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L'home va aprendre a comptar amb els dits. És la forma més fàcil, la més assequible i la 
primera que se li ocorre fins a a els xiquets d'avui dia. En tenir deu dits entre les duesprimera que se li ocorre fins a a els xiquets d'avui dia. En tenir deu dits entre les dues
mans, la base 10 es va convertir en la base numèrica més usada. Per a representar 
nombres més grans que deu es van usar diversos mètodes, des d'un auxiliar que 
comptara amb altres deu dits fins a l'extensió a falanges, dits dels peus, braços o altres
parts del cos. Alguns pobles (bastants d'entre els mesopotàmics) van utilitzar altres
sistemes de numeració, principalment en base 60 (sexagesimals).
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El sistema posicional va proporcionar la primera màquina de calcular de la qual hi ha
notícia: l'àbac.notícia: l'àbac.

L’amplísima dispersió cultural de l'àbac permet suposar que va ser un invent simultani de
diferents civilitzacions. Àbacs hi ha a Xina, Japó, Roma, Grècia, l'imperi inca, Egipte, en
diferents moments i quasi des del començament de les cultures.

Els primers àbacs no eren més que esquerdes en l'arena que s'emplenaven de cudols,
fins a deu en cada esquerda. La primera corresponia a les unitats, la segona a les
desenes, la tercera a les centenes, i així successivament. Per a representar un ordre
major es retiraven els cudols de la fila precedent i es posava un de nou en la posterior.
Posteriorment es va utilitzar un tauler ple d'arena, i després, entre grecs i romans, una
planxa de coure amb esquerdes per a col·locar els cudols. Els asteques usaven varetes
paral·leles de fusta inserides en un plançó horitzontal. L'àbac rus era (i és) un marc de
fusta amb varetes paral·leles i comptes inserits en les varetes. L'àbac xinés (Suanpan)
actual és molt similar al rus, però està dividit en dues zones (inferior i superior) per un
llistó: per sobre del llistó, cada compte té valor 5; per sota, valor 1.

L'àbac funciona pel valor posicional dau a cadascuna de les varetes, columnes o fileres
de cudols. Al costat d'açò, el valor de la quantitat de comptes en cada vareta, o de
cudols en cada columna, proporcionen a l'àbac una flexibilitat de càlcul que li ha permès
sobreviure fins als nostres dies.
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L'ús generalitzat de l'àbac va retardar la difusió del sistema de numeració decimal o 
aràbic, ja que incorporava de fet el concepte de valor posicional de la xifra servintaràbic, ja que incorporava de fet el concepte de valor posicional de la xifra servint
qualsevol altre sistema de numeració (v.g. el romà) no massa complicat per a anotar el 
resultat final i eliminant la pesadesa del càlcul amb xifres romanes.

La base 10 i el sistema posicional van triomfar com a expressió numèrica, especialment
després de la introducció de la numeració aràbiga; el sistema de numeració sembla que 
va ser inventat pels hindús en els segles I o II d. de C.. Els àrabs ho van prendre d'ells i ho
van transmetre a la península ibèrica; des d'allí va ser passant a la resta d'Europa, on el 
primer que va usar numeració aràbiga va ser el monjo Geribert D’Aurillac, posteriorment
papa Silvestre II (h. 938-1003), sent generalitzats pel matemàtic italià Leonardo

Fibonacci (h. 1175-1240) en el seu celebérrim Liber abaci (ca. 1202), en el qual mostra
els coneixements apresos dels àrabs durant els seus viatges. La numeració aràbiga és, 
sens dubte, molt més flexible per al càlcul que la numeració romana, i introdueix en el 
càlcul el concepte de valor posicional del nombre, decisiu a l'hora d'enfrontar-se amb
quantitats grans.
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El nou sistema de numeració decimal va desplaçar al sistema romà per a efectuar càlculs complicats a
principis del segle XVI. Però la novetat incloïa un aprenentatge, i operacions tan simples com dividirprincipis del segle XVI. Però la novetat incloïa un aprenentatge, i operacions tan simples com dividir
requerien un professional de les matemàtiques.

John Napier (1550-1617), matemàtic escocés, va realitzar dues grans contribucions al càlcul: el
descobriment dels logaritmes i la construcció de les primeres taules de multiplicar. Tots dos
descobriments van facilitar notablement les operacions amb els nombres aràbics.

Les taules de multiplicar de Napier es van publicar en 1617. Eren tablilles rectangulars contenint la taula
de multiplicar d'un nombre de l'un al deu, dividides en nou zones; en la superior apareixia el nombre,
mentre que les vuit restants contenien els seus successius múltiples, fins a en novè. Les zones dels
múltiples tenien separades les xifres per una línia obliqua. Per a multiplicar no fa falta més que col·locar
alineades les etablilles corresponents a les xifres del nombre que vulguem multiplicar i sumar
adequadament les xifres coincidents. El procediment s'estén per a multiplicar nombres de tantes xifres
com es vulga, sempre que es dispose del suficient nombre de tablilles. Aquest és un primer intent de
facilitar les operacions de càlcul amb mètodes mecànics, encara que el fonament del mecanisme siga la
mà de l'home i el processament de la informació, el seu cervell.

