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Introducció

En aquest mòdul didàctic podreu treballar diversos aspectes dels ordinadors i

els seus sistemes operatius. Diverses nocions, conceptes i càlculs que necessi-

tareu per a poder afrontar l'assignatura i comprendre millor el complex món

dels ordinadors, del programari i del maquinari.

En un primer moment haureu de reflexionar sobre l'omnipresència dels ordi-

nadors en les nostres vides i la seva necessitat en una societat moderna.

Després, estudiarem la importància de la computació en l'estructura industrial

científica i empresarial de la societat. Veurem quins són els factors que han fet

possible i necessària aquesta revolució dels ordinadors.

També repassarem les aplicacions més avançades de la computació avui dia,

en l'àmbit domèstic i el social. I també la història dels ordinadors des dels

primitius àbacs fins als albors de la computació electrònica.

Ja més centrats en la lògica, que en el maquinari veurem com la representa-

ció de les quantitats en sistema binari és una qüestió crucial perquè s'hagin

desenvolupat màquines que calculen a una velocitat òptima. Això ho farem

comparant amb sistemes coneguts i comentant altres sistemes de numeració

que són molt pràctics a l'hora d'aprendre el funcionament i la programació

de l'ordinador.

Proveïts ja amb els elements necessaris entrarem en directe en un ordinador,

de manera organitzada; primer veurem quines són les parts que té servint-nos

del model que va concebre von Neuman i que ha servit d'exemple fins avui.

Després veurem més detingudament cada element en concret: les memòries,

el seu funcionament i tipus; els perifèrics i la seva funcionalitat; les unitats

d'emmagatzematge i els diferents tipus i exemples, a més de la seva organit-

zació i funcionament. Per a entendre la seva intercomunicació recorrerem als

estudis de Claude Shannon sobre la informació i aprendrem les confluències

entre la comunicació humana i la que realitzen els ordinadors tan internament

com externament.

Amb el concepte d'informació a la mà ens endinsarem en el seu tractament i

procés, exemplificat en el codi morse. Llegirem sobre Boole i la seva àlgebra,

que va permetre concebre els mecanismes de funcionament dels programes

que corren en els ordinadors i l'exemplificació dels quals serveix també per a

saber una miqueta més sobre el misteriós saber dels ordinadors, relacionant la

lògica de processament amb la lògica del pensament humà.
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Ja en aquest punt, estarem preparats per a conèixer la part més intel·ligent i

amable de la màquina: el sistema operatiu. Veurem quines són les seves parts,

les seves funcions, les seves distintes classificacions. Coneixerem l'evolució

dels sistemes operatius relacionada en primer lloc a les distintes generacions

d'ordinadors, per a passar en últim lloc a fer un repàs pels principals sistemes

operatius utilitzats avui dia.

Disposareu, finalment, de dos apèndixs que us permetran el següent: un, saber

com ho heu de fer per a passar de la notació del sistema decimal a la notació

del sistema binari; i l'altre us ensenyarà la manera de fer càlculs a partir de bits

i bytes i us permetrà entendre per sempre per què el vostre mòdem ADSL de

256 kilobits funciona només a 32 kilobytes.
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Objectius

Els objectius�generals que l'estudiant pot assolir són els següents:

1. Comprendre el funcionament intern d'un ordinador.

2. Introduir l'àlgebra de Boole i veure'n la relació amb les portes lògiques.

3. Familiaritzar-se amb l'anàlisi de petits circuits lògics.

4. Tenir una visió de la funció dels sistemes operatius.

5. Conèixer diferents maneres de classificar els sistemes operatius.

6. Tenir una visió general de l'evolució dels sistemes operatius.

7. Conèixer alguns dels sistemes operatius més significatius.

Aquests objectius generals es desglossen en els objectius�específics següents:

1. Veure que els ordinadors són per tot arreu, ens acompanyen i ens ajuden

en la nostra vida diària i en la feina.

2. Conèixer i aplicar als estudis documentals els conceptes d'informàtica,

ordinadors, maquinari i programari.

3. Identificar l'impacte dels ordinadors en la societat.

4. Veure aplicacions de la informàtica.

5. Conèixer els orígens de la computació i reflexionar-hi.

6. Aprendre els diferents sistemes de representació i la seva relació amb la

computació.

7. Estudiar l'estructura d'un ordinador i saber-ne identificar cadascuna de les

parts.

8. Conèixer la teoria de Shanon i Weaver.

9. Adonar-se de la importància que representa passar de dades a informació.
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10. Conèixer el procés de comunicació amb l'ordinador.

11. Identificar diferents suports físics que emmagatzemin informació.

12. Conèixer un sistema matemàtic idoni per al treball lògic amb circuit elec-

trònic.

13. Veure com pot ser que un ordinador entengui un llenguatge escrit.

14. Entendre el concepte de sistema operatiu.

15. Identificar les diferents parts d'un sistema operatiu.

16. Saber les classificacions dels sistemes operatius segons diversos criteris.

17. Conèixer l'evolució dels sistemes operatius.

18. Veure els principals sistemes operatius dels darrers anys.
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1. Els ordinadors

1.1. Introducció: són per tot arreu

En aquest apartat descobrim que els ordinadors són per tot arreu, ens acom-

panyen i ens ajuden en la nostra vida diària i a la feina. La pel·lícula Terminator

imagina un futur en què els ordinadors han arribat a substituir l'home i, fins

i tot, intenten liquidar l'espècie humana. Actualment, som molt lluny de la

ciència-ficció i no obstant això, estem envoltats d'ordinadors!

No hi ha cap motiu d'alarma, tots els ordinadors que ens envolten estan al

nostre servei, en gaudim i guanyem qualitat de vida.

De bon matí, el nostre despertador segurament ja té algun microordinador

incorporat que ens permet marcar-li una hora perquè ens desperti.

La dutxa i l'aigua calenta de primera hora del matí ens les pot proporcionar una

caldera que també regula la temperatura de la casa. A la cuina estem envoltats

d'ordinadors: l'ordinador que regula el frigorífic, el microones, la vitroceràmi-

ca, la rentadora i el rentaplats. I, a més, d'aquí a poc, una disciplina emergent,

com la domòtica, farà que tots aquests aparells es puguin comunicar entre ells

i amb nosaltres.

Ens comunicarem amb les màquines, des de lluny, per mitjà del mòbil. El mò-

bil també incorpora un microprocessador, i aquests microprocessadors són ca-

da dia millors i més complexos. El mòbil, a banda de connectar-se a Internet

mitjançant WAP1, GPRS2 o UMTS3, ens permetrà comunicar-nos amb les mà-

quines de begudes, gelats, etc.

Però el mòbil l'haurem de desar quan entrem a l'automòbil per a anar a la

feina, el cotxe ens indicarà (i no cal parlar del futur, ja ho fan determinats

models actuals) si tenim les portes obertes i els cinturons posats o no, si fa

fred o calor, si volem que faci més fred o més calor, la gasolina que ens queda,

la temperatura exterior, els nivells de líquids, les mitjanes de velocitat i de

despesa, etc. de vegades ens podem sentir una mica com el pobre ciborg de

la pel·lícula.

Quan arribem a la feina, a molts ens hi espera el que entenem com un ordina-

dor de taula, amb la pantalla expectant i el teclat preparat perquè el fem servir.

Tot i que, com hem assenyalat, allò que nosaltres reconeixem com a ordinador

és el PC de la nostra taula de treball, en realitat, n'estem envoltats: cada un

dels elements que hem enumerat als paràgrafs anteriors porta un xip en el

La domòtica

Amb la domòtica
s'aconsegueix que els habitat-
ges siguin més confortables i
segurs. Per exemple, podem
engegar la calefacció només
en enviar un missatge SMS des
del nostre mòbil.

(1)WAP (wireless application proto-
col, 'protocol d'aplicacions sense
fils')

(2)GPRS (general packet radio ser-
vice, 'radioservei general de pa-
quets')

(3)UMTS (universal mobile telecom-
munications system, 'sistema uni-
versal de telecomunicacions de
mòbils')
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seu interior que li permet fer tasques repetitives i estalviar-nos feina, pensar

per nosaltres les qüestions que, encara que són automàtiques i no requereixen

gaire intel·ligència dedicada, sí que tindrien una dedicació si no tinguéssim

un petit xip que fes aquests processos en el nostre lloc.

Aquests xips dels electrodomèstics tenen una arquitectura tancada, realitzen

sempre la mateixa tasca, que té uns camins tancats i finits i es pot programar

amb facilitat.

El nostre PC de taula té una arquitectura oberta, pot realitzar múltiples tasques

i diverses funcions si té el programari adequat que fa funcionar la màquina en

la direcció i amb les operacions requerides.

Amb aquests dos modes (aquitectura oberta i arquitectura tancada), no cal

anar gaire lluny per a trobar aquests aparells arreu del món. Fem servir el PC

per a connectar-nos a Internet, generar, organitzar i mantenir tota mena de

dades i documentació, portar els comptes, llegir el diari, jugar a videojocs, i

potser menys per a llegir llibres, dibuixar, veure pel·lícules en DIVX4, muntar

l'últim vídeo del fill o de l'acampada als Pirineus.

A la feina, l'empresa manté les dades i l'organització en una xarxa d'ordinadors

PC i algun altre de més gran que s'interrelacionen, es comuniquen i transvasen

dades, creen factures, processen factures, informes, memoràndums que van a

parar a bases de dades perquè es consultin i torni a començar el cicle.

Al carrer, centraletes intel·ligents ordenen el trànsit, l'enllumenat, el clavegue-

ram, la telefonia.

Quant de temps falta perquè el nostre cotxe, d'acord amb el semàfor i la nevera

i el forn de la cuina, sigui capaç de calcular quant trigarem a arribar a casa i

ens pugui tenir l'arròs al forn preparat i fumejant?

1.2. La revolució dels ordinadors en la societat

Aquí podeu veure com en els últims segles la tecnologia ha fet possibles els

ordinadors que fa temps que es van concebre i que són, alhora, la base i el tret

fonamental de la civilització actual.

La societat del segle XXI ja és diferent. Tot i que no cal oblidar que aquesta

societat de què parlem es redueix a determinats nuclis i, en conjunt, a un

percentatge minoritari de la humanitat, és un fet que el model que tenim de

l'home del segle XXI és el que hem descrit en els paràgrafs anteriors.

El procés ha estat fulminant, al final del segle XIX només algunes cases tenien

llum i, després de cent anys, estem envoltats de circuits electrònics que realit-

zen gran part de les tasques que ens resulten pesades.

(4)DIVX és un format de codificació
de vídeo.
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La primera revolució industrial es va produir en l'últim terç del segle XVIII, i

es va basar en la màquina de vapor, la filadora, el procés Cort en metal·lúrgia

i, en general, en la substitució de les eines per les màquines.

La segona revolució es va produir a mitjan segle XIX i es va centrar en

l'electricitat, el motor de combustió interna, la química basada en la ciència,

la foneria d'acer eficient i la difusió del telègraf i els inicis del telèfon.

El segle XX, amb els elements d'aquestes revolucions anteriors ja incorporats

al funcionament i desenvolupament d'aspectes de la societat, ha disparat el

procés i l'ha accelerat. Cal dir que les condicions per a la realització d'una revo-

lució solen estar presents en la societat molt de temps abans, hi ha un període

entre la creació de les condicions intel·lectuals i materials d'una tecnologia i

la seva posada en marxa i incorporació als usos socials.

En el passat segle XX aquesta distància entre les condicions i la realització ha

aconseguit períodes cada vegada més reduïts. Només hem de veure com cada

sis mesos, avui dia, podríem canviar el nostre PC de taula per un amb el doble

de potència.

D'una banda, l'electricitat –que ha significat la possibilitat de portar l'energia

al lloc i en la quantitat que es necessita– ha estat un motor molt important

d'aquest procés. D'una altra, el perfeccionament accelerat que han sofert les

diferents tecnologies de comunicació, particularment el telègraf, el telèfon i

mitjans de masses com la televisió, la ràdio, Internet, han fet que el coneixe-

ment necessari per a millorar tot aquest procés circuli a gran velocitat i permeti

augmentar de manera exponencial les ments i/o les màquines que treballen

i/o col·laboren en un mateix assumpte.

Els primers ordinadors estaven al servei dels estats i sobretot, per desgràcia,

de la guerra.

Els estats, ja ho hem comentat, que van ser els promotors d'aquesta revolució

de la computació, després l'empresa i la indústria van començar a utilitzar-les

per a la seva organització i desenvolupament en un primer moment i després

com a producte final de la seva activitat.

Les empreses no solament utilitzaven les tecnologies per al seu funcionament

intern, sinó que a poc a poc van anar creant productes tecnològics que anaven

arribant i consumien els usuaris finals, és a dir, nosaltres. Els individus ens

vam començar a beneficiar de les comoditats que oferien aquestes tecnologies

en últim lloc.

La ràdio, el telèfon i el telègraf van millorar les nostres comunicacions. La ràdio

ja va ser un mitjà d'informació important durant el primer terç del segle XX,

mentre que el cinema i la televisió lluitaven amb la possibilitat de transmetre

la veu juntament amb la imatge. En el moment en què es va poder afegir veu

La tecnologia i la guerra

Els pressupostos de defensa
han col·laborat extraordinàri-
ament en l'evolució dels ordi-
nadors i per això tenim mol-
tes de les tecnologies actuals.
Però sense trigar gaire, tot allò
que va estar en un principi lli-
gat a la ciència i a la defensa
s'ha anat introduint en el siste-
ma productiu i en la societat.
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a la imatge i es van poder fer accessibles el receptors al públic en general, la

televisió va iniciar el seu camí. Darrere de la televisió va venir Internet, que ja

representa l'instrument més important per al món de la comunicació.

El fet que s'apliqués la mateixa tecnologia a la comunicació va fer possible que

el sistema es realimentés, cada vegada hi havia més invencions i, alhora, la

relació entre els diferents projectes i invencions que permetien els cada vegada

més àgils sistemes de comunicació feia que apareguessin noves possibilitats de

les quals no s'haurien adonat si no hi hagués hagut la facilitat de comunicació

comentada.

Això, a partir del naixement d'Internet s'ha convertit en exponencial, ha dis-

parat la velocitat amb què la ciència crea nous objectes i comunica els seus

descobriments als altres científics perquè també puguin concebre noves crea-

cions o implementacions o utilitats de les antigues.

Els circuits integrats i els transistors havien substituït les velles i aparatoses

làmpades que feien funcionar els ordinadors, tots aquests invents que hem

enumerat més amunt ja van funcionar a partir de circuits i transistors, la qual

cosa ha permès anar fent-los més adaptables i utilitzables en diferents situaci-

ons reduint-ne la grandària i adaptant-hi la forma segons les circumstàncies

i/o usos.

Les tecnologies intel·ligents que van néixer dins dels ordinadors es van anar

exportant a l'entorn més pròxim dels ciutadans incorporant xips intel·ligents a

les eines d'ús quotidià: electrodomèstics, vehicles, llocs de treball, reproductors

musicals, màquines de fotografiar.

La indústria i l'empresa, gran i petita, han reestructurat tot el seu funciona-

ment utilitzant els ordinadors, tant en les oficines com en les cadenes de pro-

ducció o en les comunicacions. De fet, la mateixa producció de tecnologia i la

producció de continguts per a les tecnologies de comunicació s'han convertit

en sectors amb un volum molt important de negoci.

En definitiva, hem viscut una revolució que ha canviat totalment el nostre

paisatge. És molt probable que, si aixequeu la vista d'aquests documents, pu-

gueu comptar almenys cinc o sis ordinadors que treballen per a vosaltres.

Podrien tenir raó els guionistes de Terminator?

1.2.1. Aplicacions: els ordinadors omnipresents

Les aplicacions dels ordinadors i/o les tecnologies de la comunicació han tin-

gut un gran impacte dins el món industrial, empresarial, social, sanitari, cul-

tural i, en general, sobre la qualitat de vida. Els guionistes de Terminator no te-

Cotització en borsa

Malgrat l'enfonsament de la
borsa que van produir algunes
empreses inflades, avui dia en-
tre les que es cotitzen millor hi
ha CISCO o Sun, empreses cen-
trals en l'embolic de les tecno-
logies de la comunicació, cre-
ant una el maquinari que su-
porta el sistema (Backbones
d'Internet) i l'altra el progra-
mari (Java).
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nien raó, els ordinadors no tenen la capacitat de ser bons ni dolents, és l'home

qui els ha posat al seu servei i, més enllà de la ciència-ficció i de la tecnofòbia,

hem de pensar que el perill no resideix en les màquines, sinó en nosaltres.

Fins ara ens quedem igual. Si, d'una banda, disposem d'una guerra intel·ligent i

televisada, de l'altra, hem de veure que la ciència s'ha beneficiat d'una manera

extraordinària de la potència de càlcul dels ordinadors, avui dia disposem de

programes distribuïts.

En medicina, no només es pot observar els pacients per dins, làmina a làmina,

de diferents maneres, sinó que, a més a més, es pot realitzar una operació a

distància amb tots els avantatges que se'n poden derivar.

L'ensenyament, cada dia, incorpora a poc a poc les noves tecnologies a les

aules amb els ordinadors personals, la implementació de telecomunicacions i

els sistemes de projecció per a les aules. Hi ha unes pissarres sobre les quals no

solament es pot projectar l'escriptori del sistema operatiu Windows amb totes

les seves possibilitats, sinó que, a més a més, l'estudiant i el professor poden

actuar sobre les icones i les carpetes amb el dit i, fins i tot, dibuixar-hi com

en les pissarres clàssiques.

El projecte SETI

En el projecte SETI permeten
utilitzar els temps morts de
tots els ordinadors adscrits al
projecte –qualsevol s'hi pot
adscriure tenint un PC i una
connexió a Internet– per a re-
alitzar càlculs que d'una altra
manera serien impossibles (SE-
TI: search for extra -terrestrial
intelligence).

En el món empresarial, les telecomunicacions i els ordinadors permeten man-

tenir la informació de tots els processos actualitzada a l'instant, la localització

i la comunicació amb les flotes de vehicles, comercials i botigues. Els empleats

disposen d'oficines mòbils basades en ordinadors portàtils, Palms, Pockets o

telèfons mòbils. Gràcies a les tecnologies suportades per ordinadors grans i

petits la informació flueix per dins l'empresa i permet prendre decisions cada

vegada més ràpidament i atacar els problemes de seguida que es presentin.

En domòtica, es tenen aspiradors intel·ligents capaços de recórrer la casa aspi-

rant tots els racons i, en el seu moment, tornar per carregar energia de la xarxa

i després continuar les seves tasques.

Tercera edat i tecnologia

Es pensa en la possibilitat
d'atendre persones de la ter-
cera edat per mitjà de robots
manejats des d'un altre lloc,
fins i tot, des d'altres països.

En el cinema, la tecnologia gairebé ha arribat a substituir els actors en les

pel·lícules de Pixar o la mateixa Final Fantasy. Per al dibuix animat, per a la

creació de móns en 3D5, per als efectes especials de les pel·lícules espectaculars

i, fins i tot, de les menys espectaculars, per a barrejar unes i altres tècniques

els ordinadors són han sigut i seran fonamentals i centrals en el procés. La

televisió segueix els mateixos passos, amb l'afegit que moltes vegades les com-

posicions es fan en directe sense possibilitat de rectificar, una tasca pròpia de

ordinadors.

Internet és tan present que resulta inútil intentar donar-ne una visió. Internet

és, al mateix temps, el resultat de les tecnologies i el foment de la comunitat

que elabora aquestes tecnologies. No es pot demanar res més.

(5)3D és el sistema de representa-
ció visual que crea la sensació de
tres dimensions a partir de les dues
de la pantalla.

http://www.pixar.com/
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Els viatges a la Lluna i a Mart han estat possibles gràcies a un conjunt innu-

merable de tecnologies.

