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Continguts

Mòdul didàctic 1

Introducció als fonaments dels computadors

A. Josep Velasco González

1. L’estudi dels fonaments dels computadors

2. L’evolució dels computadors

3. Com són els computadors digitals actuals?

Mòdul didàctic 2

Representació de la informació
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1. Els nombres i els sistemes de representació

2. Representació dels nombres en un computador

3. Altres tipus de representacions

Mòdul didàctic 3

Els circuits lògics combinacionals
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1. Fonaments de l’electrònica digital

2. Implementació de circuits lògics combinacionals

3. Blocs combinacionals

Mòdul didàctic 4

Els circuits lògics seqüencials
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1. Caracterització dels circuits lògics seqüencials

2. El biestable D

3. Blocs seqüencials

4. El model de Moore

Mòdul didàctic 5

Estructura bàsica d’un computador
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1. Màquines d’estats

2. Màquines algorísmiques

3. Arquitectura bàsica d’un computador
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