure’l, es manipula directament sobre
la bola mentre l’aparell resta estàtic damunt de la superfície.

Touchpad

En el mateix tipus de dispositius d’entrada, també hi trobem el ratolí tàctil (touch
pad). El ratolí tàctil és una petita superfície sensible que, en passar el dit pel
damunt, també detecta el sentit i la magnitud del moviment.

Un altre dispositiu és la tauleta gràfica, que també és una superfície sensible i té
un comportament similar al ratolí tàctil, però és molt més gran i molt més precís.

La tauleta gràfica es fa servir bàsicament pel dibuix, tant lineal com artístic. Per
dibuixar en la tauleta gràfica, s’utilitza un llapis especial, i no tan sols es determina
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la posició, direcció, magnitud i sentit del traç, sinó que també es pot determinar
la pressió efectuada pel llapis damunt de la superfície sensible.

La pantalla tàctil és un altre dispositiu d’entrada força utilitzat últimament,
sobretot en els anomenats TPV i en els caixers automàtics. Essencialment, una
pantalla tàctil és una superfície transparent i sensible a la pressió que es col·loca
damunt d’una pantalla normal i que es comporta d’una manera semblant a una
tauleta gràfica: si es fa pressió o s’hi passa el dit per damunt, es detecta aquesta
pressió i el punt on s’ha aplicat, o el sentit i la magnitud del desplaçament.
Aquestes dades són comunicades a l’ordinador com si fos el ratolí.

La palanca de control (joystick) també és un exemple de perifèric d’entrada de
dades directament accionat per l’usuari. El joystick consta d’una palanca que,
en moure-la a diferents posicions, envia a l’ordinador un senyal elèctric que en
determina la posició. També disposa de diferents polsadors que, en ser premuts,
generen al seu torn altres senyals elèctrics que també poden ser interpretats per
l’ordinador.

Hi ha altres dispositius d’entrada, però són dispositius dissenyats i construïts per
a aplicacions especials, i queden fora de l’abast d’aquest resum.

2.1.5 Impressores

Moltes vegades, es necessita disposar de la informació en un suport permanent i
transportable com el paper. Per tant, cal tenir uns dispositius de sortida que ens
permetin imprimir en aquest paper la informació: les impressores.

La impressora és un perifèric de sortida encarregat de passar un document
digital d’imatge o de text a un suport físic, normalment paper.

Les impressores de margarida

A les impressores de margarida, que van ser les primeres a heretar la tecnologia de les
màquines d’escriure elèctriques, els tipus (lletres o símbols) estaven disposats en unes
llengüetes a la perifèria d’un disc (semblant a la flor de la margarida, d’això el seu nom)
que girava davant d’un petit electroimant. Quan la llengüeta de la lletra que s’havia de
marcar passava per davant d’aquest electroimant, es feia passar un corrent elèctric i aquest
colpejava la lletra contra una cinta entintada que hi havia entre el disc i el paper, i marcava
la lletra al paper, situat damunt d’un corró mòbil que es desplaçava longitudinalment per
posicionar-lo al lloc on havia de ser impresa la lletra, just davant del punt on havia de
colpejar l’electroimant.

Les impressores, anomenades de tipus fixos –impressores de margarida, de bola i
de cadena–, tenien la limitació que només podien imprimir text, i només les lletres
que hi havia en el joc de caràcters que tenia la margarida, la bola o la cadena que
en aquell moment estava muntada a la impressora.

La necessitat de tenir més jocs de caràcters i d’imprimir gràfics va ser una de les
raons per les quals van sorgir les impressores inicialment anomenades gràfiques

TPV significa terminal de
punt de venda, ordinador
que fa les funcions de caixa
registradora.

Les impressores de bola i
de cadena,...

...que van sortir després de les de
margarida, funcionaven d’una
manera similar, fent que el tipus
adequat colpegés una cinta
entintada que, col·locada entre el
tipus i el paper, deixava impresa
la lletra al paper.
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o matricials perquè es basen en la generació dels tipus o dels dibuixos mitjançant
una matriu de punts que, junts, configuren una imatge molt més gran.

Impressora matricial

Mostra de text de matriu de punts

El terme matriu de punts (dot matrix) o impressora matricial és específic de
les impressores d’agulles que disposen d’un capçal mòbil amb una, dues o més
columnes d’agulles activades cada una independentment per un electroimant.
Quan s’activa l’electroimant, l’agulla corresponent surt de la guia i colpeja una
cinta entintada col·locada entre el capçal i el paper, i marca un punt en el paper.
Mitjançant l’activació de les agulles adequades, s’aconsegueix marcar en cada
posició un determinat conjunt de punts en una o més columnes (matriu de punts).

Com que el capçal es desplaça per unes guies en paral·lel a la línia que s’ha
d’imprimir en el paper, en el desplaçament es posa una columna al costat de l’altra
amb diferents punts activats. D’aquesta manera, s’aconsegueixen imprimir els
caràcters o les formes.

Tot i que són força sorolloses, les impressores d’agulles encara són força utilitza-
des, perquè permeten fer al mateix temps més d’una còpia del que s’imprimeix, i
perquè els consumibles que necessiten són molt econòmics en comparació amb les
altres tecnologies d’impressió. Tot i així, val a dir que la qualitat del text imprès
és inferior a la de les impressores de margarida o de bola, però en canvi tenen
l’avantatge de permetre imprimir gràfics.

Totes les impressores vistes fins ara són del tipus anomenat d’impacte, ja que el seu
funcionament es basa en colpejar les lletres sobre una cinta entintada, col·locada
davant del paper.

Altres impressores que també fan servir el mateix principi que les impressores
matricials són les de raig de tinta, ara per ara les més utilitzades, i les impressores
tèrmiques.

Impressora de raig de tinta

Cartutx de tinta de color amb capçal
incorporat

En les impressores de raig de tinta –també anomenades d’injecció–, el capçal
té unes columnes de petits orificis anomenats injectors que, amb una disposició
semblant a la de les agulles de la impressora matricial, en ser excitats per un impuls
de corrent elèctric, projecten petitíssimes gotes de tinta al paper.

Figura 2.1. Impressora de raig de tinta
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Hi ha dues maneres d’efectuar la projecció d’aquestes gotetes: per expulsió
tèrmica o per expulsió piezoelèctrica.

Expulsió tèrmica

Un impuls elèctric molt breu (d’uns quants microsegons) produeix un increment de
temperatura (uns 500 °C) que fa bullir la petitíssima quantitat de tinta que hi ha dins la
càmera de l’injector, i això fa que es formi una bombolla de vapor que força la sortida de la
tinta. Quan surt a l’exterior, la tinta es condensa i forma una petitíssima gota que es diposita
sobre el paper. I quan es refreda, la càmera xucla una nova dosi de tinta del dipòsit.

Expulsió piezoelèctrica

Dins de la càmera, cada injector disposa d’un element piezoelèctric que, en rebre un impuls
elèctric, modifica bruscament la forma. D’aquesta manera, incrementa la pressió i força la
sortida d’una petitíssima gota de tinta que es diposita sobre el paper. En acabar l’impuls
elèctric, l’element piezoelèctric recupera la forma i bombeja una altra dosi de tinta dins la
càmera de l’injector des del dipòsit.

Combinant els colors primaris sostractius –cian, groc, magenta i negre (CMYK)–
en diferents quantitats, es poden obtenir gairebé tots els colors visibles.</iocstl>

Amb les impressores de raig de tinta es pot imprimir en color. Només cal tenir, en
el capçal, un grup d’injectors per cada color primari, adequadament sincronitzats
i regulats per obtenir tota la gamma de colors.

A diferència dels monitors, que obtenen la gamma de colors de l’addició
dels colors primaris additius (síntesi additiva), a les impressores els colors
s’obtenen de la diferència de color (síntesi sostractiva) amb el model
anomenat CMYK.

Impressores tèrmiques

Les impressores tèrmiques disposen d’un capçal fix en línia; és a dir, el capçal
té la llargada de la màxima línia que es pot imprimir, i disposa d’una fila de
punts tèrmics. Cada punt, en rebre un impuls elèctric, produeix un increment de
temperatura de més de 200 °C de durada molt curta. El paper que s’ha d’imprimir,
passa tocant el capçal per davant i pressionat per un corró.

La impressió amb impressores tèrmiques sobre el paper es pot fer de dues maneres
diferents, per transferència o de manera termoquímica.

Impressió per transferència

Entre el capçal i el paper, hi ha una pel·lícula molt prima impregnada amb tinta seca
transferible per la cara que toca el paper. En rebre l’escalfor, la tinta (que és semblant
a la cera) es fon i es diposita sobre el paper. La majoria de les impressores d’etiquetes
funcionen seguint aquest principi. Es pot aconseguir la impressió en color si es disposa
d’un capçal per a cada un dels colors CMYK.

Impressió termoquímica

El paper sobre el qual s’ha d’imprimir està recobert d’una substància termosensible que
reacciona amb l’escalfor i es torna negre. El punt que rep escalfor s’ennegreix. Les
impressores de tiquets de la majoria de caixes registradores i dels terminals de punt de
venda funcionen seguint aquest principi.

Els capçals...

...a les impressores de raig de
tinta es desgasten força i, per
això, en molts models es canvia
el capçal al mateix temps que es
recanvia el dipòsit o el cartutx de
tinta amb un de nou.

La resolució de les
impressores tèrmiques
depèn de la quantitat de
punts per polzada que tingui
el capçal.
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El tòner conté tinta seca
finament polvoritzada que
s’utilitza a les copiadores i

impressores làser.

Connexió
impressora-ordinador

La majoria d’impressores es
connecten amb l’ordinador per

un port paral·lel, tot i que,
actualment, sovint ho fan per

mitjà d’un port USB. En canvi,
la majoria de les impressores de

tiquets de les caixes registradores
i dels TPV es connecten amb

l’ordinador pel port en sèrie. La
connexió per mitjà de xarxa

gràcies a una targeta específica
permet compartir les

impressores pels ordinadors de la
mateixa xarxa.

Impressora làser

Impressora làser

Una tecnologia d’impressió totalment diferent respecte de les que heu vist fins ara
és la tecnologia de les impressores làser.

Una impressora làser és un tipus d’impressora d’alta qualitat que utilitza
una tecnologia heretada de les fotocopiadores.

Impressió làser

Un raig làser de baixa potència dibuixa el que es vol imprimir sobre la superfície d’un
cilindre fotosensible de seleni, modificant la distribució de les carregues elèctriques de la
superfície del cilindre que quedaran distribuïdes proporcionalment a la quantitat de llum
rebuda. En girar, aquest cilindre entra en contacte amb el tòner, que s’adhereix per atracció
electrostàtica a les zones que han estat exposades a la llum del làser. Després, aquest
tòner es transfereix al paper per contacte, i es fixa fonent-lo amb escalfor i aplicant pressió
amb un corró calent.

Actualment, hi ha impressores làser en color en què el paper passa successiva-
ment per quatre dispositius làser adequadament sincronitzats. Cada dispositiu té
tòner d’un dels colors de síntesi sostractiva CMYK, la qual cosa permet obtenir
imatges en color de gran qualitat.

Traçador o plòter

Un altre dispositiu de la família de les impressores es el traçador o plòter, dissenyat
especialment per traçar dibuixos lineals en formats grans de paper, tant per fer
plànols com mapes o dibuixos.

El plòter es basa en un corró que suporta el paper i que pot girar en dos
sentits. Damunt del corró es desplaça un capçal que porta el dispositiu que
ha de pintar el dibuix. Combinant adequadament el desplaçament lineal del
capçal i el gir del corró, es conformen sobre el paper els dos eixos x i y, i es
pot fer qualsevol traç. També es poden trobar plòters plans –de petit format–
on el paper resta estàtic damunt d’una superfície plana i el capçal es desplaça
en els dos eixos damunt d’un regle.

El plòter imprimeix imatges de grans
dimensions.

La majoria de dispositius traçadors es connecten amb l’ordinador per un port en
sèrie, tot i que, actualment, cada vegada són més els que es connecten per un port
USB, i també hi ha versions que es connecten al port paral·lel.

Bàsicament, hi ha dos tipus de capçals per al plòter:

• El capçal de plomes recull un retolador o ploma de dibuix que té el gruix
de traç que porta indicat, i, mitjançant un mecanisme controlat per un
electroimant, fa el traçat posant en contacte el retolador amb el paper. El
plòter disposa d’un sistema que té un conjunt de plomes de diferent gruix i
color que pot usar el capçal.
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• El capçal d’injecció és del mateix tipus que el capçal de les impressores de
raig de tinta i funciona amb el mateix principi, la qual cosa permet que els
dispositius traçadors s’utilitzin com a impressores d’alta qualitat de format
gran.

Fotocopiadora

La major part de les fotocopiadores d’oficina actuals utilitzen una tecnologia
anomenada xerografia, procés en sec que utilitza calor.

Una fotocopiadora (o copiadora) és un dispositiu que fa còpies de documents
o altres tipus d’imatges de manera ràpida i barata.

Les fotocopiadores actuals han adoptat el funcionament digital, segons el qual
el dispositiu consisteix en un escàner integrat i una impressora làser. Aquests
aparells són capaços, entre altres funcions, d’escanejar un document només un
cop i imprimir-lo tantes vegades com sigui necessari, o fins i tot d’enviar-lo per
correu electrònic sense imprimir-lo.

2.1.6 Altres dispositius d’entrada i sortida de dades

Per a l’entrada o la sortida de dades les persones utilitzen directament no tan
sols dispositius perifèrics, sinó que també tenen a l’abast altres dispositius que
permeten altres modalitats d’informació. En l’ordinador, per exemple, es poden
introduir imatges, sons o informacions procedents de sensors especials.

Els perifèrics d’entrada d’imatges més importants són els escàners i les
càmeres digitals.

Escàner

L’escàner pla és el model d’escàner
amb un ús més estès.

Hi ha diversos tipus d’escàners. En els escàners plans, la imatge que es vol
introduir en l’ordinador es col·loca damunt del vidre amb la imatge encarada al
dispositiu; un capçal que disposa dels elements sensors de llum i d’un sistema
d’il·luminació neutre recorre tota la imatge rastrejant-la i, en cada petit desplaça-
ment, obté una línia digitalitzada de la imatge. L’agrupació final de totes les línies
configura la imatge digital.

Els escàners són dispositius perifèrics que capturen imatges pel mètode de
rastreig.

També hi ha escàners de corró i escàners manuals. Els escàners de corró són

Les copiadores de gamma
baixa...

...sovint duen integrat un
dispositiu de fax i imprimeixen
per injecció de tinta. Això fa que
el nombre de còpies impreses per
minut sigui força més baix que a
les impressores làser.
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semblants a un plòter amb el corró transparent i il·luminat interiorment que, en
comptes de tenir al capçal un sistema per dibuixar, hi tenen els elements sensors
de llum.

En els escàners de corró, el procés d’escanejar es fa rastrejant la superfície
de la imatge amb el moviment del corró i el desplaçament del capçal. En els
escàners manuals, el capçal de rastreig i el sistema d’il·luminació es desplaça
manualment per damunt de la imatge.

Cal assenyalar que hi ha programes d’ordinador que, a partir d’una imatge, per-
meten el reconeixement dels caràcters impresos. Aquests programes, anomenats
OCR (optical character recognition) o ROC (reconeixement òptic de caràcters),
permeten a l’ordinador “llegir” literalment el paper imprès.

Lector de codi de barres

Lector de codi de barres manual

Un altre dispositiu d’entrada de dades basat en el reconeixement òptic és el lector
de codi de barres que s’utilitza, sobretot, en els terminals de punts de venda.

El codi de barres és la representació d’una determinada informació
mitjançant un conjunt de línies paral·leles verticals de diferents gruixos i
espaiat.

Mitjançant la projecció d’un raig làser sobre la superfície que conté el codi de
barres, el lector de codi de barres capta la reflexió de llum i els diferents gruixos,
tant dels espais com de les línies del codi. Aquestes dades són llegides per
l’ordinador com si es tractés d’una entrada estàndard de teclat.

Càmera digital

Càmera digital

Les càmeres digitals són dispositius similars a les càmeres fotogràfiques o a les
càmeres de vídeo, que disposen d’una lent frontal que enfoca la imatge sobre un
sensor intern CCD, el qual transforma la imatge de llum en un conjunt de senyals
elèctrics que configuren la imatge digital.

El sensor CCD o sensor intern charge-coupled és un sensor format per una
matriu de sensors fotoelèctrics petitíssims que, en rebre llum, la transformen
en senyals elèctrics que, un cop són processats, configuren una imatge
digital.
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Targeta de so

Targeta de so

També es poden introduir senyals d’àudio en l’ordinador utilitzant una targeta de
so.

Les targetes de so són dispositius que permeten l’entrada i sortida
d’informació d’àudio.

Normalment, les targetes de so incorporen un amplificador de baixa potència per
a la sortida d’àudio. El so pot sortir per auriculars o per un conjunt d’altaveus amb
amplificador incorporat.

Les targetes de so tenen dues parts ben diferenciades, el CAD (ADC en anglès)
i el CDA (DAC en anglès). El CAD o digitalitzador és un convertidor analògic-
digital que transforma el senyal analògic –rebut del micròfon o un altre dispositiu
que subministri senyals elèctrics d’àudio– en senyals digitals adequats per a
l’ordinador. El CDA és un convertidor digital-analògic que transforma els senyals
digitals en senyals analògics d’àudio perquè puguin ser reproduïts mitjançant uns
altaveus.</iocstl>

Cal assenyalar que hi ha programes de reconeixement de veu que utilitzen l’entrada
d’àudio amb un micròfon i són capaços de reconèixer ordres per aplicar-les al
sistema o bé paraules al dictat per a l’escriptura de documents.

Targeta sintonitzadora de televisió

Targeta sintonitzadora de televisió

La proliferació actual en l’àmbit audiovisual ha dut a l’aparició de dispositius
que inicialment no estan fets per comunicar-se directament amb els ordinadors, o
per recollir informació d’altres mitjans de comunicació diferents de les xarxes de
dades.

Les anomenades targetes sintonitzadores de televisió són dispositius
d’entrada que permeten sintonitzar i digitalitzar imatges de televisió.

Combinades amb el programari adequat, les targetes sintonitzadores de televisió
permeten transformar l’ordinador en un televisor i, a més, permeten la digitalit-
zació i emmagatzematge de les imatges. Algunes d’aquestes targetes permeten la
digitalització d’imatges de vídeo procedents, per exemple, de càmeres de vídeo
analògiques.

Targeta d’adquisició de dades

Targeta d’entrades digitals Firewire

Per introduir en l’ordinador informacions procedents de sensors especials com,
per exemple, temperatura, esforç, humitat, etc., i per controlar des de l’ordinador
altres tipus de sistemes, s’utilitzen dispositius especials, habitualment connectats
a targetes d’adquisició de dades.
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Una targeta Firewire...

...permet l’adquisició de dades
de càmeres de vídeo digitals per

unes entrades específiques que
porten aquests dispositius per a

port Firewire.

Les targetes d’adquisició de dades disposen de sistemes que, a partir de senyals
elèctrics digitals o analògics, permeten convertir-los en senyals digitals aprofita-
bles per l’ordinador i, a partir de la informació digital de l’ordinador, subministrar
als dispositius connectats tant senyals digitals com analògics adequadament
adaptats als sistemes que es volen controlar.

Les entrades digitals cablejades (Firewire, USB) o sense fil (Bluetooth,
infrarojos) permeten la connexió de tot tipus de dispositius perifèrics i
l’adquisició de dades que suportin l’estàndard.