1.3. Computació un problema antic

1.3.1. Els antics

El fet de la computació ha estat un problema antic, en l'antiguitat l'home hi va

donar diverses solucions, amb tecnologies més rudimentàries que les d'avui.

Des de sempre, quantificar les coses ha estat una necessitat de l'ésser humà

(collites, terreny, fites, riqueses). Quantificar representa un procés metonímic

pel qual abstraiem la quantitat d'un objecte prescindint dels matisos i detalls.

Una taronja i una altra taronja ens donen matemàticament dues taron-

ges, però no hem d'oblidar que si en pesem cadascuna individualment o

n'observem el color i la forma no es tracta de dos objectes iguals. Per tal

d'igualar-los i, en conseqüència, quantificar-los o computar-los ha estat neces-

sari abstreure un dels seus trets, la unitat. Prenem una part (la unitat) pel tot

(la taronja), i per això parlem de procés sinecdòtic o metonímic.

Amb els comentaris del professor Carl�B.�Boyer en la seva Història de la ma-

temàtica podem il·lustrar la qüestió:

"Aquest reconeixement de la propietat abstracta que tenen en comú determinats grups,
la qual nosaltres anomenem nombre, representa una etapa important en el camí cap a
la matemàtica moderna. És completament improbable que un descobriment com aquest
hagi estat obra d'un home individual ni d'una única tribu: segurament devia ser una me-
na de consciència gradual que es podia haver produït dins el desenvolupament cultural
humà tan aviat almenys com l'ús del foc, fa uns 400.000 anys. El fet que el desenvolu-
pament del concepte de nombre va ser efectivament un procés llarg i lent és suggerit
pel fet que algunes llengües, fins i tot el grec, han conservat en la seva gramàtica una
distinció tripartida entre u, dos i més de dos, mentre que la major part de les llengües
actuals només fan una distinció dual en el "nombre" gramatical entre singular i plural."

Així doncs, als antics no els va ser difícil començar a fer una ratlla en el sòl

o senzillament amb els dits de la mà per quantificar sacs, atuells o animals.

Després, la computació resultava molt senzilla, tantes ratlles, tants dits, tants

elements.

Imatges de Mart

Les mateixes fotos que vam re-
bre del planeta són una sofis-
ticada tecnologia que permet
convertir un mostratge de les
condicions marcianes en una
foto comprensible per a l'ull
humà, tot un èxit.
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"La consciència de nombre va ser prou estesa i clara perquè s'arribés a sentir la necessitat
d'expressar aquesta propietat d'alguna manera, al principi presumiblement només en un
llenguatge simbòlic. Els dits de la mà es poden utilitzar fàcilment per a representar un
conjunt de dos, tres, quatre o cinc elements, i no d'un perquè el nombre u, al principi,
normalment no es reconeixia com un autèntic "nombre". Per mitjà dels dits de les dues
mans es podien representar col·leccions de fins a deu elements, i utilitzant els dits de
mans i peus es podia arribar fins a vint.

Quan l'ús dels dits ja era inadequat, es podien utilitzar petits munts de pedres per a re-
presentar una correspondència biunívoca amb els elements d'un altre conjunt, i quan
l'home primitiu emprava aquest sistema de presentació. Sovint amuntegava les pedres
en grups de cinc, pel fet que abans s'havia familiaritzat amb els quíntuples d'objectes per
observació de la seva pròpia mà o peu. Com va fer observar Aristòtil fa ja molt de temps,
l'extensió, avui dia, de l'ús del sistema decimal no és sinó la conseqüència de l'accident
anatòmic que la major part de nosaltres naixem amb deu dits a les mans i deu més als
peus."

D'aquesta manera, i seguint aquests estudis, veiem que el primer ordinador

de l'home van ser les seves pròpies mans; és evident que no es tracta d'una

màquina artificial, però si es mira bé té determinats avantatges.

També podem observar aquí un altre factor important d'aquesta qüestió: el

fet que el sistema decimal s'elegís arran d'un accident natural: el nombre dels

nostres dits. Més endavant tractarem l'assumpte dels sistemes de numeració

en diferents bases. Amb el temps i la reflexió, l'ésser humà es va anar separant

d'aquest sistema decimal a l'hora de crear màquines computadores en favor

d'altres que tenien millors prestacions i adequacions al mecanisme com el de-

cimal.

Els egipcis coneixien l'ús del papir, que els permetia fer anotacions més fàcil-

ment i flexiblement; quan les anotacions necessitaven ser permanents, esco-

llien la pedra que, és clar, s'ha manifestat com un suport realment durador

sobretot si pensem que la informació arxivada en els nostres CD i cintes VHS6

morirà probablement abans que nosaltres mateixos.

Pot ser difícil veure la semblança entre el paper i un disc dur, CD o disquet,

però al cap i a la fi no són res més que dos suports que contenen informació,

codificada d'alguna manera. Estan fets per a ser llegits i escrits (sigui per un

home o per un altre component de l'ordinador –micro– que d'alguna manera

acabarà relacionant-se amb un ésser humà: teclat i pantalla).

(6)VHS vol dir video home system.

A Mesopotàmia, escrivien sobre llistons d'argila tova a l'hora de computar, per

fer les mosses utilitzaven una vareta en forma de falca que va donar origen al

nom d'aquesta escriptura cuneïforme (del cunnus llatí).

Els llistons

El llistó es coïa en un forn o
s'assecava al sol per tal que es
fixessin les anotacions; per a
dir-ho en llenguatge modern,
el llistó tou era RAM (random
access memory) i, en coure'l, el
convertien en ROM (read only
memory).
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Àbac

Però aquests sistemes només tenien de computador el suport, els còmputs en-

cara els havia de fer l'ésser humà, tant escriure'ls com fer-ne el còmput: la pri-

mera màquina de computar que oferia el resultat després d'actuar més o menys

mecànicament va ser l'àbac, inventat al voltant del 3000 aC a Babilònia i mi-

llorat més endavant cap al 1300 aC.

1.3.2. La representació de les quantitats

El concepte de la representació de les quantitats és important per a compren-

dre com pot "pensar" o "processar" una màquina de computar. Tots hem escrit

números, fet comptes i, fins i tot, resolt algun problema matemàtic alguna

vegada. Però, ens hem parat a pensar què implica això?

Per què no escrivim senzillament "un més un fan dos" en lloc de l'habitual "1

+ 1 = 2"? Per descomptat, aquesta segona manera és més curta, però ningú no

seria capaç de llegir-la ni entendre-la si no reconegués en la fórmula l'oració

"un més un fan dos".

Es tracta de dues representacions diferents de la mateixa cosa i, en conseqüèn-

cia, equivalents. No obstant això, una és comprensible sense l'altra, però no

a l'inrevés. Podríem dir que "1" és una notació o dibuix breu que representa

l'escriptura "u"; l'escriptura "u", per la seva banda, és un dibuix que representa

el so de la llengua /u/ que al seu torn representa la nostra idea de l'u o de la

unitat.

Es tracta de deixar clar que són coses diferents, la unitat que nosaltres pensem

i les seves representacions, per mitjà d'un so, un dibuix, escriptura o notació;

que la representació es pot fer de múltiples maneres, però cap no altera la

imatge mental de què estem parlant: cinquanta-sis es podrà escriure 56, LVI o

cinquanta-sis, però no deixarà de ser la mateixa quantitat.

Les diferents civilitzacions han elegit diversos sistemes de representació

per a escriure les seves quantitats.

Tipus d'àbacs

Hi ha molts tipus diferents
d'àbacs, si per curiositat o afi-
ció voleu ampliar el tema po-
deu començar per:
http://www-etsi2.ugr.es/pro-
fesores/jmaroza/anecdotario/
anecdotario-a.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/
%C3%81baco

http://www-etsi2.ugr.es/profesores/jmaroza/anecdotario/anecdotario-a.htm
http://www-etsi2.ugr.es/profesores/jmaroza/anecdotario/anecdotario-a.htm
http://www-etsi2.ugr.es/profesores/jmaroza/anecdotario/anecdotario-a.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81baco
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81baco
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Els diferents àbacs de què parlàvem abans s'ajustaven a les maneres de compu-

tar que tenia cada civilització que l'utilitzava.

Observarem el nostre sistema de representació, el que utilitzem habitualment

com a punt de referència, per a després, en l'apartat següent, descriure'n

d'altres que són molt utilitzats en la informàtica.

Habitualment fem servir el sistema decimal. Aquest sistema organitza els ele-

ments primer en unitats "1", després aquestes en desenes "10", les desenes en

centenes "100", i així successivament, "1.000", "10.000", "100.000". Aquesta és

la notació que s'ha elegit perquè és una metàfora visual d'aquesta situació ex-

posada.

Col·loquem les unitats en la part dreta 0001. Quan les unitats arriben al nivell

d'agrupació següent posem u en les desenes 0010 i tornem a comptar les uni-

tats 0011,0012,0013, etc.

Comptem així perquè agrupem els elements de deu en deu, cada deu del nivell

anterior afegim 1 al nivell següent. Potser per l'antic costum de comptar amb

els dits agrupem les coses de deu en deu.

Per aquestes agrupacions de deu en deu, d'aquesta manera de comptar en di-

em sistema decimal. Però només és una manera de representar la informació.

Es pot fer de moltes altres maneres sense alterar, en cap cas, les quantitats de

referència. Podríem triar qualsevol altra manera d'agrupar els comptes i arri-

baríem a la mateixa situació. Podríem, per exemple, i a conveniència, reunir-

les en grups de dos, de vuit o de setze si ens interessés per qualsevol raó.

1.3.3. Representació binària, octal i hexadecimal

En aquest apartat veurem diverses aplicacions de la representació de quanti-

tats. Hem triat les representacions més habituals en el món de la informàtica

amb comparança amb el sistema decimal que és el més estès en la vida diària.

La representació binària

L'agrupació més petita que podem fer és un grup de dos, ja que el sentit comú

ens diu que la unitat no és grup, podríem anar agrupant els comptes en grups

de dos. Quan anteriorment ho fèiem en el sistema decimal el procediment

consistia a col·locar una notació en la cel·la de l'esquerra cada vegada que una

agrupació complia, i en arribar a deu elements en la unitat col·locàvem "10".

Doncs bé, per tal de representar quantitats en numeració binària farem exac-

tament el mateix:

Sistema decimal
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binari decimal

Imaginem una matriu de quatre xifres 0000 0

Sumem una unitat 0001 1

Sumem una altra unitat, ara ja en tenim dues i el grup ja està complet 0010 2

Sumem una altra unitat 0011 3

Sumem una altra unitat, de nou el grup ja està complet, però en aug-
mentar el de la seva esquerra també el completa

0100 4

Sumem una altra unitat 0101 5

I així en endavant.

A simple vista, sembla un sistema complicat i poc útil; per qui ha treballat

tota la vida amb el decimal resulta realment estrany, quines avantatges té?

Perquè precisament la seva senzillesa binària és la que li aporta tota la força i

la connexió o paral·lelisme amb l'ordinador.

Nosaltres, culturalment, hem heretat el sistema decimal i ens sembla tan na-

tural com la nostra llengua, ens resulta senzill si ho hem après de joves i prac-

ticat a l'escola o als negocis. No obstant això, com a codi no és tan senzill com

podria ser o com seria desitjable.

Un codi és una correspondència biunívoca entre dos conjunts, cada ele-

ment de l'un –quantitat o concepte– és representat per un element de

l'altre –la seva notació.

En sistema decimal necessitarem deu signes diferents per a anotar les quanti-

tats.
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Observeu com amb la notació en el sistema binari únicament s'han fet servir

dos signes (1 i 0) mentre que en la notació numèrica n'hem necessitat deu i

en l'escriptura habitual gran part de l'alfabet.

En la taula anterior es veu amb claredat l'avantatge (per economia) de la co-

dificació binària comparant l'escriptura alfabètica, el sistema de representació

decimal i el binari:

• Per tal d'anomenar les quantitats amb paraules necessitarem gran part de

l'alfabet, (u,n,o,d,s,t,r,q,a,c,i,e,v) organitzat en agrupacions totalment ar-

bitràries com són les del llenguatge natural.

• Per a fer-ho en el sistema decimal utilitzem fins a deu símbols o dibuixos

(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) organitzats en el sistema posicional, que té posicions

infinites teòricament, sempre que no estiguem limitats pel suport per a

les posicions: el lloc on es vulguin fer les anotacions és fins a un punt

determinant, ja que limitarà l'amplada de la paraula (xifra a escriure) que

contindrà la representació.

• Per al cas del sistema binari, d'aquí el seu gran avantatge, només neces-

sitarem dos signes (1 i 0; + i -), també organitzats en un sistema posicio-

nal, com ara el decimal. Tot i que les regles de maneig ofereixen la matei-
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xa complexitat que el decimal, no obstant això, només necessitarem re-

presentar dos signes. Això permetrà utilitzar mecanismes de representació

molt simples: obert/tancat, llum/foscor, electricitat/no electricitat, so/si-

lenci. Aquestes representacions són adequades per a representar els estats

d'una màquina mecànica o electrònica.

Reprenguem ara un concepte que acabem d'esbossar, el de "paraula", i també

nosaltres entenem comunament el terme paraula com un conjunt de sons en-

tre dos silencis o un conjunt de grafies entre dos espais blancs, ara utilitzarem

aquest terme per a designar l'amplada de cel·les o posicions que sigui capaç de

representar el mecanisme de què estiguem tractant.

Si parlem d'un paper, les notacions no podran sobrepassar l'amplada del pa-

per (encara que en teoria podríem anar afegint papers un al costat de l'altre,

resultaria, de fet, un procediment molt poc pràctic); si pensem en un àbac,

les posicions es representarien a cada fila (compte, no a cada pedra, les pedres

d'una mateixa fila serien les unitats d'aquesta posició), de manera que l'àbac

incorporaria tantes posicions com files de pedres té.

A aquest nombre de posicions li direm amplada de paraula. L'amplada de pa-

raula és important perquè és el que determina el nombre màxim de signes que

podrem generar.

Amb una amplada d'un podem elabo-
rar dos signes

0,1 (2)

Amb una amplada de dos podem ela-
borar quatre signes

00,01,10,11 (2)2= 2*2

Amb una amplada de tres podem ela-
borar vuit signes

000,001,010,011,100,101,110,111 (2)3= 2*2*2

Així, no resulta difícil continuar: amb
quatre xifres podem obtenir (Feu
l'exercici)

(Feu l'exercici) (2)4= 2*2*2*2

L'àbac binari

Així, un àbac binari (ideal) es
diferenciaria d'un decimal (ide-
al) amb les mateixes posicions
pel nombre de pedres a cada
fila:

Com haureu observat, i sempre parlant en termes binaris, per a obtenir el

nombre màxim de signes haurem de multiplicar les possibilitats de cada po-

sició (2) per les possibilitats (2) de la resta de les posicions. En això tampoc

no es diferencia del decimal, en què tres posicions permetrien 10*10*10=103

=1000 (000-999) signes o notacions.

No podem deixar aquest apartat sense que quedi clara la relació profunda entre

l'ordinador i la notació i numeració binària. Es tracta d'una cas d'adequació

–encara que, evidentment, no és casual sinó fruit de l'estudi i l'enginyeria– del

codi (elements i regles) al suport que el manejarà.

Més informació

En l'apèndix�I trobareu la ma-
nera de transcriure signes de
notació binària a decimal.
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Els ordinadors actuals, com podrem comprovar, funcionen a partir de transis-

tors, i els transistors presenten dos estats, activat (1) o desactivat (0): un suport

perfecte per a escriure i llegir amb, i tan sols amb, uns i zeros.

També s'ha de tenir en compte que qui llegeix i escriu pròpiament dins d'un

ordinador és el microprocessador i aquest element és un aparell finit amb una

mirada limitada, no pot observar tota la informació al mateix temps, ho ha de

fer a la mesura dels seus ulls, uns pius de coure que només distingeixen si hi ha

senyal (1) o si no n'hi ha (0) i, al seu torn, només són capaços de generar (1) o

no (0) senyal amb cada piu; ulls/boca (entrada/sortida) pobres però eficients,

que estan limitats pel seu nombre, tants pius, tantes lectures a un temps, a

una determinada amplada de paraula, una determinada limitació del nombre

d'uns i zeros que s'han de rebre o crear.

Transistors

Així doncs, en un microprocessador amb 8 entrades simultànies es diu que té

una paraula de 8 bits (cada bit és una unitat d'entrada/sortida que pot tenir

dos estats 0 i 1, i coincidint amb el sistema d'agrupació binari, hi ha un grup

de dos estats possibles).

Aquesta paraula marca l'abast de la mirada del microprocessador, determina

totes les entrades/sortides que llegeix/escriu a un temps i, alhora, el nombre

màxim de signes o notacions que es poden utilitzar com a codi d'enteniment

–el microprocessador, com veurem més endavant, ha d'enfrontar tota mena

d'entrades i sortides, s'ha de comunicar amb una infinitat de perifèrics. Si apli-

quem el càlcul que hem après anteriorment, hi ha vuit posicions capaces de

contenir dos signes:

Nombre de signes diferents 28 = 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 * 2 = 256 signes diferents

que pot gestionar l'ordinador en format binari.

La representació octal

La representació octal segueix les mateixes pautes que la que hem vist fins ara.

Els seus signes serien 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La diferència consistiria en el fet

que després del 7 ve el 10. Si ens fixem en les notacions, són les mateixes que

les decimals però el significat varia 10 en octal, correspon a la quantitat que

nosaltres entenem com a 8 en decimal.

Es reconeixen les representacions octals per a portar un zero a la xifra més a

l'esquerra 0456 enfront del decimal 456.

La representació hexadecimal

Una altra forma de representació numèrica molt utilitzada, juntament amb les

que hem vist abans, decimal, binària i octal, és l'hexadecimal. L'hexadecimal

concep les quantitats organitzades en grups de setze, cosa que de seguida im-

plica un problema si hem comprès l'anterior. Per als sistemes que hem vist

Nombre de posicions per a
generar números binaris

Un ordinador de vuit bits té
vuit posicions per a generar
números binaris.
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fins ara sempre podíem utilitzar les notacions 0-9 del sistema decimal, perquè

sempre eren codis que tenien menys de deu elements. Però, què passa ara que

en tenim més de deu? Com suplirem la carència de notacions entre 9 i 16?

Molt senzill, introduïm lletres –també notacions– de l'alfabet habitual per in-

dicar els números que ens faltaran en les unitats de la manera següent:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B D E F  

Cal indicar que igual que en l'octal es reconeixia la base per a disposar d'un

zero en la part esquerra, en l'hexadecimal s'ha elegit la representació 0x davant

dels dígits per a indicar-ne la base hexadecimal, així 0xff significa, tal com

podem comprovar en l'apèndix I:

P1 P0 POSICIONS=2(Px)

16 1 BASE=16

161=16 160=1 Total VALOR=16n

f*16 f*1 =255 Notació=�0xff

(15*16)+ (15*1)+ =255

Equivalències

Vegem uns exemples d'equivalències entre els diferents sistemes de numeració que hem
estudiat:

Decimal Binari Octal Hexadecimal

15 1111 17 F

84 1010100 124 54

219 11011011 333 DB

 

1.3.4. Màquines de computar fins a l'ordinador electrònic

Les màquines de computar i altres invencions relacionades que van prece-

dir l'aparició del primer ordinador electrònic representen un llarg recorregut

històric. A causa de l'extensió i el gran nombre de màquines de computar que

podem exposar aquí hem preferit oferir un resum ordenat per segles i elegint

només els fenòmens que afecten els ordinadors, prescindint, a propòsit de la

parcialitat que pot oferir aquesta visió, d'allò que, estrictament, no tingui res a

veure amb l'ordinador físic, més endavant en la part corresponent als sistemes

operatius parlarem del que fa referència al programari i la gestió de la màquina:
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Segle�XVII

1617 John�Napier (1550-1617) va crear els corrons de Neper, que multiplicaven ba-
sant-se en sumes, copiant la idea dels àrabs, segurament.

