
Nocions
d'informàtica

Juan Carlos Paniagua
jpaniagua@ub.edu

amb la col·laboració d’Albert Solé i de Sergi Madurga
Departament de Ciència de Materials i Química Física

Institut de Química Teòrica i Computacional (IQTC-UB)
. Universitat de Barcelona

Barcelona, 2007 (revisat el 23 de setembre de 2020)
PDF disponible en http://diposit.ub.edu/dspace/ 
Original en Keynote'09 disponible sota demanda

mailto:jpaniagua@ub.edu
mailto:jpaniagua@ub.edu
http://diposit.ub.edu/dspace/
http://diposit.ub.edu/dspace/


Juan Carlos Paniagua. Facultat de Química. Universitat de Barcelona. 2007 - 2020

Nocions d’informàtica
Ordinador: màquina capaç d’entendre instruccions 
externes per realitzar una tasca, fer-la i mostrar-ne el 
resultat (versatilitat!).

Informàtica: estudia el disseny d’ordinadors i les 
seves aplicacions.

Maquinari:  components físics de l’ordinador; és a 
dir, tot allò que es pot tocar.

Programari: instruccions (components lògics) que 
permeten manipular el maquinari en la forma 
desitjada. Informació.
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Maquinari
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2 1.2. El maquinari

Processador o CPURegistres

ROM

Cau o cache

RAM

Perifèrics d'entradaTeclatRatolíLector de CD/DVDLector de codis de barresVideocàmeraMicròfonEscàner…

Perifèrics de sortida
MonitorCanó de projeccióImpressoraAltaveus…

Perifèrics d'entrada/sortida
Disc durDisqueteraGravadora de CD/DVDReproductor MP3MòdemAdaptador Wi-Fi…

Figura 1.1: Esquema del maquinari d’un ordinador.

El processador o CPU (Central Processing Unit: unitat central de procés) és l’òrgan director del
funcionament de l’ordinador (el “cervell” de la màquina). En endavant utilitzarem preferentment
la paraula processador, atès que, en el llenguatge del carrer, se sol anomenar CPU o torre la capsa
que conté la major part dels components d’un ordinador no portàtil (exclosos el teclat, el ratoĺı, el
monitor, la impressora, etc.). Els processadors que porten actualment la majoria d’ordinadors —tant
els d’ús domèstic o personals (PC: Personal Computer) com els d’ús professional— són escalars, en
el sentit que fan les operacions d’una en una (Intel Core, AMD Athlon. . . ). Alguns ordinadors, però,
tenen processadors vectorials, els quals poden fer una mateixa operació sobre diferents dades alhora,
processadors amb més d’un core (Dual Core, Quad Core...), que funcionen com si fossin conjunts de
processadors, o diversos processadors que treballen de manera coordinada (SMP : Symmetric Multi-
Processing). El ritme de treball d’un processador ve determinat per un rellotge amb una freqüència
fixa que, actualment, se sol mesurar en gigahertzs (1 GHz = 109 Hz). Per a una mateixa famı́lia
de processadors —per exemple, els Pentium 4— la velocitat de procés augmenta amb la freqüència
del rellotge, però aquesta dada no permet comparar rendiments de famı́lies de processadors diferents
—per exemple, un Pentium 4 amb un Pentium M o amb un Athlon. Aquesta comparació s’ha de fer a
partir dels temps que triguen a fer una mateixa tasca. En l’àmbit cient́ıfic s’utilitza molt el nombre de
flops per comparar el rendiment dels processadors. Un flops (Floating-Point Operations per Second)
és una operació amb nombres reals —també anomenats de coma flotant— per segon i, com que els
processadors moderns són molt ràpids, s’utilitzen múltiples d’aquella quantitat: megaflops (1 Mflops
= 106 flops), gigaflops (1 Gflops = 109 flops), etc.

La informació que arriba al processador i la que aquest produeix es guarda en els registres, que
són petites zones de memòria temporal d’accés molt ràpid. Aix́ı, si el processador ha de sumar dos
nombres, cada un d’aquests es guardarà en un registre i, una vegada calculada la seva suma, el
resultat queda guardat en un altre registre (que pot ser el mateix que guardava un dels sumands).
Com que la capacitat dels registres és molt petita, el processador necessita poder accedir a zones de
memòria més grans, com ara la memòria RAM. La comunicació entre el processador i altres parts
de l’ordinador es fa mitjançant un bus, que és un conjunt de conduccions elèctriques (16, 32, 64. . . ,
depenent de la màquina) que transmeten informació de manera simultània (en paral ·lel).