També hi ha diversos tipus de dispositius, que anteriorment estaven aïllats, com,
per exemple, els reproductors multimèdia portàtils, les càmeres de fotos o fins i
tot els telèfons mòbils, i que ara es poden connectar amb els mitjans esmentats (en
la majoria dels casos, USB) per ser configurats o compartir informació (fotografies,
àudio, vídeo i altres) amb l’ordinador, a la manera de mitjans d’emmagatzematge
externs.

Dispositiu multifuncional

Un dispositiu multifuncional típic pot incloure funcions tant d’entrada com de
sortida de dades. Aquestes funcionalitats poden incloure les d’impressora, escàner,
fotocopiadora, fax o altres.

Dispositiu multifuncional Canon

Els dispositius multifuncionals són un tipus de perifèric que incorpora
la funcionalitat de diversos dispositius en un de sol, amb la intenció
d’aconseguir més funcions en un espai més compacte.

Depenent del segment de mercat (domèstic, petita oficina, oficina, empresarial)
al qual s’adreci, l’aparell tindrà més funcions, una velocitat d’impressió més alta
o una funció d’escanejat superior o bé altres característiques específiques. En el
mercat domèstic, per exemple, està molt estès l’ús del multifuncional impressora-
escàner, que també pot fer de fotocopiadora.

2.1.7 Mitjans d’emmagatzematge

La volatilitat de les memòries de treball de l’ordinador en cas de tall o caiguda
del corrent elèctric fa que sigui imprescindible emmagatzemar les dades, la
informació i els programes en mitjans que en garanteixin la permanència al llarg
del temps.
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Els mitjans d’emmagatzematge són dispositius en què s’emmagatzemen,
a l’abast de l’ordinador perquè pugui treballar, les dades que utilitzen els
programes informàtics, la informació generada per aquests programes i els
mateixos programes.

Els ordinadors sempre han disposat de mitjans d’emmagatzematge, tant antiga-
ment, quan les dades, els programes i la informació resultant eren emmagatzemats
en les targetes perforades o bé en la cinta perforada, com més recentment, quan van
aparèixer altres sistemes com, per exemple, les targetes magnètiques, els tambors
magnètics i les cintes magnètiques com a mitjans per a l’emmagatzematge en
massa de dades.

El volum de les dades, la informació i els programes fan que, en la majoria dels
casos, no es pugui emmagatzemar tot en la memòria de treball de l’ordinador. Per
això, els ordinadors disposen del que s’anomena dispositius d’emmagatzematge
de massa.

Segons la tecnologia utilitzada per emmagatzemar, aquests dispositius es poden
classificar en dispositius magnètics, dispositius òptics i dispositius d’altres tipus.

Dispositius magnètics

El principi de funcionament dels dispositius magnètics es basa en la
propietat que tenen alguns materials de polaritzar-se magnèticament quan
són sotmesos a un camp magnètic suficientment potent, i de mantenir aquesta
magnetització posteriorment.

Per gravar la informació en els suports magnètics cal magnetitzar en sentit nord o
en sentit sud algunes partícules de material ferromagnètic dipositades en una fina
capa damunt d’una superfície uniforme, i a tal fi es destina el capçal de gravació,
que és un petit electroimant amb els dos pols molt propers, separats per un petit
espai anomenat entreferro. Quan l’entreferro és molt a prop de la zona on es vol
gravar, es fa passar un corrent elèctric per la bobina de l’electroimant. Depenent
del sentit del corrent elèctric, el capçal magnetitzarà en sentit nord o en sentit sud
les partícules del material ferromagnètic que siguin davant de l’entreferro.

Per recuperar la informació gravada en un suport magnètic s’utilitza el capçal
de lectura, que és un capçal semblant al de gravació. Quan les partícules
magnetitzades es mouen a una distància i amb una velocitat suficients i uniformes
per davant de l’entreferro del capçal, indueixen en la bobina una tensió elèctrica
de polaritat positiva o negativa, segons el sentit del moviment i el sentit de la
polarització de les partícules, cosa que ens permet llegir la informació del suport.

Tot seguit veurem els principals tipus de dispositius magnètics:

La majoria de materials que
es poden magnetitzar són
derivats del ferro i,
normalment, se’ls anomena
ferromagnètics.

Molt sovint el mateix capçal
fa les dues funcions, la de
gravació i la de lectura
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DAT és l’acrònim anglès de
digital audio tape que
significa ‘cinta d’àudio

digital’.

Els discos magnètics...

...com la majoria dels dispositius
d’emmagatzematge magnètics

abans de poder ser utilitzats per
emmagatzemar dades han de ser
formatats, procés que consisteix

a gravar unes marques
magnètiques per sincronitzar la
posició dels diferents segments

del suport magnètic.

• Cintes magnètiques

Cartutx de streamer

Les primeres cintes magnètiques eren cintes de paper recobertes amb òxid me-
tàl·lic. Aviat es van descartar perquè eren un suport massa fràgil que es deteriorava
amb força facilitat. En l’actualitat, les cintes són de polièster, recobertes per una
cara amb materials ferromagnètics de persistència magnètica elevada. L’ús actual
de les cintes magnètiques ha quedat relegat a l’emmagatzematge de còpies de
seguretat de dades i programes, ja que no permeten accedir a la informació amb
prou rapidesa.

Cartutx de cinta DAT

La cinta magnètica és una cinta prima d’un material de suport, d’una
longitud considerable, recoberta per una de les seves cares de material
ferromagnètic.

Com que, per accedir a la informació dipositada en un punt determinat de la cinta,
cal rebobinar o avançar ràpidament en un sentit o altre fins a arribar a la posició
on es troba gravada la informació, és a dir, cal passar en seqüència per damunt del
que hi ha gravat abans, aquests dispositius han rebut el nom de dispositius d’accés
seqüencial.

Els primers sistemes que van usar cintes magnètiques ho feien en dispositius de
rodet obert. Un rodet té la cinta magnètica enrotllada, i aquesta es fa passar amb la
cara recoberta de material ferromagnètic en contacte amb els capçals de lectura i
gravació, arrossegada per un mecanisme que fa que la cinta avanci a una velocitat
uniforme. Després de llegida o gravada, la cinta s’enrotlla en un altre rodet de
recollida accionat per un motor, d’això el nom de bobina a bobina (reel-to-reel).

Les cintes que s’utilitzen en l’actualitat estan tancades dins d’un estoig, casset o
cartutx, semblant al de les cintes de càmera de vídeo. Els cartutxos més coneguts
de cintes han evolucionat des de les cintes streamer que arribaven a emmagatzemar
fins a 500 MB, amb una llargada propera als 500 m fins a les conegudes com a
cintes DAT, que, tot i el preu elevat del dispositiu de lectura-gravació, han estat
molt utilitzades en sistemes professionals.

• Discos magnètics

Els discos magnètics estan formats per una peça circular de suport recoberta,
per les dues cares, de material ferromagnètic i, atès que permeten accedir
directament a la informació, són un exemple de dispositius d’accés directe.

El disc gira solidàriament a un eix central perpendicular a les seves cares amb
una velocitat regular i la informació es grava en circumferències concèntriques
anomenades pistes que, al seu torn, es divideixen en segments qu reben el nom
de sectors. El capçal de lectura-gravació se situa en un suport que el posiciona
radialment damunt de cada una de les pistes i així es pot fer la lectura o la gravació
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de les dades. Aquest fet permet accedir directament a la informació, sempre que
es conegui la cara, la pista i el sector en què ha estat gravada.

Hi ha dos tipus de discos, els discos flexibles i els discos durs.

• Discos flexibles

En els discos flexibles, habitualment anomenats disquets, el material de suport és
una làmina prima de polièster, d’això, el nom de flexibles.

Els discos flexibles estan tancats en un estoig prim i quadrat o rectangular,
fet d’un material plàstic, que té unes ranures o finestres per les quals el disc
de polièster entra en contacte amb els capçals de lectura-gravació.

Els discos flexibles tenen un diàmetre de 8”, 51
4” –a hores d’ara en desús–, i 31

2”,
actualment amb un ús més estès. La capacitat d’emmagatzematge dels disquets
va des de 160 kb (els més antics d’una sola cara), fins a 1,44 Mb o 2,88 Mb (els
de 31

2” de doble cara i alta densitat).

• Discos durs (hard disk drive o HDD)

Disc dur i vista interior

Els discos durs són els mitjans d’emmagatzemament de dades més utilitzats com
a memòria immediata de massa i la seva capacitat actual ja està per sobre del
terabyte (Tb), amb velocitats de transferència de dades que superen 3 Gbps.

El suport d’un disc dur és una sèrie de discos metàl·lics, anomenats plats recoberts
per les dues cares de material ferromagnètic. Els discos durs porten integrats els
dispositius electrònics de control, els capçals, l’eix i el motor. Tot el conjunt es
connecta directament a uns busos específics del sistema, dels quals, actualment,
hi ha diferents interfícies estàndard: IDE/ATA, SCSI i SATA.

IDE i ATA, SCSI i SATA

IDE és l’acrònim de l’anglès integrated device electronics que significa ‘electrònica
integrada al dispositiu’; ATA és l’acrònim de l’anglès advanced technology attachment, és
a dir, dispositiu de tecnologia avançada de connexió. SCSI, acrònim de l’anglès small
computer system interface, significa ‘interfície de sistema per a petits ordenadors’; SATA és
l’acrònim de serial ATA, és a dir, dispositiu de tecnologia avançada de connexió en sèrie.

Els plats, tots apilats en el mateix eix, giren a una velocitat força elevada
tancats dins d’una carcassa hermètica. Damunt dels plats, se situen els
capçals (un per cada cara) que s’encarreguen de llegir o d’escriure en les
pistes. El conjunt de pistes del mateix radi de les diferents cares del conjunt
dels plats formen el que s’anomena cilindre i tots els capçals accedeixen
simultàniament a les diferents pistes del mateix cilindre.

Per accedir a les diferents informacions que hi ha en els discos, primer s’utilit-
zava un mètode anomenat CHS (cilinder head sector, és a dir, cilindre-capçal-
sector). Però, últimament, s’ha estès l’ús d’un sistema més senzill i controlat per

Els discos flexibles...

...es llegeixen i graven mitjançant
una disquetera (floppy disk drive
o FDD) que va connectada al
sistema per un bus específic i
incorpora el motor de gir, l’eix i
els capçals de lectura-gravació,
un per a cada cara del disquet.

Una polzada (1”) equival a
2,54 cm.
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Les dades binàries...

...s’emmagatzemen en forma de
plans i depressions, de tal

manera que, en incidir la llum
làser del capçal de lectura,

l’angle de reflexió és diferent si
es tracta d’un pla o d’una

depressió.

Els dispositius ATAPI
utilitzen ordres de control

SCSI transmeses a través
de la interfície ATA en lloc

del bus SCSI original.

La gran majoria de
dispositius gravadors de

discos òptics són, al mateix
temps, dispositius lectors.

l’electrònica del mateix disc que s’anomena LBA (logic block address, és a dir,
adreçament lògic de blocs), que consisteix a assignar un únic nombre a cada sector.
La numeració de les pistes (i dels cilindres) comença a la pista 0, que és la més
exterior.

Dispositius òptics

En els dispositius òptics, la informació s’enregistra digitalment, és a dir,
directament amb uns (1) i zeros (0), de tal manera que es pot llegir detectant
la reflexió d’un primíssim raig làser projectat a la superfície del mitjà.

Els principals suports per a dispositius òptics són:

• El disc compacte o CD

Els dispositius òptics més coneguts es basen en la tecnologia CD –compact disc o
disc compacte–, que es va desenvolupar al principi de la dècada de 1980. El CD
és un suport digital òptic utilitzat per emmagatzemar qualsevol tipus d’informació
(àudio, vídeo, documents, etc.).

CD-ROM i el seu dispositiu lector

El CD és un disc de policarbonat transparent de 12 cm de diàmetre, que té
una de les cares metal·litzada perquè reflecteixi la llum làser del capçal de
lectura. La informació està emmagatzemada en format digital en una sola
pista en espiral que s’inicia en la part més propera al centre del disc i que
té unes 45.000 voltes/cm.

El dispositiu lector de CD incorpora el capçal de lectura –que es desplaça
radialmente davant de la superficie del disc–, el sistema electrónic de lectura, el
sistema del motor i l’eix de gir del disc. Aquest dispositu lector es connecta als
mateixos busos especials del sistema que els discos durs, habitualment, en el busos
de tipus IDE/ATA compatibles amb l’ATAPI (advanced technology attachement
packet interface) específic per a aquests dispositius.

També és possible enregistrar dades en discos òptics. Per gravar aquestes dades
s’utilitzen les gravadores, que són dispositius molt semblants als dispositius
lectors, amb la diferència que, a més de disposar del làser de lectura, disposen d’un
làser modulable de més potència que permet “cremar” la pista de tal manera que es
poden formar plans i depressions a les pistes, que, posteriorment, es poden llegir
amb un dispositiu lector. Això és possible gràcies al desenvolupament de nous
materials per a la fabricació dels discos òptics que permeten fer la gravació. També
hi ha materials que, a més de poder ser gravats, permeten esborrar el contingut i
ser gravats una altra vegada.
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• Tecnologies aplicades als discos òptics

Actualment es disposa de diferents tecnologies per a discos òptics que s’utilitzen
amb els ordinadors, els CD i els DVD (digital video disc). En els CD, la capacitat
arriba fins a 700 Mb aproximadament, mentre que en els DVD la capacitat màxima
amb les tecnologies actuals per a discos de doble cara i doble capa és d’uns 16 Gb
aproximadament. A més, l’ús de les dues cares fa que aquesta capacitat es dupliqui,
i amb la utilització de dues capes de gravació per cada cara la capacitat gairebé es
torna a duplicar.

Una llista de les tecnologies dels discos òptics fins a aquest moment us resultarà
d’ajuda:

• CD-ROM (compact disc read only memory). Són els discos CD de només
lectura. Aquests discos vénen “impresos” del fabricant.

• CD-R (compact disc recordable). Són els discos CD gravables una sola
vegada.

• CD-RW (compact disc rewritable). Són els discos CD que es poden gravar,
esborrar i tornar a gravar.

• DVD-ROM. Són els discos DVD de només lectura, utilitzats per a l’enregis-
trament de productes de consum multimèdia.

• DVD-R, DVD+R. Són els formats enregistrables en format DVD.

• DVD-RW, DVD+RW, DVD-RAM. Són els formats reenregistrables en
format DVD.

• HD-DVD. És un format de disc òptic amb unes mides iguals a les dels CD
i DVD, pensat en principi per emmagatzemar vídeo en alta definició.

• Blueray. També és un format de disc òptic de nova generació amb unes
mides iguals a les dels actuals CD i DVD, també pensat, en principi,
per emmagatzemar vídeo en alta definició i dades en alta densitat. Ha
aconseguit quedar-se amb el mercat d’alta definició a costa dels HD-DVD.

Les tecnologies DVD i CD es diferencien pel fet que en la tecnología DVD
el raig làser de lectura és molt més prim, i això fa que la densitat de gravació
sigui molt més alta; a més, la compressió de dades deguda al format també
és superior.

Atès que la majoria dels sistemes de lectura i gravació de DVD també són
compatibles amb els sistemes de lectura i gravació dels CD, es pot dir que la
tecnologia del DVD està a hores d’ara desplaçant la tecnologia del CD, encara
que el CD no ha quedat, ni molt menys, obsolet.

Els formats més nous

Els HD-DVD (high definition
DVD) i els BD (blueray disc) són
una evolució d’aquesta
tecnologia. Utilitzant rajos làser
molt més prims, aconsegueixen
incrementar la densitat de
gravació i, en conseqüència, la
capacitat dels discos.
Actualment els blueray han
aconseguit dominar el mercat.
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El capçal lector
magnetoòptic és semblant
al capçal lector de CD i és

capaç de discriminar la
reflexió de la llum làser del

punt en què està llegint.

• Discos magnetoòptics

Disc magnetoòptic (MO)

També hi ha tecnologies híbrides que, per alguna raó, no han tingut una acceptació
massiva del mercat informàtic. Però, com en el cas dels discos magnetoòptics, això
no ha fet que tinguessin menys difusió.

El disc magnetoòptic(MO) és un disc òptic d’aproximadament 9 cm de
diàmetre, tancat dins un estoig de material plàstic rígid semblant al dels
disquets flexibles de 31

2” que, com ells, es llegeix i es grava amb un sistema
combinat mitjançant un dispositiu semblant a una disquetera.

En els discos MO, es grava magnèticament i es reprodueix òpticament. Les dades
es graven digitalment al disc mitjançant un recobriment de canvi de fase. El
disc s’escalfa amb un làser mentre està sota la influència d’un camp magnètic
produït pel capçal de gravació que es força semblant a un capçal de gravació-
lectura magnètica. A causa del camp magnètic i l’escalfor del làser, l’aliatge
metàl·lic de què està fet el disc en modifica l’estat de cristal·lització i, en refredar-
se ràpidament, les partícules es reorienten. En conseqüència, es modifica l’índex
de reflexió de la superfície.

Altres dispositius

En cas que es disposi de dos ordinadors diferents proveïts de dispositius de
lectura iguals o, si més no, compatibles, els sistemes d’emmagatzematge amb
suport extraïble us permeten transportar dades de l’un a l’altre, tant amb cintes
magnètiques com amb disquets, CD, DVD, MO o altres.

Però, en el mercat, hi ha altres dispositius d’emmagatzematge que permeten el
transport de dades, en els quals el sistema de lectura i d’escriptura està incorporat
en el mateix dispositiu i que, normalment, es connecten a un dels ports externs de
l’ordinador, tant si és un port SCSI, SATA, USB, paral·lel o en sèrie.

• Els discos Zip

Disc Zip i el seu dispositiu lector

Els discos Zip d’una capacitat de 100 Mb o 250 Mb es van presentar
com una alternativa als disquets d’1,44 Mb de capacitat com a element
d’emmagatzematge i transport dades.

El dispositiu de lectura-gravació és semblant a una disquetera, muntat en una
carcassa que el fa transportable juntament amb un sistema d’alimentació elèctrica
i un cable de connexió a un port de l’ordinador. Hi ha versions SCSI i per a
port paral·lel, i versions per muntar el dispositiu dins de la pròpia carcassa de
l’ordinador connectat al bus IDE-ATA o SCSI.
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• Els discos Jazz

Els discos Jazz, també d’aquesta mateixa empresa, es van presentar com els
successors dels Zip amb unes capacitats d’1 Gb o 2 Gb.

Tots dos sistemes, els discos Zip i els Jazz, es troben ja en desús a causa de la
competència dels CD-RW i els DVD-RW.

• Memòria USB (flash drive)

USB flash drive

Les tecnologies emprades en la fabricació dels xips de memòria han aconseguit
capacitats molt grans i un abaratiment de costos força important. És per això que
han sorgit els mitjans d’emmagatzematge portàtils coneguts normalment com a
clauers USB (USB flash drive).

Els USB flash drive són uns dispositius relativament petits i lleugers que no
tenen parts mecàniques, ja que estan construïts a partir de memòries de tipus flaix.
Aquests dispositius porten integrat el sistema de lectura i gravació de la memòria,
i el sistema de comunicacions, per via del port USB. La seva capacitat va des de
64 Mb fins a 8 Gb, però no es descarta que es pugui arribar força més enllà de 20
Mb amb la tecnologia actual.

La memòria flaix és una forma evolucionada de la memòria EEPROM, que
permet que múltiples posicions de memòria siguin escrites o esborrades en
una sola operació mitjançant impulsos elèctrics.

Targetes de memòria flaix i dispositiu
lector

Això representa un avantatge respecte als models anteriors, que només permeten
escriure o esborrar una cel·la cada vegada. Per aquest motiu, amb les memòries
flaix, es pot llegir i escriure a velocitats molt superiors.

