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El present tema es dedicarà a repasar els dos grans blocs de l’informàtica.
El primer bloc estarà dedicat al Hardware
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HARDWARE I SOFTWARE
El hardware agrupa tots els elements físics i tangibles d’un sistema informàtic.
El software agrupa els programes i aplicacions que usem en un sistema informàtic.
En aquest bloc ens ocuparem exclusivament de la part Hardware

3

ARQUITECTURA BÀSICA D’UN ORDINADOR
L’arquitectura bàsica d’un ordinador té els seus orígens en l’arquitectura de la màquina
analítica disenyada per Babbage en 1822. Les unitats bàsiques de esta arquitectura son:
les unitats d’entrada, la memoria, l’unitat central de procés y les unitats d’eixida.
Von Neumann va definir en 1949 una arquitectura de computadors molt semblant a la
plantejada por Babbage més d’un segle abans.
Els ordinadors amb esta arquitectura consten de cinc parts: l’unitat aritmètic-lògica o ALU,
l’unitat de control, la memoria, els dispositivos d’entrada i els d’eixida (Von Neumann nomena
ademés el bus de dades com el mitja de transport de les dades a través de les diferents parts).
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ARQUITECTURA BÀSICA D’UN ORDINADOR
UNITATS D’ENTRADA

L’operador utilitza les unitats d’entrada per introduir l’informació a l’ordinador. Aquesta
informació es trasllada a l’unitat de control per a ser processada de manera inmediata o
a la memoria para ser processada posteriorment.
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ARQUITECTURA BÀSICA D’UN ORDINADOR
MEMORIA

La memoria té com únic objetiu el emmagtzematge de les dades i el progrmari.
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ARQUITECTURA BÀSICA D’UN ORDINADOR
UNITAT CENTRAL DE PROCÉS (UCP-CPU)

L’Unitat Central de Procés (UCP-CPU), també anomenda processador o
microprocessador, es l’encarregada de tractar les dades emmagatzemades en la
memoria e interactuar amb aquesta després de generar noves dades. Les velocitats del
seus integrants son molt majors que les de qualsevol element conectat a l’ordinador, per
el que un sol processador es capaç de controlar simultàniament varis dispositius exters.
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ARQUITECTURA BÀSICA D’UN ORDINADOR
UNITAT CENTRAL DE PROCÉS (UCP-CPU)
L’unitat de control (UC)
Supervisa y controla les operacions desenvolupades per la resta d’elements de
l’ordinador
Executa les instruccions del programari que es trova a la memoria.
Coordina les unitats d’emmagatzenament i processa l’informació
Controla l’entrada i l’eixida de l’informació.
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ARQUITECTURA BÀSICA D’UN ORDINADOR
UNITAT CENTRAL DE PROCÉS (UCP-CPU)
L’Unitat Aritmétic-Lògica (UAL-ALU) es l’encarregada d’executar les operacions matemàtiques i
lògiques de la UCP.
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ARQUITECTURA BÀSICA D’UN ORDINADOR
UNITATS D’EIXIDA
Els dispositius d’eixida transfereixen a l’exterior les dades processades, be de forma escrita o
visual.
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COMPONENTS HARDWARE
Una vegada s’ha vist l’arquitectura general, anem a vorer amb mes detall els diferents
components d’un ordinador
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LA PLACA BASE
La placa base d’un sistema informàtic agrupa todos els seus components funcionals.
Una placa base típica admet els següents components:
•
•
•
•
•
•
•
•

El sócol de CPU (a menut anomenada socket): es un receptacle que reb el micro-processador y el conecta amb la resta de la microcomputadora.
Els conectors de memoria RAM (ranures de memoria)
Els conectors d’entrada i eixida que conecten determinats periférics externs
Els conectors o ranures d’expansió que poden acollir tarjetas d’expansió per a agregar característiques o aumentar el rendimient d’un ordinador
El chipset: uno o mes circuits electrònics, que gestiona les transferencies de dades entre els diferents components de lordinador
(microprocessador, memoria, disc dur, etc.).
CMOS: una xicoteta memoria que preserva certa informació important (com la configuració de l’equip, data i hora), mentres el equip no està
alimentat per electricitat.
La BIOS: un programari registrat en una memoria no volàtil (antiguament en memories ROM, pero desde fa temps se empren memories flash)
Busos de comunicació que transporten l’informació entre els components de la placa

