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Observemos ainda que a definição (2) da
função entropia é a definição de um valor
médio, no caso sujeito o dos n números
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Por outro lado, prova-se em Cálculo das
Probabilidades que, em certas situações, os
valores que toma uma variável aleatória
aproximam-se do valor médio dessa variável
o suficiente para que, do ponto de vista
experimental, os possamos com ele identificar.

Princípios
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Assim se esclarece, nas suas linhas gerais,
a conexão entre a relação (17) de B O L T Z M A N
e a definição (2) da função entropia.
Contudo, foi a moderna teoria das telecomunicações e do controle automático que
levou o cientista americano C. E. S H A X O N a
introduzir a definição geral de entropia
(A mathematical theory of com munication,
Bell System Techn. J., 27, 1948), criando-se
assim um novo ramo do Cálculo das Probabilidades que se encontra em pleno desenvolvimento : a teoria da informação.

fundamentais
dos
computadores
digitais
automáticos
por A. César

O que vai seguir-se não é roais do que
dissemos numa série de palestras feitas na
Faculdade de Ciências de Lisboa em Dezembro de 1958 e destinadas a divulgar as ideias
qne estão na base dos mais poderosos meios
de cálculo numérico actualmente existentes.
Nessas palestras procurou-se sempre apresentar os assuntos na sua forma mais elementar e sem entrar em aspectos técnicos,
para que os princípios fundamentais fossem
percebidos pelo maior número possível de
ouvintes, a maioria deles inteiramente leigos
na matéria. Esses princípios fundamentais,
que como se verá são bastante simples,
poíiem ser apreendidos sem grande dificuldade por qualquer pessoa com instrução equivalente à dos nossos cursos secuudários.
Evidentemente que, apenas pela leitura destas palestras, ninguém fica apto a construir
uma máquina calculadora electrónica por
mats rudimentar que ela s e j a ; o que se pretende é que elas permitam fazer uma ideia,
mais ou menos precisa, da maneira como
trabalha uma das maiores maravilhas inventadas pelo homem, cujas aplicações são cada
vez maiores em quase todos os ramos da
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actividade humana. Por outro lado, para
aqueles que tenham um interesse especial
pelo assunto, julgamos ter apresentado os
elementos suficientes à compreensão de obras
mais especializadas. Principalmente para estes
inserimos no final alguma bibliografia por
ordem crescente de especialização.
1. Generalidades. As máquinas matemáticas podem classificar-se em máquinas digitais e máquinas analógicas. As primeiras
trabalham por contagem de acontecimentos
discretos, as segundas medem grandezas contínuas. Um exemplo de máquina digital é a
máquina calculadora vulgar (manual ou eléctrica); a régua de cálculo é uma máquina
analógica em que os números são representados por comprimentos.
Mais precisamente o termo digital, quando
aplicado a uma máquina, implica mecanização das matemáticas dos problemas, uma vez
esses problemas sejam postos na forma aritmética ; o termo analógico implica uma
semelhança de propriedades nos aspectos
que interessam, e na máquina analógica a
analogia baseia-se na identidade (ou seroe-
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lhança) das equações matemáticas que traduzem as propriedades do sistema em estudo e
as propriedades do sistema analógico. Por
exemplo, para estudar as vibrações duma
asa de avião pode-se analisar as oscilações
de natureza absolutamente diferente dum
modelo eléctrico (sistema analógico) verificando as mesmas equações matemáticas.
A precisão das máquinas analógicas ó limitada pela precisão das medidas das grandezas físicas que nelas se consideram ; pelo
contrário, nas máquinas digitais a precisão
em geral só é limitada pelo número de casas
decimais que se queira conservar e por isso
estas máquinas são em geral preferíveis e
nalguns casos indispensáveis em cálculos
científicos ('). As máquinas digitais são evidentemente as únicas empregadas em cálculos de tipo comercial (em bancos, companhias de seguros, etc.).
Vamo-nos referir apenas às máquinas calculadoras digitais automáticas chamadas universais devido à universalidade das suas
aplicações — elas resolvem qualquer problema que se possa reduzir a uma sequência
finita das operações elementares (adição,
subtracção, multiplicação). Tais máquinas
designam-se também por computadores digitais automáticos universais.
Apenas nos referiremos aos princípios
fundamentais dessas máquinas sem entrar
era quaisquer detalhes de ordem técnica.
Veremos como a máquina efectua as operações, como recebe e trata as informações que
lhe são dadas e finalmente como fornece os
resultados que lhe são pedidos.
•

Nos computadores digitais automáticos
universais distinguem-se em geral as seguintes partes principais
(!) Isto não significa que não existam certas situações em que sejam preferíveis máquinas analógicas.
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(1) A memória, onde se registam os números que vão ser usados nos cálculos,
as instruções (ordens) para operar com
esses números e os resultados que seja
necessário registar.
(2) A unidade aritmética, onde se efectuam
as operações,
(3) O sistema de control que controla a
sequência de operações a efectuar pela
máquina.
(4) A via de entrada e a via de saída (de
informação) por onde a máquina recebe
os dados numéricos e as instruções e
fornece os resultados.
Quando se está a fazer um cálculo com
uma máquina de calcular vulgar as tábuas
e folhas de papel que se usam correspondem
à memória, a máquina corresponde à unidade
aritmética e o calculador a o sistema de
control.
A memória do computador digital, qualquer que seja a sua estrutura física, está
dividida em compartimentos em cada um dos
quais se pode rescrever» um número (ou parte
dum número) ou uma ou mais ordens. A o
conteúdo dum destes compartimentos chama-se um termo. Esta designação única, tanto
para ordens como para números, justifica-se,
como veremos depois, porque dentro da
máquina tudo é representado da mesma
maneira.
Na maioria dos computadores actualmente
existentes os números são representados no
sistema de base dois (sistema binário) fazendo-se então uso apenas dos algarismos
0 (zero) e 1 (um). Neste sistema o número
143 = 1 X IO2 + 4 X 10 + 3 , por exemplo,
representa-se por 10001111 que corresponde
a 21 + 23 + 2® + 2 + 1 .
É fácil verificar as seguintes correspondências :