• Targetes de memòria flaix

Les targetes de memòria flaix han sorgit com a dispositius d’emmagatzematge
per a aparells com càmeres de fotografia digital, reproductors de música, telèfons
mòbils i altres dispositius portàtils. A fi de llegir-enregistrar aquests tipus de
memòries en els ordinadors, hi ha dispositius lectors que permeten l’ús de diferents
tipus i models de targetes flaix.

També de la mateixa mida que les targetes flaix més grans (compact flash)
i adaptats a l’estàndard PC Card, van sorgir els microdrives, que eren uns
discos durs d’1” que emmagatzemaven fins a 1 Gb.

Els discos Zip i Jazz són
suports magnètics
semblants als disquets, amb
un format propietat de
l’empresa que en té la
patent.

En la unitat didàctica
“Informació i sistemes
informàtics” d’aquest
mateix crèdit trobareu
més informació sobre les
memòries.
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Consulteu la llista de
connectors que connecten

una CPU i els dispositius
perifèrics a “Ampliacions
de maquinari” d’aquesta

unitat formativa.

• Discos durs externs

La necessitat de transportar gran quantitat d’informació i el fet que els discos durs
actuals siguin relativament petits, lleugers i de baix consum energètic ha fet sorgir
els que s’anomenen discos durs externs o discos durs transportables.

Els discos durs externs no són res més que una carcassa que conté un disc
dur normal o un disc dur d’ordinador portàtil (que incorpora els sistemes
de control del disc dur i el sistema de comunicacions amb l’ordinador),
normalment pensat per connectar-se per un port USB, però que també es
pot connectar per un port paral·lel, un port SCSI o, fins i tot, un bus SATA.

Disc dur extern

En cas de dispositius de molt baix consum, el disc dur extern rep l’energia pel
port USB. Si no, la font d’energia pot estar integrada en la pròpia carcassa amb
bateries recarregables o bé pot estar a l’exterior del disc. En aquests dispositius,
la capacitat depèn de la capacitat del disc dur que s’ha muntat, i la velocitat de
transferència de dades depèn de les limitacions pròpies del port o del bus.

2.2 Instal·lació i configuració de perifèrics

La posada en funcionament de qualsevol tipus de perifèric implica, primer, la
seva connexió al port, ranura o sòcol corresponent i, després, la instal·lació del
programari controlador que permetrà que es comuniqui adequadament amb el
sistema operatiu instal·lat a l’equip. El resultat d’aquest procés ha de ser deixar el
dispositiu a punt perquè l’usuari pugui fer-lo servir.

Un cop es disposa del perifèric cal instal·lar-lo perquè funcioni correctament
amb l’equip triat. De la mateixa manera que Microsoft Windows, les
distribucions Linux modernes disposen d’autodetecció de maquinari.

Per instal·lar un dispositiu cal seguir una sèrie de passos:

1. Poseu l’equip en marxa en l’entorn desitjat (Windows/Linux). No endolleu
el dispositiu que voleu afegir fins que el sistema no estigui totalment en
funcionament.

2. Sigui quin sigui el dispositiu que connecteu a un port USB, l’ordinador
en detectarà la connexió, i si no disposa de controladors per a instal·lar-lo
demanarà que introduïu el disc que els contingui. Els dispositius gairebé
sempre inclouen en el seu paquet un CD en què hi ha els controladors
necessaris per funcionar en diversos sistemes operatius. Aquest és el disc
que cal introduir en aquest moment.

3. Un cop el sistema reconeix el controlador, el dispositiu ja hauria de
funcionar correctament. En alguns casos el sistema operatiu demanarà que
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es reiniciï la màquina per carregar els serveis necessaris per gestionar el nou
maquinari que ha estat afegit.

Si tots els passos s’han seguit de manera correcta, el dispositiu ja hauria de
funcionar, encara que de vegades caldrà reiniciar la màquina.

Plug-and-Play vol dir que si el sistema operatiu, el BIOS i el dispositiu
suporten la connexió en calent, i els controladors es troben inclosos en la
base de dades del sistema operatiu, només amb connectar el dispositiu a un
port USB de l’equip n’hi haurà prou per començar el procés d’instal·lació de
l’equipament.

La connexió en calent

La connexió en calent instal·la els dispositius amb molt poca o cap interacció de l’usuari. Si
el controlador no és en la base de dades del sistema operatiu, l’usuari haurà de localitzar
manualment el programari controlador abans de continuar amb la instal·lació. Tant els
sistemes Windows com els GNU/Linux ofereixen un bon suport per a la detecció en calent.
Alguns dispositius es poden connectar a l’ordinador i un cop configurats, passats uns
quants segons, ja es poden utilitzar.

Figura 2.2. Connexió d’una càmera de fotos i una impressora en un sistema
Linux Ubuntu. Els dispositius són detectats automàticament.

En la figura 2.2 podeu veure què passa quan en un equip amb el sistema operatiu
Ubuntu instal·lat es connecta un dispositiu perifèric, en aquest cas una càmara
de fotos i una impressora multifunció. El sistema detecta automàticament els
controladors apropiats i ofereix a l’usuari la possibilitat d’utilitzar un programari
adequat.

En el cas de la càmara de fotos, per exemple, podeu fer servir el programari F-Spot
per importar i classificar les fotografies en el vostre equip. En alguns casos, però,
pot ser necessari dur a terme algun tipus de configuració del dispositiu.

La impressora, l’escàner, la
càmara digital, els
reproductors multimèdia
portables o els llapis de
memòria també són
perifèrics.
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Consulteu els recursos de
contingut del web del
mòdul les pàgines de

controladors dels
sistemes Windows i

GNU/Linux.

Els controladors de
dispositiu comuniquen el
sistema operatiu amb el

maquinari.

En el sistema operatiu
Windows, un controlador de

dispositiu normalment té
una extensió dll o exe. En el
cas dels dispositius virtuals

l’extensió és vxd.

2.2.1 Controladors de dispositiu

Els sistemes operatius tenen la capacitat d’ampliar les seves funcionalitats en
consonància amb els canvis del maquinari associat al seu equip. Per a això
necessiten un programari específic que rep el nom de controlador de dispositiu,
l’esquema de funcionament del qual podeu trobar en la figura 2.3.

Un controlador de dispositiu (driver) és un programa que permet que un
sistema operatiu utilitzi un tipus determinat de dispositiu connectat a un
equip. Hi ha controladors per a impressores, pantalles i unitats òptiques
entre d’altres.

Figura 2.3. Funcionament dels controladors de dispositiu

Controladors en el Windows

En el moment de comprar i instal·lar un sistema operatiu comprovareu que la major
part de dispositius són detectats automàticament, i és així perquè els sistemes
operatius porten un gran nombre de controladors integrats.

Tot i això, si es vol instal·lar algun dispositiu molt nou o bé, al contrari, un que ja té
una certa edat, s’ha d’instal·lar manualment el controlador de dispositiu, que serà
l’encarregat de convertir les instruccions d’entrada-sortida del sistema operatiu en
missatges que el dispositiu és capaç d’entendre.

Els fabricants de components perifèrics inclouen en la pràctica totalitat dels
casos, juntament amb el dispositiu, el CD amb els controladors per a diverses
versions del Windows, encara que no sempre serà la versió més actualitzada.

Algunes ampliacions com, per exemple, una impressora o un escàner, inclouen
en el CD del fabricant, a més del controlador pròpiament dit, altres programes de
gestió del dispositiu o d’utilitat. Aquests programes no són estrictament necessaris
i en cas d’instal·lar-los es poden retirar més endavant sense que aquest fet afecti el
funcionament del dispositiu.
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Cerca de controladors GNU-Linux

El ventall de perifèrics que no són detectats automàticament en un entorn GNU/-
Linux pot anar des d’una enregistradora de cintes fins a un model determinat
d’impressora, tot passant per qualsevol dispositiu no connectable en calent. En
aquests casos caldrà buscar-ne els controladors, ja que el fabricant rarament els
inclou en els CD del producte.

Un dispositiu perifèric s’ha d’instal·lar tenint en compte la distribució
GNU/Linux amb què es treballa. Així, hi ha diferents controladors per al
Red Hat, SUSE, Linspire i Debian o els seus derivats, com ara l’Ubuntu,
entre d’altres. En el cas de la distribució Ubuntu, atès que el nucli
del sistema operatiu deriva del Debian, podeu utilitzar els controladors
d’aquesta distribució.

• Interfície de suport d’impressores en entorn UNIX-Linux

En el cas d’un dels perifèrics més utilitzats universalment –la impressora–, podeu
utilitzar el sistema d’impressió comú CUPS que integra en un mateix paquet de
programari el suport per a infinitat d’impressores en entorn UNIX-Linux.

El common UNIX printing system (CUPS o sistema d’impressió comú de
UNIX) és un mètode d’impressió modular per a sistemes operatius de
tipus UNIX que permet que un ordinador actuï com a servidor d’impressió,
acceptant tasques d’impressió d’equips clients i enviant-les al servidor
d’impressió adequat.

CUPS és programari lliure i hi ha diverses interfícies d’usuari a diferents platafor-
mes que permeten configurar-lo. Algunes són:

• El GNOME CUPS Manager es pot utilitzar per afegir noves impressores,
i per administrar les impressores CUPS i les seves cues. Hi ha altres
aplicacions (de terceres parts) per administrar les impressions, com ara
GtkPSproc.

• KDEPrint, per a KDE, és un entorn que conté diverses eines d’interfícies
gràfiques d’usuaris que actua com un front-end de CUPS i permet l’admi-
nistració d’impressores, cues d’impressió i treballs. Inclou un assistent per
afegir noves impressores, entre altres característiques.

• L’entorn CUPS també disposa de la possibilitat de ser configurat des d’una
interfície web.

L’ordre lsmod del
GNU/Linux permet conèixer
els dispositius carregats en
memòria en un moment
donat. Les dependències es
poden consultar mitjançant
l’ordre depmod.

En la pàgina del
maquinari suportat per la
distribució GNU-Linux a
Internet, trobareu indicats
els dispositius segons les
seves funcionalitats.

El 12 de juliol de 2007,
Apple Computer va anunciar
la compra feta el febrer
d’aquell any del Common
UNIX Printing System. Des
del Linux fins al mateix OSX
d’Apple depenen de la
biblioteca CUPS per
imprimir.

Instal·lar una impressora
PDF

Si bé en l’Ubuntu i el
GNU/Linux en general molts
programes porten la modalitat
d’exportar en format PDF (per
exemple, OpenOffice.org), n’hi
ha d’altres que no, però es pot
crear una impressora que permeti
exportar a PDF des de qualsevol
aplicació que pugui imprimir.

Impressores compatibles
amb l’Ubuntu

Gran part de les impressores més
populars, de diferents fabricants
com HP, Epson, Canon, etc,
funcionen en Ubuntu, unes
millor que d’altres. En cas de
dubtes o si penseu en adquirir
una impressora nova vegeu la
llista actualitzada (en anglès) que
facilita la LinuxPrinting.org.
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De la interfície d’escàner
universal SANE ja s’han

desenvolupat, o bé s’estan
desenvolupant, ports per a
MacOS X, OS/2 i Microsoft

Windows.

Exemple d’instal·lació d’una impressora en l’Ubuntu

Els passos següents mostren com s’instal·la una impressora en l’Ubuntu, mitjançant
l’assistent inclòs en el sistema.

1. Adreceu-vos a Sistema\Administració\Impressores per obrir l’Administrador d’Impressores del
GNOME.

2. Un cop en l’Administrador, assegureu-vos que la impressora està engegada i connectada a
l’ordinador correctament (consulteu el manual en cas de dubte). Feu doble clic en la icona
Impressora nova per començar l’assistent per afegir noves impressores en Ubuntu. L’assistent
cercarà automàticament impressores connectades a l’equip i si les troba les mostrarà en una
llista. Si detecta diversos possibles models seleccioneu el corresponent i seguiu l’assistent, i
feu el mateix si detecta el model correcte.

3. En aquest punt, si la impressora no és detectada per l’assistent, haureu d’indicar el port de
connexió que utilitza (habitualment, USB) i seleccionar el fabricant i model manualment. Per
això, activeu la casella Utilitzeu una altra impressora, especifiqueu un port, seleccioneu en el
menú desplegable el port al qual està connectada la vostra impressora i feu doble clic en el
botó Endavant. Es poden descarregar nous controladors des de fonts de programari fiables.

4. Seleccioneu el controlador que vulgueu fer servir per a la impressora, per defecte utilitzeu el
recomanat per l’assistent i continueu endavant.

5. Per acabar, editeu la informació que vulgueu que aparegui per descriure la impressora: nom,
descripció (opcional) i on és (opcional). Feu clic en el botó Aplicar per desar la configuració
de la impressora i, si tot és correcte, ja la podreu utilitzar.

• Interfície de suport d’escàners en entorn UNIX-Linux

De la mateixa manera que en el cas de les impressores, els escàners en entorn
UNIX-Linux disposen d’una interfície per donar suport a un gran nombre d’escà-
ners, és l’anomenada SANE.

SANE –acrònim de l’anglès scanner access now easy, accés a escàner
ara fàcil– és una interfície de programació d’aplicacions (API) que facilita
un accés estandarditzat a qualsevol escàner d’imatges en mapa de bits de
maquinari, com són els escàners de taula, els escàners de mà i les càmeres
de vídeo entre d’altres.

La importància de la interfície universal SANE rau en el fet que permet l’escriptura
d’un sol controlador per a cada tipus de dispositiu d’adquisició d’imatges en lloc
d’un per a cada dispositiu i aplicació. Amb SANE, totes les aplicacions poden
accedir al mateix controlador i, per tant, encara que es creïn aplicacions noves o
s’actualitzin no caldrà crear controladors nous per a cada una.

2.2.2 Configuració de dispositius

Quan s’instal·la un dispositiu de tipus Plug and Play, el sistema operatiu és
l’encarregat de configurar-lo, pràcticament, de manera automàtica. En cas
que el dispositiu no sigui detectat automàticament o requireixi algun tipus de
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configuració, s’haurà d’accedir a les eines incloses en cada sistema operatiu per
fer aquestes tasques administratives.

Tot seguit es descriurà el procès que se segueix en sistemes operatius Microsoft
Windows i GNU/Linux, amb les eines incloses en cada cas.

Configuració de dispositius en el Windows

A més de les eines que pugui incloure cada fabricant amb els controladors del
dispositiu, el sistema Windows inclou eines de sistema que permeten accedir a
tots els dispositius connectats i a la seva configuració.

L’administrador de dispositius del Windows és una eina que permet
comprovar gràficament el maquinari que hi ha instal·lat en la màquina i
actualitzar-ne els controladors.

Les funcions principals d’aquesta eina són solucionar problemes de dispositius,
veure detalls dels controladors, actualitzar controladors, inhabilitar o desinstal·lar
dispositius i canviar els recursos assignats als diferents dispositius.

Seleccionar un dispositiu amb el Windows

Per seleccionar un dispositiu cal, un cop en la consola Mi PC del Windows, prémer el botó
dret, i seleccionar l’opció Administrar. Després, cal escollir l’opció Herramientas del sistema
i, a continuació, l’opció Administrador de dispositivos i seleccionar el tipus de dispositiu.
Després, l’opció Propiedades us mostra diferents opción per a cada dispositiu.

Les opcions més comunes per a dispositius en el menú Propiedades del Windows
són:

• General. Especifica el tipus de dispositiu, la ubicació i l’estat per saber
si funciona correctament. En cas que mostri un missatge d’error, s’ha
de seleccionar el solucionador de problemes, i anirà indicant els diferents
passos a seguir per determinar el problema i la possible solució. També
permet inhabilitar el dispositiu.

• Controlador. Permet veure els arxius del controlador, actualitzar-los,
tornar a una versió anterior o bé desinstal·lar el controlador. En cas que
el dispositiu no funcioni bé del tot, possibilita actualitzar el controlador.

• Recursos. Segons els tipus de dispositius, permet canviar l’estat de
configuració automàtica i configurar-lo manualment. També mostra una
llista de dispositius en conflicte. Hi ha quatre tipus principals de recursos
que s’hi assignen: número d’interrupció (IRQ); adreces de ports d’entrada i
sortida (E/S); canals d’accés directe a memòria (DMA), i intervals d’adreces
de memòria (figura 2.4).

• Dispositius i recursos assignats. Per trobar una llista dels dispositius i
recursos assignats en l’Administrador de dispositius, heu d’anar al menú
Visualitza i, des d’allà, triar la manera de visualitzar-los.

Cal estar segurs que la
configuració de recursos
que es vol aplicar és la
correcta, perquè, en cas
contrari, la màquina podria
deixar de funcionar
correctament.
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Quan al costat d’un
dispositiu apareix un símbol
d’interrogació de color groc

? us indica que el dispositiu
no funciona correctament.

Conflicte d’assignació

A cada dispositiu pertoca un dels
quatre tipus principals de

recursos. Si s’assigna el mateix
recurs a diferents dispositius, hi

pot haver conflicte. Poques
vegades cal configurar els

dispositius manualment, i abans
de fer res cal pensar-ho bé.

• Dispositius segons els tipus de dispositiu. En aquest cas, els dispositius
es mostren classificats segons els diferents perifèrics; per exemple: monitor,
adaptador de xarxa i altres. Vegeu-ne una mostra en la figura 2.5.

• Dispositius segons el tipus de connexió. Mostren els dispositius segons
el tipus de connexió a l’equip. Hi apareix la llista de dispositius amb el
maquinari a què estan connectats, com podeu veure en la figura 2.6.

• Recursos segons el tipus de connexió. Mostren l’estat de tots els recursos
assignats en funció del tipus de dispositiu que utilitzen.

• Recursos per tipus. Mostren l’estat de tots els recursos assignats en
funció del tipus de dispositiu que utilitzen. Els recursos són canals d’accés
directe a memòria (DMA), ports d’entrada-sortida, adreces de memòria i
interrupcions (IRQ).

Figura 2.4. Detall de l’interval de memòria d’un dispositiu

Figura 2.5. Classificació per tipus de dispositiu
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Figura 2.6. Classificació segons el tipus de connexió

Codis d’error de l’administrador de dispositius

L’administrador de dispositius mostra una sèrie de codis d’error que indiquen de
quin tipus són. La taula 2.1 destaca els codis principals amb les possibles maneres
de solucionar els errors.

Taula 2.1. Codis d’error i possibles solucions

Codi error Descripció Solució

Codi 1 El dispositiu no està configurat de
maneracorrecta

Actualitzar els controladors.
Utilitzar l’assistent

Codi 3 Controlador danyat, o bé es
disposa de pocs recursos

Desinstal·lar el controlador i tornar
a instal·lar Utilitzar l’assistent.
Comprovar memòria

Codi 18 Reinstal·lar els controladors Desinstal·lar. Utilitzar l’assistent

Codi 22 El dispositiu està desactivat Habilitar el dispositiu

Codi 37 Windows no pot inicialitzar el
controlador de dispositiu

Desinstal·lar el controlador i
tornar-lo a instal·lar o
actualitzar-lo

Codi 44 Una aplicació o servei ha apagat
aquest dispositiu.

Reiniciar l’equip

Configuració de dispositius en el GNU/Linux

La configuració de dispositius és un dels processos que tradicionalment han donat
al GNU/Linux la fama de ser un sistema per a experts. Tots els dispositius (alhora
que els serveis que dóna el sistema operatiu) es poden configurar mitjançant
l’edició de fitxers de text que marquen la configuració i el funcionament dels
dispositius, i que es troben emmagatzemats en determinades carpetes del sistema.