12

PLACA BASE. Sócol de CPU (Socket)
•

El sócol de la CPU alloja el microprocessador i el conecta a la placa. Aço ens permet:
•
Seleccionar el processador que mitjor s’adapta a les nostres necesitats
•
Substituir-ho en cas d’avería o ampliació

•

Cada sócol només admet una determinada familia de CPU´s
•
Alguns eixemples de sócols i processadors:
•
Processadors AMD
•
Socket AM2
•
Athlon 64, FX, X2, Sempron, …
•
Socket AM3
•
Phenom II X2/X3/X4
•
Processadors Intel
•
Socket 775
•
Pentium 4, Celeron, Core 2, …
•
Socket 1156
•
Core i3, Core i5, Core i7, …
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PLACA BASE. Ranures de memoria
•

Les ranures de memoria allotgen la memoria RAM i la conecten a la placa

•

Estableix la memoria máxima del sistema
•
El nombre de ranures en una placa sol oscilar entre 2 i 6

•

Hi han de varis tipus (es diferencien por el nombre de contactes i la disposició d’aquestos: només a un costat o als dues)
•
SIMM (només a un costat, 32 bits, en desus)
•
Mòduls de 30 o de 72 contactes
•
DIMM (als dues costats, 64 bits)
•
SDR (168 contactes)
•
DDR (184 contactes)
•
DDR2 (240 contactes)
•
DDR3 (240 contactes)
•
DDR4 (en fase de producció)
•
SO DIMM (32 y 64 bits)
•
Utilitzades als portàtils (144 contactes)
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PLACA BASE. Conectors d’entrada i eixida
•
•
•
•

Permeten la conexió de diferents dispositius a la placa
Discs durs, periférics, dispositius de xarxa, …
Poden ser interns (no accesibles desde l’exterior) y externs
Tipus més comuns
•
Video:
•
DVI, HDMI
•
Emmagatzematge
•
Serial ATA (SATA)
•
eSATA (conector SATA extern)
•
Xarxa
•
RJ45 (ethernet)
•
Universal: el USB i les seues velocitats
•
USB 1.0/1.1 -> 12 Mbit/s
•
USB 2.0 -> 480 Mbit/s
•
USB 3.0 -> 5 Gbit/s
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PLACA BASE. Ranures d’expansió
•

Permeten ampliar les prestacions de l’ordinador conectant altres targetes a la placa
•
Xarxa, Video, Audio, etc.

•

El tipus més comú es el PCI
•
Va resultar molt eficaç amb el us de la tecnología “plug and play”, 32 bits
•
PCI Express
•
Evolució de PCI: 64 bits, transferencia de dades en serie mitjançant el us de múltiples canals: PCI Express x1, PCI
Express x2, x4, x8, x16, …
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PLACA BASE. Chipset
•
•
•

•

Conjunt de circuits que composen la placa base
Es el focus d’atenció per a decidirse per una placa
•
Tambié el fabricant de la placa, naturalment, aunque, en general, aquest es limita a seleccionar el chipset i montar els seus circuits
El chipset determina (entre altes coses):
•
El tipus de CPU (o familia) que es pot montar a la placa
•
Moltes característiques importants:
•
Suport específic per a determinats components de l’ordinador, tecnología, conectivitat i compatibilitat amb altres
dispositivos, memoria máxima, posibilitats d’ampliació, etc.
•
La velocitat amb la que es comuniquen entre sí els components de l’ordinador
En resumen, determina la qualitat (i el preu) de la placa
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PLACA BASE. Altres components
Ademés dels anteriors, podem encontrar altres componentes d’interés a la placa base.
• Video / So / Xarxa integrats
• Algunes plaques duen aquestes funcionalitats integrades
• En realitat, es tractaría d’una característica del chipset a la placa (aunque no
sempre es un valor afegit)
• CMOS
• Memoria que emmagatzema la configuració de l’equip quan aques està
apagat
• BIOS
• Sistema operatiu bàsic para posar marxa l’ordinador
• Busos de comunicació
• Transfereixen l’informació entre els components de la placa
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CPU
• També anomenada processador o microprocessador, la CPU interpreta y processa les
instruccions del programari
• Característiques principals
• Rang d’enteros (tamany de la paraula)
• 32 / 64 bits
• Frecuencia de rellotge (velocitat)
• 2.4 GHz, 3 GHz, …
• Fabricant i model
• Intel vs. AMD
• Pentium 4, Core i5, Phenom, …
• Nuclis
• Dual-core, Quad-core, Hexa-core, ...
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HARDWARE D’EMMAGATZEMATGE
•

