
1. Introducció:

Informàtica és la ciència que estudia el tractament automàtic de la informació. L'eina que s'utilitza 
en aquesta ciència s'anomena Ordinador. 

2. Representació de la informació:

La informació que pot manejar un ordinador és de tipus digital, és a dir, està representada en un 
llenguatge que només empra dos símbols: 0 i 1, anomenats dígits binaris. Cada un d'aquests símbols
representa una unitat mínima d'informació i rep el nom de bit (BInary digiT).

Per si sol, un bit no té significat, no és més que una lletra d'un idioma numèric. Per representar 
informació, les lletres formen paraules. De la mateixa manera, els bits s'agrupen per formar entitats 
amb significat concret. Aquestes entitats reben el nom de paraules. A diferència dels llenguatges 
humans, les paraules que entén un ordinador han de tenir totes exactament el mateix nombre de bits.
Segons el disseny del processador i de la memòria dels ordinadors usen paraules de 8, 16, 32, 64 ... 
bits. Com més gran sigui la mida de la paraula que l'ordinador pot manejar, major serà la capacitat 
d'aquest ordinador. Les paraules de 8 bits denominen bytes o octets.

Així doncs, un byte és una combinació de 8 bits. (Per exemple, 01000111, 11001010, 00001000 són 
bytes). Com que un byte té 8 elements i cada element pot prendre dos valors diferents, 0 o 1, resulta 
que poden formar 28 = 256 octets diferents. En qualsevol ordinador, a cada un d'aquests bytes se'ls 
associa un símbol.

En general, els 128 primers codis són reconeguts de la mateixa manera per tots els ordinadors, 
formant l'anomenat codi ASCII (American Standard Code for Information Interchange). Els 128 
darrers tenen característiques especials a cada ordinador.

Com el byte és una unitat molt petita, solen utilitzar múltiples seus:

• 1 byte = 8 bits.
• Kilobyte (KB) = 1024 B.
• Megabyte (MB) = 1024 KB.
• Gigabyte (GB) = 1024 MB.
• Terabyte (TB) = 1024 GB.

Activitats:

1. Busca a Internet la taula de codis ASCII i escriu utilitzant aquest codi les següents paraules: 
ratolí, ordinador, Internet. Quants Bytes té cada paraula? I quants bits? 
(http://www.asifunciona.com/informatica/af_bits/af_bits_4.htm)

2. Si un CD-ROM té una capacitat de 700 MB, de quants bytes disposa?
3. Esbrina la capacitat en GB de l'ordinador que utilitzeu, i comprova de quant espai lliure 

disposa.