En cas que algun dispositiu
no funcioni automàticament,
podeu demanar ajuda a
diversos forums i wikis de la
comunitat corresponents a
la vostra distribució
GNU/Linux.
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Algunes ordres en el
GNU/Linux per veure la

configuració de maquinari
són lshw, lspci o lsusb

Els sistemes GNU/Linux utilitzen sistemes gestors de paquets per a la
instal·lació i configuració del sistema. Aquests gestors són una col lecció
d’eines que serveixen per automatitzar el procés d’instal lació, actualització,
configuració i eliminació de paquets de programari. Alguns dels paquets
més utilitzats són RPM (Fedora, Red Hat, SUSE) o DEB (Debian, Ubuntu).
La major part d’aquests gestors de paquets es poden utilitzar mitjançant una
interfície gràfica.

Malgrat això, l’esforç per automatizar i simplificar aquest procés amb el propòsit
d’arribar també a l’usuari no expert, ha permès simplificar cada cop més aquest
procés fins a fer-lo molt similar al que un usuari del Microsoft Windows pot estar
acostumat.

En primer lloc, molts dispositius seran detectats automàticament i tret que es
vulgui fer algun canvi en el seu funcionament no serà necessari fer modificacions
en la configuració. El fet que alguns fabricants (Dell, Asus, HP i altres) hagin
començat a oferir ordinadors amb el Linux preinstal·lat ha facilitat encara més
aquesta tendència.

Eines per configurar dispositius en el GNU/Linux

Atenent sempre a la distribució utilitzada, es poden trobar diverses eines que
simplifiquen el procés de configuració i/o el de consulta de la configuració en
el GNU/Linux, a l’estil de l’administrador de dispositius del Windows.

Algunes d’aquestes eines són YaST a SUSE, Control Center a Mandriva,
Synaptic en distribucions basades en Debian o HardInfo, instal·lable a
diversos sistemes.

Figura 2.7. El gestor de paquets Synaptic

Synaptic permet instal·lar tant programes com controladors de dispositius. En la imatge, paquet corresponent al controlador per a
impressores HP
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Les eines basades en consola d’ordres de codi lliure són:

• Advanced Packaging Tool (APT), l’eina avançada d’empaquetatge, és un
sistema de gestió de paquets creat pel projecte Debian. APT simplifica
en gran mesura la instal·lació i eliminació de programes en els sistemes
GNU/Linux.

• Yellow Dog Updater, Modified (YUM) és una eina de gestió de paquets per a
sistemes GNU/Linux basats en RPM. Fedora, CentOS o Red Hat l’utilitzen.

• Yet another Setup Tool (YaST) és una eina de configuració i instal·lació del
sistema operatiu a partir de paquets RPM utilitzada en la distribució Linux
openSUSE, i en les distribucions comercials de Novell. Disposa d’eines
que poden configurar molts aspectes del sistema. YaST2 és una eina per a
l’administració i el manteniment d’una instal·lació de SUSE Linux. Entre
altres coses, permet als administradors instal·lar programari i maquinari, i
crear xarxes i servidors.

• Control Center de Mandriva permet als usuaris configurar la majoria dels
components del sistema en una interfície molt senzilla. Es compon de diver-
sos mòduls organitzats en pestanyes però també utilitzables autònomament.
L’usuari (administrador) pot canviar la configuració del nucli del sistema
Mandriva Linux i els canvis poden afectar a tots els diferents usuaris de la
màquina.

• HardInfo és una eina d’informació i de benchmarking per al GNU/Linux.
Permet obtenir informació sobre el maquinari de l’ordinador. Genera
informes en HTML o en text net.

• Synaptic és un programa informàtic amb interfície gràfica (figura 2.7) per al
sistema de gestió de paquets del Debian GNU/Linux. Generalment s’utilitza
Synaptic en sistemes basats en paquets .deb, però també es pot utilitzar en
sistemes basats en paquets .rpm.

• El Centre de Programari d’Ubuntu (Ubuntu Software Center) és també un
programa informàtic que ofereix una interfície gràfica a l’eina Advanced
Packaging Tool. Es pot utilitzar per instal·lar i desinstal·lar paquets i
repositoris de programari.

2.3 Manteniment i neteja de perifèrics

L’interior del PC ha d’estar lliure de
borrissol.

El manteniment dels perifèrics en bon estat de neteja i ordre ajudarà a una vida útil
més llarga i a un bon rendiment mentre duri. Per fer aquestes tasques de manera
efectiva, pràctica i sense riscos, cal seguir unes normes bàsiques genèriques per a
tots els dispositius que ens ajudaran a aconseguir-ho.

• Desconnexió dels cables externs. Desconnectar aquests cables és el primer
que cal fer abans de començar a netejar el dispositiu. Cal que desconnecteu

Eines com YaST i Control
Center permeten una
configuració totalment
basada en una interfície
gràfica, mentre que altres
com HardInfo es limiten a
posar en una llista tota la
informació de maquinari del
sistema.

Si consulteu els recursos
de contingut del web del
mòdul, trobareu l’enllaç a
la pàgina amb informació
sobre dispositius en
entorn GNU/Linux i el seu
manteniment.
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el cable d’entrada d’energia elèctrica i també tots els aparells o perifèrics
que hi ha connectats a l’equip. Compte quan torneu a connectar els
cables i dispositius, ja que es poden haber produït ruptures o, fins i tot, el
desprendiment d’ancoratges i cargols dels connectors del PC.

• Neteja de l’interior del PC. Per retirar la pols es recomana utilitzar un
aparell bufador-aspirador que sigui capaç de llançar un corrent d’aire fort.
Podeu trobar a la venda esprais d’aire a pressió. Si utilitzeu una aspiradora
heu de netejar primer l’equip amb una brotxa o pinzell per ajudar en la neteja
de borra (combinació de pols i greix o pols i humitat) tenint cura de no
fer malbé els components o afluixar cables en el procés. De fet és la font
d’alimentació de l’ordinador la que reté més pols, per la qual cosa cal netejar
amb aire comprimit les reixetes com també la cavitat de l’extractor d’aire o
ventilador.

• Neteja de la superfície exterior del PC i perifèrics. Normalment són
metàl·liques pintades i plàstiques. Es recomana utilitzar una tela humitejada
en sabó líquid (ja que els equips informàtics usualment s’embruten a causa
de la pols ambiental, els fums, les partícules i el contacte amb les mans dels
usuaris). No és recomenable fer servir dissolvents o alcohol de netejar a
les cobertes, carcasses o gabinets de PC i perifèrics degut a la seva acció
abrasiva i dissolvent.

Per netejar cal utilitzar draps i baietes.

Sempre que es fan feines de neteja, cal revisar els connectors interns i externs
del PC (punts on s’endollen cables o connecten dispositius) un cop s’ha
acabat el procès per assegurar-se de que no estan fluixos, perquè es poden
haver mogut. El mateix procediment és aplicable a les plaques o targetes
afegides i els mòduls de memòria RAM (ja que si estan mal connectats poden
produir errors, bloqueig o fins i tot reinicis del PC).

2.3.1 Manteniment de perifèrics d’entrada

Els perifèrics d’entrada són els més exposats a la brutícia, ja que són accionats
directament per l’usuari. És habitual que caiguin molles de pa a un teclat, o que
un escàner tingui taques a la superfície dels papers, o que el ratolí no funcioni bé
a causa també a la brutícia acumulada.

Els perifèrics d’entrada són els dispositius que permeten introduir dades
exteriors en l’ordinador a fi de ser tractades amb posterioritat per la CPU.
Aquestes dades poden provenir de diferents fonts, de les quals la principal es
l’ésser humà.

Per tant, és aconsellable fer-ne un manteniment periòdic que asseguri un funcio-
nament adequat i unes condicions de treball higièniques.
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Teclat

El manteniment preventiu que es fa a un teclat consisteix bàsicament a netejar-ne
l’exterior, ja que aquest acumula força brutícia produïda pels usuaris i el medi
ambient.

Figura 2.8. Netegeu les tecles amb una esponja humida i,
l’espai de separació entre elles, amb una brotxa o pinzell.

La neteja exterior del teclat comporta treure tots els cossos estranys que s’hi puguin
trobar. Però, en ocupar-se del seu manteniment, convé seguir aquest passos:

Els teclats de membrana són més
fàcils de netejar.

• S’ha de verificar que l’equip estigui apagat i a ser el possible desconnectat.

• Traieu la pols del teclat amb la brotxa fins que no es vegi cap resta de pols o
borrissol. Si fos necessari, per a una millor neteja, utilitzeu un compressor
o secador de cabell.

• Podeu utilitzar un compost especial per a aquest propòsit, generalment en
forma de crema. També hi ha escumes o esprais que permeten netejar les
tecles sense que es produeixi humitat en el teclat, cosa que podria causar-hi
curtcircuits.

• Passeu l’esponja sobre la superfície retirant la brutícia i, si escau, l’excedent
de producte netejador (figura 2.8).

• Utilitzeu un drap sec de cotó per finalitzar la neteja del teclat i absorbir les
restes d’humitat.

El manteniment interior el teclat requereix uns coneixements i habilitats més
especialitzades, ja que haureu d’obrir i desmuntar el dispositiu i tornar-lo a muntar
correctament un cop net.

Si es vol netejar a fons el teclat, heu de retirar-ne la carcassa amb cura, tot fixant-
vos bé en la manera en què està muntada, ja que és una cosa que varia notablement
d’una marca a una altra. A més, cal tenir molta cura amb les tecles, perquè
cadascuna té el seu lloc i els seus mecanismes de tancament.

Una neteja ràpida del teclat
passa simplement per
girar-lo cap per avall i
passar un aspirador, brotxa
o un pinzell entre les tecles
per retirar la pols i els
cossos estranys.
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Els escàners amb
alimentador de fulls...

...no es poden netejar per dins
amb tanta facilitat com els de

taula, que a més permeten
escanejar llibres o altres suports

amb volum.

Escàner

Un escàner Fujitsu 5100 amb
alimentador de fulls

L’escàner s’ha de netejar i recalibrar si a les còpies, els faxos enviats o els
documents escanejats s’aprecien línies blanques o negres. De no fer-ho així,
la qualitat dels documents escanejats decreixerà amb el temps.

Per fer aquesta neteja necessitareu:

• Dos draps sense borrissol

• líquid de netjar els vidres

• Mocador humit

Hi ha alguns consells que cal tenir en compte. Netegeu només les superfícies i el
vidre per fora. No netegeu l’escàner per sota del vidre, ja que hi ha perill de generar
problemes elèctrics. En tot cas és preferible consultar el servei de reparacions
autoritzat pel proveïdor. No apliqueu productes abrasius, ni acetona o tetraclorur
de carboni o alcohol isopropílic sobre el vidre de l’escàner, ja que es podria fer
malbé.

Com en la resta de casos de neteja i manteniment que heu vist, hi ha alguns passos
que convé seguir. En el cas de l’escàner són:

• Desendolleu l’escàner de l’endoll elèctric i, després, del PC.

• Si l’escàner encara és calent perquè s’ha fet servir, deixeu-lo refredar el
temps suficient.

• Obriu la porta d’accès als documents.

• Si la franja blanca llarga (a la part de dins de la porta d’accés als documents)
és bruta, netegeu-la amb un drap de cotó. Si després de fer-ho, encara hi
queda brutícia, utilitzeu un drap de cotó humitejat amb alcohol isopropílic
per netejar suaument la franja. Si feu servir alcohol, apliqueu sempre una
quantitat molt petita. L’exposició de les peces internes al degoteig d’alcohol
pot causar danys.

• Si la franja llarga de vidre oposada a la franja llarga blanca és bruta, netegeu-
la amb un drap de cotó sec (figura 2.9). Si hi quedès brutícia, també
podeu utilitzar un drap de cotó humitejat amb una petita quantitat d’alcohol
isopropílic per netejar el vidre amb suavitat. Recordeu que heu d’aplicar el
líquid netejador al drap i no al vidre.

• No toqueu el vidre. Sequeu el vidre utilitzant un drap que no deixi anar
pelussa i que estigui ben sec.

• Netegeu els rodets bruts amb un drap que no deixi fils (com els draps de
netejar els vidres de les ulleres) humitejat amb una petita quantitat d’aigua.
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• Si el suport de pressió i el coixinet estan bruts, netegeu-los amb un drap
humitejat amb una mica d’aigua que no deixi anar fils.

• El vidre s’ha de netejar amb un drap suau que no deixi anar borrissol i un
líquid netejador suau de vidres.

• Netegeu amb suavitat la coberta externa fent servir un drap humit que no
deixi fils com els que heu fet servir per treure la pols o les partícules
acumulades.

• Eixugueu l’escàner amb un drap que no deixi anar borrissol ni fils.

• Espereu fins que tot quedi ben eixut i després tanqueu la porta d’accés de la
safata de documents.

• La part exterior de l’escàner la podeu netejar amb un drap humit.

Productes de neteja

Figura 2.9. Per netejar la safata de documents heu d’obrir-ne la
porta d’accés.

Eviteu l’ús de productes comercials per a la neteja de vidre perquè poden contenir
abrasius que ratllen la superfície i no feu servir cera, ja que pot deixar taques.

Reviseu també periòdicament la pàgina que el fabricant té a Internet. Hi
podeu trobar actualitzacions dels drivers que contenen reparacions per a
petits errors del programari original i optimitzar el rendiment del vostre
escàner.

Consells per a un bon escanejat

A més del manteniment adequat, altres factors poden assegurar escanejats d’alta qualitat:

• Abans d’escanejar, descarteu tots els elements innecessaris, com grapes i clips. Poden travar
l’escàner i provocar danys, embussos del paper o mala qualitat.

• Quan es tracti d’escanejar múltiples documents, primer ventileu el paper. És fàcil que els fulls
de paper s’enganxin i provoquin una doble alimentació.

• Feu especial atenció als elements de dimensions no estàndard. Escanegeu-los sempre per
separat si són d’amplades diferents (generalment, els escàners poden gestionar elements de
diferents longituds).
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Els ratolins òptics, que fan
servir llum làser, no

requereixen la neteja de
l’interior. En cas d’avaria
probablement haureu de

substituir el perifèric.

Perifèrics de sortida...

...són els que reben informació
que és processada per la CPU i la

reprodueixen perquè sigui
perceptible per l’usuari.

No obriu el monitor per
netejar-lo per dins, ja que

podríeu danyar els
components electrònics i

perdre la garantia del
fabricant.

• Per elements petits com talons, penseu en la possibilitat de fotocopiar abans de l’escaneig o
d’afegir l’element al full de paper de mida estàndard. Si us cal un adhesiu, feu servir una cinta
amb superfície rugosa (la cinta de cel·lofana llisca i pot causar problemes).

• No feu servir mai cola.

Ratolí

Si l’acumulació de brutícia fa que el ratolí no respongui a moviments suaus, es
queda enganxat o funciona a salts cal netejar-lo. No es requereixen eines especials
per netejar un ratolí i no cal gaire temps.

El ratolí tradicional (de boleta) és un element recol·lector de pols i brutícia.
La boleta arrossega contínuament la pols i partícules petites de la superfície
on es desplaça, i es van acumulant als rodets de l’interior, la qual cosa
n’altera el coeficient de fricció.

El ratolí es pot obrir fent girar la peça que sosté la boleta, en el sentit que indica la
fletxa (si no hi ha fletxa proveu en tots dos sentits). Quan retireu la boleta podreu
observar dos cilindres col·locats en angle recte, on se sol acumular la brutícia.
Aquestes peces s’han de netejar, traient amb l’ungla o un tornavís petit la crosta
de brutícia que de vegades és molt compactada i està adherida. No feu servir
dissolvents ni aigua. Gireu gradualment les peces mentre es va desprenent la
brutícia i bufeu perquè surti de la cavitat.

Un cop net, reinstal·leu els components. En condicions normals el ratolí tornarà a
funcionar, però si continua fallant després del manteniment, o un dels seus botons
no respon, o és queda enganxat, caldrà substituir-lo per un de nou.

2.3.2 Manteniment de perifèrics de sortida

Els perifèrics de sortida han de funcionar correctament perquè l’usuari tingui la
sensació que l’ordinador es troba en perfecte estat. Pot ser que tot el sistema
funcioni perfectament però si no hi ha tinta a la impressora la impressió serà
que l’ordinador no va bé. D’altra banda, si el monitor està brut podem continuar
treballant, però segur que la vista se’ns pot arribar a ressentir. Tot seguit
trobareu descrits alguns exemples de perifèrics de sortida i la manera de fer-ne
el manteniment.

Neteja del monitor

Cal que repasseu periòdicament el monitor per veure si hi ha gaire brutícia i pols
acumulades. Assegureu-vos de comprovar que no hi ha pols o brutícia als orificis
de ventilació del monitor ni a la pantalla. Si observeu que la carcassa del monitor
ha acumulat pols i brutícia, i heu de netejar-la, mireu de seguir aquests passos:
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L’aplicació correcta d’alcohol per
netejar

• Utilitzeu un drap humit amb aigua tèbia per netejar el monitor.

• Si hi ha restes d’adhesiu, utilitzeu alcohol isopropílic o alcohol desinfectant
i un drap per eliminar els residus.

• Utilitzeu un drap net i sec per assecar-lo.

• Netegeu els orificis de ventilació del monitor. Aquests permeten que
l’aire circuli a través del PC i d’aquesta manera el mantenen refrigerat.
L’acumulació de brutícia dins d’aquests ventiladors impedeix el procés de
refrigeració.

• Si no n’hi ha prou de bufar als orificis, utilitzeu una aspiradora portàtil per
xuclar la pols i la brutícia.

• Netegeu la pantalla del monitor utilitzant un drap net i sec (figura 2.10).

• Per a una neteja més profunda, utilitzeu un netejador de pantalla antiestàtic
i un drap net. Les botigues de consumibles d’informàtica en línia venen
baietes de neteja de pantalla antiestàtiques molt bé de preu.

Figura 2.10. Vigileu de no ratllar la pantalla quan la netegeu.

Manteniment de la impressora

En general, i com en qualsevol altre dispositiu, s’ha de procurar que estigui neta
de pols i brutícia. Per a això només ens cal una brotxa, un drap i una mica de temps
i paciència. Si és molta la brutícia acumulada podeu utilitzar una mica d’alcohol
(aplicant-lo sempre al drap, mai directament, i sempre després d’haver eliminat
tota la pols) i després eixugar-la sempre.

Els materials de manteniment i neteja de la impressora són aquests:

• Una brotxa o paletina d’uns 3 cm.

• Un parell de draps de cotó.

Comproveu si el vostre
monitor té píxels morts
amb el programa indicat
en els recursos de
contingut del web del
mòdul.

El manteniment de la
impressora implica la neteja
i substitució dels
consumibles, és a dir, els
cartutxos o tòners de tinta.
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Una bona idea...

...és apagar la impressora o
l’escàner quan no es facin servir
o a l’hora d’engegar el sistema,
ja que cada cop que ho fem es
comunica amb l’ordinador i es

realineen els capçals d’impressió.
I això pot fer disminuir el temps

de vida de l’aparell.

Un bon manteniment és una
garantía per evitar

l’acumulació de greix a les
impressores i escàners, ja
que pot ocasionar avaries

greus.

Vigilar els nivells de tinta
de la impressora

Si bé no hi ha cap mètode
universal per comprovar els

nivells de tinta, sempre resulta
d’utilitat consultar el manual de

la impressora. En general, per
obtenir informació sobre com

s’instal·la, usar-la o
solucionar-ne els problemes,

consulteu el lloc web del
fabricant.

Quan un tòner...

...imprimeix amb ratlles en blanc
podeu donar-hi una mica més de

vida traient-lo i sacsejant-lo
enèrgicament per repartir la tinta

que hi queda.

En els recursos de
contingut del web del

mòdul, consulteu el
programa d’aprenentatge
amb fotografies sobre la

manera de canviar els
cartuxos d’una impressora

d’injecció.