1621 William�Oughtred (1574-1660) i Edmund�Gunter (1581-1620) inventen la
primera regla de càlcul.

1623/24 Wilhelm�Schickard (1592-1635) va inventar una calculadora que era una
combinació de les màquines de Napier i de Pascal, es va anomenar rellotge de
calcular

1642 Blas�Pascal (1623-1662) crea la seva machina arithmetica, Pascalina.

1671 El filòsof i matemàtic alemany Gottfried�Wilhelm�Von�Leibniz (1646-1716)
va ser qui va construir la primera�calculadora, amb un tambor cilíndric ano-
menat roda escalonada que no desapareixeria de les calculadores que el van
succeir.

Segle�XVIII

1793 Chappe (1763-1805) crea a França un telègraf òptic.

1800 Alejandro�Volta inventa la pila elèctrica.

Segle�XIX

1812/22 Carlos�Babbage (1792-1871), va concebre la màquina diferencial, per a la
Royal Astronomical Society instrument�mecànic�per�a�calcular�i�imprimir
taules�de�funcions.

1820 Charles�Xavier�Thomas�Colmar va inventar l'Aritmòmetre, va arribar a ser la
primera calculadora produïda en sèrie.

1832 Charles�Babbage va desenvolupar la màquina analítica, era un ordinador
mecànic�de�propòsit�general, per a qualsevol tipus de càlcul, la qual cosa
pressuposava l'ús d'un�programa. Memoritzava 1.000 nombres de 50 xifres,
disposava d'una unitat�aritmètica�lògica�per�als�càlculs, una unitat�de�con-
trol, per a establir l'orde de les operacions, una lectora�de�fitxes�perforades
com a entrada i una "impressora" per a la sortida dels resultats. Funcionava
amb vapor com a font d'energia. Sumava en tres segons i multiplicava en qua-
tre. Ja�era�realment�un�ordinador�en�termes�conceptuals�i�incorporava�els
components�bàsics�de�la�programació.

1837 William�F.Cooke�i�Charles�Wheatstone, juntament amb Morse patenten el
telègraf elèctric, basant-se en la sensibilitat de l'imant a l'electricitat.

1843 Pehr�Georg�Scheutz (1785-1873) i Eduard�Scheutz construïren un prototip
funcional de la màquina de Babbage.

1870 G.�R.�Carei, ajuntant les propietats del seleni i els procediments de les prime-
res fotografies, dissenya un sistema televisor rudimentari.

1872 Frank�Baldwin crea una màquina que va ser l'antecessora de la calculadora
de�taula.

1876 Alexander�Graham�Bell (1847-1922) va desenvolupar un aparell que podia
transmetre sons per mitjà d'un cable. Les comunicacions havien sofert una re-
volució.

1878 Willgodt�Theophil�Odhner (1845-1905) va patentar a Rússia la Brunsvinga,
que es va començar a produir en sèrie i es va comercialitzar per tot Europa,
fins a 20.000 unitats.

1879 James�Ritty inventa la popular caixa�enregistradora, derivada de la de Frank
Baldwin.
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1884 Herman�Hollerit (1860-1929), que treballava per a l'oficina del cens dels Es-
tats Units, va�dissenyar�una�targeta�per�prendre�les�dades�dels�empadro-
nats:�es�perforava i després, amb unes agulles i un recipient amb mercuri,
s'aconseguia que fessin contacte o no segons si estaven perforades o no. Una
tabuladora�enregistrava�les�dades�a�200�targetes�per�minut, així va aconse-
guir multiplicar per 100 la velocitat del procés i obtenir el cens molt abans del
que s'havia aconseguit abans (deu anys). El 1896 va�fundar�Tabulating�Mac-
hine�Co., que es transformaria en Compunting�Tabulating�Recording�prede-
cessora�d'IBM.

1884 William�Burroughts crea una sumadora proveïda d'impressora derivada de la
de Frank Baldwin.

1885 Dorr�Eugene inventa la primera�calculadora�mecànica�que�incorpora�teclat,
aconsegueix�sumar,�restar,�multiplicar�i�dividir a partir de les operacions an-
teriors, el Computòmetre.

1888 Lleó�Tire crea la primera�calculadora�amb�mecanisme�multiplicador a partir
de mecanitzar l'ús de l'àbac.

1891 Otto�Schaffer crea una màquina basada en l'Hollerit per al cens de l'imperi
austrohongarès.

1893 Otto�Stieger (1858-1923) desenvolupa una calculadora mecànica que permet
la multiplicació directa a partir d'una maneta, es deia la Milionària.

1899 William�S.�Burroughs crea una calculadora que multiplica amb teclat i dispo-
sitiu d'impressió.

Segle�XX

1901 Marconi inventa la ràdio, la primera emissió va tenir lloc el 1906 als Estats
Units.

1907 Ludwig�Spitz presenta una màquina Time is Money que podia sumar, restar,
multiplicar i dividir.

1920 Leonardo�Torres�Quevedo (1852-1936), enginyer, va crear un aritmòmetre
en què va�introduir�l'aritmètica�de�punt�flotant,�com�la�que�s'utilitza�avui
dia.

1925 John�Baird inventa, per fi, la televisió.

1930 En els albors de l'electrònica, Vannev�Bush construeix l'última calculadora
analògica�mecànica, capaç de resoldre equacions diferencials.

1937 George�Robert�Stibitz desenvolupa la primera�calculadora�digital�basada
en�relés, Model K, encara que no era programable.

1.4. Els ordinadors: una solució moderna

1.4.1. Màquina de Von Neumann

En aquest apartat veurem el primer disseny conceptual de l'arquitectura de

l'ordinador que, després, dut a terme, va representar la revolució que vivim

avui dia. L'any 1946 el matemàtic J. Von Neumann, en col·laboració amb Art-

hur W. Burks i Herman H. Goldstine, va escriure l'article Preliminary discussion

of the logical design of an electronic computing instrument en què es va establir
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el disseny de l'arquitectura d'un ordinador. Aquest disseny ha perdurat en el

temps i, de fet, totes les arquitectures d'ordinadors aparegudes fins avui dia

parteixen d'aquest disseny.

Preliminary discussion of the logical design of an electronic computing
instrument

L'article Preliminary discussion of the logical design of an electronic computing instrument es
pot trobar en línia i a Arthur�W.�Burks;�Herman�H.�Goldstine;�John�von�neumann
(1946, 28 de juny). Preliminary discussion of the logical design of an electronic computing
instrument (2a. ed. 2 de setembre de 1947, 42 pàg.). Princeton, Nova Jersey: Inst. for
Advanced Study [reeditat a Yon Neumann's Collected Works (1963, vol. 5, A. H. Taub Ed.,
pàg. 34-79). Londres: Pergamon].

Fonamentalment, amb aquesta màquina es pot llegir o executar un con-

junt d'ordres d'instruccions màquina que es troben, d'alguna manera, dins la

memòria de l'ordinador.

Intentarem explicar les diferents parts de l'ordinador seguint un exemple de

la vida real, doncs de vegades, això ens ajuda a entendre millor els conceptes

o, si més no, a centrar el tema. A mesura que comentem algun concepte nou,

farem una analogia al que seria el nostre exemple.

El�cuiner�inexpert

Es tracta d'un cuiner inexpert que vol fer un pastís i, per a aconseguir-ho, utilitza un llibre
en què se li indiquen els ingredients necessaris, els electrodomèstics que ha d'utilitzar,
els passos que ha de seguir, etc.

El disseny d'aquest model està format per tres parts:

1)�Memòria�principal: És un espai on s'emmagatzema temporalment la in-

formació de l'ordinador, és a dir, les dades i les instruccions. Von Neumann ja

va establir que hi hauria, dins la memòria principal, dues parts diferenciades:

la memòria permanent on trobaríem les dades o instruccions que utilitzem so-

vint i la memòria de treball on trobaríem les dades o instruccions que s'utilitzen

esporàdicament.

Exemple�de�continguts�a�la�memòria�principal

Suposem que estem escrivint un text a l'ordinador, segons el disseny de Von Neumann
tindríem a la memòria permanent el sistema operatiu (Windows, Mac OS, Linux...) i a la
memòria de feina tindríem el programa processador de text i el text.

El�cuiner�inexpert�(continuació)

En l'exemple del nostre cuiner, la memòria principal seria la taula on es deixen els plats,
uns d'aquests amb ingredients necessaris per a fer el pastís, d'altres buits, que s'han
d'omplir després de fer alguna manipulació d'aliments, un faristol per recolzar el llibre
on s'indiquen els passos a seguir, etc. Evidentment, podem dir que el nostre cuiner és una
persona molt endreçada, quan ha d'anar a buscar un ingredient, sap on és la taula.

2)� Unitat� central� de� processament (UCP) o central processing unit (CPU):

aquesta part s'encarrega d'executar o portar a terme les ordres o instruccions

dels programes.

http://www.cs.unc.edu/~adyilie/comp265/vonNeumann.html
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També se l'anomena processador o microprocessador (per la seva grandària).

La UCP també es divideix en la unitat aritmètica i lògica (és la que realitza

l'execució de la instrucció) i la unitat de control (és qui coordina com i quan

s'ha de fer aquesta execució).

Si haguéssim de decidir quina és la part més important de l'ordinador, diríem que es
tracta de la unitat central de processament, tot i que, evidentment, sense la memòria ni
els perifèrics no tindríem ordinador.

El�cuiner�inexpert�(continuació)

En aquest cas, la unitat aritmètica i lògica és el llibre del cuiner. Cada pas de l'elaboració
del pastís s'explica amb tot deteniment i amb ordre. El cuiner seria la unitat de control;
tot i que és el llibre qui indica els passos que s'han de seguir, és el cuiner qui dóna els
senyals necessaris perquè es realitzin els passos del llibre.

3)�Unitat�d'entrada/sortida�(E/S): aquesta part s'encarrega de comunicar les

dades i les instruccions de la UCP+memòria principal amb el món exterior.

Segons la direcció en què viatgin les dades parlarem de perifèrics d'entrada (E),

de sortida (S) o d'entrada i sortida (E/S).

El�cuiner�inexpert�(continuació)

Els diferents robots de cuina o petits electrodomèstics serien els perifèrics. Un microones
per si sol sap què ha de fer. Només necessita que algú li polsi el botó.

Qualsevol dada o ordre que hagi de viatjar des d'una part fins a una altra

d'aquest disseny d'ordinador, ho farà mitjançant unes carreteres anomenades

busos.

En la figura següent podem observar l'arquitectura de l'ordinador digital pro-

posada per Von Neumann:
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• Els ordinadors actuals es basen en l'arquitectura de von Neumann.

• Les parts principals de l'arquitectura són unitat central de

processament, memòria principal i unitat d'entrada/sortida.

S'interconnecten mitjançant un bus.

1.4.2. Estructura bàsica d'un ordinador

Passem ara a veure, no ja un model ideal de màquina ordinadora i comunica-

dora, sinó els elements que componen avui dia un maquinari d'ordinador. Tot

i que l'arquitectura dels ordinadors actuals parteix del disseny de Von Neu-

mann, aquests ordinadors han sofert algunes modificacions per tal de gua-

nyar prestacions i adequar-se als avenços tecnològics. Més endavant parlarem

d'alguns exemples d'aquestes noves arquitectures d'ordinadors.

Per a tenir una visió més àmplia del funcionament d'un ordinador aprofundi-

rem en cada una de les seves parts, mantenint-nos fidels al disseny original:

1) La memòria�principal (MP), on s'emmagatzemen temporalment dades i

instruccions, es divideix en moltes cel·les de la mateixa mida que es poden

identificar per una adreça única. Seria com parlar d'un armari molt gran ple

de calaixos distribuïts en files i columnes. Tots els calaixos tindrien la matei-

xa mida i, per tal d'identificar-los, s'hauria d'indicar la fila i la columna on

són. D'aquesta manera, el calaix de la fila X columna Y només podria ser un

i s'evitaria qualsevol ambigüitat. Com més gran sigui l'armari, més gran seria

la nostra memòria.

El gran avantatge de la memòria principal és la velocitat i el gran inconvenient,

si ho podem dir així, seria la volatilitat, és a dir, necessita subministrament

elèctric per a funcionar.

El temps d'accés a la memòria es mesura en nanosegons (10-9 segons).

Quin�és�el�funcionament�intern�de�la�memòria?

El funcionament d'aquestes unitats de memòria és molt simple: la unitat cen-

tral de processament (UCP) li lliura o li demana una dada o instrucció que està

en una adreça determinada de la memòria.

Per exemple, per a llegir la dada que hi ha en l'adreça 8, s'activarà el senyal de lectura,
l'adreça de memòria seria la 8 i el retorn seria el contingut de la cel·la 8.

Pèrdua de dades

Si estic escrivint un text a
l'ordinador i es talla el sub-
ministrament elèctric, per-
dré totes les dades si prèvia-
ment no he desat el document
amb l'opció corresponent de
l'aplicació.

La memòria principal

La memòria principal es con-
fon sovint amb el disc dur, tot
i que no tenen res a veure.
Parlem de memòria del disc dur
quan hauríem de dir capacitat
del disc dur.
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Fins ara hem utilitzat el terme memòria principal de manera genèrica però

els ordinadors treballen principalment amb dos tipus de memòries: la ROM7

i la RAM8. La principal diferència és que la ROM no permet escriure (almenys

inicialment).

La ROM s'utilitza per a emmagatzemar informació que no canvia amb el temps

(cosa que fa esporàdicament). La memòria principal utilitza la memòria RAM,

tot i que també podem trobar memòria RAM en altres parts de l'ordinador i

amb finalitats diferents.

Hi ha una altra memòria addicional i que complementa la memòria principal

que s'anomena memòria�cau. Aquesta memòria és molt ràpida, no té gaire

capacitat però estalvia determinats accessos a la memòria principal quan bus-

quem informacions repetides en poc temps. En definitiva, s'aconsegueix aug-

mentar la velocitat de l'ordinador.

Quanta�memòria�principal�pot�tenir�un�ordinador?

En principi, podríem pensar que com més memòria principal tinguem en el

nostre ordinador millor, però en realitat això no sempre és així. Hi ha una

característica de la CPU que determina la quantitat màxima que es permet

instal·lar. Mentre no s'arribi a aquest límit, podrem ampliar.

2) La unitat�aritmètica�i�lògica (UAL) s'encarrega de realitzar les operacions

aritmètiques i lògiques. Està compost per un conjunt de circuits digitals que

permeten realitzar un conjunt d'operacions determinades, com sumar, restar,

desplaçar un bit a l'esquerra, operacions lògiques (AND, OR, NOT,...), etc.

Normalment es reben les dades de la memòria, es realitza l'operació i el resultat

es torna a dipositar en la memòria principal. Per a evitar aquestes anades i

vingudes, i per a guanyar velocitat en el procés de càlcul, la UAL té un conjunt

de registres que li permeten emmagatzemar temporalment aquests resultats.

Normalment, un ordinador actual no té més de 128 registres.

3) La unitat�de�control (UC) s'encarrega de coordinar que les execucions de

les instruccions en la unitat aritmètica i lògics es realitzin convenientment.

Per a fer-ho té un conjunt de senyals de control.

(7)La ROM (read only memory)
només és memòria de lectura.

(8)La RAM (random access memory)
és memòria d'accés aleatori.
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Podríem dir que la UAL realitza les execucions d'ordres en el moment en què

la unitat de control li indiqui, a més a més, que s'encarregui de coordinar,

mitjançant senyals, que quan s'ha executat una instrucció, la UAL estigui pre-

parada per a la propera execució.

Per exemple, per a fer una suma de dos valors que hi ha a la memòria principal, pri-
mer hauria d'activar el senyal de lectura de les dues posicions de memòria, deixar passar
aquests valors cap a la UAL i activar el senyal per realitzar l'operació suma. Com us po-
deu imaginar, no podríem iniciar l'operació de la suma sense haver rebut els operands
diferents.

Dins d'aquesta part hi ha un component, el comptador�de�programes (pro-

gram counter), que s'encarrega d'indicar quina és la instrucció següent que

s'haurà d'executar en cada moment. Podríem pensar que quan s'executa un

programa en un ordinador, les instruccions s'han executat seqüencialment,

una darrere l'altra, però això no sempre és així i, molt sovint, es produeixen

salts. Això fa que aquest registre sigui molt rellevant en tot el procés d'execució

de programes que, en definitiva, és l'única cosa que sap fer un ordinador.

4) La unitat�d'entrada�i�sortida (UE/S) s'encarrega de coordinar la comuni-

cació de la unitat central de processament amb el que seria el món exterior.

Aquestes unitats exteriors reben el nom de perifèrics i, segons el sentit en què

viatgi la informació, parlarem de perifèrics d'entrada (E), de sortida (S) i d'entrada

i sortida (E/S).

Com�podem�saber�de�quin�tipus�és�cada�perifèric?

Ens hem d'imaginar quina relació hi ha entre la CPU i el perifèric en qüestió;

cap a on viatja la informació útil que els relaciona.

Per exemple, per a saber quin tipus de perifèric és la impressora podem seguir

la figura següent:

La unitat de control

La�unitat�de�control�porta�in-
ternament una mena de re-
llotge que li va indicant el rit-
me que ha de portar en aques-
tes tasques de coordinació. Po-
sem un exemple per a intentar
ajudar a entendre aquest con-
cepte: seria molt semblant a
les persones encarregades de
picar el tambor per marcar el
ritme dins les galeres dels vai-
xells romans. A cada cop de
tambor, els "esclaus" havien de
fer una estirada de braços amb
els rems.

Si la CPU dóna informació útil a la impressora, direm que es tracta d'un perifèric

de sortida, mentre que si la CPU rep informació útil de la impressora direm

que es tracta d'un perifèric d'entrada. Si es dóna el cas que la CPU rep i dóna

informació de la impressora direm que es tracta d'un perifèric d'entrada i sortida.

En el nostre exemple, la CPU només li dóna informació útil a la impressora.

Per tant, direm que la impressora és un perifèric de sortida.

Perifèrics

Podeu observar la importàn-
cia del verb per saber de quina
mena de perifèric tractem: re-
bre o donar.
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• La unitat de memòria principal (UMP) desa temporalment dades i

instruccions.

• La unitat aritmeticològica (UAL) realitza les operacions aritmètiques

i lògiques.

• La unitat de control (UC) coordina l'execució de les instruccions a

les unitats aritmètiques i lògiques.

• La unitats d'entrada/sortida (UE/S) s'encarrega de comunicar la uni-

tat central de processament amb elements exteriors (els anomenats

perifèrics).

1.4.3. La informació en la teoria de la comunicació de Claude

Shannon

Es parla de la teoria de la comunicació establert per Shannon amb la finalitat

de determinar com s'han de comunicar tant els elements d'un ordinador com

els ordinadors o maquinari entre ells o amb els éssers humans. Per això es

presenta tot seguit un esquema general de sistema de comunicació. Tractarem

més àmpliament aquests conceptes en el mòdul Xarxes i comunicacions.

La informació es transporta sempre en un procés de comunicació, un emissor

comunica un missatge (informació) a un destinatari, per mitjà d'un trans-

missor que està unit a un receptor per un canal que pateix modificacions

(senyals) en traslladar el missatge (la informació).

El receptor que descodifica el missatge utilitza un codi comú amb el transmis-

sor que l'ha codificat i el resultat d'aquesta descodificació és una traducció que

s'interpreta mitjançant el codi comú que tenen l'emissor i el destinatari.

Interferències

Hi ha la possibilitat que en el
procés de comunicació s'hagin
produït interferències (soroll
en sentit tècnic) i, amb aques-
ta finalitat, el missatge sol in-
corporar una determinada
quantitat de redundància que
garanteix la recepció correcta
del missatge.
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Per tant, el transport d'informació d'emissor a receptor implica la presèn-

cia d'un sistema constituït pels elements que s'acaben de representar. Aquest

transport és un procés que ha de superar dificultats (anomenades interferències

o soroll).