Anomenem memòria ROM (Read Only Memory) una zona de memòria que no es pot modificar
i que no s’esborra en apagar l’ordinador. Aquesta memòria conté instruccions molt bàsiques per al

3



Juan Carlos Paniagua. Facultat de Química. Universitat de Barcelona. 2007 - 2020

Maquinari

Torre Placa base
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Processador (CPU)
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Processadors

Intel: 8086 (1978…) … Intel Core i3, i5, i7… (2008)

AMD: iAPX 86 (1979) … Jaguar (2013)

Nvidia (GPUs): STG-2000 (1995) … GRID K2 (2013) 
… 
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Velocitat processadors

Rellotge
Freqüència fixa: Gigahertzs (1 GHz = 109 Hz)
Famílies de processadors

Flops (Floating-Point Operations per Second)
1 Mflops = 106 flops
1 Gflops = 109 flops
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Memòria ROM
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Memòria RAM
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Memòria volàtil (temporal)



Disc dur, SSD, ...
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Plats

Motor

Capçal lector

Memòria no volàtil (permanent)



Codificació de la 
informació

Memòria: ROM, RAM, registres, discos magnètics, 
SSD (solid-state drive), pen drives, CDs, etc.

Sistema de codificació digital (numèric)
i binari: 2 dígits (base 2), 0 i 1 
Unitat elemental de memòria: bit (0 o 1)
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Notacions binària 
i decimal

3504)10 = 3 x 103 + 5 x 102 + 0 x 101 + 4 x 100 
= 3000 + 500 + 0 + 4

1101)2 = 1 x 23 + 1 x 22 + 0 x 21 + 1 x 20 
= 8 + 4 + 0 + 1 = 13)10 
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1. Nocions d’informàtica 5

Exercici 1.2
Indiqueu els nombres naturals en codificació decimal que corresponen a les notacions binàries 1010)2,
1000)2, 1111101000)2 i 10000000000)2.
Solució: 10)10, 8)10, 1000)10 i 1024)10.

Per expressar un nombre decimal en notació binària es divideix successivament per 2 fins a obtenir
un quocient més petit que 2. Aquest quocient, seguit de tots els residus de les divisions anteriors
(cada un dels quals pot ser 0 o 1) començant per l’últim, constitueixen la notació binària d’aquell
nombre. Per exemple, per expressar el 13)10 en notació binària, farem les divisions:

13 2
1 6 2

0 3 2
1 1

que condueixen al resultat 1101)2.

Exercici 1.3
Escriviu en notació binària els nombres 63)10, 64)10 i 65)10.
Solució: 111111)2, 1000000)2, 1000001)2.

La unitat d’informació més petita que pot manipular un ordinador que treballa amb codificació
binària és un d́ıgit binari o bit (B-inary dig-IT). Qualsevol memòria de l’ordinador està estructurada
com una successió de bits, cadascun dels quals podrà emmagatzemar un 0 o un 1. Com que el bit
és una unitat de mesura molt petita, s’ha definit l’octet o byte, que equival a 8 bits, i se simbolitza
mitjançant una ‘B’. Els múltiples decimals del bit o del byte es poden identificar amb els mateixos
prefixos que s’utilitzen per a qualsevol altra unitat (kilo, mega, giga, tera, etc.). No obstant això, el
fet que els ordinadors utilitzin codificació binària fa que sigui convenient utilitzar múltiples en què
el factor sigui una potència de 2 en lloc de 10. Això s’explica perquè les potències de 2 són nombres
rodons en notació binària, de la mateixa manera que les de 10 ho són en la notació decimal; per
exemple, 26 = 64)10 = 1000000)2 (exercici 1.3). Com que la potència de 2 més propera a 1000 és 210

= 1024)10 = 10000000000)2 (exercici 1.2), se sol utilitzar aquest nombre en lloc de 1000 per definir els
múltiples kilo, mega, etc., de la mateixa manera que s’ha utilitzat un nombre rodó en binari, 1000)2
= 8)10, en comptes del nombre rodó en decimal 10)10 = 1010)2 per definir el byte. Això ha creat
una ambigüitat en el significat d’aquests prefixos que ha estat resolta per la Comissió Electrotècnica
Internacional el desembre de 1998 mitjançant la introducció de prefixos espećıfics per als múltiples
binaris. La taula següent recull aquests noms juntament amb els factors corresponents, els śımbols
que els representen i els prefixos decimals dels quals deriven:

Factor binari Nom Śımbol Factor decimal Nom Śımbol
10241 kibi Ki 10001 kilo k
10242 mebi Mi 10002 mega M
10243 gibi Gi 10003 giga G
10244 tebi Ti 10004 tera T
10245 pebi Pi 10005 peta P
10246 exbi Ei 10006 exa E

Els prefixos binaris encara s’utilitzen poc i, pel que fa a la memòria RAM, la major part de la gent fa
servir les unitats kB, MB, GB, etc. per referir-se als KiB, MiB, GiB, etc. Ara bé, en el cas particular
dels discs durs, la informació comercial sol expressar la seva capacitat en GB o TB decimals. Per
exemple, si la capsa d’un disc dur indica que aquest és de 100 GB, en consultar la seva capacitat a
través de l’ordinador podem trobar-nos que aquest indica un valor d’uns 93,1 GB, quan hauria de dir

13)10 = ?)2
13)10 = 1101)2
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Múltiples del bit
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1. Nocions d’informàtica 5

Exercici 1.2
Indiqueu els nombres naturals en codificació decimal que corresponen a les notacions binàries 1010)2,
1000)2, 1111101000)2 i 10000000000)2.
Solució: 10)10, 8)10, 1000)10 i 1024)10.

Per expressar un nombre decimal en notació binària es divideix successivament per 2 fins a obtenir
un quocient més petit que 2. Aquest quocient, seguit de tots els residus de les divisions anteriors
(cada un dels quals pot ser 0 o 1) començant per l’últim, constitueixen la notació binària d’aquell
nombre. Per exemple, per expressar el 13)10 en notació binària, farem les divisions:

13 2
1 6 2

0 3 2
1 1

que condueixen al resultat 1101)2.

Exercici 1.3
Escriviu en notació binària els nombres 63)10, 64)10 i 65)10.
Solució: 111111)2, 1000000)2, 1000001)2.

La unitat d’informació més petita que pot manipular un ordinador que treballa amb codificació
binària és un d́ıgit binari o bit (B-inary dig-IT). Qualsevol memòria de l’ordinador està estructurada
com una successió de bits, cadascun dels quals podrà emmagatzemar un 0 o un 1. Com que el bit
és una unitat de mesura molt petita, s’ha definit l’octet o byte, que equival a 8 bits, i se simbolitza
mitjançant una ‘B’. Els múltiples decimals del bit o del byte es poden identificar amb els mateixos
prefixos que s’utilitzen per a qualsevol altra unitat (kilo, mega, giga, tera, etc.). No obstant això, el
fet que els ordinadors utilitzin codificació binària fa que sigui convenient utilitzar múltiples en què
el factor sigui una potència de 2 en lloc de 10. Això s’explica perquè les potències de 2 són nombres
rodons en notació binària, de la mateixa manera que les de 10 ho són en la notació decimal; per
exemple, 26 = 64)10 = 1000000)2 (exercici 1.3). Com que la potència de 2 més propera a 1000 és 210

= 1024)10 = 10000000000)2 (exercici 1.2), se sol utilitzar aquest nombre en lloc de 1000 per definir els
múltiples kilo, mega, etc., de la mateixa manera que s’ha utilitzat un nombre rodó en binari, 1000)2
= 8)10, en comptes del nombre rodó en decimal 10)10 = 1010)2 per definir el byte. Això ha creat
una ambigüitat en el significat d’aquests prefixos que ha estat resolta per la Comissió Electrotècnica
Internacional el desembre de 1998 mitjançant la introducció de prefixos espećıfics per als múltiples
binaris. La taula següent recull aquests noms juntament amb els factors corresponents, els śımbols
que els representen i els prefixos decimals dels quals deriven:

Factor binari Nom Śımbol Factor decimal Nom Śımbol
10241 kibi Ki 10001 kilo k
10242 mebi Mi 10002 mega M
10243 gibi Gi 10003 giga G
10244 tebi Ti 10004 tera T
10245 pebi Pi 10005 peta P
10246 exbi Ei 10006 exa E

Els prefixos binaris encara s’utilitzen poc i, pel que fa a la memòria RAM, la major part de la gent fa
servir les unitats kB, MB, GB, etc. per referir-se als KiB, MiB, GiB, etc. Ara bé, en el cas particular
dels discs durs, la informació comercial sol expressar la seva capacitat en GB o TB decimals. Per
exemple, si la capsa d’un disc dur indica que aquest és de 100 GB, en consultar la seva capacitat a
través de l’ordinador podem trobar-nos que aquest indica un valor d’uns 93,1 GB, quan hauria de dir