• Una mica d’alcohol (el millor és l’alcohol de neteja o el de cremar).

• Una mica de greix amb base de grafit (el podem trobar en botigues
d’electrònica).

• És convenient un pot d’aire comprimit.

En les impressores d’injecció de tinta més usuals, el manteniment de l’usuari és
simple i es limita a mantenir ben lubricat l’eix per on llisca el suport dels cartutxos
de tinta, retirant si escau el greix vell en els carrils que suporten el lliscament del
cartutx i assegurant-se que la banda transmissora del moviment al capçal queda
neta de greix o tinta.

En algunes impressores d’injecció de tinta o segons el seu estat, pot ser necessari
netejar els mecanismes que arrosseguen el paper a causa de l’acumulació de les
partícules de paper i pols a la superfície.

La pols acumulada a l’interior es pot expulsar mitjançant un assecador de cabells
o un aspirador de mà (figura 2.11).

En casos de brutícia extrema i greix (com, per exemple, impressores de cuina
a restaurants), podeu netejar l’exterior amb una mica de desgreixador (sempre
aplicant-lo sobre el drap, mai directament a la impressora), passant posteriorment
un drap humit i, per acabar, deixar-lo ben eixut. Si bé pot causar danys a les parts
de plàstic –com ara la pèrdua de brillantor i dels logotips impresos–, del que es
tracta sobretot és d’eliminar el greix acumulat, que sempre és el més perjudicial.

Figura 2.11. Podeu ajudar-vos d’un assecador per treure la pols
i partícules acumulades.

La resta del manteniment no té a veure amb la neteja sinó amb la reposició
de consumibles (cartutxos de tinta). Si la impressora produeix còpies borroses,
tènues o incompletes, pot ser que tingui poca tinta. Cal comprovar els nivells
de tinta de la impressora. Si sospiteu que una impressora té poca tinta, és
recomanable que imprimiu una pàgina de prova abans d’intentar imprimir alguna
cosa.
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Si no imprimeix en negre o altres colors (o si no imprimeix en absolut), pot ser que
la impressora no tingui tinta, s’hagi de netejar o tingui un problema de maquinari
o controlador. Per obtenir més ajuda, vegeu la informació que acompanya la
impressora o aneu al lloc web del fabricant.

Un cop heu esbrinat que la impressora no té prou tinta per imprimir amb la qualitat
necessària, cal canviar-ne el cartutx o el tòner. Tampoc hi ha un mètode universal
per canviar cartutxos de tinta o tòners, sinó que per saber quins cartutxos s’han
d’usar i com canviar-los, cal que consulteu el manual de la impressora.

Vista dels cartutxos de tinta a la
impressora

Procés de canvi d’un cartutx de tinta

Després d’obrir la carcassa de la impressora, si els cartutxos no es col·loquen en posició
d’extracció, s’haurà d’accionar algun tipus de palanca o botó que els hi col·loqui.

Un cop aconseguit això s’han d’extreure els cartutxos afectats i substituir-los per uns altres
de nous, i en acabat, si escau, es torna a accionar la palanca de manteniment. Finalment,
cal tancar la carcassa.

Un cop la impressora hagi activat els cartutxos és convenient imprimir una pàgina de prova
per comprovar-ne el funcionament.

Si imprimiu en color i en blanc i negre, podreu fer-ho utilitzant només un
cartutx fins que pugueu substituir el cartutx buit. Si teniu pensat comprar un
cartutx, assegureu-vos de conèixer el nom i el número de model del cartutx o
dels cartutxos que necessiteu. Aquesta informació pot aparèixer en el cartutx
gastat o en el manual de la impressora. Si no, podeu extreure el cartutx i
portar-lo a un distribuïdor que us pugui ajudar a trobar-ne un de nou.

Per a la majoria d’impressores hi ha kits de recàrrega que permeten reomplir de
manera econòmica els cartutxos oficials de cada fabricant d’impressores. Cal tenir
en compte que aquests mètodes no estan suportats pels fabricants, ja que influeixen
en la part del seu negoci basat en la substitució de consumibles.

Manteniment d’altaveus

Un altaveu és un transductor electroacústic que s’utilitza per a la reproducció de
so. Un o diversos altaveus poden formar una pantalla acústica.

L’únic manteniment que es pot dur a terme de manera bàsica en els altaveus
és procurar que la pantalla protectora estigui ben neta per facilitar el
moviment de l’aire des de l’altaveu, i, si es noten fallades intermitents en la
reproducció de so, comprovar que els connectors jack o mini-jack no s’hagin
oxidat.

Consulteu, en les
“Adreces d’interès” del
web del crèdit, la pàgina
en què es descriuen
mètodes per reomplir els
cartutxos de tinta de
diferents fabricants.
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Hi ha uns discos de neteja
especialitzats que permeten

netejar la lent sense haver
de desmuntar cap peça ni

dipositiu.

2.3.3 Manteniment de perifèrics d’emmagatzematge

En el cas dels perifèrics d’emmagatzematge, sobretot dels que utilitzen algun tipus
de mecanisme per introduir els suports de dades, també es pot fer algun tipus de
manteniment, sobretot en tot allò que té a veure amb la neteja del dispositiu.

Manteniment de les unitats òptiques

El manteniment de les unitats òptiques –CD-ROM, CD-RW, DVD, Blueray– es
basa en tenir nets els components mòbils susceptibles d’acumular brutícia. També
és possible netejar i alinear l’òptica del dispositiu.

Normalment les unitats òptiques no s’han d’obrir excepte en algun cas
particular. La safata s’ha de netejar amb un drap humit per retirar la pols i
la brutícia de manera que disminueixi la quantitat de partícules en suspensió
quan es llegeix o escriu en un disc.

La neteja de la unitat òptica

Si en l’ambient de treball hi ha pols, fums, etc. (o quan fa molt temps que no s’ha fet
el manteniment de la unitat) cal obrir-la per netejar-la i lubricar-la, però es tracta d’una
tasca delicada més pròpia del servei tècnic del dispositiu que no de l’usuari. Aquest
manteniment consisteix a netejar amb cura la lent làser (està sostinguda per un suport
flotant molt delicat).

La lent es pot netejar amb uns palets com els que es fan servir en medicina. El tros de cotó
de la punta s’ha d’humitejar amb una mica d’alcohol. No ho feu si no teniu un pols ferm,
perque aplicar una força indeguda a la lent la pot fer malbé.

En acabat, també cal netejar els rails pels quals llisca la safata, i després convé lubricar-los,
com també els pinyons plàstics que estan a la vista.

Figura 2.12. Interior d’una unitat òptica d’ordinador portàtil, amb
la lent al descobert

En cas que abans del servei de manteniment la unitat òptica presentés un problema
de mala lectura-escriptura i un cop fet el manteniment aquesta anomalia continués,
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les opcions són:

• Fer un rentat-neteja profund a la unitat làser (figura 2.12), però només si
teniu experiència i habilitat per desmuntar-la, o com a últim recurs a una
unitat abans de deixar-la per perduda.

• Fer algun reajustament al díode làser –tasca també més pròpia del personal
especialitzat– per donar-hi més eficiència a canvi de disminuir-ne el temps
de vida (aquesta tasca requereix tenir coneixements d’electrònica).

Manteniment de la unitat de disquet

Com tots els dispositius amb parts mòbils accessibles a l’exterior, el
manteniment de les unitats de disquet es basa en la neteja del dispositiu per
facilitar la lectura de dades per mitjà del capçal.

Per netejar els capçals de la unitat podeu utilitzar un disquet de neteja especialitat.
Si queda algun cos estrany a l’interior (com ara una etiqueta adhesiva, grapa, clip
o xapa ressort d’un disquet) i no el podeu treure amb unes pinces, no quedarà més
remei que desmuntar el lector de la carcassa i obrir-lo per extreure’l.

Si es tracta d’una disquetera que treballa en un ambient ple de pols o fums,
normalment també caldrà obrir-la per netejar-la i lubricar-la bé, però aquestes
feines són delicades i més pròpies del personal especialitzat. Per a una neteja
superficial n’hi ha prou d’extreure amb un aspirador la pols de l’interior.

Manteniment del disc dur. Programes

El manteniment de components interns com el disc dur comporta pendre bona
cura del contingut de dades que s’hi emmagatzemen.

Davant l’acció constant de programari maligne –virus, programes espia,
publicitaris, etc.– cal revisar periòdicament el disc dur amb eines antivirus i
programes antiespia (antispyware).

També és important instal·lar-hi un bon tallafoc (firewall) per evitar l’atac d’intru-
sos a través dels ports oberts en el PC i tenir les utilitats i els programes de neteja,
de registre, de desfragmentació, etc.

Per assegurar un bon
temps de vida...

...als discos durs cal que la
ventilació de l’aire a dins la
caixa sigui l’adequada per al
dispositiu. D’altra banda, hi ha
dispositius de refrigeració per a
discos durs que funcionen a un
nombre elevat de revolucions per
minut i, per tant, s’escalfen més
del desitjable.
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3. Ampliacions de maquinari

Els equips microinformàtics tenen una vida útil que depèn del maquinari que
s’hi ha instal·lat en el moment de l’assemblatge. Com més nou sigui aquest
maquinari, durant un interval més llarg de temps l’equip serà capaç de dur a
terme les seves tasques d’una manera correcta malgrat possibles actualitzacions
del sistema operatiu i, per tant, dels seus requeriments de maquinari.

Els canvis en el maquinari poden tenir diversos motius, però en tots els casos
persegueixen incrementar les prestacions de l’ordinador destinatari:

• Incrementar la vida útil de l’equip és un dels motius més comuns.

• Augmentar les prestacions per assolir noves tasques també pot ser un motiu
per ampliar el maquinari.

• Afegir nous perifèrics també es pot considerar un canvi en el maquinari,
malgrat que no sigui necessari tocar la CPU.

3.1 Canvis en el maquinari. Procés d’ampliació

En els equips d’escriptori tots els components interns, incloent-hi la placa base,
processador o memòria, com també els components que es connecten a la
unitat central de processament poden ser ampliables i substituïbles amb una gran
diversitat de recanvis possibles.

Qualsevol tipologia d’equip d’escriptori és a priori una candidata a
l’ampliació de maquinari, i això val per a equips d’oficina, servidors, equips
multimèdia o equips d’alt rendiment destinats a jocs d’última generació o a
l’edició de vídeo.

En el cas dels ordinadors portàtils, la capacitat d’actualització és molt més limitada
en comparació amb els ordinadors de taula. En general, els discos durs i la
memòria es poden actualitzar fàcilment, i passa el mateix cada cop més amb les
unitats òptiques i les targetes d’expansió interna. Els altres components interns,
però, incloent-hi la CPU, la placa base i la targeta gràfica, no estan destinats a ser
actualitzables.

La major part de millores es poden fer mitjançant l’addició de dispositius externs
USB o en format de targeta d’expansió com, per exemple, una targeta PC Card.

Requeriments de maquinari

Són els components de
maquinari que un sistema
operatiu o programari necessita
hi hagi en un ordinador per
funcionar eficientment.

Consulteu les ampliacions
possibles en equips
d’escriptori i portàtils en la
unitat formativa “Muntatge
d’un equip
microinformàtic”.
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Consulteu el procés
d’instal·lació de

controladors i configuració
del dispositiu en l’apartat

“Manteniment de
perifèrics” d’aquesta

mateixa unitat.

Còpies de seguretat

Consisteixen a desar, en un lloc
segur, la informació sensible

referida a un sistema per tal de
recuperar, posteriorment, aquesta

informació en cas de necessitat.

Figura 3.1. Procés d’ampliació d’un equip

El procés d’ampliació, tal com l’esquematitza la figura 3.1, requereix:

• Una anàlisi prèvia dels requirements i la definició del maquinari necessari.

• La presa de mesures de seguretat quant a la funcionalitat de l’equip a
ampliar.

• L’adaptació de la configuració de l’equip: actualització del microprograma-
ri (firmware) del BIOS i dels controladors del sistema.

• La instal·lació dels nous components o perifèrics mitjançant els components
disponibles.

• La configuració del component mitjançant jumpers i instal·lació dels con-
troladors de dispositiu.

• La comprovació que el funcionament és el correcte i realització, si escau,
de proves de rendiment.

3.1.1 Mesures de seguretat davant de canvis de maquinari

Per motius de reparació o substitució d’alguna part d’un equip o de la seva totalitat,
s’ha de procedir tenint cura de preservar les característiques bàsiques del sistema,
tant pel que fa a la funcionalitat, com pel que fa al programari o les dades que
conté. Per això, sempre cal disposar dels elements de seguretat bàsics, tant del
maquinari com del programari o de les dades.

Quan s’ha de substituir algun dispositiu, s’ha de procurar que el nou sigui el més
adequat possible. Si aquest dispositiu no és un dispositiu d’emmagatzematge i se
substitueix per un d’igual –o, si més no, amb les mateixes característiques, marca,
model–, no es presentaran dificultats addicionals.

Ara bé, si el dispositiu que s’ha de substituir és un dispositiu actiu que el sistema té
identificat per alguna característica específica –per exemple, l’identificador d’una
targeta de xarxa–, pot ser que s’hagi de reconfigurar el dispositiu per al sistema
operatiu.

Si el dispositiu substituït té unes característiques semblants, però no és de la
mateixa marca o model que el dispositiu original, potser caldrà retocar algunes ca-
racterístiques de la configuració del BIOS i, segurament, fer una nova instal·lació
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del programari controlador del dispositiu per al corresponent al que s’ha instal·lat.
Per tant, com a mesura de precaució, cal disposar del programari controlador
adequat per al nou dispositiu.

Per prevenir una pèrdua important en cas de reparació per avaria o de
substitució d’un equip, cal disposar de còpies de seguretat tant del sistema
operatiu com del programari de controladors, i del programari auxiliar i de
treball i, el més important de tot, de les dades més actuals possibles.

També es pot fer el que s’anomena un clonatge; és a dir, a partir del sistema
operatiu i el programari contingut en un disc, fer una còpia exacta (clon) en un
altre disc, de manera que també es recupera, d’un cop, tant el sistema com el
programari. De totes maneres, tant la imatge de disc com el clonatge no preserven
les dades, els documents i la informació dels programes, que s’han de continuar
desant a banda per mitjà d’un sistema de còpies de seguretat.

3.1.2 Actualització del microprogramari (firmware) del BIOS

El sistema bàsic d’entrada-sortida (BIOS) és un programari integrat en la placa
base que controla i configura el maquinari que s’hi connecta. Així, doncs, per
què s’hauria d’actualitzar el BIOS? No es tracta d’un microprogramari que ja ve
inclòs amb la placa base i que no cal tocar-lo? Per bé que en molts casos és així,
no sempre ho és.

Haureu d’optar per actualitzar el BIOS si:

• Es vol resoldre algun problema de funcionament de la placa base.

• Es volen afegir característiques noves a la placa base (sobretot, millorar el
suport de microprocessadors o altres dispositius).

El programari del BIOS es pot actualitzar mitjançant un procediment de
substitució del microprogramari anomenat flashing.

Eviteu reconfigurar el BIOS si no esteu ben segurs del procediment a
seguir. El BIOS és un component fonamental del sistema, i una configuració
incorrecta pot fer que us trobeu amb una placa base inservible i amb un
ordinador que no pot arrencar.

És molt important que aquest tipus d’operacions amb el BIOS es facin amb la
màxima cura, atès que una petita equivocació pot deixar el BIOS inutilitzat i
l’ordinador sense poder arrencar. Si bé hi ha diversos fabricants de BIOS, amb
processos d’actualització lleugerament diferents, els passos que cal seguir per
actualitzar-lo i les precaucions que s’han de prendre són similars.

Hi ha BIOS que inclouen
integrat el procés
d’actualització, la qual cosa
fa innecessari disposar de
mitjans d’arrencada.

Els errors...

...acostumen a ser deguts a
fluctuacions en el corrent elèctric
o, fins i tot, a talls de corrent en
el moment de l’actualització,
encara que només duri uns
segons. Per això és convenient
disposar d’un SAI (sistema
d’alimentació ininterrompuda),
en venda a qualsevol botiga
d’informàtica. Això permet
respirar tranquils en cas d’un tall
de corrent inesperat.

Sempre que els equips
encara estiguin en garantia,
els fabricants d’equips i
plaques bases normalment
ofereixen servei tècnic
encara que s’hagi produït
una errada durant
l’actualització del BIOS.
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A l’hora de descarregar tant les noves versions del BIOS com els programes
de flashing per actualitzar-lo, assegureu-vos que ho feu des de pàgines de
confiança, com ara la del servei tècnic del fabricant de la placa base o de
l’equip.

Figura 3.2. Consulta del model de placa base i versió del BIOS

Com cal procedir per actualitzar el BIOS

Els passos a seguir per actualitzar el programa basic d’entrada-sortida (BIOS) es pot
resumir en aquests passos:

1. Esbrineu quina és la versió del BIOS que utilitza l’equip. Aquesta informació apareix quan
arrenca l’equip o es pot consultar amb algun programa com CPU-Z (figura 3.2).

2. Determineu la necessitat d’actualitzar el BIOS. Pot ser que l’equip mai no s’hagi actualitzat
fins ara i en tingueu necessitat perquè voleu millorar-ne el rendiment, però també pot ser que
amb la configuració actual tot funcioni correctament i, per tant, no tingueu necessitat de dur a
terme el flashing.

3. Esbrineu quin tipus d’ordinador voleu actualitzar quant a la construcció.

4. Si és un equip de taula, pot ser que hagi estat construït a base de components compatibles o
que sigui un equip premuntat d’alguna empresa com Acer, Dell/Alienware, HP/Compaq, IBM,
Lenovo, Sun o Gateway entre d’altres. En el primer cas heu de cercar l’actualització en la
pàgina de suport del fabricant de la placa base i, en el segon, en la de l’empresa final.

5. En el cas d’un ordinador portàtil, en la majoria de casos heu de visitar la pàgina del fabricant
final, com pot ser Dell/Alienware, HP/Compaq, Acer o Toshiba.

6. Descobriu quins mètodes d’actualització es troben disponibles per al BIOS de l’equip en
qüestió.

7. Algunes plaques es poden actualitzar mitjançant un programa instal·lat en el mateix sistema
operatiu.

8. En altres casos heu d’arrencar l’equip amb un suport autoarrencable com pot ser un disquet,
un CD o un llapis USB, que contingui, però, el programari de flashing proveït pel fabricant.



Muntatge i manteniment d’equips 81 Manteniment d’equips microinformàtics

9. Feu una còpia de seguretat del BIOS que utilitzeu actualment per assegurar-vos de tornar a
l’estat de funcionament si alguna cosa va malament.

10. Actualitzeu el microprocessador del BIOS des del suport indicat pel fabricant (CD, disquet,
USB).

11. Assegureu-vos que el sistema està configurat per arrencar des del suport escollit. Aquest
ha d’incloure fitxers d’arrencada, el programa de flashing i el nou BIOS. Executant una ordre
que serà molt semblant a awflash.exe A06_102.bin, el BIOS s’actualitzarà si no hi ha cap
problema.

12. Reinicieu l’equip si aquest no ho ha fet automàticament i comproveu que el funcionament
amb el nou BIOS és correcte. Configureu-lo si en teniu necessitat entrant en el programa de
configuració del BIOS. Inicialment és aconsellable utilitzar els paràmetres per defecte, que
trobareu normalment sota l’epígraf “Restore Defaults” o “Load Fail-Safe Defaults”.

3.2 Connectors per a ampliacions

Un ordinador és un conjunt d’elements constituïts pels components situats a la
unitat central, processador, joc de xips de control, memòries de treball, sistemes
d’emmagatzematge i sistemes perifèrics. Tots aquests components es troben
connectats per una sèrie de connectors que permeten la interacció i la comunicació
de dades entre els diversos dispositius.