Alguns dispositius i periférics del sistema s’encarreguen d’emmagatzemar l’informació durant un temps determinat

•

Distinguirems entre emmagatzematge primari (memoria interna) i secundari.

•

L’unitat de medida d’emmagatzematge i de la memoria es el bit (un 0 o un 1 com unitat mínima digital). Els seus múltiples
s’usen habitualment per a definir el tamany dels dispositius fent us, com base, les potencies de 2.
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HARDWARE D’EMMAGATZEMATGE
Durant els inicis de l’informàtica, les unitats es mostraben com múltiples de 1000, pero a finals dels anys 50 es va acomençar a
confondre 1000 i 1024, ja que els ordinadors treballen en base binaria. El problema va naixer al anomenarlos, ja que van adoptar els
noms dels prefixes del Sistema Internacional de Medidas, i van rebre els mateixos prefixes que les unitats de base mil; es
etimológicament incorrect nomenar 1024 con un prefixe de 1000. Aço pot crear confusió.
Per a clarificar la distinció entre els prefixes decimal i binari, la Comisió Electrotécnica Internacional (IEC), un grupo
d’estandarització, en 1997 va proposar prefixes amb unions abreviades del Sistema Internacional de Unitats amb la paraula binari.
De forma que, sería denominat un gibibyte (GiB). Aquesta convenció encara no s’ha difundit el suficientement.
Hagut de les irregularitats amb el us del prefixe binari a la definició i l’us del kilobyte, el nombre exacte es el sigüent:
1.000.000.000 bytes o 109 bytes es la definició usada por els ingeniers de telecomunicacions i per alguns fabricants de sistemes de
emmagatzematge, i es la que resulta consistent amb el prefixe del SI "giga". L’abreviatura que es igual a totes i es l’adecuada, es per
tant, GB (gigabyte) .
Així pues, per a convertir gigabytes metrics a gigabytes binaris (per eixemple un disc de 100 GB té aproximadament 93 GiB), s’usa
aquesta fórmula:
I \cdot\frac{10^9}{2^{30}}
on i es el tamany del disc en gigabytes métrics
i \frac{10^9}{2^{30}} = 0,9313225746154785

Amb la fí d’evitar confusions i normalitzarlos en altres unitats de medida, es va crear una normativa que diferenciava les múltiples
en base 2 y en base 10.
Així, diferenciem un Gigabyte (GB), correspondent a 1000 Megabytes (MB) d’un Gibibyte (GiB) correspondent a 1024 mebibytes
(MiB).

http://es.wikipedia.org/wiki/Gigabyte (normativa IEC 60027-2 y la IEC 80000-13:2008 publicada por la Comisión Electrotécnica
Internacional).
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HARDWARE D’EMMAGATZEMATGE
Emmagatzematge primari

•

Els tipus d’emmagatzematge primari estàn ordenats de major a menor velocitat, i de menor a mayor capacitat (registres ->
caché -> RAM)

•

La memoria primaria està directament conectada a la CPU. Deu estar present per a que la CPU funcione correctament. El
emmagatzematge primari consisteix en tres tipus d’emmagatzematge:
• Els registres del processador son interns de la CPU. Contenen informació que les unitats aritmétic-lógiques
necesiten portar a la instrucció en execució. Técnicament, son els més ràpids, sent transistors de conmutació
integrats en el microprocessador (CPU).
• La memoria caché es un tipus especial de memoria interna utilitzada per la CPU per a millorar la seua eficiencia o
rendiment. Part de l’informació de la memoria principal es duplica a la memoria caché. Comparada amb els
registres, la caché es lleugerament més lenta pero de major capacitat. Sin embargo, es més rápida, aunque de
molta menor capacitat que la memoria principal.
• La memoria principal conté el programari en execució i les dades amb els que operen. L’unitat aritmétic-lògica pot
transferir informació molt ràpidament entre un registre del microprocessador i localitzacions de l’emmagatzematge
principal, també conegudes com "direccions de memoria". Es el que es coneix com memoria RAM.