• La transmissió d'informació amb èxit comporta la presència d'una

sèrie d'elements que constitueixen un sistema.

• El canal permet transportar senyals d'emissor a receptor.

• Cada missatge està constituït per un conjunt de senyals.

• Per tal de recuperar la informació continguda en el missatge, el re-

ceptor ha de compartir codi amb l'emissor.

Què�és�la�informació�segons�Shannon�i�com�es�mesura?

Cal concretar el concepte d'informació i establir i analitzar la seva unitat mí-

nima, el bit. Per a la teoria de la comunicació (disciplina puntal en la informà-

tica a partir dels treballs de Claude Shannon) la informació no és el que gene-

ralment entenem com a tal, no té res a veure amb el sentit o significat de la

informació.

La informació, segons la teoria de Sannon, és la mesura de la imprevisibilitat

d'un missatge, és la mesura de la llibertat d'elecció que té l'emissor o la font

en seleccionar un missatge.

La comunicació es comença a produir en el cas més simple quan l'emissor pot

triar entre dues opcions (sí/no, obert/tancat, vertader/fals, actiu/inactiu, per

exemple). Per això, aquest cas més elemental, rep el nom de binarydigit (bit).

Així doncs, la informació es mesurarà en bits.

Un bit és la quantitat d'informació continguda en un missatge o succés,

la probabilitat d'aparició del qual és ½.

Quantitat d'informació

Un missatge sensat i un
d'estúpid poden contenir la
mateixa quantitat d'informació
en termes de teoria de comu-
nicació.

Amb un sol bit, es pot fer poca cosa a l'hora de tractar la informació de manera

automàtica, només tenim dos missatges possibles, 0 i 1. Però si tenim dos bits

un al costat de l'altre ja podem emetre quatre missatges 00, 01, 10, 11.

Amb cada bit nou afegit es duplica la quantitat de missatges possibles, podem

obtenir la quantitat d'informació aplicant la fórmula següent 2i = Ms, essent i

el nombre de bits emprats i Ms el nombre de missatges diferents possibles.

Nombre de missatges

Això augmenta alarmantment
perquè amb tres bits tindrem
vuit missatges 000, 100, 010,
001, 110, 011, 101, 111.
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Així doncs, la informació que inclou un missatge té a veure amb els missatges

que li són alternatius. Quan el LED del monitor està encès, rebem el missatge

"està actiu", que conté un bit d'informació, ja que només hi caben dos missatges

possibles.

El que fan els nostres ordinadors és traspassar informació d'un lloc a un altre,

quan teclegem en el nostre ordinador li comuniquem una sèrie de missatges,

els arxiva, els processa i els envia d'uns perifèrics a uns altres, segons el cas.

Per realitzar aquestes tasques l'ajuden una sèrie de programes que també són

informació, informació que li comunica el seu disc dur en forma d'instruccions

a executar. Quan es comunica amb altres ordinadors envia i rep informació.

Quan es parla d'automatitzar el processament de la informació, no es refereix

només als càlculs que fa l'ordinador quan se li demana, sinó a automatitzar

tots els trasbalsos d'informació que es produeixen.

Per mitjà de l'electrònica tots i cadascun dels elements del nostre ordi-

nador es comuniquen activament amb els altres generant una sèrie de

processos comunicatius que requereixen més o menys un tractament

dels bits.

1.4.4. Els ordinadors tracten informació

Fem una anàlisi a grans trets del que comporta el tractament d'informació.

Avui dia, la informació té un paper determinant en molts camps de la socie-

tat. Fins i tot diem "qui té informació, té poder". Però, què entenem per in-

formació? Si disposem d'un conjunt de dades equivaldria a dir que disposem

d'informació?

Eleccions generals

Suposem el cas d'unes eleccions generals: en el mateix moment en què es tanquen els
col·legis electorals, comencen a sortir els primers resultats, sobretot d'enquestes realitza-
des a les sortides dels col·legis. Cada una d'aquestes enquestes no són res més que dades,
però en conjunt poden preveure qui governarà els propers anys, s'ha produït un vot de
càstig a un determinat grup parlamentari, etc.

Però del que no tenim cap dubte és que per a arribar a la informació hem hagut

de realitzar un procés a les dades. Això ens porta a plantejar el gràfic següent:

Si ho mirem a l'inrevés, podem afirmar que per a arribar a la informació ne-

cessitem realitzar un processament a les dades. Els procediments, metodolo-

gia, infraestructura, etc. emprats per a realitzar aquest procés de transformació

de dades a informació són el que s'anomena sistema�d'informació, i quan

Mateixes dades,
informació diferent

També podem veure en els
mitjans d'informació que unes
mateixes dades, segons els ulls
amb què es mirin, tindran un
valor o un altre: sembla que
tothom hi guanya i que no hi
ha perdedors. Per tant, la in-
formació extreta a partir de les
mateixes dades no sempre és
la mateixa.
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aquesta transformació de dades es fa amb l'ajuda dels ordinadors, llavors diem

que utilitzem un sistema�informàtic. Aquesta és la raó perquè aquesta assig-

natura es digui així.

Un sistema informàtic realitza, mitjançant ordinadors, el processament

de dades i, per tant, facilita l'obtenció d'informació a partir de les dades.

1.4.5. Comunicació amb el maquinari

Ara apliquem els conceptes d'informació i de comunicació en un cas concret

de la comunicació intermaquinària i interpersonal. Podem utilitzar indistin-

tament els mots computador i ordinador, atès que fan referència al mateix

aparell. El motiu el podem trobar en els seus orígens: en països de parla an-

glesa, a Alemanya, al Japó, ... utilitzaven el terme computador, mentre que a

França i Espanya, s'utilitzava el terme ordinador.

Arribat aquest punt, i d'una manera molt genèrica, podríem dir que:

Un ordinador és un aparell digital que mitjançant un conjunt de passos

a seguir (programes) permet obtenir, processar, emmagatzemar i tractar

les dades.

Si obrim un ordinador trobarem molts components electrònics, cables, xips,

etc. Per tant, per a parlar-hi, li hauríem de lliurar senyals elèctrics. Però no ens

interessa quant de voltatge o tensió li arriba, sinó més aviat si li arriba tensió o

no. Això es deu al fet que els sistemes electrònics digitals només poden adoptar

dos valors possibles: on i off. És a dir, arriba corrent o no arriba corrent.

Per aquest motiu diem que un ordinador treballa amb llenguatge binari. Com

ja hem estudiat, la unitat més petita del llenguatge binari és el bit que pot

significar el 0 i l'1.

Si aconseguim trobar una relació entre el llenguatge natural i el llenguatge

binari, haurem trobat una manera de comunicar-nos amb l'ordinador.

Queda clar que hem de buscar un sistema que sigui còmode per a l'usuari per

a treballar amb l'ordinador, ja que anar encenent i apagant interruptors (que

seria equivalent a posar 1 i 0) no sembla la tasca més apropiada.

On/off
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Esquema telègraf

El sistema digital més antic que es coneix és la telegrafia. Cap a mitjan segle

XIX, Samuel Morse (1791-1872) va inventar un sistema de codificació que per-

metia transformar lletres de l'abecedari en impulsos elèctrics. Només hi havia

dos possibles valors i depenien del temps de prémer el botó del telègraf: punt

i ratlla.

El punt equival a 1/25 s i la ratlla equival a 3/25 s (és a dir, la durada de tres

punts).

La codificació de l'alfabet quedava de la manera següent:

A�·�– J�·�–�–�– R�·�–�·

B�–�··· K�–�·�– S�···

C�–�·�–�· L�·�–�·· T�–

D�–�·· M�–�– U�··�–

E�· N�–�· V�···�–

F�··�–�· Ñ�––�·�–– W�·�–�–

G�–�–�· O�–�–�– X�–�·�·�–

H�···· P�·�–�–�· Y�–�··�–�–

I�·· Q�–�–�·�– Z�–�–�··

1�·–�–�–�– 6�–�····

2�··�–�–�– 7�–�–···

3�···�–�– 8�–�–�–�··

4�····�– 9�–�–�–�–�·

5�····· 0�–�–�–�–�–
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Mitjançant una combinació de punts i ratlles es podien transmetre missatges

d'una punta a l'altra del país. Però més que l'invent, el que ens interessa és el

sistema de codificació. Hi ha una analogia molt gran entre aquesta codificació

i la podem utilitzar per a comunicar-nos amb els ordinadors. En tots dos sis-

temes només hi ha dos valors possibles: punt-ratlla i 1-0.

Per a fer aquesta conversió no caldrà tenir al cap la taula de conversió, com

tenia el senyor Morse, sinó que l'ordinador té mecanismes automàtics que ens

faran aquesta conversió. Es tracta que l'ordinador ens faciliti la vida, no que

ens la compliqui.

En definitiva, per a comunicar-nos amb l'ordinador utilitzarem un sis-

tema de codificació que ens permeti passar d'un llenguatge que nosal-

tres entenem a un altre que entén l'ordinador (el llenguatge binari).

De la mateixa manera que per a parlar de distància utilitzem les unitats de

longitud o per a parlar de líquids utilitzem unitats de volum, per a parlar

d'informació que emmagatzemem a la memòria, necessitarem unes unitats per

a mesurar-la. Ja hem vist que la unitat d'informació més petita que es pot tenir

és el bit, però per a treballar amb quantitats d'informació més grans, necessi-

tarem unitats més grans.

Utilitzarem molt sovint aquestes unitats, no solament per a parlar de la capa-

citat de la memòria principal, sinó per a saber quant ocupa un document de

text, una cançó, un vídeo, quin espai lliure hi ha en un disquet, etc.

1.4.6. Suports físics d'informació

La necessitat de mantenir arxivada la informació com a part del tractament

fa palesa la necessitat d'uns suports físics amb discos, disquets i unitats

d'emmagatzematge de diversos tipus. Cal parlar tant de la seva estructura física

i capacitat com de la seva lògica interna.

Ja hem comentat anteriorment que les dades que hi pot haver en la memòria

principal en un moment determinat són temporals i necessiten el subminis-

trament elèctric per a no perdre-les. Tenint en compte aquesta afirmació ens

plantegem el següent:

Per a fer càlculs

Si voleu practicar per a fer
càlculs amb bits, bytes, me-
gabytes, etc., podeu anar a
l'apèndix II.
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On podem emmagatzemar un document de manera que quan torni a engegar

l'ordinador el tornem a trobar?

Queda clar, doncs, que l'objectiu principal d'aquests suports físics

és garantir que la informació estigui resguardada i, per tant, tin-

drà molta importància en la tria d'un d'aquests dos factors: capacitat

d'emmagatzematge i velocitat.

L'emmagatzematge es produeix realitzant un senyal en el suport per cada bit

que vulguem definir. Atesa una unitat d'espai, l'absència/presència de senyal

determinarà si es tracta d'un zero o d'un u, respectivament.

Els senyals es van fent un al costat de l'altre en una filera, cada senyal

d'aquest rast el podem anomenar cel·la, entenent que cada cel·la desa un bit

d'informació únic, en estat actiu o inactiu (1, 0).

Les unitats d'emmagatzematge que tenim creen el senyal de tres maneres di-

ferents: magnètic –en aquest cas estan fabricats amb un aliatge d'alumini amb

un recobriment magnètic–, òptic –fets d'alumini reflector que s'utilitza per a

reflectir els raigs làser– i magnetoòptic –que consten de dues capes, una for-

mada per partícules magnètiques i una segona d'alumini reflector, combinen

la neteja de lectura dels capçals làser dels discos òptics amb la tradicional es-

criptura per mitjà de caps magnètics.

En el primer cas es magnetitza una superfície i després es llegeix si la superfície

transmet o no l'electrificació de cara a assenyalar un u o un zero; en el segon

cas es perfora o escalfa la superfície de manera que en reflectir o refractar sobre

la superfície o no fer-ho, aconseguim el mateix resultat; en el tercer cas, es

combinen totes dues tecnologies, es magnetitza a l'hora de crear el senyal i es

llegeix des d'un dispositiu òptic.

A causa de la física de cada solució, les que magnetitzen són òptimes per

a crear suports de lectura-escriptura, mentre que l'òptica és més pròpia

per a una única escriptura i lectura múltiple.

Els discos�òptics utilitzen dues tecnologies per a l'emmagatzematge de dades:

WORM9 i CD-ROM10. Els discos�magnetoòptics utilitzen la tecnologia WM-

RA11, que permet llegir i escriure tantes vegades com calgui.
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(9)WORM (write once read many) vol dir 'escriu una vegada, llegeix moltes'.

(10)CD-ROM (compacte disk read only memory) vol dir 'disc compacte de només lectura'.

(11)WMRA (write many read always) vol dir 'escriu i llegeix moltes vegades'.

Aquest aspecte també ens pot servir per a classificar les diferents unitats

d'emmagatzematge, n'hi ha que són d'una única escriptura de manera que, una

vegada establerta la informació, no es pot modificar, ja que la realització del

senyal en el suport no permet una tornada: és una modificació permanent i,

en conseqüència, la definició del suport és memòria de només lectura (ROM).

D'altra banda, n'hi ha d'altres en què es tracta d'un dispositiu que permet es-

criure diverses vegades senyals diferents en la mateixa àrea del suport, així la

informació es pot modificar i canviar per una de diferent; en aquest cas es

tracta de memòries d'accés aleatori (RAM).

En aquest segon grup trobaríem aquelles en què la permanència de la infor-

mació depèn de la font d'alimentació (volàtils) i, en conseqüència, la pèrdua

de l'alimentació produeix la pèrdua de la informació. Aquest seria el cas dels

mòduls de memòria DIMM12 o SIMM13 que tenim en el nostre ordinador.

Altres suports mantenen els seus senyals, encara que la font d'alimentació es

perdi. És el cas, per exemple, del nostre disc dur que, encara que permet que

s'hi escrigui moltes vegades, desa la informació cada vegada que apaguem i

encenem el nostre ordinador.

La informació que pot cabre en un suport depèn de la superfície aprofitable, la

mesura natural seria superfície/unitat de superfície = nombre de bits de capa-

citat, de manera que una superfície de deu centímetres quadrats que necessités

un centímetre quadrat per a cada senyal (10/1 = 10) podria emmagatzemar

deu bits.

Naturalment, l'emmagatzematge per centímetre quadrat sol ser molt més gran,

de manera que en un disquet convencional podem arxivar 1,44 MB, i en un

disc dur de la grandària d'una pastilla de torró fins a 120 GB, i pensem que dins

del disc dur són cilindres que suporten la informació i el que veiem nosaltres

no és més que una carcassa.

Així doncs, també podem dividir les unitats d'acord amb la seva capacitat, n'hi

ha d'alta capacitat i de baixa capacitat d'acord amb la quantitat d'informació

que poden emmagatzemar.

Les unitats també poden disposar d'un format lògic, que seria l'organització

prèvia que donaríem a l'espai d'emmagatzematge de què disposem.

Les particions

Encara que avui dia no hi ha cap problema per a gestionar grans unitats físiques en un
PC, el que és habitual és dividir la unitat física en unitats lògiques, que s'anomenen

Discos òptics

Els primers discos òptics van
aparèixer al final de la dèca-
da dels vuitanta, els diferents
tipus de discos òptics són la-
servisió o videodisc, CD –com-
pact disc digital audio–, CD-
ROM –read only memory–, CD-
V –compact disc video–, CD-
ROM XA –extended architec-
ture–, CD-I –compact discinte-
ractive–, DV-I –digital video in-
teractive.

(12)DIMM (dual in-line memory mo-
dule) vol dir 'mòduls de memòria
en línia duals'.

(13)SIMM (single in-line memory
module) vol dir 'mòduls de memò-
ria en línia singulars'.
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particions, és a dir, seria com posar tanques en un jardí i crear amb això diferents espais
de la mateixa naturalesa però en els quals sabem que no hem de transitar de l'un a l'altre.

La gestió d'aquests espais lògics del disc se soluciona mitjançant informació

que se sol dipositar i estructurar en el mateix disc. Això defineix diferents àrees

com ara:

• El sector�d'arrencada: és el primer lloc que es llegeix de manera automà-

tica i conté la informació necessària per tal de posar en marxa la gestió de

la informació desada en la unitat d'emmagatzematge.

• La taula�d'assignació�d'arxius�(FAT): desa informació dels arxius, noms,

lloc, d'inici i de fi i altres dades necessàries per a la gestió d'arxius.

• Directori�arrel: és el lloc de partida de l'estructura més pròxima a l'usuari

en la gestió d'arxius. En pengen la resta de carpetes i arxius desats. És la

llista de fitxers, buida en principi, que conté tot disc. Ocupa un nombre

fix de sectors, que determinen la capacitat de crear subdirectoris i es troba

darrere de l'últim sector de la FAT.

• Àrea�de�dades: on es dipositaran, si encara no s'ha fet, els arxius, les carpe-

tes i les diverses informacions dels usuaris de la unitat.

Els paràmetres que s'han de considerar en una unitat són tipus de disc,

capacitat, grandària, temps mitjà d'accés, velocitat de transferència, ve-

locitat de rotació, nombre de superfícies, nombre de caps, nombre de

pistes, nombre de sectors per pistes, nombre de paraules per sector, den-

sitat màxima i codi de gravació.

Històricament, hi ha cinc tipus bàsics d'unitats: discos�de�caps�fixos, amb un

cap individual de lectura/escriptura per a cada pista; paquets�de�discos, són

diversos plats que giren conjuntament al voltant d'un eix comú, els caps de

lectura/escriptura són mòbils i n'hi ha un per superfície; discos�cartutx, únic

plat amb dues superfícies de gravació; discos�durs, disc de petita grandària

però de gran precisió i amb una gran capacitat d'emmagatzematge, els caps

van més pròxims a la superfície que en les unitats anteriors, aconseguint gran

densitat de gravació; disquets, les unitats de floppy disc habituals.

Quines�són�les�unitats�d'emmagatzematge�més�corrent?

• Unitats�de�disquet, també anomenades floppy discs, en anglès, o discos

flexibles (del nom en anglès ve la denominació FD), probablement a causa

de la ductilitat que li donava el material en què estaven fabricats i l'escàs

gruix o bé pel fet de ser extraïble, estan compostos per una làmina de poli-

ester (plàstic flexible) de manera circular. La capacitat d'emmagatzematge
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és d'1,44 MB i en alguns formats fins i tot el doble, i avui dia gairebé ja

no s'utilitzen.

Unitats de disquet

De fet, és fàcil trobar avui dia ordinadors que ja es venen sense aquesta unitat, ja que són
capaços d'arrencar des del CD-ROM i el sentit de la disquetera avui dia no estava lligat a
la seva capacitat, realment obsoleta, sinó al fet que la disquetera servia per a iniciar els
ordinadors quan estaven buits o bé quan hi havia una caiguda del sistema irrecuperable.

• Unitats�de�disc�fix�o�disc�dur (hard disk, 7200 rpm14). Deu el nom al fet

que els cilindres sobre els quals s'escriu i es llegeix la informació ja tenen

una determinada rigidesa i un gruix més gran, essent més grans la capaci-

tat, la fiabilitat i la permanència de la informació. Solen estar instal·lats

en l'ordinador quan el comprem i el lloc on s'instal·la és el sistema ope-

ratiu del nostre ordinador. Res no impedeix, d'altra banda, afegir un o di-

versos discos nous al nostre equip si els que tenim ens han quedat petits.

Normalment es connecten a l'IDE15 de la placa base, però també és molt

habitual que puguin funcionar per mitjà d'una targeta SCSI16 o bé algun

tipus de connexió ràpida com després comentarem.