Per ampliar un equip informàtic cal conèixer tots aquests connectors que permeten
afegir o substituir els components per uns de nous o amb més funcionalitats.

Els components addicionals que requereixen els ordinadors per al seu
funcionament s’anomenen components auxiliars, i van des de components
actius que permeten la transformació de senyals electrònics procedents de
determinats perifèrics per adaptar-los als senyals que poden aprofitar els
busos de l’ordinador, fins a components passius que serveixen per fixar i
connectar els elements actius, tot passant pels components que subministren
energia al sistema perquè funcioni.

3.2.1 Sistemes de connexió

Unes de les parts més importants són els sistemes de connexió, que permeten
que els senyals elèctrics es propaguin d’uns components als altres, o bé d’uns
dispositius als altres.

Els sistemes de connexió garanteixen que els senyals elèctrics circulin entre
dos o més dispositius. Els sistemes de connexió formen part dels circuits
elèctrics i dels electrònics com a elements passius.

Trobareu vídeos i
programes d’aprenentatge
sobre l’actualització del
BIOS en plaques Intel en
els recursos de contingut
del web del mòdul.

Sobre les unitats
funcionals dels ordinadors
consulteu la unitat
formativa “Components
d’un equip
microinformàtic” d’aquest
mateix mòdul.
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La majoria de circuits
impresos...

...estan compostos per entre una i
setze capes conductores,

separades i suportades per capes
de material aïllant (substrat)

laminades –enganxades– entre
elles. Les capes es poden

connectar entre elles per mitjà
d’uns forats metal·litzats

anomenats vies.

Dissenyar circuits impresos

El disseny de circuits impresos
exigeix a l’enginyer electrònic no
tan sols que tingui en compte les

connexions entre els diferents
components, sinó que segueixi

unes normes estrictes a fi que els
circuits funcionin correctament i

siguin prou barats de fabricar.

Hi ha diferents tipus de sistemes de connexió:

• Els circuits impresos. Són els sistemes que connecten components electrò-
nics entre ells i, al mateix temps, en són el suport físic.

• Els connectors i els sòcols. Són els sistemes que connecten les plaques
de circuit imprès amb alguns components o amb altres plaques de circuit
imprès.

• Els sistemes de cablejat. Són els sistemes de cables que serveixen per
transportar senyals i el corrent elèctric als dispositius perifèrics.

Circuits impresos

Fragment d’un circuit imprès vist per
la cara on hi ha les soldadures.

Inventats en la dècada de 1930 com un component dels aparells de ràdio, avui dia,
després d’una evolució dominada per la miniaturització, els circuits impresos són
components sòlids, fiables i econòmics de tota mena d’aparells electrònics, des de
transistors de ràdio i televisors fins a telèfons mòbils, passant per l’ampli ventall
dels aparells microinformàtics.

Una placa de circuit imprès –en anglès printed circuit board o PCB– és
un medi que sosté mecànicament i connecta elèctricament els components
d’un circuit electrònic mitjançant uns conductors anomenats pistes, gravats
en un full de coure laminat damunt d’un substrat de material aïllant.

Una placa base és una placa de circuit imprès molt complexa en què s’han muntat
per soldadura la majoria de components electrònics, resistors, condensadors,
díodes, circuits integrats (xips), sòcols per posar-hi xips, connectors per a cables,
connectors per a les targetes d’ampliació i de funcions especials, entre altres petits
components.

Figura 3.3. Pistes de connexió d’una targeta d’expansió PCI

Les targetes d’expansió també estan construïdes a partir de plaques de circuits
impresos que, al damunt, hi tenen muntats els xips i els components específics per
a la funció que han de fer.

En aquestes targetes, el sistema de connexió amb la placa base es fa mitjançant la
prolongació de les pistes de connexió fins a la vora de la targeta, tal com es veu en
la figura 3.3. Després, aquesta prolongació és daurada amb una primíssima capa
d’or que assegura el bon contacte elèctric amb el connector que l’allotjarà.
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Com es fa un circuit imprès

La gran majoria dels circuits impresos es fan a partir d’una placa de circuit imprès verge, és
a dir, del substrat aïllant al qual ha estat adherida, per una o totes dues cares, una làmina
de coure molt prima.

Damunt d’aquesta làmina, es posa una màscara d’un material protector –per exemple, una
tinta plàstica dipositada per serigrafia– amb el dibuix de com han de quedar les pistes.
Després, la placa se submergeix en una solució àcida que dissol la part del coure que no
està protegida, de manera que només queda el coure de les pistes.

Després d’eliminar la tinta que ha protegit les pistes, es fan i metal·litzen els forats a través
dels quals s’han de connectar les capes o s’hi han d’inserir els components. Després es
comprova el circuit, que d’aquesta manera queda a punt per a muntar els components a la
placa.

Connectors i sòcols

Hi ha elements que no sempre formen part d’un determinat circuit electrònic,
elements que s’han de poder substituir d’una manera ràpida sense malmetre la
resta del circuit, i elements als quals, un cop muntats, s’han de poder afegir nous
elements o elements que s’han de connectar entre ells atenent a les necessitats del
moment i a la configuració del sistema desitjada.

Els sistemes de connexió que permeten connectar un circuit imprès a un altre
directament s’anomenen connectors, i els elements que permeten suportar
xips i connectar-los a una placa de circuit imprès s’anomenen sòcols.

Per acomplir aquestes tasques d’una manera prou flexible, i perquè en alguns casos
es puguin fer sense necessitat d’eines molt específiques o uns grans coneixements,
s’han dissenyat uns elements que permeten connectar i desconnectar parts dels
sistemes.

Els connectors són els elements auxiliars que permeten fer connexions
elèctriques de caràcter no permanent entre diferents components que
configuren un sistema electrònic. També s’anomenen connectors els
elements que asseguren el contacte dels sistemes de cablejat amb el seu
origen o terminació.

Segons la utilitat, hi ha dos grans tipus de connectors: els connectors per a cables
i els sòcols per a targetes d’expansió.

Connectors per a cables

Es tracta de connectors que serveixen per connectar-hi cables que transporten els senyals
d’uns dispositius a uns altres. Normalment, en aquests connectors, cada punt de contacte
està construït en forma d’agulla metàl·lica o pin, i s’introdueix en un receptacle tubular
metàl·lic o una petita pinça, també metàl·lica, que hi fa pressió. D’aquesta manera
s’estableix el contacte elèctric. En aquests connectors –de formes molt variades–, hi ha
un piu per cada fil del cable que hi ha d’anar connectat. Habitualment, aquests contactes
també han estat daurats amb or per facilitar una bona connectivitat elèctrica.
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ISA, acrònim de l’anglès
industry standard

architecture, és una
arquitectura de bus creada
en la dècada de 1980 per

IBM.

El bus PCI –peripheral
component interconnect– va

aparèixer al començament
de la dècada de 1990

desenvolupat per Intel.

El bus AGP...

...va aparèixer a mitjan la dècada
de 1990 desenvolupat per Intel a

fi de millorar la velocitat de
comunicació amb les targetes

gràfiques que utilitzaven el bus
PCI (d’això també el seu nom en

anglès accelerated graphics
port).

Slots per a targetes d’expansió

Els connectors que serveixen per inserir targetes d’expansió, també coneguts com a
slots, són uns connectors rectangulars amb una ranura longitudinal. Als laterals interiors
d’aquesta ranura, hi ha un conjunt de contactes metàl·lics elàstics que exerceixen
una pressió suficient amb els contactes de la placa de circuit imprès que hi ha
inserida. Normalment, aquests contactes han estat daurats amb or per facilitar una bona
connectivitat elèctrica.

Els principals tipus de connectors són els següents:

a) Connectors per a busos d’expansió

En els ordinadors, els connectors per a targetes d’expansió estan molt lligats als
busos d’expansió. A continuació es descriuen els connectors més utilitzats, alguns
dels quals són específics per als busos d’expansió:

• Connectors per al bus ISA: Tot i que el bus ISA encara es troba en alguns
ordinadors, el desenvolupament actual dels busos en sèrie fa que la seva
tecnologia hagi quedat obsoleta i no s’incorpori als nous productes.

El connector per al bus ISA és un connector de seixanta-dos contactes
(trenta-un per cada banda) en la versió de bus de 8 bits, al qual s’afegeix
una extensió de trenta-sis contactes (divuit per cada banda) per a la versió
de bus de 16 bits.

Figura 3.4. Connectors ISA (negre) i PCI (blanc) en una placa
base

Figura 3.5. Connectors AGP (color fosc) i PCI (blanc) en una
placa base

• Connectors per al bus PCI (figura 3.4 i figura 3.5): és un connector estàndard
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de cent vint contactes (seixanta per cada banda) en dos segments de noranta-
vuit i vint-i-dos contactes per a la versió de bus de 32 bits, al qual s’afegeix
una extensió de seixanta-quatre contactes (trenta-dos per cada banda) en un
segment per a la versió de bus de 64 bits.

• Connectors per al bus AGP: Un altre dels busos que encara podeu trobar en
alguns equips microinformàtics malgrat que ja no s’inclouen en els nous és
el bus AGP. El connector per a aquest bus és un connector de cent trenta-dos
contactes, seixanta-sis per cada banda (figura 3.5).

• Connectors PCMCIA: Un altre dels connectors més utilitzats és el PCM-
CIA, que permet inserir targetes d’expansió als ordinadors portàtils. És un
connector d’agulles (pius) que s’insereixen en els receptacles del connector
femella que té la mateixa targeta d’expansió. Són connectors de seixanta-
vuit contactes en dues files de trenta-quatre.

Aquests connectors que heu vist fins ara són els connectors de bus que
permeten inserir targetes d’expansió a la placa base del sistema, connectant
el bus de dades, el bus d’adreces i els busos de control a aquestes targetes.

b) Connectors per a la connexió de dispositius

Es tracta d’altres connectors de bus que permeten la connexió, per exemple, per
als lectors de disquet i per als dispositius de disc dur o de lectors de CD. Entre ells
hi trobem els següents tipus:

• Connectors dels lectors de disquets: és un connector d’agulles (pins) que
s’insereixen en els receptacles del connector femella que té el cable de
connexió –normalment, en forma de feix pla o faixa de conductor– amb
un connector femella a cada extrem i, molt sovint, amb un altre al mig més
o menys.

El connector dels lectors de disquet (figura 3.6), és un connector de trenta-quatre
contactes en dues files de disset, en una banda els parells i a l’altra, els senars. Cal
assenyalar que, en aquest connector, tots els contactes senars es connecten a massa
(GND).

Figura 3.6. Connector de lector de disquets i connectors IDE-
ATA primari i secundari
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Per a més detalls sobre la
font ATA, consulteu la

unitat formativa “Muntatge
d’un equip

microinformàtic” d’aquest
mateix mòdul.

Un exemple d’interrupció
específica es el rellotge

RTC (real time clock ) de la
placa base.

• Connectors IDE/ATA (figura 3.6) i ATAPI: són connectors d’agulles per a
discos durs i per a lectors/gravadors de CD i DVD que també s’insereixen en
els receptacles del connector femella que té el cable de connexió en forma
de faixa. És un connector de quaranta contactes en dues files de vint, en una
banda els contactes parells i, a l’altra, els senars.

• Connectors DIMM: Actualment, la memòria dels ordinadors està construïda
a partir de jocs de xips muntats en una targeta de circuit imprès específica
que incorpora, a més dels xips de memòria, els xips de control i altres com-
ponents auxiliars. Aquestes targetes de memòria, que s’anomenen mòduls
de memòria, s’insereixen en uns connectors especials anomenatsconnectors
DIMM (figura 3.7), l’acrònim de l’anglès dual in line memory module.

Figura 3.7. Mòdul de memòria i connectors DIMM en una placa
base

Com que els mòduls de memòria cada vegada tenen més capacitat i, per tant, les
necessitats d’adreçament són més grans, i atès que els busos de dades s’han anat
ampliant, el connector DIMM ha passat de setanta-dos contactes a cent quaranta-
quatre, cent seixanta-vuit i cent vuitanta-quatre fins a dos-cents quaranta contactes.

c) Connectors d’alimentació elèctrica

Perquè tot el sistema funcioni adequadament, cal que hi hagi subministrament
d’energia elèctrica en diferents tensions i potències, i això requereix un connector
específic d’alimentació.

Figura 3.8. Connector d’alimentació ATX

Actualment, el format més utilitzat per a l’alimentació elèctrica de les
plaques base és l’ATX, en el qual, a banda de subministrar corrent elèctric
al sistema, la font d’alimentació pot ser controlada per la placa base, la
qual cosa permet parar-la per programar, i engegar-la per a una interrupció
específica. El connector utilitzat en la figura 3.8 és un connector de vint
contactes específic per a aquest ús.
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d) Connectors de dispositius perifèrics

Altres tipus de connectors són els que, per una raó o una altra, s’han de connectar
i desconnectar amb freqüència, atès que habitualment s’hi connecten dispositius
perifèrics o auxiliars.

Molts d’aquests connectors es coneixen com a ports; ja que,
organitzativament, dins del sistema, s’accedeix als registres dels xips
que els controlen de la mateixa manera que a qualsevol posició de memòria.

Figura 3.9. Connectors per a perifèrics a la placa base

En la figura 3.9 es poden apreciar diferents connectors (d’esquerra a dreta, i de
dalt a baix):

• connector del port paral·lel de tipus DB-25 femella (1), habitualment
utilitzat per a la impressora, l’escàner i comunicacions

• connector RJ-45 (2) per a connexió a la xarxa Ethernet

• connectors de tipus jack de la targeta de so incorporada: entrada (3), sortida
(4) i micròfon (5)

• connectors per al bus USB (6,7 i 8)

• connector del port en sèrie (9) de tipus DB-9 mascle, habitualment utilitzat
per a comunicacions amb la recomanació estàndard RS-232

• connectors mini-DIN per als ports PS/2 del teclat (10) i el ratolí (11)

Aquests blocs de connectors formen part dels connectors més comuns que es
troben a les plaques base dels ordinadors de model PC.

e) Connector per a port paral·lel

El port paral·lel de l’ordinador es comunica utilitzant un conductor per a cada un
dels bits dels octets que s’han de transmetre, més un conductor per a cada senyal
necessari. Es tracta d’un port unidireccional.

El connector per al port paral·lel és un connector DB-25 femella, tal com es veu
en la figura 3.10.
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El connector per al bus USB
també és conegut com a

Firewire o iLink.

Figura 3.10. Connector per al port paral·lel

f) Connector per al port en sèrie

Típicament, els ports en sèrie s’han utilitzat seguint la norma RS-232-C per
connectar dispositius com ara terminals, mòdems, plòters o dos ordinadors entre
ells; per això, els senyals que s’utilitzen tenen a veure amb aquest tipus de
comunicació.

En el port en sèrie, hi ha un conductor per a la transmissió i un altre per a
la recepció, més un conductor addicional per a cada senyal necessari.

El connector per al port en sèrie és un connector DB-9 mascle.

g) Connector per al bus USB

El bus USB –universal serial bus– és un bus bidireccional asíncron que
transmet informació en sèrie.

El connector per al bus USB (figura 3.11) és un connector de quatre contactes de
llengüeta on un parell de conductors porten alimentació de 5 V de corrent continu
i l’altre parell porta el senyal diferencial de les dades.

Figura 3.11. Connectors per al bus USB

h) Connector per al bus IEEE 1394 o Firewire

Aquest connector s’acostuma a utilitzar per a la interconnexió de dispositius
digitals, com ara càmeres digitals i càmeres de vídeo als ordinadors.

El bus IEEE 1394 o Firewire és un estàndard multiplataforma per a l’entrada-
sortida de dades en sèrie a gran velocitat.

El seu connector és de sis contactes de llengüeta i pot portar alimentació per al
dispositiu a què es connectarà.
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i) Connectors de la targeta de vídeo

Hi ha, però, altres connectors normalment específics de les targetes d’expansió del
sistema. Així, per a la targeta de vídeo, podem trobar diferents tipus de connectors
segons les sortides de la targeta.

Figura 3.12. Connectors d’una targeta d’expansió de vídeo

En la figura 3.12 es mostren –d’esquerra a dreta–, el connector DVI, el connector
mini-DIN per a S-vídeo i el connector VGA.

El connector VGA és un connector DB-15/3 de quinze contactes, en tres files de
cinc, que porta els senyals de la targeta gràfica al monitor analògic VGA.

El connector S-vídeo és un connector mini-DIN de quatre contactes que porta el
senyal de vídeo compost cap als aparells de vídeo com televisors, magnetoscopis
i d’altres.

El connector DVI (digital visual interface) és un connector de vídeo dissenyat
per obtenir la màxima qualitat de visualització possible en pantalles digitals com
els monitors de pantalla plana i els projectors digitals. Consta de vint-i-quatre
contactes en tres files, i cinc contactes addicionals més per a la sortida analògica
VGA.

j) Connectors de la targeta de so

Unes altres connexions per a perifèrics, habituals en els ordinadors actuals, són
les de la targeta de so. Les targetes de so disposen de connectors per connectar-hi
els sistemes de so més comuns. Depenent del tipus de targeta de so, hi ha diferents
connectors.

Figura 3.13. Connectors d’una targeta d’expansió de so

La figura 3.13 mostra una targeta de so que disposa (d’esquerra a dreta) d’aquests
connectors:

• Connector tipus jack de sortida especial d’àudio digital d’alta qualitat per
connectar a un equip de so que disposi d’aquest tipus d’entrada.

• Connector tipus jack d’entrada de senyal d’àudio extern.

• Connector tipus jack d’entrada de micròfon.

• Connector tipus jack de sortida normal d’altaveus o auriculars.

La sortida d’S-vídeo –una
sortida de vídeo compost–
dóna la informació
analògica de color i la
intensitat per separat.
D’aquesta manera, s’obté
una qualitat d’imatge millor.

El connector DVI té sortides
digitals per a dues pantalles
digitals i una sortida per a
una pantalla VGA analògica
combinades en connector.

Connectors per a
dispositius MIDI...

...i les palanques de joc són
connectors DB de quinze
contactes en dues files, i
suporten fins a dues palanques de
jocs, l’entrada i la sortida MIDI.



Muntatge i manteniment d’equips 90 Manteniment d’equips microinformàtics

Modalitats de subjecció

Hi ha contactes en forma de
pinça que pressionen el terminal

del xip per les dues cares;
d’altres, en forma de llengüeta,

pressionen lateralment el
terminal del xip; i d’altres encara

en forma de receptacle tubular
metàl·lic quan els contactes del
xip són en forma d’agulla o pin.

• Connector tipus jack de sortida especial per al grup d’altaveus posterior i
de baixos en la configuració de so envoltant.

• Connector DB-15/2 per a les palanques de jocs i per a dispositius MIDI.

k) Connector RJ-45

Aquest connector té vuit contactes de llengüeta i s’incorpora a la placa base o bé
a una targeta d’expansió específica. Té dos o quatre parells de conductors actius
segons la velocitat de connexió possible.

El connector RJ-45 –acrònim de registered jack– és el més utilitzat per a la
connexió dels ordinadors a xarxes de cablatge estructurat.

Els sòcols, també coneguts com a sockets, estan fets d’un material aïllant, normal-
ment plàstic o ceràmica i disposen d’uns contactes metàl·lics inserits en el material
aïllant que serveixen per connectar els terminals o potes dels xips.

Els sòcols són connectors específics, inserits i soldats als circuits impresos
per connectar-hi circuits integrats electrònics (xips).

Els contactes entre els sòcols i el terminals tenen formes diferents segons el tipus
de terminal del xip.