1 byte o octet (B) = 8 bits
1 kibibyte (KiB) = 1024 bytes

1 mebibyte (MiB) = 1024 kibibytes
etc.
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Codificació de 
caràcters

Caràcter

A
a
2
+
…

Codificació ASCII

01000001)2

01100001)2

00110010)2

00101011)2

…

14

Codificacions 
Unicode: UTF-8...

https://en.wikipedia.org/wiki/UTF-8
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Programari
Sistema operatiu (Windows, GNU/Linux, Mac OS, …)

mode gràfic (GUI)

mode text (terminal o consola)

Aplicacions (Word, Excel, OpenOffice, PhotoShop, 
iTunes, …)

Documents (carta, informe de pràctiques, full de càlcul, 
foto, cançó en MP3, …)
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Estructuració dels discos
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10 1.7. El sistema operatiu GNU/Linux

apunts

dibuixos

Figura 1.2: Estructuració d’un disc.

(s’hauria de parlar d’un arbust, més que d’un arbre, ja que no hi ha tronc). Es diu que els fitxers i

subdirectoris pengen del directori on s’ubiquen.

1.7 El sistema operatiu GNU/Linux

El GNU/Linux és un sistema operatiu lliure (vegeu l’apèndix B) que es pot obtenir gratüıtament a

la xarxa Internet; per exemple, de l’organisme sense ànim de lucre Debian, o de l’empresa Canonical

Ltd. (distribució Ubuntu, basada en Debian). També es pot comprar —a un preu força moderat— a

empreses que recopilen el que consideren més important i el distribueixen (RedHat, SuSe, Mandriva

. . . ). A més, aquestes proporcionen suport tècnic durant un cert peŕıode a partir de la data de

compra. Les distribucions de GNU/Linux inclouen diferents GUI (KDE, Gnome, etc.) que faciliten

les operacions més usuals; no obstant això, és interessant saber com es poden escriure i executar les

instruccions del sistema, ja que s’ha de treballar en mode text per poder treure-li tot el suc. Les

diferents GUI funcionen de manera bastant semblant. No obstant això, s’ha de tenir en compte que,

fins i tot per a una mateixa distribució i GUI, poden haver-hi petites diferències depenent de la versió

i de com s’hagi configurat el sistema.

Quan s’engega un ordinador, aquest busca un sistema operatiu en els discos accessibles i, si el

troba, comença a llegir les seves instruccions d’arrencada i copiar-les o carregar-les en la memòria

RAM. Si tenim més d’un sistema operatiu instal·lat al disc dur, per exemple, Windows i GNU/Linux,

trobarem de seguida una pantalla que ens oferirà la possibilitat d’escollir el sistema que vulguem

utilitzar. Seleccionarem l’opció Linux amb les tecles del cursor (que estan a la part inferior, entre el

teclat alfanumèric i el numèric) i, en prémer la tecla de retorn ( ⇥� ), es carregarà aquest sistema.

El sistema GNU/Linux també es pot carregar des d’un disc compacte d’arrencada o autònom
(un live CD), la qual cosa permet utilitzar-lo sense haver d’instal·lar res al disc dur. Només caldrà

engegar el PC amb el CD autònom ficat en el lector de CD i, si la BIOS (Basic Input/Output System)

està configurada de la manera adient,
10

arrencarà el sistema del CD. En el moment d’escriure aquest

text, els CD autònoms més utilitzats deriven d’un que s’anomena Knoppix (vegeu la bibliografia).

10Si l’ordinador busca el sistema operatiu en el disc dur abans que en el CD s’haurà de modificar la BIOS per invertir
l’ordre de cerca. Per modificar la BIOS s’ha d’interrompre l’arrencada (quan s’inicia) prement una tecla que pot ser
Supr, F2, F1, Esc, etc., depenent del fabricant de la placa base. En començar l’arrencada sol aparèixer (de manera
força fugaç) una indicació de la manera d’entrar en la BIOS.