Unitats de disc fix o disc dur

Avui dia, i en el món del PC de taula, els discos arriben fins a 160 GB. L'estructura física
dels disquets i dels discos durs és semblant. En tots dos casos podem distingir els costats
que permeten escriptura: les pistes –les rasts de dades que admet el suport– i els sectors
–les subdivisions que es creen en les pistes. Solen tenir 512 bytes.

(14)rpm: revolucions per minut.

(15)IDE: integrated drive electronics

(16)SCSI: small computer system in-
terface
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• Unitats�ZIP (IOMEGA) o BACKUP d'alta capacitat. La disquetera és externa

i sol ser d'un color blau fosc i es pot connectar a IDE o SCSI, utilitza disquets

que tenen una grandària i un volum una mica superiors que un disquet

de 3 1/2 o bé semblants a una cinta de casset en altres casos, però el més

habitual és el disquet IOMEGA.

Són adequats per a arxivar tots els arxius referents a un mateix projecte

si no conté gaire informació. IOMEGA també té un altre tipus de discos

més semblants a una unitat de disc dur separada entre disquetera i disquet,

reben el nom de JAZ i emmagatzemen fins a un o dos GB.

Unitat ZIP

• Unitats� disc� compacte� (CD). Són els habituals CD que utilitzem avui

dia i tenen una gran precisió. Poden emmagatzemar fins a 800 MB

d'informació. N'hi ha d'una única escriptura (R) i d'escriptura múltiple

(RW). Els d'una única escriptura es poden gravar diverses vegades, però

fins que s'arriba al límit de la seva capacitat, dit d'una altra manera, tenen

un llindar de reutilització determinat, però no es poden reescriure indefi-

nidament. Els RW permeten la gestió del suport com si es tractés d'un disc

dur o un disquet, es poden reutilitzar un nombre determinat de vegades i,

evidentment, aprofitar en funció de la qualitat i la durada física.

http://www.iomega.com
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Unitats de disc compacte

Només cal recordar que tres minuts de gravació normal sense comprimir poden omplir
un CD-ROM de 800 MB.

• Unitats�deDVD17 que són capaces d'emmagatzemar fins a 4,7 Gb. També

n'hi ha d'una única escriptura (R) i d'escriptura múltiple (RW). La seva ex-

tensió s'ha degut fonamentalment al fet que són capaços de contenir tanta

informació que poden incloure còpies originals dels estudis de producció

cinematogràfica de manera que el que veiem a casa en un televisor d'alta

definició és com l'original.

Realment, la gran capacitat del DVD només es pot aprofitar per a emma-

gatzematges de vídeo, gràfics o d'àudio en l'entorn de l'aficionat.

Es poden trobar DVD-ROM de capa simple, que poden transferir uns 1,3

Mb/seg, i emmagatzemar en el mateix espai que un CD-ROM 4,7 Gb,

tal com hem assenyalat anteriorment i també DVD-ROM de doble capa;

en una, semitransparent reflectiva amb or, s'hi poden emmagatzemar 3,8

Gb, que és a sota de l'altra, capa reflectora –amb els habituals 4,7 GB–

metal·litzada amb plata. En total, 8,5 Gb.

Finalment, hi ha el DVD-RAM (RW) que té limitacions tècniques que li

impedeixen emmagatzemar més de 2,6 Gb.

DVD

• Avui dia també s'han estès molt les unitats�removibles que funcionen per

mitjà del sistema de transmissió universal USB, fins i tot FireWire o Ilink.

(17)DVD: digital versatil disk
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En el vessant d'USB tenim llapis de memòria, pen drive o flash memory,

que semblen petits bolígrafs o encenedors que es poden dur a la butxaca i

permeten emmagatzemar 128 Mb o 512 Mb, o fins i tot més, encara que ja

en aquest cas potser serà millor un altre tipus d'unitat. El seu avantatge és

la facilitat d'ús, que permet carregar una quantitat d'informació important

en molt poc espai i amb molt poc pes.

Llapis de memòria

Els perifèrics llapis de memòria permeten emmagatzemar informació d'una manera molt
més segura que els disquets, ja que no hi ha cap mena de fricció. Atesa la seva grandària
(uns 8 × 2 cm) són molt més transportables.

• Un altre tipus d'unitat, també relacionat amb el tractament de vídeo, són

els discos�de�gran�capacitat i connexió USB18o�FireWire. Aquestes unitats

tenen una quantitat interminable de capacitat, ni més ni menys que 120

Gb. El seu ús en l'edició de vídeo domèstic s'està fent imprescindible a cau-

sa de la gran quantitat d'emmagatzematge que requereixen les pel·lícules

de vídeo.

Connexió USB

Els discos durs amb connexió USB són molt utilitzats pels informàtics per a fer còpies
d'imatge dels discos durs on s'instal·len tots els programes i les dades de l'ordinador. Si per
desgràcia ens entra un virus i ens fa malbé la informació, la podrem restaurar d'aquestes
còpies d'imatge sense haver de tornar a instal·lar res més. Podríem dir que ens deixa
l'ordinador tal com el teníem en el moment de fer la còpia d'imatge.

• Els paràmetres clau de les unitats d'emmagatzematge són velocitat

d'accés i capacitat.

• Les unitats d'emmagatzematge més corrent són: disquet, disc dur,

ZIP, CD, DVD, removibles i de gran capacitat.

(18)USB: universal serial bus

Càmeres de fotografia

Les càmeres de fotografia i di-
gitals poden, avui dia, baixar
grans quantitats d'informació
en el nostre ordinador i una
unitat d'aquest tipus ens pot
facilitar l'emmagatzematge i
l'organització.



© FUOC • PID_00153134 43 Ordinadors i sistemes operatius

1.4.7. Àlgebra de Boole

Fins ara hem estat parlant extensament de com podem codificar les dades però

no hem fet cap comentari de com es tracten aquestes dades.

L'àlgebra de Boole és un sistema matemàtic idoni per a modelitzar els circuits

electrònics de l'ordinador, atès que es basa en la teoria que només hi ha dos

estats possibles, dos valors possibles que en el nostre cas serà 1 i 0. És el sistema

que permetrà imitar el pensament humà dins un maquinari organitzat.

Les operacions lògiques que veurem a continuació determinen aquest sistema

matemàtic, que un segle després de ser dissenyat s'utilitzarien per a implemen-

tar els circuits lògics o circuits electrònics, segons si ho entenem des del punt

de vista matemàtic o des del punt de vista elèctric, però que es nodreixen d'un

dels dos possibles estats: 1 o 0, cert o fals, corrent o no corrent.

Tot i que aquesta possibilitat d'anomenar aquests possibles estats de maneres

diferents segons el context en què ens trobem i per a facilitar la lectura dels

propers apartats, ens centrarem en l'expressió numèrica: 1 s i 0 s.

George Boole

El senyor George Boole (1815-
1864) va investigar les lleis fo-
namentals que regeixen les
operacions que porten els hu-
mans a assolir raonaments. Per
a fer-ho va crear l'àlgebra que
avui dia porta el seu nom.

Cadascun dels circuits lògics que realitzen una operació lògica s'anomenen

portes�lògiques. Aquestes portes estan compostes, al seu torn, per transistors,

que, juntament amb l'aprofitament dels semiconductors, s'aconsegueix imple-

mentar de manera física la teoria que en el seu dia ens va deixar el senyor

Boole. Encadenant un grup de portes lògiques podem arribar a construir ope-

racions més complicades.

L'àlgebra de Boole és un sistema matemàtic idoni per a modelitzar els

circuits electrònics de l'ordinador.

1.4.8. Portes lògiques

Derivades de la lògica d'enunciats, són les que permeten que la lògica del

pensament sigui aplicada per un maquinari sobre la informació i extreure re-

accions "intel·ligents" o almenys decisions precises que porten un alt procés

d'avaluació. Les portes lògiques més simples estan formades per dues entrades

i una sortida. Seria com si entressin dos fils elèctrics, es realitza l'operació i

dóna una sortida per a un sol fil.

Exemple�de�porta�lògica

Circuits integrats

De fet, seria molt semblant
al joc de nens Lego. Podem
construir petits objectes que, a
la vegada, podem ajuntar per
a fer-ne un altre de més gran.
És el que anomenem circuits in-
tegrats, que són el pas previ als
processadors.
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Segons els valors que puguin tenir les entrades d'una porta lògica i de l'operació

matemàtica que realitzi, tindrà una sortida amb diferents valors resultants.

Les taules que mostren tots aquests valors d'entrades i sortides possibles

s'anomenen taules�de�veritat.

Cadascun dels fils d'entrada d'una porta lògica els anomenarem variables i el

nombre de possibles valors de sortida o, dit d'una altra manera, el nombre de

possibles combinacions d'entrada serà equivalent a 2 nombre de variables d'entrada.

Així doncs, en l'exemple anterior de dues entrades tindrem 4 possibles sortides

(2 2 entrades = 4 sortides).

Entrades Sortides

a b c

0 0 ?

0 1 ?

1 0 ?

1 1 ?

Per a facilitar la lectura de les taules de veritat i de manera estàndard sempre

escriurem les diferents combinacions de les entrades com si es tractés d'un

sistema de numeració binari (00, 01, 10, 11).

Comencem a parlar de les portes lògiques més senzilles: la porta AND, la porta

OR i la porta NOT:

Entrades Sortides

a b c

0 0 0

0 1 0

1 0 0

1 1 1

L'operació AND retorna un 1 només quan totes les seves entrades són un 1.

La resta retorna un 0.

Els canals d'aigua

Si intentem cercar una analogia de la vida real que ens descrigui el funcionament
d'aquesta funció lògica, podríem trobar, per exemple, el funcionament dels canals d'aigua
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per a regar un camp d'un pagès. Tenim un canal d'aigua molt llarg amb dues portes se-
parades entre elles que em permetran deixar passar l'aigua o no. Si la porta no deixa que
continuï circulant aigua, direm que és tancada i, si deixa circular l'aigua, direm que és
oberta.

Canals d'entrada Canal de sortida

Porta�a Porta�b Camp

Tancada Tancada No�es�rega

Tancada Oberta No�es�rega

Oberta Tancada No�es�rega

Oberta Oberta Es�rega

Entrades Sortides

a b c

0 0 0

0 1 1

1 0 1

1 1 1

L'operació OR retorna un 1 quan una de les entrades sigui un 1. La resta retorna

un 0.

Els canals d'aigua

Seguim amb l'exemple dels canals per tal de regar un camp d'un pagès, però ara tenim
dos canals d'aigua independents que van a parar a un canal més gran. Abans d'arribar-hi,
trobarem una porta que no deixa que continuï circulant aigua (direm que és tancada) o
que deixa circular l'aigua (direm que és oberta).
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Canals d'entrada Canal de sortida

Porta�a Porta�b Camp

Tancada Tancada No�es�rega

Tancada Oberta Es�rega

Oberta Tancada Es�rega

Oberta Oberta Es�rega

Entrades Sortides

a c

0 1

1 0

0 1

1 0

L'operació NOT retorna el valor contrari de l'entrada.

Els canals d'aigua

En aquest cas, és difícil trobar una analogia en l'exemple dels canals per a regar un camp.
Per no intentar buscar un altre exemple i amb grans dosis d'imaginació, pensarem que
el pagès està malalt i el fill s'encarregarà d'obrir i tancar la porta. Però el fill està molt
enfadat amb el seu pare, perquè per fer aquesta tasca no podrà anar a jugar amb els seus
amics, i ha decidit fer el contrari del que li digui el seu pare.

Quan el pagès diu "Obre la porta", el fill la tanca i quan el pagès diu "Tanca la porta",
aleshores el fill la deixa oberta.

Imaginem que amb aquest exemple tenim una família que no collirà cap fruit del camp.



© FUOC • PID_00153134 47 Ordinadors i sistemes operatius

Com ja hem comentat en un apartat anterior, Claude Shanon va participar en

la teoria de la informació i la comunicació. Després de doctorar-se a l'Institut de

Tecnologia de Massachusetts (MIT) va establir uns vincles entre les matemàti-

ques i l'electrònica. Va poder reproduir físicament mitjançant l'electrònica les

diferents teories desenvolupades per George Boole.

Si ajuntem algunes d'aquestes funcions lògiques en trobem com a resultat

d'altres de noves. Per exemple, si ajuntem una porta OR amb una porta NOT,

tenim com a resultat una porta NOR.

Si fins ara hem dit que la porta OR té com a resultat un 1 sempre que un valor

de la seva entrada sigui un 1, ara, que hem de negar el que surti d'aquesta

porta, direm que la porta NOR serà 1 quan les seves dues entrades siguin zero.

La taula de veritat de la porta NOR és la següent:

Entrades Sortides

a b c d

0 0 0 1

0 1 1 0

1 0 1 0

1 1 1 0

De la mateixa manera, tenim la porta NAND, formada per la unió de la porta

AND i la porta NOT.

Aquesta funció prendrà el valor de sortida 1 mentre els seus valors d'entrada

siguin diferents a 1, tot i que també podríem fer aquesta altra lectura:

s'aconsegueix el valor 0 quan les entrades són un 1.

La taula de veritat de la porta NAND és la següent:

Enllaços d'interès

• Institut de Tecnologia de
Massachusetts (MIT).

• Biografia de Claude Shan-
non.

http://web.mit.edu/
http://www.thocp.net/biographies/shannon_claude.htm
http://www.thocp.net/biographies/shannon_claude.htm
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Entrades Sortides

a b c

0 0 1

0 1 1

1 0 1

1 1 0

Aquesta funció prendrà el valor de sortida 1 quan una i només una de les seves

entrades sigui 1.

La taula de veritat de la porta XOR és la següent:

Entrades Sortides

a b c

0 0 0

0 1 1

1 0 1

1 1 0

Aquesta funció prendrà el valor de sortida 1 quan les seves entrades siguin 1

o siguin zero.

La taula de veritat de la porta NXOR és la següent:

Entrades Sortides

a b C

0 0 1
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Entrades Sortides

a b C

0 1 0

1 0 0

1 1 1

Concatenació�de�portes�lògiques

Fins ara hem comentat les portes lògiques més bàsiques però ara veurem un

exemple de com podem aconseguir trobar la taula de veritat d'un circuit format

per diverses portes lògiques.

A partir de les taules de veritat s'aconsegueix una funció algebraica que

la representa. Mitjançant un conjunt de teoremes i axiomes (dels quals

no parlarem en aquesta assignatura) s'aconsegueix optimitzar-les. Des-

prés, fent el procés invers, és a dir, passant de la funció optimitzada a

portes lògiques s'ha aconseguit, la majoria de vegades, reduir el nombre

de portes lògiques sense canviar en cap moment el valor de les sortides.

Podríem dir que es tracta de circuits de portes lògiques equivalents però

simplificats.

Partim d'un circuit de tres entrades (a, b i c), per tant, la taula de veritat tindrà

8 combinacions possibles (23 entrades). La taula de veritat corresponent seria la

següent:

Entrades Sortides

a b c d e f

0 0 0 0 1 0

0 0 1 0 0 0

0 1 0 1 1 1

0 1 1 1 0 0

1 0 0 1 1 1

1 0 1 1 0 0
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Entrades Sortides

a b c d e f

1 1 0 1 1 1

1 1 1 1 0 0

El procediment que hem seguit ha estat aquest:

1) Aconseguim la taula de veritat de l'OR (entrades a, b i sortida d).

2) Obtenim la taula de veritat de la porta NOT (entrada c i sortida e).

3) Per acabar, realitzem la taula de veritat de la porta AND (entrades d, e i sortida

f).

De fet, el sistema és el mateix, però es tracta d'anar dividint l'anàlisi des de

l'inici i arribant al final.

Les combinacions de portes lògiques permeten realitzar operacions lò-

giques complexes sobre el maquinari.

1.4.9. Programari, maquinari, instruccions, dades i llenguatges

de programació

Arribats a aquest punt, i abans de començar a explicar sistemes operatius,

ens cal diferenciar entre diversos elements per tal d'evitar confusions ter-

minològiques. El que hem vist fins ara és que l'ordinador treballa amb dos

tipus d'informacions: dades i instruccions. Gràcies a aquestes instruccions,

l'ordinador sap què ha de fer amb les dades.

El conjunt d'instruccions que ens porten a realitzar una funció determinada

l'anomenarem programa. Ja en parlarem amb més detall en capítols posteri-

ors, de moment donem la idea per poder lligar tots aquests conceptes.

El programari o software fa referència al conjunt de programes que es poden

executar en un ordinador. I el maquinari o hardware fa referència a la part

física de l'ordinador: perifèrics, CPU, memòria, etc.

Per a fer els programes necessitem un llenguatge que ens permeti escriure'l

còmodament però que, a la vegada, mitjançant un procés automàtic, el pugui

entendre l'ordinador. Com ja hem comentat anteriorment, seria complicar la

vida del programador si hagués d'escriure els programes amb zeros i uns. Ano-

menarem llenguatges�de�programació els diferents llenguatges formats per

un conjunt de regles i símbols que permeten crear els diferents programes.
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Un ordinador està compost per programari i maquinari.



© FUOC • PID_00153134 52 Ordinadors i sistemes operatius

2. Sistemes operatius

2.1. Introducció als sistemes operatius: per què ho hem de fer

nosaltres?

Fins ara hem vist que els ordinadors contenen sistemes molt complexos i que

per a fer-los funcionar hauríem de saber parlar amb les impressores, amb el

lector de CD-ROM, amb els programes, etc.

Queda clar que això no ho pot fer l'usuari i, per tant, necessitarem que algú faci

aquestes tasques de manera automàtica. L'encarregat és l'anomenat sistema

operatiu.

Cada dia que passa els sistemes operatius són més amigables i transparents per

a l'usuari i faciliten més amigables i transparents d'ús i, sobretot, de manteni-

ment de l'ordinador.

Un ordinador no pot funcionar si no té un sistema operatiu.

Per a definir un sistema operatiu podríem dir que és el llenguatge que

utilitzem per a comunicar-nos amb l'ordinador. Fa d'intermediari entre

l'usuari i les diferents parts de l'ordinador (memòria, perifèrics i CPU).

2.2. Parts d'un sistema operatiu

Tot seguit es lliguen les diverses parts d'un sistema operatiu, la funció de ca-

dascuna i la classificació dels sistemes segons diversos criteris. Hem dit que

el sistema operatiu és el llenguatge que utilitzem per a comunicar-nos amb

l'ordinador, que d'alguna manera fa d'intermediari entre l'usuari i les diferents

parts de l'ordinador. Entre l'usuari i l'ordinador hi ha un conjunt de capes

distribuïdes jeràrquicament on les més externes es recolzen amb les més in-

ternes per a realitzar les seves funcions. Si sumem el conjunt de cada una de

les funcions següents de les diferents capes obtenim el que hem anomenat

sistema operatiu.

Ordinadors amb dos
sistemes operatius

Els ordinadors que tenen dos
sistemes operatius instal·lats en
diverses particions, en enge-
gar-se, demanen a l'usuari que
indiquin amb quin volen tre-
ballar.
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Quina�és�la�funció�assignada�a�cada�una�d'aquestes�capes?

• Interfície�d'usuari: és la capa que interactua directament amb l'usuari, per

tant, es tracta de fer que l'usuari se senti còmode interaccionant. Per exem-

ple, és molt més fàcil i intuïtiu que per a imprimir un document, l'usuari

només hagi d'arrossegar un document cap al dibuix d'una impressora que

no pas que hagi d'escriure una ordre amb una sintaxi determinada i indi-

car-hi on és el document, etc.

• Sistema�de�fitxers: s'encarrega de gestionar el sistema de fitxers del sistema

operatiu. Quan es dóna una ordre des de la interfície d'usuari per a desar

un document, per exemple, aquesta capa és la que determina com i on

s'ha de desar.

• Gestió�d'E/S: s'encarrega de regular l'accés al processador dels diferents

perifèrics i el flux d'entrada i sortida des de cadascun d'ells.