Pel que fa als sòcols, els principals tipus que hi ha són els següents:

a) Sòcol tipus DIL

Podem trobar diferents tipus de sòcols segons el tipus de càpsula del xip. Així,
trobem els sòcols DIL (dual in line), que tenen dues files de contactes en forma
de pinça (figura 3.14). En els ordinadors, trobem aquest tipus de sòcols en les
plaques base on hi ha inserit el xip EPROM o EEPROM del sistema BIOS. També
podem trobar sòcols DIL en algunes targetes de xarxa on és possible inserir un xip
ROM, o EPROM amb el programari d’inicialització de l’ordinador per xarxa.

Figura 3.14. Sòcol DIL
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b) Sòcol de tipus QFP

Els sòcols QFP(quad flat pack) tenen quatre files de contactes en forma de
llengüeta, situats als quatre costats que pressionen lateralment els contactes dels
xips (figura 3.15). Actualment, aquests sòcols estan substituint els sòcols DIL de
les memòries EPROM i EEPROM del sistema BIOS.

Figura 3.15. Sòcol QFP

c) Sòcols PGA i CCGA

Els sòcols PGA (pin grid array) i CCGA (ceramic column grid array) són sòcols
de contactes tubulars per inserir-hi les agulles o pins que els xips tenen com a
contactes situats a la part de sota, en diferents files perimètriques en forma de
quadrats “concèntrics”. La majoria de sòcols PGA o CCGA són sòcols de tipus
ZIF (figura 3.16).

Figura 3.16. Xip amb tres-cents setanta contactes PGA i sòcol
ZIF per a aquest xip

Els Sòcols ZIF

Els sòcols ZIF (zero insertion force) (figura 33) són sòcols específics, en els quals es poden
inserir els xips sense fer cap pressió que malmeti les primíssimes agulles dels contactes
dels xips.

Aquests sòcols disposen d’una palanca que disminueix la pressió que poden fer les pinces
del sòcol sobre les agulles del xip que s’hi vol inserir. Una vegada disminuïda, es pot
col·locar el xip damunt del sòcol amb les agulles correctament alineades amb els forats
corresponents i, sense fer cap pressió, s’insereix el xip.

Un cop ben col·locat, es torna a posar la palanca al seu lloc i les pinces fan pressió sobre
les agulles, la qual cosa assegura el contacte correcte.
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Tant les agulles com els
punts de contacte del xip
estan daurats amb or per

assegurar un bon contacte
elèctric.

Relació dispositiu-cable

Cada model de cable està lligat
al perifèric/dispositiu que s’ha de

connectar. Els cables tenen un
connector a cada extrem que els

permet, d’una banda,
connectar-se als connectors fixos

del sistema i, de l’altra, al
dispositiu.

d) Sòcols LGA

Uns altres sòcols que es podrien considerar de força d’inserció zero són els sòcols
LGA (land grid array). En aquest cas, el xip té com a terminals uns petits punts
de contacte a la superfície inferior, en una disposició semblant a les agulles dels
xips PGA o CCGA (figura 3.17).

Figura 3.17. Sòcols LGA de 775 contactes (Socket T) i de 1.207
contactes (Socket F)

El sòcol té uns contactes en forma d’agulla flexible; en posar el xip damunt del sòcol
i tancar la fixació, s’aplica una pressió i cada punt del xip entra en contacte amb una

de les agulles del sòcol.

Sistemes de cablejat

Per transportar els senyals des del sistema als dispositius o als perifèrics, cal
disposar de cables de senyal que els connectin. Per subministrar l’alimentació
elèctrica als dispositius que configuren el conjunt, també calen cables específics
d’alimentació. Tot seguit enumerem els tipus principals:

a) Cables de senyal

Cables per a transport de senyals

Un cable de senyal és el conjunt muntat de cable de conductors i connectors
mòbils que serveix per transportar els senyals elèctrics des del sistema fins
al perifèric o dispositiu associat.

Els cables de senyal, però, estan constituïts per un conjunt d’un o més conductors
formats, cada un, per un o més fils de material conductor, recoberts d’un material
aïllant i disposats dins una funda, també d’un material aïllant, que els agrupa i els
protegeix.

Connector de cable i carcassa

Els senyals que han de transportar aquests cables acostumen a ser molt dèbils i, per
tant, són força sensibles a l’anomenat soroll elèctric, que no és altra cosa que una
sèrie de pertorbacions electromagnètiques que poden malmetre la comunicació
entre el dispositiu emissor del senyal i el receptor, la qual cosa faria que aquest
senyal fos inutilitzat o bé no fos l’adequat per al receptor. Per aquesta raó, la
majoria de cables de senyal, a més de la funda protectora exterior, tenen una
protecció en forma de malla metàl·lica, anomenada pantalla, que envolta els
conductors interns per evitar que aquestes pertorbacions afectin els senyals que
transporta. Aquest tipus de cable s’anomena cable apantallat.

Els cables de senyal s’han de poder connectar als connectors fixos del sistema per
una banda, i als connectors del dispositiu/perifèric per l’altra. Per això, tenen un
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connector de cable a cada un dels extrems.

Els connectors de cable disposen d’una carcassa, habitualment construïda d’un
material que aïlla elèctricament el cos del connector i protegeix les connexions
internes. A més, incorpora un sistema de fixació entre el connector del cable i el
connector del sistema dispositiu/perifèric on ha d’anar connectat.

Hi ha una varietat de cables de senyal igual a la varietat de tipus de connectors que
podem trobar. En alguns casos són simètrics, és a dir, el connector d’un extrem
i el de l’altre són del mateix tipus i tenen el mateix esquema de connexions. En
altres casos són complementaris, és a dir, en un extrem el connector és mascle i
en l’altre extrem el connector és femella; en aquest cas s’anomenen allargadors, i
en altres casos són específics per a un ús; és a dir, en un extrem tenen un tipus de
connector i a l’altre extrem, un d’una altra classe.

b) Cables de dades

Cable de cintes IDE-ATA i cables
SATA d’alimentació (l’ample) i de
dades (l’estret)

Els cables de dades per als busos IDE/ATA són cables plans o de cintes, i el seu
connector és rectangular per encaixar en el connector mascle de la placa base.
Aquests cables, a més de tenir un connector en cada extrem, en tenen un altre
situat entremig. Els conductors estan connectats amb el connector per mitjà d’unes
pinces laminades que tallen la protecció de cada fil i estableixen contacte per
pinçament. Aquests connectors, en no estar exposats a manipulació directa –ja
que normalment són dins el sistema tancat–, no disposen ni de carcassa protectora
ni de sistemes de fixació.

Cables per a l’alimentació de
dispositius d’emmagatzematge

Els cables de connexió per al bus SATA tenen connectors molt prims en què
els contactes són de llengüeta i la protecció, normalment, està feta d’un material
plàstic injectat, amb una forma que només permet que s’insereixin en el connector
del sistema o del dispositiu en una posició fixa. Igual que els IDE/ATA, tampoc
no disposen de sistema de fixació.

c) Cables d’alimentació interna

Per subministrar energia als sistemes interns d’emmagatzematge, discos durs,
lectors/gravadors de CD o DVD, lectors de disquet i altres dispositius tenim
els cables d’alimentació interna, amb els connectors de pius tubulars de quatre
contactes, per alimentar les tensions de +5 V (vermell) +12 V(groc) i massa
(negres).

d) Cables amb connectors mini-DIN

Connector mini-DIN per a la connexió
del ratolí

Tot i que els cables dels teclats i els ratolins estan fixats i connectats al dispositiu
per un dels extrems, també formen part dels sistemes de connexió dels ordinadors.
Generalment, en els últims anys s’havien utilitzat cables amb connectors mini-DIN
de sis agulles, tot i que cada vegada més s’estan substituint aquests dispositius PS/2
per dispositius USB o per dispositius sense fils connectats als ports PS/2 o USB.

e) Cables per al port en sèrie

El port en sèrie ha estat força utilitzat fins fa poc per a la comunicació amb mòdems,
plòters, impressores de tiquets, sistemes industrials, configuració de sistemes i

Les connexions internes
dels connectors amb el
cable s’efectuen per
soldadura o per pinçament
de cada contacte del
connector amb el conductor
del cable corresponent.
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com a terminal local, i hi ha una llarga llista de dispositius que utilitzen aquest
port per connectar-se. Hi ha diversitat de cables per connectar aquest port, des de
cables allargadors habituals per als mòdems i els plòters, a cables simètrics per
a la connexió amb terminals, sistemes industrials o amb altres ordinadors. Per al
port en sèrie, també podem trobar connectors DB-9 o connectors DB-25. Per tant,
ens podem trobar amb una gran varietat de cables amb les diferents combinacions
de connectors i connexions.

f) Cables per al port paral·lel

El cable més utilitzat per connectar el port paral·lel és el cable d’impressora que
en un extrem té un connector DB-25 mascle per connectar-se al sistema i un
connector Centronics a l’altra per connectar-se amb la impressora. Per al port
paral·lel, també es poden trobar cables de connexió per a altres dispositius; per
exemple, per connectar alguns tipus d’escàners o per connectar discos externs Zip.
Per a aquestes connexions, acostumen a ser cables allargadors amb un connector
DB-25 mascle a un extrem i un connector DB-25 femella a l’altre.

Figura 3.18. variants de connectors per al port en sèrie, per al
port paral·lel; i cables per a dispositius USB

També es poden fer connexions de dades bidireccionals entre dos sistemes pel port
paral·lel. Com que aquest port és unidireccional, cal utilitzar alguns dels senyals
de control per disposar de la transmissió de 6 bits o 7 bits en paral·lel en cada
sentit, i per això a calen programes específics; llavors, l’esquema de connexions
intern de cada cable dependrà del programa concret que s’utilitzi.

g) Cables per a USB Tant el port en sèrie com el port paral·lel, fins ara força
utilitzats, estan desapareixent en favor del bus USB, molt més versàtil.

Els connectors per al bus USB són variats i adaptats a la diversitat de dispositius
que actualment l’utilitzen. Els cables per a aquest bus acostumen a tenir, en un
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extrem, un connector del tipus A, i a l’altre extrem, el connector adequat per al
dispositiu.

A causa de l’alta velocitat de transmissió de què disposa aquest bus, la freqüència
del senyal és molt elevada, i per això hi ha risc d’emissions electromagnètiques
que poden provocar pertorbacions en altres cables de senyal. Per evitar aquestes
radiacions, és habitual que els cables USB portin supressors de radiofreqüència,
que són uns nuclis tubulars de ferrita que envolten un punt del cable i minimitzen
aquest problema.

h) Cables per a IEEE 1394 o Firewire

Connector de port Firewire

El bus IEEE 1394, conegut també com a Firewire, és la interfície més utilitzada
per a àudio i vídeo digital, perquè la seva velocitat de transmissió és prou alta (400
Mb/s) per connectar vídeo digital d’alta qualitat en temps real. Els cables per a
aquesta connexió, com els del bus USB, acostumen a tenir un connector estàndard
en l’extrem que ha de estar connectat al sistema, i un connector específic que està
connectat al dispositiu. Els cables Firewire, igual que els cables del bus USB,
també acostumen a portar supressors.

i) Cables per a dispositius analògics

Els cables de connexió per a dispositius d’àudio analògics són del tipus estàndard;
és a dir, en l’extrem que ha d’anar connectat a la targeta de so del sistema,
són connectors del tipus jack de 2,5 mm de diàmetre, i per l’altre extrem, o bé
estan connectats al dispositiu (micròfon, altaveus, auriculars, etc.) o bé tenen
el connector d’àudio adequat per al dispositiu al qual s’han de connectar; per
exemple, un connector coaxial del tipus RCA.

Mostra del connector mini-jack

El connector tipus jack és un connector tubular; és a dir, que està format per un
conjunt de tubs molt prims, situats concèntricament l’un dins l’altre, aïllats entre
ells i que, per l’extrem exterior del connector, acaben en uns anells de contacte
situats successivament, i per l’extrem interior acaben amb els terminals on es
connecten els conductors del cable.

j) Cables per a sortides de vídeo

Sortida de vídeo d’un equip PC

Per a les sortides de vídeo estàndard, els cables disposen dels connectors estàndard
com a mínim en un dels extrems, ja que en l’altre extrem poden estar connectats al
dispositiu directament, segons si el dispositiu és d’entrada analògica –per exemple,
un monitor CRT, en què s’utilitza el connector DB-15/3 VGA o d’entrada digital–
per exemple, alguns models de projector, en què s’utilitza el connector DVI.

Sortida de vídeo compost en format
S-vídeo

Per al senyal de vídeo compost, s’utilitza el cable S-vídeo, que a l’extrem que es
connecta al sistema té un connector mini-DIN de quatre contactes, mentre que a
l’altre extrem pot tenir un altre connector mini-DIN S-vídeo, un connector coaxial
RCA o un connector específic SCART, normalment conegut com a euroconnector.

k) Cables per a connexions a xarxes

El cable més utilitzat per a la connexió dels ordinadors a xarxes de cablatge
estructurat és el cable de quatre parells trenats, no apantallat, de categoria 5 amb
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Extreure la calor per altres
mitjans

Però, a vegades, no n’hi ha prou
d’augmentar la superfície

radiant, ja que la quantitat de
calor excedent és molt elevada.

Llavors, cal forçar el pas de l’aire
a través del dissipador mitjançant

ventiladors, o extreure la calor
per mitjà d’un element més dens

que l’aire amb dissipadors de
refrigeració líquida que extreuen

la calor generada pel xip i la
transfereixen a un líquid que

circula per un circuit tancat i que
després es refreda a banda.

connectors RJ-45 als extrems.

Cable i connector de xarxa

El cable per a la connexió de xarxes

En aquest tipus de cable, un cable força delicat, cada parell de conductors està torçat sobre
si mateix per ser més immune a les interferències electromagnètiques. És un cable força
delicat, ja que cada conductor, en lloc d’estar format per un grup de fils molt prims que hi
donarien flexibilitat, està format per un sol fil una mica més gruixut, però que en cas d’una
estrebada o de molt moviment de flexió es trenca amb més facilitat.

l) Cables de connexió a la xarxa elèctrica

No s’han d’oblidar els connectors que serveixen per subministrar energia al
sistema des de la xarxa elèctrica: els cables d’alimentació. Aquests cables
són estàndard, i en un extrem tenen el connector de l’endoll -que ha de ser el
normalitzat i, a l’altre, el connector adequat.

3.2.2 Caixes i mitjans de refrigeració

Les estructures que contenen els sistemes han de reunir unes condicions que
permetin el suport adequat de tots els dispositius interns que els configuren, la
protecció física contra accessos indesitjats i una protecció contra els fenòmens
electromagnètics que puguin afectar el bon funcionament del conjunt del sistema.

També cal que aquestes caixes o recintes tinguin un accés fàcil i còmode per al
personal de manteniment, tant pel que fa a la connexió i desconnexió de dispositius,
manipulació del cablatge intern, o a la substitució, muntatge i desmuntatge dels
dispositius.

Aquests recintes també han de ser prou dimensionats per poder encabir còmoda-
ment tots els dispositius necessaris per a la funció a què està destinat el sistema, i
perquè la circulació interna de l’aire sigui prou bona per evitar l’escalfament intern
excessiu; per aquesta mateixa raó, han de disposar d’un bon sistema d’extracció
de l’escalfor a l’exterior per evitar un augment significatiu de temperatura que
condueixi a una fallada del sistema.

Dissipador amb refrigeració forçada
per un ventilador

Un punt força important i moltes vegades poc cuidat és el de la refrigeració
dels sistemes. La majoria dels xips, dels processadors, de la memòria i dels
jocs de xips (chipsets) són cada vegada més petits, treballen a una velocitat
més gran i, en general, necessiten més energia per dur a terme la seva funció,
i aquesta energia la transformen, en part, en calor.

Si no s’extreu aquesta calor dels xips, la temperatura hi augmentarà fins a nivells
que són perjudicials i que poden provocar amb més facilitat errors en el sistema i,
fins i tot, la destrucció del xip; per tant, cal extreure l’excés de temperatura dels
xips per mitjà dels anomenats dissipadors.
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Un dissipador és un element físic fet d’un material conductor de calor, sense
parts mòbils, destinat a eliminar l’excés de calor de l’element que refreda.
A tal fi, bàsicament, el que fa és augmentar la superfície de contacte de
l’element amb l’aire, la qual cosa permet una eliminació més ràpida de
l’excedent de calor.

3.2.3 Fonts d’alimentació

Cables elèctrics estàndard

Els ordinadors són màquines electròniques i, com a tals, necessiten un submi-
nistrament d’energia elèctrica. Així, una de les parts importants dels sistemes
informàtics són les fonts d’alimentació.

La font d’alimentació subministra corrent elèctric a les diferents tensions
i polaritats necessàries, adequadament filtrades i estabilitzades, i amb prou
potència per al bon funcionament del sistema.

La gran majoria de les fonts d’alimentació per a ordinadors es connecten a la xarxa
elèctrica, que acostuma a ser de corrent altern, a una tensió entre 110 V i 220 V,
i el transformen en corrent continu de molt baixa tensió. D’una banda, filtren el
corrent per evitar que tingui incorporats senyals elèctrics que interfereixin en el
funcionament del sistema i, de l’altra, l’estabilitzen perquè mantingui sempre uns
valors de tensió constants amb les mínimes variacions per a l’ús que es necessita.

Depenent de l’ús del sistema, la font d’alimentació ha de reunir unes característi-
ques de funcionament i de qualitat diferents. No és el mateix la font d’alimentació
per a un sistema domèstic en què les prestacions del propi equip no seran crítiques,
que la font d’alimentació destinada a un sistema crític d’un servidor del qual
depenen, per exemple, les comunicacions de telefonia d’una àrea densament
poblada.

Les fonts d’alimentació han d’assegurar el funcionament continu del sistema. Per
aquesta raó, hi ha fonts d’alimentació preparades per a qualsevol contingència.

Fonts d’alimentació redundants

En els sistemes informàtics d’altes prestacions, hi ha mitjans de control que vigilen
constantment l’alimentació i que commuten i engeguen una segona o, fins i tot, una tercera
font d’alimentació si ha fallat la que subministrava, en aquell moment, energia al sistema.
Aquestes fonts d’alimentació són les fonts redundants.

3.3 Ampliació d’un equip

L’exemplificació del procés d’ampliació d’un equip, amb els components que se
substitueixen o s’amplien més habitualment, com és el cas de la memòria RAM,

El cost d’una font
d’alimentació per a un
sistema domèstic és
desenes de vegades més
petit que el d’una font
d’alimentació per a un
servidor.

Podeu veure el mètode
per substituïr o actualitzar
els components perifèrics
en l’apartat “Manteniment
de perifèrics” d’aquesta
mateixa unitat formativa.
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Assegureu-vos que un
component és suportat en

la distribució Ubuntu,
mitjançant el wiki de
suport inclós en els

recursos de contingut del
web del crèdit.

Recordeu...

...que l’electricitat estàtica pot
danyar els components

electrònics. Utilitzeu un braçalet
antiestàtic o toqueu la carcassa
de l’ordinador abans de fer els

canvis.

el processador, o el disc dur, permet posar de manifest els procediments utilitzats
en les actualitzacions particulars de manera que es poden extrapolar fàcilment a
tot tipus d’equips microinformàtics.

La millora de les prestacions d’un equip implica fer millores en les propietats dels
components o la seva substitució per altres de més avançats. Així:

• L’ampliació de la potència de processament es porta a terme mitjançant
la substitució o la millora de prestacions del processador i de la memòria
RAM.

• La potència gràfica es millora amb la utilització d’una targeta gràfica de ca-
racterístiques més avançades, que sigui capaç de descarregar el processador
de tota la feina en aquesta tasca.