Ubicació/fitxer: /documents/apunts/apunts_mates
16
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GUI del GNU/Linux
Obriu la carpeta usuari.
Obriu l’editor de textes (llàpis i llibreta).
Escriviu un text, esborreu, copieu fragments, inserteu, etc.
Deseu-lo en un fitxer anomenat prova ubicat a la carpeta usuari.
Cliqueu a la finestra de la carpeta usuari i creeu-hi una carpeta 
anomenada exercicis.
Arrossegueu el fitxer prova a la carpeta exercicis. 
Endolleu un pen drive i cliqueu-hi.
Arrossegueu el fitxer prova al pen drive per copiar-ho.
Abans de treure el pen drive l’heu de desmuntar (cliqueu amb 
el botó dret i seleccioneu Expulsa o Treu la unitat de forma segura).

17



Juan Carlos Paniagua. Facultat de Química. Universitat de Barcelona. 2007 - 2020

18



Juan Carlos Paniagua. Facultat de Química. Universitat de Barcelona. 2007 - 2020

19



Juan Carlos Paniagua. Facultat de Química. Universitat de Barcelona. 2007 - 2020

20



Juan Carlos Paniagua. Facultat de Química. Universitat de Barcelona. 2007 - 2020

GNU/Linux en mode text
Obriu una terminal o consola (icona amb un monitor negre)

després de teclejar una instrucció s'ha de prémer Retorn per executar-la

pwd    (print working directory)
ls -l   (list)
cd exercicis (change directory)
ls -l

cp prova prova1    (copy)
mv prova1 prova2    (move)
ls -l

mv prova2 .. (cliqueu a la carpeta usuari per comprovar que hi és 
el fitxer prova2)
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GNU/Linux en mode text
cd ..

pwd       (comproveu que esteu a la carpeta usuari)
ls -l  (comproveu que hi és el fitxer prova2)
mkdir exercicis1    (make directory)
cd exercicis1

mv ../prova2 .

cp ../exercicis/prova ./prova3

ls -l

rm prova3   (remove)

cliqueu a la carpeta usuari i esborreu el fitxer prova2 i les 
carpetes exercici i exercici1
man cp    (tecla ‘q’ per sortir)

22
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Llenguatges de 
programació

Permeten crear aplicacions molt diverses 

Vocabulari (paraules clau) + sintaxi per 
codificar instruccions en una forma 
intel·ligible pels ordinadors  

Programa = conjunt d’instruccions (expressades 
en un lleng. de programació) per fer una tasca 

23



Juan Carlos Paniagua. Facultat de Química. Universitat de Barcelona. 2007 - 2020

Llenguatges de baix nivell
Llenguatge màquina (zeros i uns)

l’únic que enten directament el processador

difícil d’entendre per nosaltres

específic per a cada tipus de processador

programes llargs

Lleng. d’assemblador (lletres, dígits decimals i altres caràcters)

es tradueix a lleng. màquina mitjançant un assemblador

24
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Llenguatges d’alt nivell

fàcils d’entendre per a les persones

no depenen del tipus de processador (no s’han 
de modificar els programes en canviar de 
màquina)

s’han de traduir a llenguatge màquina

programes curts (instruccions “potents”)
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Llenguatges d’alt nivell
Exemples:

FORTRAN (FORmula TRANslating system)

COBOL (COmmon Business Oriented Language)

BASIC (Beginner’s All Purpose Symbolic Instruction Code )

Python, C, C++, Java, Pascal, … (àmbit general)

PostScript, TeX, HTML, JavaScript, … (àmbit més específic)
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Intèrprets i compiladors

Intèrpret: 
llegeix una a una les instruccions 

després de llegir cada instrucció, la tradueix a 
llenguatge maquina i fa que s'executi

s’atura si detecta un error

Exemples: Python, HTML, BASIC,…

Aplicacions per traduir un programa escrit en un 
llenguatge d’alt nivell (codi font), guardat en un fitxer 
(fitxer font), al llenguatge màquina (codi objecte)
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Compiladors
tradueixen a llenguatge màquina un programa 
sencer escrit en un llenguatge d'alt nivell i guarda 
la versió traduïda en un nou fitxer (fitxer objecte)

el fitxer objecte s’ha de muntar o linkar; és a dir, se 
li ha d’afegir el codi objecte de subprogrames 
adients per poder fer certes operacions (biblioteques 
de subprogrames) per obtenir un fitxer executable 
(una aplicació)

Exemples: C/C++, Fortran, …
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L’execució d'un programa compilat és mes ràpida:

no cal traduir les instruccions cada vegada

s’optimitzen certes parts del programa

La correcció d'errors és una mica més lenta:

cada vegada que es detecten errors s’ha de modificar el 
fitxer font i compilar-lo de nou

Necessitat de provar/verificar els programes

errors de sintaxi, muntatge, execució
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