• Gestió�de�memòria: s'encarrega de gestionar la memòria principal. Quan

un procés necessita memòria, per a deixar una dada (per exemple), fa ús

d'aquesta capa.
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• Gestió�de�processos: s'encarrega de la gestió dels processos per a poder

executar els programes.

• Nucli: és la part més baixa d'un sistema operatiu i, per tant, la que parla

més directament el llenguatge que entén el processador de la màquina.

Entre l'usuari i l'ordinador hi ha sis capes del sistema operatiu, que es

recolzen jeràrquicament l'una a l'altra.

2.3. Classificació de sistemes operatius

Segons quin sigui el punt de vista amb què mirem un sistema operatiu el po-

drem classificar d'un tipus o d'un altre. De vegades notem que un mateix sis-

tema operatiu pot tenir diferents classificacions.

Per tant, seria interessant parlar una mica dels diferents tipus de classificacions

de sistemes operatius:

• Sistemes operatius per la seva estructura.

• Sistemes operatius pels serveis que ofereixen.

• Sistemes operatius per la manera com ofereixen els seus serveis.

D'aquesta manera podem dir que un sistema operatiu qualsevol pot ser d'un

tipus determinat segons si tractem la classificació per la seva estructura, pels

serveis que ofereix i/o per la manera com ens ofereix els seus serveis.

2.3.1. Sistemes operatius per la seva estructura

Pel que fa a l'estructura, els sistemes operatius es classifiquen en:

• Estructura monolítica.

• Estructura jeràrquica.

• Màquina virtual.

• Client servidor.

Estructura monolítica

Els primers sistemes operatius només podien executar un únic programa que

a la vegada estava dividit en diferents parts o rutines que, a la vegada, estaven

entrellaçades de manera que es poguessin comunicar o cridar.

Eren sistemes operatius molt ràpids però a la vegada molt vulnerables, ja que

el tractament que es feia per a protegir-los i els privilegis que s'havien d'aplicar

per a utilitzar determinades rutines que tractaven directament parts significa-

tives dels recursos de l'ordinador eren nul·les.
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Exemple d'estructura monolítica

Estructura jeràrquica

Aquests sistemes operatius estaven dividits en diferents capes concèntriques,

en una jerarquia de nivells. Cada una d'aquestes capes tenien una funcionalitat

concreta, molt ben definida, i hi havia un comunicador o interfície perquè es

tractessin entre si.

El primer sistema operatiu construït d'aquesta manera va ser el sistema THE,

que es va fabricar al Technische Hogeschool Eindhoven d'Holanda per E. W.

Dijkstra (1968) i els seus alumnes.

Exemple de sistema jeràrquic

Amb aquest model s'aconseguia protegir els accessos no autoritzats de capes

superiors a capes inferiors augmentant la seguretat del sistema operatiu.
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Màquina virtual

Es tracta d'un tipus de sistema operatiu que permet fer rèpliques virtuals del

maquinari i, per tant, permet que es puguin executar diferents sistemes ope-

ratius en la mateixa màquina.

D'aquesta manera, per exemple, podem aconseguir que en la mateixa màqui-

na hi hagi un usuari que executi un programa sota un sistema operatiu qual-

sevol i un altre usuari que executi un altre programa sota un sistema operatiu

completament diferent a l'anterior.

Exemple de màquina virtual

Client-servidor (micro-kernel)

Fins ara, els sistemes operatius només tenen un nucli únic que només s'executa

en una única màquina.
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Es tracta d'alliberar del nucli part de la feina que feia normalment. Es parla

dels processos servidor (els que ofereixen el servei) i dels processos client (els

que utilitzen els serveis oferts).

Així, el micronucli, micro-kernel, només té en compte un nombre limitat

d'operacions i la resta (operacions de gestió de memòria, de sistemes d'arxiu,

d'entrada/sortida, de crides al sistema, etc.) s'executen per mitjà de processos

servidor que, a la vegada, es poden executar en màquines diferents amb arqui-

tectures diferents.

Així, el sistema operatiu s'encarrega principalment de gestionar les comunica-

cions entre els processos servidor i els processos client.
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Es poden executar en tota mena de màquines, independentment de la grandà-

ria. Alguns exemples de sistemes operatius del tipus micronucli són: AIX, Mi-

nix, BeOS, AmoebaOS, etc.

Els tipus de sistema operatiu segons l'estructura són monolític, jeràr-

quic, màquina virtual, client-servidor.

2.3.2. Sistemes operatius pels serveis que ofereixen

Aquesta és la classificació que més se sent utilitzar per l'usuari d'ordinadors del

carrer. Segons si parlem del nombre d'usuaris, direm que pot ser monousuari

o multiusuari, si parlem del nombre de tasques que realitza, llavors direm que

pot ser monotasca o multitasca i si parlem del nombre de processadors, llavors

parlarem del monoprocés o multiprocés. Aquesta classificació no és excloent,

és a dir, que podem trobar, per exemple, un sistema operatiu que sigui mo-

nousuari i multitasca a la vegada.

Pel nombre d'usuaris

• Monousuari. Aquests sistemes operatius només suporten un sol usuari a

la vegada. Aquest usuari pot estar executant un o més programes a la ve-

gada però fins que no acabi no podrà venir un altre usuari a fer la seva

feina. Antigament, als ordinadors personals se'ls atribuïa aquest model de

sistema operatiu.

Exemple de monousuari

Exemples d'aquest model se-
rien MS-DOS, Windows 95,
Windows 98 i MacOS.

• Multiusuari. Aquests sistemes operatius permeten que treballin a la vega-

da diversos usuaris mitjançant algun sistema de comunicacions (diversos

terminals connectats a l'ordinador o connexions remotes mitjançant al-

guna xarxa d'ordinadors).

Exemple multiusuari

Exemples d'aquest model se-
rien Windows 2000, Unix i Li-
nux, windows XP i windows
vista.
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Pel nombre de tasques

• Monotasca�o�monoàrea. Són els que permeten executar en l'ordinador

una única tasca per usuari en un moment concret. Lògicament, una vegada

acabada la seva tasca, aquest mateix usuari en pot executar d'altres, però,

això sí, d'una en una.

• Multitasca�o�multiàrea. Es tracta de sistemes operatius que permeten fer

diverses tasques o executar diversos programes a la vegada en un moment

concret. Un exemple seria que un usuari, mentre rep els seus missatges

de correu electrònic, pugui estar escrivint un document amb un programa

processador de textos.

Pel nombre de CPU

Hi ha ordinadors als quals l'arquitectura els permet disposar de més d'un pro-

cessador.

• Monoprocés. Són els sistemes operatius que només poden treballar amb

una sola CPU.

• Multiprocés. Són els sistemes operatius que permeten treballar amb més

d'un processador. Es tracta de sistemes operatius molt complexos, ja que

hi ha un afegit o una càrrega suplementària respecte als sistemes operatius

monoprocés: s'ha de gestionar la feina que ha de fer cada processador de

manera eficient perquè tot processador tingui una feina assignada en tot

moment i així en puguem treure el màxim profit.

Els tipus de sistema operatiu segons els serveis que ofereixen són mo-

nousuari/mutiusuari, monotasca/multitasca.

2.3.3. Sistemes operatius per la manera com ofereixen els seus

serveis

Aquesta classificació fa referència a la manera en què l'usuari pot accedir als

serveis que ofereixen els sistemes operatius mitjançant un mitjà de transport

(ordinadors interconnectats).

Sistemes operatius de xarxa

Es tracta de sistemes operatius que permeten fer determinades tasques amb

ordinadors d'altres màquines utilitzant un mitjà de transport i un sistema cli-

ent-servidor. És l'usuari qui ha de conèixer la manera d'accedir-hi, no es fa de

manera automàtica. Alguns exemples d'aquestes tasques que es permeten re-

alitzar serien:

Sistemes operatius
monotasca i multiusuari

Un sistema operatiu mono-
tasca i multiusuari permetria
que diferents usuaris pogues-
sin executar un únic procés en
un moment concret.
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• Intercanviar informació: transmissió de fitxers.

• Executar ordres en l'ordinador remot (al quals estem accedint).

• Compartir recursos: per exemple, imprimir documents en una impressora

instal·lada en l'ordinador remot.

• Etc.

Sistemes operatius distribuïts

Es tracta d'un sistema operatiu com l'anterior (sistema operatiu de xarxa) però

l'usuari no ha d'intervenir tant, no necessita conèixer la manera d'accedir-hi.

És com si es tractés d'una única màquina o ordinador. Per exemple, per a poder

imprimir un document en un ordinador remot, si disposo d'un sistema opera-

tiu distribuït, no caldria que creés un lligam amb aquella impressora sinó que

automàticament ja m'apareixeria.

La dificultat d'aquests sistemes operatius és molt gran ja que pensem que per

a executar un programa en concret s'ha d'analitzar la possibilitat de poder-lo

fragmentar de manera que diferents CPU de màquines diferents puguin rea-

litzar cadascun la seva part i després poder-los ajuntar. I tot això intentant

millorar el temps respecte a altres sistemes operatius que l'executen en una

sola CPU.

Posem un exemple més real per a veure aquesta dificultat de treballar amb diversos pro-
cessadors de diverses màquines: no és el mateix que una sola persona cuini una truita
de patates, que haver de cuinar 1.000 truites de patates. Necessitaré més persones (CPU)
que m'ajudin: unes pelaran les patates mentre que d'altres escalfen l'oli de les paelles i
d'altres baten els ous, etc. Tothom ho farà des de casa seva (màquines). Hauré d'estar molt
atent que cada paella tingui tot el que li cal a cada moment (mitjà de comunicació entre
màquines).

Amb aquest exemple queda clara aquesta dificultat, però en sistemes operatius

distribuïts la complexitat és molt més gran i de vegades voler fraccionar les

tasques que s'han de fer implica augmentar-ne el control de manera exagerada.

Més endavant en parlarem una mica més.

Els tipus de sistema operatiu segons la manera d'oferir els serveis: en

xarxa, distribuïts.

2.4. Evolució dels sistemes operatius

Tot seguit tractarem les diverses generacions de maquinari associades als di-

versos maquinaris i sistemes que hi ha hagut. Per a poder explicar l'evolució

dels sistemes operatius, hem de parlar de l'evolució de les arquitectures dels

ordinadors, ja que sempre han estat molt relacionades. A mesura que la tec-

nologia ha anat evolucionant, els sistemes operatius també ho han fet.
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2.4.1. Primera generació (1946-1955)

El component electrònic utilitzat en la construcció dels ordinadors era la vàl-

vula de buit. Aquestes vàlvules funcionaven escalfant una petita platina inte-

rior i controlant el flux d'electrons. Els ordinadors d'aquesta generació eren

molt grans i pesats, formats per centenars de vàlvules de buit, cosa que pro-

vocava que s'escalfés molt.

S'utilitzaven aquests ordinadors per a fer càlculs matemàtics amb finalitats

militars (trajectòries balístiques).

Pròpiament, aquests ordinadors no disposaven de sistema operatiu, ja que els

programes que s'executaven es carregaven directament a la memòria dels ordi-

nadors i els resultats quedaven gravats en targetes perforades. Això feia que la

feina fos molt feixuga. Per cada execució d'una instrucció s'havia d'anar can-

viant el cablejat de l'ordinador.

ENIAC: electronic numerical integrator and computer (1945)

Pes aproximat: 30 tones
Ocupava 150 m2

Potència de 150 kW

2.4.2. Segona generació (1955-1964)

Va aparèixer un nou component electrònic utilitzat en la construcció dels or-

dinadors: el transistor. Desenvolupat l'any 1947 per John Bardeen, Walter Bra-

tain i Willian Shockley, enginyers dels laboratoris Bell. Es van substituir les

vàlvules de buit pels transistors i es va aconseguir així una reducció conside-

rable de la grandària dels ordinadors, una reducció de la temperatura exterior

i una reducció de costos, ja que els transistors estan basats en un element molt

abundant: el silici.
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Tot i que se seguia mantenint, sobretot inicialment, el sistema de cablejat per

a programar l'ordinador, es va començar a utilitzar el sistema de targetes per-

forades per a la realització de programes. Cap al final d'aquesta generació van

aparèixer els primers llenguatges d'alt nivell (per exemple, el llenguatge FOR-

TRAN19).

Hi havia molta diferència entre la velocitat de la CPU i la dels perifèrics (tar-

getes perforades), així que la CPU estava molta estona sense treballar.

2.4.3. Tercera generació (1964-1974)

A partir de l'any 1964, amb l'arribada de l'ordinador IBM 360 es va iniciar

una nova generació d'arquitectures d'ordinadors de la mà dels circuits integrats

capaços d'integrar en espais molt petits un gran nombre de transistors. Al llarg

dels anys, aquesta integració ha passat de centenars als milions de transistors

que hi ha avui dia.

A partir d'aquesta generació, i més concretament, a partir de l'aparició d'IBM

360, els programes els controla un sistema operatiu. Es millora la velocitat i

l'efectivitat dels perifèrics.

Per a solucionar el problema d'inactivitat de la CPU quan es realitzen opera-

cions de perifèrics d'entrada i sortida, els sistemes operatius d'aquestes gene-

racions acceptaven realitzar programació concurrent, que consisteix a utilitzar

la CPU per a fer operacions d'execució mentre els perifèrics estan treballant.

D'aquesta manera s'aprofita més el temps dels diferents components de la mà-

quina. Fins ara, mentre s'havia de fer una operació dels perifèrics d'entrada/

sortida, la CPU es mantenia aturada.

2.4.4. Quarta generació (1974-actualitat)

El component que ha caracteritzat aquesta generació ha estat el microproces-

sador�o�CPU. L'avantatge d'aquest component ha estat l'augment de velocitat

en l'execució de les ordres dels programes, l'estalvi de consum, la reducció es-

pectacular de la grandària, la reducció de cost i l'augment en la potència de

càlcul.

Amb la creació dels sistemes integrats (LSI/VLSI), els xips contenen milers de

transistors en un espai molt reduït.

Tipus de cir-
cuits integrats

Nombre màxim
de transistors

Equivalència en nom-
bre de portes lògiques

LSI20 1.000 – 10.000 100-1.000

VLSI21 10.000 – 100.000 1.000 – 10.000

(19)FORTRAN: formula translator/
translation.
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(20)LSI: large scale integration.

(21)VLSI: very large scale integration.

El nombre màxim de transistors en aquests circuits integrats pot semblar molt

elevat, però hem de pensar que això ha evolucionat molt i actualment ja par-

lem de milions de transistors.

Al principi d'aquesta generació, en els ordinadors predominaven dos sistemes

operatius: MS-DOS, creat per Microsoft per a l'ordinador IBM-PC amb CPU

Intel 8088, i Unix, per a ordinadors que utilitzaven la CPU Motorola 68000.

Amb l'aparició d'ordinadors interconnectats per xarxes i per Internet van

aparèixer els sistemes operatius en xarxa i els sistemes operatius distribuïts.

Avui dia, els sistemes operatius més utilitzats són els següents:

• Sistemes operatius en xarxa o els distribuïts.

• Sistemes operatius multiprogramats/multiusuari.

• Sistemes operatius en temps real: processen en poc temps informacions

exteriors procedents normalment de sensors. Per exemple, utilitzats en si-

muladors, control de vol en avions, etc.

Taula resum dels tipus de tecnologia
emprada en cada una de les diferents

generacions de sistemes operatius

Generació Tipus�de�tecnologia

Primera Vàlvules de buit

Segona Transistors

Tercera Circuits integrats

Quarta LSI/VLSI

2.4.5. Exemples de sistemes operatius més significatius en les

darreres dècades

Per acabar, podem veure alguns exemples dels sistemes més utilitzats avui dia

per diverses característiques: Unix, Windows, Linux, MAC, Novell i una petita

introducció als sistemes distribuïts.

Windows

Vendes d'ordinadors

A partir de l'any 1981 les
vendes d'ordinadors van co-
mençar a créixer exponencial-
ment d'un any a l'altre.
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En les seves versions XP i Vista, aquest és el sistema més conegut avui dia.

Pertany a l'empresa Microsoft del multimilionari Bill Gates.

Windows és un sistema operatiu de 32 bits o 64 bits que permet treballar en

mode protegit, amb multiàrea real, amb capacitat multimèdia, interfície GUI22

orientada a objectes, ajuda interactiva, amb possibilitats de treballar en xarxa,

gestió de mòdem i fax, incorporació de tecnologies com OLE i plug and play.

MS-DOS

És el sistema operatiu que va donar origen a Windows XP, Vista o Windows 7.

S'executava en línia de comandaments i calia escriure cada instrucció i parà-

metres un a un perquè s'executessin els programes.

QDOS

El novembre de 1980, Bill Gates i Paul Allen van comprar un sistema operatiu anomenat
QDOS (quick and dirty operating system) a Tim Patterson. Van comprar aquest sistema per
vendre'l a IBM amb l'objectiu que la companyia, l'agost de 1981, pogués presentar el seu
nou ordinador personal, PC. El sistema apareixia amb el nom de PC-DOS, antecedent
de Windows.

Des de DOS fins a Windows XP hi ha hagut mutacions del sistema més o

menys significatives. Avui dia, és el sistema més estès en els usuaris de PC.

Windows�3.1�i�3.11

(22)GUI: graphic user interficie ('in-
terfície gràfica d'usuari').
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Va ser el primer sistema de la companyia Microsoft que ja tenia un sistema de

finestres semblant al de MAC molt senzill que permetia fer tasques de manera

visual i amigable.

Es presenta Windows 3.0 el 1990 com a entorn operatiu, això vol dir que

Windows es comunica amb l'usuari i amb l'MS-DOS. D'altra banda, MS-DOS

s'entén amb Windows i amb l'ordinador.

Amb Windows 3.1, l'entorn de finestres ja utilitza fonts TrueType (el que es

veu és el que s'imprimeix), multimèdia, enllaç i inserció d'objectes (OLE23), i la

capacitat que una aplicació reiniciï la màquina. Aquesta versió va evolucionar

cap a la versió 3.11.

Windows�NT

Windows NT apareix el 1993 i es produeix el salt dels 16 als 32 bits en la pa-

raula de programació del sistema. Això permetia manejar diversos programes

de manera paral·lela i no haver d'aturar-ne un per a activar l'altre, multiprocés

real, seguretat i protecció de memòria.

No tenia una orientació a usuaris privats, sinó a empreses que haguessin de

realitzar un treball en col·laboració en xarxa. Estava dissenyat per a estacions

avançades de treball i per a servidors, a més de per a prendre avantatge dels

processadors més avançats d'Intel i RISC. No funcionava sobre MS-DOS, sinó

que ja era un sistema operatiu en si mateix.

Windows�95

Amb Windows 95 MS-DOS arrencava el sistema, però tot seguit de manera

manual o automàtica apareixia la interfície gràfica de Windows 95 (Chicago).

(23)OLE: object linking and embed-
ding ('enllaç i incrustació de da-
des').
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Ara es podia manejar l'ordinador a partir de seleccionar els fitxers amb el pun-

ter i picar-hi, arrossegar-los i deixar-los anar i obtenir informació i funcions

associades amb el botó dret del ratolí, tot un ventall d'interactivitat. Amb ico-

nes que permetien un accés elemental als programes.

Windows�98

El 25 de juny del 1998 apareix Windows 98 que, tot i que fa molta publicitat,

realment té pocs canvis respecte a l'última versió del 95 OSR-2.

Desaparició de la línia de
comandaments

Havien desaparegut els temps
foscos (mai més ben dit) de la
línia de comandaments, quan
la incertesa assaltava l'usuari
davant de la pantalla buida.

Les poques novetats que presentava aquesta versió consistien en la possibilitat

d'actualitzar el sistema per mitjà d'Internet d'una manera transparent per a

l'usuari; millores en l'escriptori actiu; suport per a USB, DVD i per a l'ús de

diversos monitors en un únic PC.