22

HARDWARE DE ALMACENAMIENTO
Emmagatzematge secundari

•
•

•
•

Els sistemes operatius usen els dispositius d'emmagatzematge secundari com a àrea d'intercanvi per a
incrementar la quantitat de memòria principal de l'ordinador. La memòria secundària també es diu
"d'emmagatzematge massiu“ perquè a més eixe emmagatzematge és més a llarg termini.
Habitualment, la memòria secundària o d'emmagatzematge massiu té major capacitat que la memòria primària,
però és molt més lenta. Els dispositius d'emmagatzematge massiu més comuns són els discos durs (magnètics). El
temps necessari per a accedir a un byte d'informació donat emmagatzemat en un disc dur és d'unes mil·lèsimes
de segon (mil·lisegons). En canvi, el temps per a accedir al mateix tipus d'informació en una memòria d'accés
aleatori (RAM) es mesura en mil-milionèsimes de segon (nanosegons).
Els dispositius d'emmagatzematge òptic (unitats de CD i DVD) són fins i tot més lents que els discos durs.
S'ha popularitzat en els últims anys l'ús de memòries FLASH
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HARDWARE DE ALMACENAMIENTO
Almacenamiento secundario
•

Discos durs (dispositius magnétics)
• Capacitat (160 GB, 320 GB, 500 GB, 1 TB, 2TB …)
• Intern o extern
• Tipus de conexió (SATA, eSATA, USB, …)

•

Discos òptics
• Discos ópticos en disco mitjançant làser
• Sóls lectura / grabable / regrabable. Capacitats:
• CD -> 640 MB a 700 MB
• DVD -> 4.7GB a 17 GB
• Blu-ray ->27 GB a 54 GB
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HARDWARE DE EMMAGATZEMATGE
Emmagatzematge secundari
•

Memories FLASH
• Memoria no volàtil tipus EEPROM
• Cicle de lectura/escritura finit (100.000-1.000.000 de vegades)
• Capacitat màxima de 1TB (2013)
• Major preciu, menor velocitat i capacitat, menor capacitat de recuperació i major vulnerabilitat enfront a camps
magnètics i càrregues estàtiques.
• Aplicacions més populars:
• Targetes de memoria (SecureDigital, CompactFlash, MemoryStick, MultiMediaCard, …)
• Dispositius d’estat sòlid (portàtils)
• Memoria USB (pendrive, mp3, …)
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HARDWARE D’EMMAGATZEMATGE
ALTRES TARGETAS

• Existeixen un altre tipus de targetes que poden ampliar les capacitats d'un
ordinador
• Van conectades a les ranures d’expansió de la placa base
• Tipus més comuns
• Targeta gràfica
• Targeta de so
• Targeta de xarxa
• Targeta capturadora de video
• Módem intern
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PERIFÈRICOS
• Els perifèricos d’entrada i eixida son molt variats. Els més populars:
• Entrada (el fluxe de dades va del perifèrico cap a l’ordinador)
• Rató
• Teclat
• Escàner
• Càmara Web
• Microfon
• Eixida(el fluxe de dades va de l’ordinador cap al perifèrico)
• Monitor
• Impresora
• Altaveus
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En aquesta transparència i la següent podem veure què aspecte té tot el vist
anteriorment en un catàlegs comercial que podem trobar habitualment en la
nostra bústia o en la premsa.
Es tracta d'identificar els elements estudiats en les característiques i
desglossament de components d'un ordinador a la venda. És un exercici que
permet comprendre millor l'arquitectura d'un ordinador i ser capaç d'entendre
com afecta aquesta arquitectura a un producte final i fins i tot al seu preu.
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