• La potència de comunicacions es pot augmentar fàcilment mitjançant la
substitució de la targeta de xarxa i la utilització d’una infrastructura que
permeti més velocitat de comunicació.

• La millora de la potència d’emmagatzematge requereix afegir o substituir
els discos durs de l’equip per uns altres d’una velocitat i una capacitat
d’emmagatzematge de dades superiors.

En el cas d’equips de taula o portàtils es procedeix també d’una manera similar, en-
cara que els components no són els mateixos, ja que els portàtils tenen limitacions
d’espai i energètiques.

3.3.1 Ampliació de memòria RAM

Ampliar la memòria RAM és la manera més senzilla d’aconseguir més velocitat
de processament de l’ordinador. Els mòduls de memòria RAM tenen un rang de
preus que depèn de la quantitat de memòria que conté un sol mòdul. Actualment,
cada mòdul acostuma a tenir entre 128 MB i 2 GB.

Els passos a seguir per ampliar la capacitat de memòria es poden resumir en
aquests:

• Esbrinar quins mòduls de memòria es poden instal·lar en la vostra placa
base, una informació que està indicada en el manual de la placa base o es
pot aconseguir consultant algun programa de diagnòstic (en la figura 320 es
mostra la manera de fer-ho amb el programa CPU-Z).

• Aconseguir el mòdul de memòria del tipus desitjat, apagar l’ordinador i
desconnectar-lo de la xarxa elèctrica.
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• Obrir la carcassa de l’equip i localitzar la posició de la memòria RAM.

• Substituir o afegir el nou mòdul a una de les ranures lliures i comporvar que
queda ben fixat.

• Connectar l’alimentació elèctrica de l’ordinador, engegueu-lo per compro-
var si ha detectat correctament la nova RAM i tanqueu la carcassa de l’equip.

Figura 3.19. Consulta del tipus de memòria i els mòduls lliures

Per a un ordinador portàtil, el procés és el mateix, encara que no caldrà obir tota
la carcassa sinó solament l’espai destinat a la RAM pel fabricant, normalment
marcat exteriorment i accessible descargolant quatre petits cargols que aguanten
una tapa protectora.

3.3.2 Ampliació de la capacitat de processament

A mesura que avança la tecnologia informàtica, l’ordinador reacciona més lenta-
ment i prenent més temps per dur a terme les tasques quotidianes. Davant d’això,
la solució és actualitzar la capacitat de processament de l’equip.

La substitució del processador, juntament amb l’ampliació de la RAM, és un
dels canvis més beneficiosos per millorar el rendiment de l’ordinador sense
haver de canviar la placa base.

És possible que, abans de canviar el processador, hàgiu de fer un flashing
del BIOS per suportar noves tecnologies com ara els processadors Quad Core,
Hyperthreading o d’altres.

Consulteu els diferents
formats de mòduls de
memòria RAM existents
en la unitat formativa
“Components d’un equip
microinformàtic”.
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Podeu comprar el nou
processador a una botiga

física o en línia de la vostra
confiança.

Consulteu en general el
procés de muntatge d’una

placa base en la unitat
formativa “Muntatge d’un
equip microinformàtic”.

Si el processador...

...que es vol instal·lar no és
suportat per la placa base,

haureu de plantejar-vos substituir
la placa, encara que aquesta

decisió és gairebé com muntar
una unitat central de procés nova,

atès que la placa base garanteix
les prestacions i la connectivitat

de l’equip.

Substitució del processador

La primera manera d’incrementar la velocitat de procés de l’equip és substituir el
processador per un altre que sigui compatible amb l’equip i tingui més prestacions.

Per canviar un processador cal seguir una sèrie de passos:

Figura 3.20. Consulteu el sòcol del processador per conèixer
les possibilitats de substitució.

1. Identificar quin processador i quina placa base utilitza l’equip en qüestió.

2. Si el sistema operatiu es troba en funcionament podeu utilitzar diverses eines
de programari, com CPU-Z en entorn Windows (figura 3.20) o el paquet
Hardinfo en el GNU/Linux.

3. En tot cas, podeu obrir la màquina i observar el component in situ.

4. Un cop identificat el model cal identificar el socket, és a dir, el sòcol que té
i buscar-lo en el manual (taula 3.1).

Taula 3.1. Els sòcols més comuns

Sòcol Descripció

Socket 370 Intel Pentium III, Celeron.

Socket 462 (Socket A) AMD Athlon, Duron, Athlon XP, Athlon XP-M,
Athlon MP, Sempron.

Socket 423 Pentium 4.

Socket 478 Intel Pentium 4, Celeron, Pentium 4 Extreme
Edition.

Socket 479 (mobile) Intel Pentium M, Celeron M, Core Solo, Core Duo.

Socket 754 AMD Athlon 64, Sempron, Turion 64.
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Taula 3.1 (continuació)

Sòcol Descripció

Socket 775 Intel Pentium D, Pentium 4, Celeron D, Pentium
Extreme Edition, Core 2 Duo, Core 2 Quad.

Socket 939 AMD 64, Athlon 64 X2, Athlon 64 FX, Sempron,
Opteron.

Socket 940: AMD Athlon 64 FX, Opteron.

Socket AM2/AM2+/AM3 AMD Athlon 64, FX, Opteron, Phenom.

Figura 3.21. L’aplicació de pasta tèrmica al processador asse-
gurarà una bona dissipació del calor.

Després, un cop disposeu del nou processador adequat al vostre equip, caldrà que
seguiu aquests passos per canviar el vell processador pel model més avançat:

1. Desconnecteu els cables d’alimentació i perifèrics. Obriu la carcassa de
l’ordinador, localitzeu la posició del processador, i desmonteu el dissipador
adossat al processador per poder-hi accedir (depenent del sòcol el dissipador
pot ser diferent i requerir eines per al desmuntatge). Desmunteu el proces-
sador vell.

2. Traieu el protector que hi ha a sobre del processador. És comú que hàgiu
d’accionar algun tipus de palanca. Quan ja tingueu accès al processador
traieu amb compte el processador del seu sòcol.

3. Traieu el procesador nou de la seva caixa amb compte. Alineeu-lo a sobre
del sòcol ajudant-vos de les indicacions impreses (habitualment un triangle
en un cantó del processador i el sòcol). Poseu el processador al sòcol sense
forçar-lo. Si està correctament situat quedarà inserit al seu lloc fàcilment.

4. Torneu a tancar el mecanisme que protegeix i ajusta el processador.

5. Si el processador no inclou una làmina tèrmica, haureu d’aplicar una fina
capa de pasta tèrmica per assegurar una dissipació correcta de la calor
generada (figura 3.21).

6. Col·loqueu de nou correctament el dissipador-ventilador que permetrà un
rendiment adequat del nou processador. Només us quedarà comprovar el

Per arribar al processador...

...cal descargolar, desconnectar o
apartar altres components com
cables de dades o targetes PCI.
No toqueu els connectors del
processador o el xip superior, ja
que podeu danyar-lo sense remei.
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Hi ha programes que
permeten fer overclocking
des del sistema operatiu,

però els millor resultats
s’obtenen modificant

directament els valors en el
BIOS.

La freqüència del
processador...

...es mesura en hertzs (1 Hz són
100 cicles per segon),

megahertzs (1 MHz són
1.000.000 Hz ) i gigahertzs (1
GHz són 10.000.000.000 Hz).

funcionament correcte del nou component, tancar la carcassa i tornar a
muntar tots els cables desconnectats.

En ordinadors portàtils el procès serà similar, encara que adapatat als sòcols
corresponents (com, per exemple, el sòcol 479). En aquest cas és possible
que el processador no necessiti un dissipador, ja que aquest tipus d’equips
tenen unes necessitats energètiques i de refrigeració inferiors.

Overclocking

Encara que en si mateixa no representa una ampliació de maquinari, fer over-
clocking en un equip sí que representa una ampliació del rendiment i, per tant,
sembla convenient incloure’n el procediment en un apartat dedicat a la millora de
funcionalitats i rendiment.

Es tracta d’un procés que es troba a l’ordre del dia en els ordinadors actuals, i amb
el qual els fabricants de microprocessadors compten a l’hora de fer els dissenys.
Malgrat això, feu-lo amb compte, ja que si es fa malament pot arribar a danyar el
sistema i, fins i tot, impedir que arrenqui.

Paràmetres modificables per fer
overclocking

L’overclocking força algun component d’un ordinador, com ara el
processador, la memòria RAM o la targeta gràfica, a funcionar a una
velocitat de rellotge (cicles per segon) més alta que l’assignada pel fabricant
al funcionament estàndard. Cal tenir en compte, però, que no tots els
ordinadors són candidats per a fer-hi overclocking. En general s’aconsella
fer-lo en ordinadors muntats per l’usuari o pel distribuïdor amb components
a mida. No es pot fer normalment en ordinadors portàtils, ni en ordinadors
de marca (Dell, HP o altres).

Els paràmetres del BIOS que es poden canviar a l’hora de fer overclocking són:

• Velocitat de l’FSB: indica la velocitat de transferència entre el processador
i el controlador de memòria.

• Latència de la memòria: es refereix a com de ràpid el sistema és capaç
d’escriure i llegir dades de la RAM (i no a la freqüència de treball d’aquesta
amb relació a processador i el bus).

• Multiplicador del processador: paràmetre que determina la velocitat del
processador.

• Voltatge del nucli: indica el voltatge de treball del processador.

La velocitat de treball o freqüència del processador mesura el ràpid que pot
treballar quan processa instruccions. El valor de la freqüència del processador
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es pot obtenir del producte de dos factors: la freqüència del bus central de dades
(FSB), que és un submúltiple de la del processador, i un valor multiplicador:

Freqüència del processador = FSB × Multiplicador

Malgrat que les noves tecnologies poden canviar els noms dels busos o dels
mètodes de transferència de dades utilitzats, el principi per fer overclocking serà el
mateix. Per exemple, els processadors AMD de 64 bits utilitzen un multiplicador
anomenat frequency ID (FID). Si es multiplica la freqüència base (HTT) pel FID
s’obté la velocitat efectiva de treball del processador. La modificació d’aquest FID
permet modificar la freqüència o velocitat de treball.

Figura 3.22. Un dels mètodes per modificar la freqüència de
treball consisteix a modificar la freqüència del bus central de dades
(FSB).

De l’observació de l’expressió matemàtica:

Freqüència del processador = FSB × multiplicador

es desprèn que, per augmentar la freqüència del processador, cal augmentar
l’FSB o el multiplicador. De fet, aquests són els dos mètodes utilitzats per fer
overclocking, depenent del tipus de processador que hi hagi instal·lat i de si es pot
modificar el multiplicador del processador o no.

En un processador amb el multiplicador bloquejat, atès que no podem modifi-
car el multiplicador, caldrà fer-ho modificant directament el valor de l’FSB:

• Incrementar el valor de l’FSB en petits increments (figura 3.22).

• Després de cada increment comprovar l’estabilitat del sistema (Prime95 o
Memtest).

• Modificar el voltatge de la CPU o de la RAM pot donar més estabilitat a
l’equip. Però cal tenir en compte que incrementar els voltatges de treball de
la RAM pot disminuir-ne el temps de vida útil.
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Una memòria RAM de
qualitat

Les marques comercials
reconegudes, que utilitzen xips

de qualitat com Corsair,
Kingston o OCZ, tenen un

funcionament millor per fer
overclocking.

Cal tenir en compte que
modificar els voltatges de

treball del processador pot
disminuir-ne la vida útil, com

també invalidar la garantia
del fabricant.

• Arribats al valor màxim de l’FSB (probablement a causa de la memòria) es
pot intentar anar una mica més enllà si es disminueixen els memory timings.

Si hi ha instal·lat un processador amb el multiplicador variable el rang màxim
d’overclocking està limitat per la memòria RAM. És útil saber la velocitat màxima
de bus que és capaç de mantenir la memòria RAM instal·lada sense que es perdi
la sincronia amb l’FSB. Per a això cal seguir aquests passos:

• Baixar el multiplicador un parell de valors perquè no sigui un valor crític.

• Incrementar l’FSB alguns valors.

• Desar els valors i sortir del BIOS.

• Per comprovar l’estabilitat es pot utilitzar, per estressar els components,
algun programa de benchmark com, per exemple, SiSoft Sandra o Prime95
dins del Windows o Memtest des d’un suport autoarrencable. En aquest
daarrer cas, incrementar l’FSB fins que Memtest comenci a donar errors.
Es poden acceptar latències més grans per a la memòria i el valor serà més
alt.

Un cop se sap el valor màxim de l’FSB per a l’equip, es pot passar a modificar
també el multiplicador per veure fins a on pot arribar, i per a això cal seguir
aquestes instruccions:

• Apujar el valor del multiplicador un pas cada vegada i, a cada pas, cal
reiniciar l’equip i comprovar l’estabilitat amb algun programa de benchmark
(SiSoft Sandra o Prime95 dins del Windows o Memtest).

• Si l’equip no arrenca correctament o el programa de prova dóna errors, es
pot intentar augmentar el voltatge del processador una mica, i comprovar
si millora l’estabilitat. En aquest cas, estareu incrementant també la
temperatura de treball del processador i, per tant, també cal vigilar que els
components no s’escalfin massa.

• Si no s’aconsegueix estabilitzar l’ordinador en un valor de multiplicador, cal
baixar-lo un altre cop a un valor estable.

Un cop esbrinats els valors màxims de l’FSB i del multiplicador, es poden fer
petites modificacions per determinar quina és la configuració millor per asegurar
l’estabilitat de l’equip.

Normalment, per a l’estabilitat, és millor apujar el multiplicador que no
augmentar l’FSB. Caldrà canviar el multiplicador, l’FSB, els voltatges i la
latència de la RAM fins que el sistema no tingui problemes de funcionament
a la velocitat configurada. Aquest és un procés bàsicament d’assaig-error,
així que cal prendre paciència.
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Restabliment del BIOS

De vegades, un equip on s’ha fer un overclocking pot esdevenir inestable. En aquest cas,
us interessarà poder tornar als valors anteriors a la modificació per poder començar de nou
o deixar l’equip com estava. Això ho podeu aconseguir esborrant la memòria CMOS (on es
desa el BIOS). Alguns ordinadors disposen de seguretat com doble BIOS per a casos com
aquests en què l’equip no funciona correctament a causa de les modificacions de l’usuari.

L’esborrat manual del BIOS, en cas que la placa base no sigui capaç d’autoregenerar-la
es pot fer canviant la posició d’un jumper (pont) situat a la placa base durant un temps
determinat pel fabricant i després tornant-lo a la posició inicial. Podeu trobar la localització
i característiques d’aquest jumper consultant el manual de la placa base.

En ordinadors antics era suficient de treure la pila del BIOS durant un cert temps. En alguns
casos encara funciona el recurs de treure-la i prémer el botó d’arrencada per aconseguir
que es descarreguin els condensadors de l’equip.

Si heu aconseguit esborrar els continguts, tota la configuració del BIOS tornarà als valors
que tenia per defecte, i us permetrà tornar a utilitzar l’ordinador amb normalitat.

Fer overclocking en un processador fa que produieixi més calor que en l’estat
normal, ja que la freqüencia de treball és més alta. Per aquesta raò és necessari
que el sistema de refrigeració per a overclocking tingui un bon rendiment.

Cal utilitzar un sistema de refrigeració de qualitat quan es fa overclocking per
assegurar el bon rendiment de l’equip i evitar que un escalfament excessiu
acabi per danyar els components.

Figura 3.23. La instal·lació d’un sistema de refrigeració de
qualitat permetrà ampliar el rang de l’overclocking.

Els sistemes més habituals de refrigeració per microprocessadors són:

• Dissipador amb ventilador. Hi ha tota una gamma de productes que s’adap-
ten a aquesta definició. Es pot utilitzar en equips destinats a overclocking
lleuger, però haureu d’assegurar-vos que la capacitat de dissipació de la
calor és prou elevada. Com que es tracta de ventiladors que treballen
a revolucions elevades haureu de buscar models que també assegurin un
funcionament el més silenciós possible (figura 3.23).

• Refrigeració líquida. És el mètode més silenciós i a la vegada dóna un bon

Altres components com ara
les targetes de vídeo també
són capaços de suportar
overclocking si disposen
d’un bon sistema de
refrigeració.
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rendiment i, per tant, és el més utilitzat en equips modificats per treballar a
una freqüència més alta. Es tracta de sistemes amb un cost i una dificultat
d’instal·lació elevats.

• Plaques Peltier. Igualment que en el cas anterior, és un sistema de rendiment
elevat però també amb un cost elevat.

• Sistemes de nitrògen líquid. Si bé està demostrat el seu funcionament com
a concepte, encara no té una distribució comercial.

3.3.3 Ampliació de l’emmagatzematge

La capacitat d’emmagatzematge es pot ampliar bé substituïnt el disc dur instal·lat
per un de més capacitat o bé afegint-ne un altre sempre que es disposi de ports de
connexió addicional que ho permetin (figura 3.24).

En primer lloc, cal localitzar un compartiment lliure per al dispositiu i assegurar-
vos que es disposa de suficients ports per connectar-lo

El disc dur a instal·lar podrà ser de connexió IDE/ATA, SATA o SCSI.
Els discos durs USB no requereixen cap configuració ni instal·lació en els
sistemes operatius moderns.

Instal·lació de discos durs SATA

En el cas de la instal·lació d’un disc dur SATA, només heu de localitzar un port
lliure i, un cop fixat al seu compartiment, connectar-hi el disc dur que afegiu.

Alguns discos SATA permeten configurar, mitjançant un jumper (port), el funcio-
nament en mode SATA1 o SATA2, depenent de la controladora de què disposi la
placa base, encara que normalment la placa base pot autodetectar la velocitat i el
mode de funcionament d’aquest tipus de dispositius.

Instal·lació de discos durs IDE/ATA

En el cas dels discos durs IDE/ATA heu de tenir en compte que es poden connectar
dos discos per cable connector i que, per tant, caldrà configurar-los abans de
muntar-los en els compartiments corresponents.

Aquesta configuració implica la configuració d’un dels dos com a mestre (master)
i l’altre com a esclau (slave), mitjançant els jumpers de configuració que podeu
trobar en el dispositiu.

Un cop configurat el disc dur, heu d’instal·lar-lo en el compartiment lliure que
considereu oportuna, mirant de deixar espais lliures entre els discos perquè la
ventilació sigui bona.
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Aleshores, un cop fet això, cal comprovar el funcionament correcte del nou disc.
Per això heu de fer el següent:

• Comprovar que el BIOS detecta correctament el dispositiu i, per tant, el
funcionament és a priori correcte.

• Ajustar la configuració del BIOS en cas que sigui necessari.

• Comprovar que el sistema operatiu veu el disc correctament.

• Formatar i particionar el disc segons els requeriments.

• Un cop configurat el dispositiu, tanqueu la caixa abans de continuar amb
l’ús habitual de l’ordinador.

Podeu comprovar el funcionament del disc dur instal·lat mitjançant l’estàndard
SMART (que podeu activar des del BIOS).

Figura 3.24. L’ampliació d’emmagatzematge només requereix
disposar de compartiments lliures i ports addicionals.

Aquest estàndard dóna dades sobre rendiment, velocitat d’escriptura, temps de
cerca i altres. Si les dades es troben per sota d’un valor considerat límit, SMART
notificarà el mal funcionament per copiar les dades abans d’un error de disc.

SMART...

...ve de l’anglès self-monitoring,
analysis and reporting
technology, i es considera
l’estàndard de la indústria com a
eina de predicció d’errors en
discos durs IDE/ATA i SCSI.

Hi ha diverses eines per al
Windows que permeten
monitorar els missatges
SMART.
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