Windows�MILLENIUM

En aquest cas és la versió final de tot el projecte W95. Es tracta d'un sistema

orientat als PC casolans amb totes les prestacions d'un sistema operatiu per a

xarxes procedent del vessant NT. Aquest sistema incorpora realment poques

millores quant a sistema operatiu i moltes en el vessant de l'entorn amigable

i l'orientació a tasques que serà definitiva en XP. Té millores plug and play,

incorpora la gestió de plaques intel·ligents per a hibernar i suspendre i permet

compartir comptes d'Internet.

La resta o ja estava en les versions posteriors del 98 o prové de les millores

d'entorn de xarxa d'NT. Sobretot, la novetat que pot presentar aquest sistema

és més obra de dissenyadors que d'informàtics. D'altra banda, incorpora mi-

llores multimèdia pensades per a l'usuari no professional.

Windows�2000

Judici Microsoft

Aquest és el sistema que va
donar lloc al famós judici de
Microsoft pel fet d'haver inte-
grat el Navegador d'Internet
i el sistema de manera que
l'usuari no avisat optava per
I'Explorer en comptes de bus-
car opcions per a la navegació
d'altres companyies.
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És l'hereu d'NT encara que no ha tingut una vida gaire intensa, en realitat està

pensat per al món empresarial i destaca en la implementació de xarxes, però

presenta moltes incompatibilitats amb programes habituals en l'ús particular

o casolà. Per això no es va arribar a utilitzar gaire, ja que es va explotar en les

mateixes dates que el Millenium, que presentava grans avantatges.

Hi ha tant la versió d'estació de treball (per a una sola màquina o ordinador)

com la versió de servidor (per a diversos ordinadors).

Windows�XP

Windows XP de nom Whistler és el primer salt qualitatiu des que es va passar

de Windows 3.X a Windows 95. Aquest sistema XP és l'hereu de Windows

200 i Windows ME amb nucli i arquitectura de Windows NT. Va ser llançat el

25 d'octubre de 2001. Fins ara sota totes les versions Windows encara estava

més o menys ocult del sistema operatiu MS-DOS. En XP ja ha desaparegut

MS-DOS, encara que és perfectament accessible des de l'escriptori del sistema.

No obstant això, en no tenir les limitacions d'aquest antic sistema s'ha pogut

programar en 32 bits i 64 bits un sistema operatiu orientat, alhora, als usuaris

aficionats i a les grans empreses.

Va ser la fusió d'un sistema operatiu únic basat en NT amb la funcionalitat

d'MS-DOS.

Redueix el temps d'arrencada i el de reinici, a costa d'augmentar el d'aturar-lo.

Per fi té un sistema multiàrea complet en què cada programa té la seva pròpia

part de memòria. Finalment, desapareixen les habituals pantalles blaves que

han fet tan famós aquest sistema operatiu.

Va presentar com a novetats un nou entorn gràfic, la instal·lació d'aplicacions

i controladors sense necessitat de reinici, l'ús de diversos usuaris al mateix

temps, ClearType per llegir millor els textos, l'escriptori remot i suport per a

mòdems ADSL i connexions sense fil (wireless).

Windows XP

Uneix totes dues línies que han
seguit els sistemes operatius
fins ara: la seguretat, fermesa i
seguretat en els intercanvis de
Windows 2000 amb la compa-
tibilitat i la facilitat d'ús de la lí-
nia Windows 98/ME.
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Amb la definitiva implantació d'Internet en la interfície i el nucli de

l'ordinador és un sistema pensat perquè s'actualitzi contínuament per mitjà

d'Internet en un concepte nou pel que fa a la vida i el manteniment del siste-

ma, ja que mesos després d'haver carregat el sistema operatiu, no serà el ma-

teix, ateses les múltiples actualitzacions que es poden realitzar.

La interfície amigable del sistema està ara plenament orientada a tasques en

comptes d'estar orientada a la gestió d'arxius. Això significa que el sistema

operatiu és el més transparent per a l'usuari, encendrà el sistema i per mitjà de

la interfície en pocs clics de botó ordenarà el que vol fer i amb quins elements,

i no s'haurà de preocupar de res més.

Es va presentar en dues edicions: HOME per a la llar i Professional per a em-

preses i professionals.

El sistema d'actualització s'ha vehiculat amb el que es diu Service Packs, en el

qual s'inclouen totes les actualitzacions fins a la data a més d'algunes noves

aplicacions o versions noves d'aplicacions incloses ja en el nucli primer.

El Service Pack 1 inclou la possibilitat de suport per a USB 2.0 i LBA de 48 bits,

per a discos durs de gran capacitat. El Service Pack 1 correcció de l'anterior treu

la Màquina Virtual Java de Microsoft per un problema amb Sun Microsystems.

El Service Pack 2 aporta correccions al Service Pack 1 amb la idea de donar més

seguretat al sistema operatiu. El Service Pack 3 conté actualitzacions indepen-

dents de Windows XO i característiques preses de Windows Vista.

El suport de la companyia per al nucli del sistema es va acabar el 2004, encara

que el suport per als Service Packs pot allargar-se fins al 2014.

Aquest sistema ha rebut moltes crítiques per la integració en el sistema

d'aplicacions que fan la competència a tercers que queden fora del mercat,

ja que l'usuari no gosa duplicar aplicacions, també per la seva predisposició

a infectar-se amb virus. Per això cal estar contínuament incorporant-hi actu-

alitzacions.

Windows�Vista

Ergonomia XP

Pot semblar molt natu-
ral treballar amb finestres
a qui s'acaba de comprar
l'ordinador, però si l'hem tin-
gut a prop amb una pantalla
fosca i una línia de comanda-
ments en l'antic MS-DOS la in-
terfície d'XP sembla com a mí-
nim màgica, a banda de senzi-
llament ergonòmica.
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Fet per a ordinadors de sobretaula, portàtils, ordinadors personals ultraportà-

tils (tablets) i centres multimèdia, va ser llançat el 2007. Va decebre pels requi-

sits i prestacions que demana a l'ordinador i els problemes de compatibilitat

amb programari i controladors.

Les novetats que aporta no són notables ni originals: Aero, la nova interfí-

cie gràfica amb semitransparències i efectes visuals a les finestres; Internet Ex-

plorer 7, a hores d'ara substituït per Internet Explorer 8 amb navegació per

pestanyes, antipesca (antiphishing) i mode protegit; Windows SIdebar, amb

petits programes o ginys (gadgets) amb eines diverses, menudes i funcionals;

Windows Media Player 11; compatibilitat amb Extensible Firmaware Interface

(EFI), amb GPT en lloc de MBR; finestres dibuixades de forma vectorial; una

nova API, WinFX; capacitat originària per a gravar DVD; Windows PowerShell,

interfície de línia de comandaments; RSS integrat; millores de restauració de

sistema, Windows Comunication Foundation, sistema de comunicacions uni-

ficat; Windows Defender, programa antiespia (antispyware); Windows Mail en

lloc d'Express; tecnologia de memòria caude disc (cache) Windows ReadyBo-

ost; protecció de dades amb BitLocker Drive Encryption; User Account Control

per a tasques administratives amb una finestreta de confirmació tipus Linux;

Sunc Centre, per a sincronitzacions; Windows Software Protection Platform

substitueix Windows Genuine Advantage.

Finalment, cal assenyalar que carrega un 15% més ràpid, entra en suspensió

en dos segons i redueix a un 50% la necessitat de reinici del sistema.

Hi ha diverses versions, Starter, HOme-Basic, HOmePremium, Business, Enter-

prise i Ultimate. Van totes amb el mateix DVD de càrrega, però segons la sèrie

se'n carrega una o l'altra. Les versions bàsiques poden ser actualitzades a les

superiors mitjançant Windows Anytime Upgrade.

També disposa dels seus Service Packs per a l'actualització del sistema, de mo-

ment l'u i el dos.

Ha rebut avaluacions molt negatives pel seu baix rendiment, l'aparició conti-

nuada de la finestra de confirmació d'accions, la incompatibilitat amb la ma-

jor part d'accessoris empresarials, de manera que serveix per a usuaris domès-

tics, però dóna molts problemes per a l'adequació a programari i maquinari

anteriors que funcionaven perfectament amb XP.

Windows�7
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De noms clau Blackcomb i Vienna. Es tracta d'un sistema encara no acabat.

Es presenta com una actualització del nucli NT 6.0. Els objectius que perse-

gueix són millorar la interfície, assolir un sistema més lleuger, estable i ràpid,

incorporar capacitats tàctils i implementar un sistema de xarxes domèstiques.

Tindrà versions de 32 i 64 bits i s'intentarà que sigui més simple i eviti tots els

errors comesos en Windows Vista, que són molts.

S'intentarà millorar el rendiment del sistema treballant sobre: l'ocupació de

memòria, la utilització de la CPU, operacions d'entrada i sortida al disc, arren-

cada, tancament i estat d'espera, el rendiment del sistema base i l'ocupació de

disc per part del sistema.

Windows�.NET�Server

Aquest sistema operatiu és una evolució del Windows 2000 Server i del Win-

dows XP amb intenció de donar resposta a la demanda dels usuaris pel que fa

a pàgines web i a comunicacions microinformàtiques.

OS-2
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Aquest sistema va ser un projecte conjunt de Microsoft i IBM que, per raons

complexes, va acabar a les mans d'IBM mentre Microsoft continuava desen-

volupant el seu MS-DOS/Windows.

Les seves característiques eren compatibles amb DOS en ordinadors

800020x86 (noms de CPU de la casa Intel), multitasca, memòria virtual i ser-

veis de xarxa d'àrea local.

Tenia dos modes de treball: el sincrònic i l'asíncron. Permetia treballar amb

particions en un sol disc i mantenir sistemes d'arxius en cada partició. Dispo-

sava d'una interfície gràfica.

En OS/2 els processos es poden suspendre per a donar-li el seu torn d'execució

a un altre diferent, poden estar dividits en cadenes (threads), també és possible

que un procés generi un procés fill. També pot crear "pipes all mode" de Unix.

Disposava de càrrega dinàmica de llibreries: es carreguen quan el programa

no s'executa dins del mateix programa. Suportava segmentació i paginació en

el maneig de memòria. Pel que fa al model d'E/S, aquest sistema intentava la

compatibilitat amb els programes de DOS per mitjà d'un supervisor de dispo-

sitius, cosa que va implicar uns quants problemes de disseny.

Unix

El sistema evoluciona en els Laboratoris Bell d'AT&T, més endavant es va ex-

pandir per les universitats i es va arribar a la creació de les versions més im-

portants, les de la Universitat de Berkeley i el Sistema V.

Compatibilitat amb DOS

Per tal de mantenir la compati-
bilitat amb DOS, la versió 1.0
d'OS/2 era molt semblant a la
d'aquest sistema operatiu, més
endavant en les versions 2.x va
millorar el sistema d'arxius.

Després l'estàndard IEEE24 va utilitzar un algoritme consistent a revisar les cri-

des al sistema de totes dues versions (System V i BSD) i les que eren iguals les

va definir com a estàndards, sorgint així la definició portable operating system

for Unix o Postix.

IBM, DEC i Hewlett-Packard van llançar la seva pròpia versió de Unix ano-

menada OSF/1 (Open Software Foundation). Aquesta versió complia els estàn-

dards de l'IEEE i tenia, a més d'un sistema de finestres (l'X11), una interfície

millorada per als usuaris (MOTIF), definicions per a còmput distribuït (DCE)

i administració distribuïda (DME).

Per la seva banda, SunOS de Sun Microsystems oferia una altra versió amb

una interfície amigable i un conjunt de llibreries per a crear aplicacions amb

interfície gràfica anomenada SunWindows o SunVIEW. AT&T va formar, jun-

(24)IEEE: Institute of electrical and
electronics engineers ('Institut
d'Enginyers Elèctrics i Electrònics').



© FUOC • PID_00153134 72 Ordinadors i sistemes operatius

tament amb Sun Microsystems i altres companyies, Unix International i la se-

va versió de Unix, i així va provocar que ara es manegin aquests dos corrents

principals a Unix.

El sistema d'arxius de Unix té una organització jeràrquica que parteix d'una

arrel "/". També ofereix un poderós conjunt de comandaments i crides al siste-

ma. La protecció d'arxius en Unix s'ha definit com una cadena de permisos de

nou caràcters (RWX-RWX-RWX) basat en la idea de propietari de l'arxiu/grup

de propietaris/resta d'usuaris.

El nucli del sistema s'anomena kernel, i s'encarrega de les interrupcions, els ma-

nejadors de dispositius de baix nivell, del maneig de la memòria, les crides al

sistema, la planificació de processos, l'entubament, la paginació i l'intercanvi,

el maneig de discos i del sistema d'arxius.

El sistema permet crear pipes entre processos, comptabilitzar l'ús de CPU per

procés i una pila comuna per a tots si es necessiten executar en mode privi-

legiat. Utilitza el maneig de memòria virtual amb paginació per demanda i

combinació de segments paginats, amb pàgines de grandària fixa.

Els dispositius en aquest sistema es tracten com a arxius als quals s'accedeix

per mitjà de descriptors d'arxius, els noms dels quals es troben generalment

en el directori '/dev'.

Linux

Linux és un sistema creat a partir de Unix, exactament de Posix, adaptat als

PC de taula, aquest és avui dia pràcticament l'únic sistema operatiu que pot

competir amb Windows en l'entorn PC.

És un sistema de lliure distribució creat per la comunitat d'Internet, a partir

d'un nucli que va crear Linus�Torvalds. En un principi es van posar les fonts

del nucli a disposició de la comunitat d'Internet i la comunitat va anar creant

i afegint a poc a poc programes, aplicacions, gestors, controladors, llibreries i

conjunts de llibreries.



© FUOC • PID_00153134 73 Ordinadors i sistemes operatius

El que els aficionats al sistema van implementar s'ha anat afegint al nucli

primer i el sistema ha anat creixent i tenint cada vegada més capacitat i

intel·ligència en el sentit que no necessita cap usuari experimentat per a la

seva gestió.

Algunes companyies o equips han decidit treballar pel seu compte i crear so-

bre el nucli de Linux una distribució. Aquesta distribució ja no inclou mòduls

separats sinó que és un paquet que instal·la Linux en el nostre ordinador tal

com passa amb Windows. Les distribucions van des de les més bàsiques però

potents com Devien fins a les més complexes i fàcils d'instal·lar com RedHat,

SuSe, Mandrake o Caldera que pràcticament s'instal·len sense gairebé fer con-

figuracions ni adaptacions.

Encara que està pensat per a PC de taula és capaç de córrer sobre DEC Alphas,

SUN Sparcs, màquina M68000 (com Atari i Amiga), MIPS i PowerPC.

Té totes les característiques importants de Unix, compleix els estàndards IEE-

EPosix 1 System V i BSD, té multiusuari i multiàrea real, accés a memòria vir-

tual, llibreries compartides, enllaç dinàmic, càrrega per demanda, executables

compartits, gestió de memòria, protocols TCP/IP.

Suporta diversos sistemes de fitxers, entre ells, MS-DOS, Windows, OS2 i

ISO9660 (CD) de manera que, muntant unitats amb altres sistemes d'arxius

procedents d'altres ordinadors, es pot accedir als diversos discos i tenir com-

patibilitat en determinats arxius. I actualment disposa de controladors per a

gairebé qualsevol element maquinari d'ús corrent encara que és més difícil

trobar-ne productes menys comuns.

En principi, el sistema es maneja en línia de comandaments, la pantalla fosca i

de seguida intermitent que ens demana una entrada de text. No obstant això,

amb enorme facilitat, si ho preferim, podem accedir a un sistema amigable de

finestres al mode de Windows o MAC, fins i tot, triar entre diversos sistemes

de finestres amb diferents prestacions i dissenys segons les nostres preferències

com poden ser GNOME25 o KDE26.

(25)GNOME: GNU network object
model environment.

(26)KDE: Kdesktop environment.

Es distribueix sota la llicència GNU, que tracta de garantir la llibertat per a

compartir i retocar el programari lliure, i garantir que el programari és lliure

per a tots els seus usuaris.

La idea no és que el programari hagi de ser gratuït i d'ús lliure per a tot el món,

sinó que una vegada adquirit per l'usuari no té restriccions: d'una banda, es

disposa del codi font (arxius de text amb què s'han generat els binaris executa-

bles) i de l'altra, de la llibertat per a modificar-lo segons els interessos concrets

dels que han adquirit els programes. Aquesta llicència s'aplica als programes

sorgits a l'ombra de la Fundació de Programari Lliure.

Avantatges

Això presenta un avantatge
molt gran sobre el sistema
Windows. Quan s'adquireix
el programari Windows no
s'adquireixen ni les fonts on
està escrit el programa ni tan
sols els executables que es te-
nen a l'ordinador, sinó que
més aviat es tenen en usdefruit
i per a una única màquina.
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A més a més, en no disposar de les fonts per a fer qualsevol adaptació que

ens interessi o alguna modificació necessària per a fer millor la nostra feina,

qualsevol problema ha de passar per l'equip d'informàtic de Windows, la qual

cosa representa un cost i una dependència no desitjables.

D'altra banda, quan es compra un sistema basat en Linux, també s'obtenen

les fonts i la documentació per a fer la gestió del sistema. De fet, sembla que

el negoci de Linux han estat precisament les distribucions i la documentació;

evidentment, no és un negoci tan lucratiu com el de Windows però demostra

que no cal tant d'obscurantisme amb el programari com proposa la companyia

de Bill Gates.

La comunitat i Internet han creat, conjuntament amb algunes companyies,

prou programes, molts totalment gratuïts, que fan de Linux una alternativa

viable avui dia a l'altre sistema MSWindows. D'una banda, les distribucions

són de molt fàcil instal·lació, ja que en un altre moment això va fer que Linux

es reservés als entesos en informàtica i, de l'altra, hi ha molts programes i

aplicacions que són fins a un punt determinat equivalents als professionals i

de pagament que es distribueixen per al sistema Windows.

Recordem que el sistema Windows s'ha de pagar i se n'ha de tenir una còpia

autoritzada perquè funcioni al nostre ordinador, i el contrari és un delicte,

encara que sigui habitual. En el cas de Linux, amb les facilitats que hi ha avui

dia, no ens haurem de sentir delinqüents per escriure a la màquina.

En els últims anys les diferents autonomies han decidit implementar Linux

tant en la seva Administració com als centres educatius no universitaris. Aquí

podeu trobar un recull de les diferents distribucions que han sorgit en els úl-

tims anys.

• Linkat: distribució GNU/Linux del Departament d'Ensenyament de la Ge-

neralitat catalana. Està basat en la distribució SUSE Linux Enterprise, ba-

sada doncs en paquets RPM, fa servir els escriptoris GNOME, KDE i XFCE.

Inclou moltes aplicacions de comunicació, creació i programari educatiu.

La competència

Avui dia, Linux està fent la
competència seriosa a Micro-
soft, no com a Linux, sinó per
mitjà de les seves diferents dis-
tribucions, com ara RedHat,
SuSe, Mandrake o Caldera.
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• MAX: distribució Debian GNU Linux basat en Ubuntu de la Conselle-

ria d'Educació de la Comunitat de Madrid. Utilitza escriptoris GNOME,

KDE i/o XFCE. Està especialment adreçada als usuaris amb problemes

d'accessibilitat. Disposa d'un conjunt important d'eines elaborades a partir

de programari lliure per a l'ONCE.

• Molinux: distribució GNU/Linux oficial de la Junta de Comunitats de Cas-

tella - la Manxa, basada en Ubuntu. De moment és un sistema operatiu

general, però en el futur hi haurà versions modulars adaptades a usos es-

pecífics. Com a peculiaritat hem de dir que les diverses versions reben el

nom de personatges del Quixot, copiant el tret de Debian que anomenava

les seves versions amb personatges de Toy Story.

• Lliurex: distribució oficial de la Conselleria d'Educació de la Generalitat

Valenciana, fa servir únicament l'escriptori GNOME. El seu objectiu prin-

cipal és la introducció de les noves tecnologies en el sistema educatiu. Està

basada actualment en Ubuntu, encara que va començar basant-se en De-

bian. Està especialment dissenyada per a ser instal·lada a les aules dels cen-

tres educatius.

• GnuLinex: distribució de la Conselleria d'Economia, Comerç i Innovació

de la Comunitat Autònoma d'Extremadura i basada en Debian GNU/Linux

amb escriptori GNOME. És la primera que es va fer i el model en el qual

s'han basat altres autonomies. Ha rebut una gran quantitat de premis.
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• Guadalinex: distribució promoguda per la Junta d'Andalusia. Inspirada en

GnuLinex i ara en Ubuntu, encara que abans directament en Debian. Hi ha

moltes variacions segons l'usuari al qual va adreçada: biblioteques, centres

de dia de persones grans, centres educatius, etc.

Novell�Netware

Novell Netware és una xarxa de PC amb un servidor dedicat. Va néixer el 1983

com un sistema operatiu per a una xarxa propietària de Novell (S-Net), amb to-

pologia d'estrella i un servidor d'arxius basat en el microprocessador MC68000

de Motorola.

Es va pretendre crear un sistema operatiu que funcionés de manera més efecti-

va en mode multiusuari. A causa d'això, Netware es va escriure específicament

per al maquinari dels sistemes basats en la família 8086, en lloc d'estar-ho per

al DOS i el seu sistema d'E/S. Tenia un shell al voltant del DOS, interfície que

permetia que els usuaris de les estacions de treball treballessin amb el DOS.

En un primer moment hi va haver quatre versions bàsiques de Netware 286:

• ELS27Netware�Level�I.

• ELSNetware�Level�II.

• Advanced�Netware.

• SFT28.

En general, Netware 286 empra un sistema de directoris d'arxius semblant al

sistema jeràrquic del DOS 2.0, proporciona diversos sistemes de protecció da-

vant d'alguna fallada que es presenta en el servidor d'arxius o en el disc dur.

La seguretat de Netware es basa en perfils d'usuari: s'empra el sistema de claus

(27)ELS: entry level system.

(28)SFT: system fault tolerant.
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d'accés. Els directoris de Netware tenen vuit tipus diferents de drets, diversos

dels quals no suporta el DOS. Aquests drets són: read, write, open, create, delete,

parental, search i modify.

D'altra banda, també es va fer Netware 386, una versió completament nova

escrita específicament per als microprocessadors 386 i 486,.

Novell, avui dia, és una arquitectura anomenada sistemes oberts Netware.

Aquesta arquitectura té els objectius següents: disposar dels serveis oferts per

Netware en plataformes ampliables, que sigui independent del protocol su-

portant els estàndards importants.

MAC�OS�X

Un sistema operatiu molt estès també entre el parc de PC és el Macintosh.

Aquest sistema el va crear l'empresa Apple i, curiosament, encara que no està

tan estès com els sistemes Windows, va ser el primer que va basar la manera

de treballar en un entorn de finestres que després s'ha anat plasmant també

en els sistemes de Microsoft.

Està basat en la Berkeley Programari Distribution (BSD) de Unix dels anys se-

tanta. De fet, les llibreries i utilitats de MAC VOS procedeixen de FreeBSD. Els

serveis de xarxa estan basats en l'estàndard BSD TCP/IP.

La història d'aquest sistema és inseparable de l'ordinador i la companyia Apple,

ja que està pensat per a córrer sobre aquest tipus d'ordinador.

L'Apple II va ser el primer ordinador personal equivalent funcionalment a les

normes actuals. Es va llançar el 1977, equipat amb teclat, programació externa

i monitor de color. Van ser creats en una cotxera per Steve Wozniak i Jobs.

El sistema disposava d'un menú en la part superior amb opcions per a les apli-

cacions, finestres on es mostrava l'entorn de treball, una paperera per a desar

els fitxers abans de la seva destrucció i, a més, icones, l'element d'interacció

més directa; per a accedir a tots aquests elements amb facilitat, es va introduir

un nou perifèric, el ratolí.

Llançament Apple

L'Apple es va llançar el 1976,
paradoxalment es considera
com el producte que va provo-
car la revolució dels ordinadors
personals.
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És un sistema basat en Unix, té incorporades eines de desenvolupament que

permeten crear programes per al sistema, disposa d'una arquitectura modular

basada en quatre capes, el core de Unix, el sistema gràfic, l'entorn de treball

per a aplicacions i la interfície d'usuari.

Sistemes�distribuïts

D'altra banda, avui dia els sistemes més avançats són els que anomenem siste-

mes distribuïts dels quals donarem notícia a continuació.

Entorn de la dècada dels vuitanta, a l'ombra del desenvolupament de micro-

processadors poderosos i econòmics, juntament amb la implementació pro-

gressiva de xarxes d'àrea local (LAN) d'alta velocitat, apareixen els sistemes

distribuïts. En aquests sistemes, en contrast amb els sistemes centralitzats, els

usuaris poden accedir a una gran varietat de recursos, tenen diverses CPU con-

nectades entre si que treballen de manera conjunta.

Això presenta determinats avantatges:

a) l'economia, una proporció preu/rendiment molt millor. Estan dissenyats

perquè molts usuaris treballin conjuntament,

b)�fiabilitat, si una màquina es descompon, sobreviu el sistema,

c)�escalabilitat, es pot afegir poder de còmput en petits increments,

d)�comunicació, compartir determinades dades, recursos, programes i perifè-

rics i millor comunicació entre les persones i més flexibilitat amb grups de

treball.

Hi ha molts tipus de sistemes distribuïts, ara bé, bàsicament hi ha dos models:

Basats en multiproces-
sadors

El conjunt de processadors reben demandes
dels usuaris

Tenen memòria com-
partida

Basats en multiordina-
dors

Cada usuari disposa del seu equip de mane-
ra que la major part de la feina es fa de ma-
nera local

No tenen memòria
compartida

Si les màquines i els usuaris són independents entre si parlem de sistemes

operatius dèbilment adaptats. Cada usuari té una estació de treball per al seu

ús exclusiu i el seu SO, els requeriments es resolen localment, en la màquina de

Inspiració Xerox

Aquest ordinador va ser el
primer que incorporava una
interfície gràfica. La idea
d'interfície gràfica va ser copia-
da dels laboratoris Xerox.
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l'usuari. Només es pot utilitzar una màquina encara que es tingui un sistema

d'arxius global compartit a manera de servidor d'arxius, accessible des de totes

les estacions de treball.

En aquest entorn, el sistema distribuït s'encarrega de controlar les estacions

de treball en l'individual, de la comunicació entre els servidors i de controlar

els servidors d'arxiu. No cal que totes les màquines tinguin el mateix sistema

operatiu. Els sistemes que segueixen aquest esquema s'anomenen sistemes ope-

ratius de xarxa.

NTFS29: és un dels més coneguts. Va sorgir per a Unix però es va ampliar a

altres SO, es caracteritza per permetre que un grup de clients i servidors com-

parteixin un sistema d'arxius comuns, permet que cada màquina sigui un cli-

ent i un servidor al mateix temps, exporta un o diversos dels seus directoris

(i subdirectoris dependents) per a l'accés per part de clients remots creant un

sistema heterogeni on els clients i servidors podrien executar distints SO en

maquinari divers.

D'altra banda, els multiordinadors són un exemple de programari fortament

adaptat en maquinari dèbilment adaptat, de manera que es crea la il·lusió que

tota la xarxa d'ordinadors és un sol sistema de temps compartit que s'executa

en una col·lecció de màquines sense memòria compartida, però que apareix

davant dels seus usuaris com un sol ordinador. Això permet una comunicació

global entre els processos seguint un esquema global de protecció, encara que

l'administració de processos ha de ser la mateixa. Tenen la mateixa interfície

de crides al sistema i sistema global d'arxiu.

Finalment, podrem trobar casos de programari fortament adaptat a maquinari,

fortament adaptat als exemples més comuns de propòsit general, que són els

multiprocessadors: com un sistema de temps compartit, però amb diverses

CPU en comptes d'una sola. Mantenen la imatge d'un sistema únic i tenen

una sola cua per a execució continguda en la memòria compartida. Tots els

programes s'emmagatzemen en la memòria global compartida que tindrà un

sistema d'arxius tradicional.

Els aspectes clau en el disseny de SO distribuïts són la transparència, és a dir,

percebre que la col·lecció de màquines connectades són un sistema de temps

compartit d'un sol processador, de manera que no sigui visible l'existència de

diversos processadors; la flexibilitat que implica alta modularitat i una interfí-

cie ben definida amb cada servei que és igual d'accessible per a tots els clients,

a més ha de ser fàcil implantar, instal·lar i depurar nous serveis; fiabilitat: si

una màquina s'equivoca, alguna altra s'ha d'encarregar de la feina; rendiment,

no ha de semblar pitjor que la seva execució en un únic processador i escala-

bilitat per a poder servir centenars de milers i, fins i tot, desenes de milions

d'usuaris connectats.

(29)NTFS: network file system.
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3. Apèndix I

Transcriure signes de notació binària a decimal no té gaire dificultat si seguim

el criteri següent:

Imaginem 15 en decimal, no és una altra cosa que la suma de 10 + 5, en termes

binaris 1010 + 0101:

En decimal, nosaltres assignem el valor notació *1 a les unitats, notació *10

a la segona posició des de la dreta perquè aquest és el valor d'aquesta posició

(desenes) en aquest sistema, el de la tercera (centenes) serà notació *100 i així

successivament (1.000 + 500 + 30 + 5 = 1*1.000 +5 *100 + 3*10 + 5*1). Però

quins són aquests valors en la representació del sistema binari?

Per a realitzar o entendre la representació en sistema binari hem de compren-

dre el següent:

La posició primera a la dreta pot tenir notació 0 o 1 i valor també zero o u;

la segona posició, que el segueix a l'esquerra també pot tenir la notació 0 o 1,

però ara el seu valor serà 0 o 2; la tercera posició (equivalent a les centenes)

continua tenint només les notacions 0 o 1 però ara els seus valors són, en cada

cas, 0 o 4.

És fàcil entendre el procés: en decimal, cada posició correguda cap a l'esquerra

multiplica el seu valor per la base, és a dir, 10; en binari passa exactament

el mateix però com que la base és 2, la multiplicació es realitza per aquesta

quantitat.

D'aquesta manera ens podem fer una idea del valor d'una posició i després

sumar els valors de les diferents que trobem de la manera següent:
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P3 P2 P1 P0 POSICIONS=4�(Px)

2*2*2 2*2 2 1 BASE=2

23=8 22=4 21=2 20=1 Total VALOR=2n

1*8+ 1*4+ 1*2+ 1*1+ =15 Notació=�1111

8+ 4+ 2+ 1 =15

Exactament igual com faríem amb el sistema decimal:

P3 P2 P1 P0 POSICIONS=4(Px)

10*10*10 10*10 10 1 BASE=10

103=1000 102=100 101=10 100=1 Total VALOR=10n

0*1000 0*100 1*10 5*1 =15 Notació=�0015

0+ 0+ 10+ 5 =15

Amb facilitat, d'aquestes dues taules podem extrapolar la manera com opera-

rem amb qualsevol sistema en base b amb posicions n, i d'acord amb la nota-

ció x que figura en cada cel·la del nombre que hem de definir i transcriure.

n-1 n-2 n-2 n-n POSICIONS=n

bn-1=b*b*b bn-2=b*b bn-3=b bn-n=1 BASE=b

x* b*b*b x* b*b x* b x*1 Notació=�xxxx
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4. Apèndix II

De vegades, aquestes informacions vindran amb unitats massa petites i les

haurem de passar a unitats més grans o, a l'inrevés, seran unitats més grans

que haurem de passar a més petites. Per a fer aquestes conversions ens fixarem

en la figura següent:

El nostre problema és passar una quantitat determinada d'informació en

una unitat en concret a una altra unitat. L'operació matemàtica que haurem

d'utilitzar per a fer la conversió vindrà donada per la unitat que tenim i la unitat

que volem.

Ordenar unitats

Perquè funcioni aquest siste-
ma de conversió d'unitats és
molt important que les unitats
estiguin ordenades de petita a
gran. De fet, és el mateix siste-
ma que s'utilitza per a fer qual-
sevol conversió: longitud, vo-
lum...
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Passar 3 Mb a kb

Per exemple, volem passar 3�Mb�a�kb. Matemàticament parlant es pot expressar amb
l'equivalència següent:

3 Mb = ? kb

Tenim la unitat megabytes i volem la unitat kilobytes. En aquest cas, haurem d'utilitzar
l'operació de multiplicar, ja que la unitat Mb es troba, a la figura anterior, per sota
de la unitat kb.

Ara ja sabem que l'operació que s'ha d'utilitzar serà la multiplicació, però per quina
quantitat? Per a respondre aquesta pregunta, hem de mirar en les equivalències de la
taula quina equivalència parla de les unitats que estem tractant, és a dir, Mb i kb.

Només hi ha una equivalència: 1 Mb = 1.024 kb, per tant, haurem de multiplicar
per 1.024.

Finalment, farem l'operació matemàtica. En el nostre exemple, multiplicarem el que
tenim (3 Mb) per 1.024 (valor trobat):

3 Mb = 3�x�1.024 kb = 3.072 kb

Fent un repàs dels passos que seguiria la meva ment per a fer aquesta conversió serien:

1) Pregunta: 3 Mb= ? kb

2) Operació�a�realitzar: Multiplicar, atès que Mb està per sota de kb.

3) Quantitat: l'equivalència de la figura anterior que relaciona les unitats Mb i kb
és la següent: 1 Mb = 1.024 kb, per tant, la quantitat serà 1.024.

4) Operar:

Pot semblar un sistema força complicat però si pensem que estem treballant

amb altres unitats, possiblement ens semblarà més senzill.

Conversió en euros

Per exemple, les unitats seran els euros. Si volem passar 3 bitllets de 5 € a monedes d'1
€, queda clar que haurem de multiplicar 3 per 5. L'operació de multiplicar s'ha de fer
perquè en la taula d'unitats, tindríem l'equivalència 1 bitllet 5 € per sota de la moneda
d'1 € (és més gran) i la quantitat a multiplicar ens la dóna l'equivalència: 1 bitllet 5 €
= 5 monedes d'1 €.
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Passar de bytes a kb

Fem un exemple que ens permeti passar d'una unitat petita a una de més gran:
1.048.576�bytes�a�kb.

1.048.576 bytes = ? kbytes

1) Pregunta: 1.048.576 bytes = ? kb.

2) Operació�que�s'ha�de�realitzar: dividir bytes, ja que està per sota de kb.

3) Quantitat: l'equivalència de la figura anterior que relaciona les unitats bytes i kb
és la següent: 1.024 bytes = 1.024 kb, per tant, la quantitat serà 1.024.

4) Operar:

Es poden complicar els exemples si demanem conversions entre unitats més

allunyades, per exemple, passar bytes a Mbytes. El procediment serà el mateix

però més llarg. Primer haurem de passar els bytes a kbytes i després aquests

kbytes a Mbytes, és a dir,
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Exercicis d'autoavaluació

1. Busca a Internet alguns exemples d'aplicació de la domòtica en els habitatges.

2. Empleneu les cel·les buides de manera que puguem obtenir les equivalències en els dife-
rents sistemes numèrics:

Binari Octal Decimal Hexadecimal

33

56

0x4C

1011101

3. Indiqueu quin és el tipus de perifèric al qual correspon cada un dels perifèrics següents:

• Pantalla
• Lector de CD-ROM
• Disc dur
• Escàner
• Unitat de disquets

4. Indiqueu quines són les equivalències:

20 GB = ? kbytes
10.240 Mb = ? Gb

5. Indiqueu quina és la taula de veritat del circuit digital següent:

6. Indiqueu si són vertaderes o falses les afirmacions següents:

El valor numèric després del 111 en sistema binari és el 1110.

a)�Vertader
b)�Fals

 
Charles Babbage va ser el creador del telègraf òptic.

a)�Vertader
b)�Fals

 
Les portes OR donen com a sortida un 1 quan les entrades valen zero.

a)�Vertader
b)�Fals
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7. Verifiqueu amb exemples pràctics que en sistema binari el fet de posar un zero a la dreta
equival a multiplicar per dos. Per exemple, el valor 1011 és la meitat que 10110.

Binari Decimal

1011

10110

8. Qui va escriure l'article "Preliminary discussion of the logical design of an electronic com-
puting instrument"?

9. Quines són les parts del model de ordinador proposat per J. Von Neumann?

10. Com es diuen les parts que integren la unitat central de processament?

11. Quins són els avantatges principals de la memòria cau?

12. Com es diu el registre que indica quina és la pròxima instrucció que la màquina haurà
d'executar?

13. Indica si és vertadera o falsa l'afirmació següent:

Avui dia, disposar de moltes dades és disposar d'informació.

a)�Vertader
b)�Fals

 
14. Quins són els diferents modes de senyals de les unitats d'emmagatzematge?

15. Quines són les parts d'un sistema operatiu?

16. Quants kbytes de velocitat té un mòdem ADSL de 256 kbits que aprofita tota la seva
velocitat?
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Solucionari

Exercicis d'autoavaluació

1.
• Sensors d'humitat, fum i foc que permeten activar l'alarma o, fins i tot, trucar per telèfon

a l'interessat.
• Sensors de presència o intrusos.
• Per a evitar els lladres, hi ha mecanismes que permeten pujar i baixar les persianes, obrir

o tancar els llums de la casa, veure gràficament determinades parts de la casa...
• Climatització automàtica.
• Mecanismes d'assistència o alerta mèdica mitjançant radiofreqüència o telefonia.
• Interruptors que detecten moviment. Així s'aconsegueix estalviar electricitat quan no

som dins l'habitació, la cuina...
• Aprofitament d'energies alternatives: eòlica, solar...
• Control remot del telèfon, contestador...

2.

Binari Octal Decimal Hexadecimal

100001 41 33 0x21

101110 56 46 0x2E

1001100 114 76 0x4C

1011101 135 93 0x5D

3.
• Pantalla: sortida
• Lector de CD-ROM: entrada, ja que aquest perifèric només permet llegir el que hi ha

gravat. Per a gravar en un CD-ROM necessitem un altre perifèric (regravadora).
• Disc dur: entrada i sortida
• Escàner: entrada
• Unitat de disquets: entrada i sortida

4. 20 GB = 20.971.520 kbytes
10.240 Mb = 10 Gb

5.

a b c d e f g h

0 0 0 0 1 0 0 0

0 0 0 1 1 1 0 0

0 0 1 0 1 1 0 0

0 0 1 1 1 1 0 0

0 1 0 0 1 0 0 0

0 1 0 1 1 1 0 0

0 1 1 0 1 1 0 0

0 1 1 1 1 1 0 0

1 0 0 0 1 0 0 0

1 0 0 1 1 1 0 0

1 0 1 0 1 1 0 0
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a b c d e f g h

1 0 1 1 1 1 0 0

1 1 0 0 0 0 1 0

1 1 0 1 0 1 1 1

1 1 1 0 0 1 1 1

1 1 1 1 0 1 1 1

6.�b

7.�b

8.�b

9.

Binari Decimal

1011 11

10110 22

10. J. Von Neumann en col·laboració amb Arthur W. Burks i Herman H. Goldstine.

11. Memòria principal, unitat central de processament i unitats d'entrada i sortida.

12. Unitat aritmètica i lògica, unitat de control.

13. Molta velocitat i estalvi d'accessos a la memòria principal.

14. Comptador de programes (program counter).

15.�b

16. Magnètic, òptic i magnetoòptic.

17. Interfície d'usuari, sistema de fitxers, gestió d'E/S, gestió de memòria, gestió de processos
i nucli.

18. 256 kbits = 262.144 bits = 32.768 bytes = 32 kbytes.
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