Molt més decisiu que les taules de multiplicar va ser la introducció dels logaritmes. Per a resumir direm
que el treball amb els logaritmes permet reduir de forma molt simple les multiplicacions i divisions a
summes i restes, respectivament.

Basades en els logaritmes es van construir les primeres reglas de cálculo, les primeres màquines
analògiques de càlcul. Totes deriven de dos prototips construïts per Edmund Gunter (1581-1626), 
matemàtic i astrònom anglés, i William Ougthred (1574-1660). La regla de càlcul no deixa de ser un 
auxiliar de la memòria, doncs necessita del concurs de l'operador per a efectuar les operacions, recordar 
els resultats intermedis i realitzar tots els passos del càlcul amb les parts mòbils de la regla. Però és un 
*utilísimo instrument, que en diferents versions i sobre diversos materials ha estat vigent en els processos
de càlcul fins a data *recentísima, pràcticament fins a l'aparició de les calculadores digitals de baix cost.
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Encara que sembla ser que no va ser, la primera màquina calculadora correspon a Blaise

Pascal (1623-1662) el mèrit d'haver-la donat a conèixer al món. La tradició vol que PascalPascal (1623-1662) el mèrit d'haver-la donat a conèixer al món. La tradició vol que Pascal
construïra la màquina per a ajudar-se en la tediosa labor de fer llargues sumes mentre
ajudava al seu pare, intendent de finances en Rouen: heus ací la connexió entre el càlcul
repetitiu i el seu procés d'automatització.

La màquina de Pascal era una sumadora mecànica, composta per diverses sèries de
rodes dentades accionades per una manovella. La primera roda corresponia a les
unitats, la segona a les desenes, etc... i cada volta completa d'una de les rodes feia
avançar 1/10 de tornada la següent. La màquina, de la qual es van fer diversos models
amb finalitats comercials, funcionava pel principi d'addició successiva; mitjançant un
altre procediment, fins i tot restava. S'introdueix així el concepte de saldo o resultat

acumulatiu, que se segueix usant fins als nostres dies: la màquina proporciona de manera
automàtica (amb el gir de la manovella) el resultat, disposat per a llegir-se i sense
participar en el procés de presa de decisió (compare's amb la regla de càlcul, on
l'operador ha de decidir on col·loca la peça mòbil de la regla). La màquina de Pascal
efectua el càlcul de forma mecànica, oferint el resultat final.

Gottfried Leibniz (1646-1716) va ampliar els horitzons de les màquines calculadores
dissenyant una màquina multiplicadora. La màquina de Leibniz no solament comptava
amb rodes dentades sinó que aquestes eren de forma altament enginyosa: tenien les
dents escalonades, de manera que la multiplicació no es feia per sumes successives,
sinó en un sol moviment de manovella. La calculadora de Leibniz sumava, restava,
multiplicava i dividia de manera automàtica. Desgraciadament, el nivell tècnic de l'època
no va permetre construir-la.

El fonament de la màquina de *Leibniz, la roda escalonada, va servir posteriorment per
a construir la primera calculadora pràctica: el aritmómetro de Charles Thomas, de 1820. En 7



La indústria del tèxtil va a proporcionar primer exemple de subministrament de dades
variables per al funcionament automàtic d'una màquina. La complexitat dels dibuixos devariables per al funcionament automàtic d'una màquina. La complexitat dels dibuixos de
les teles, juntament amb la gran quantitat de fusos necessaris per a realitzar-los, farà
que es pense en un mètode de mecanitzar el rutinari treball d'intercanvi de diferents
trames i ordits. El primer sistema és a causa de Basilio Bouchon, que, en 1722, va idear un
sistema per a seleccionar de forma automàtica els fils a desplaçar en el pas del fus per a
obtenir el dibuix desitjat. Va disposar les agulles del teler de manera que trobaren en un
extrem una cinta de paper perforada. Depenent de si les agulles trobaven o no un forat en la
cinta, els fils passaven per damunt o per sota, formant el dibuix de la tela. El cilindre
relliscava, necessitava constantment un operari per a moure-ho, era procliu als
esquinçaments per acció de les agulles, però proporcionava automàticament el dibuix
per als teixits. El seu compatriota *Falcón va perfeccionar el mètode en 1728, substituint
el cilindre per un eix de secció quadrada, i la cinta contínua de paper perforat per
làmines de cartó unides entre si, la qual cosa facilitava l'arrossegament i el
posicionament dels forats enfront de les agulles. Posteriorment, Jacques de *Vaucanson
va aconseguir, en 1745, que el moviment del cilindre (ja quadrat) fóra el que movia les
agulles, eliminant la necessitat de l'operari per a fer avançar el cilindre.

Però va ser Jean Marie Jacquard (1752-1834) el primer que va reparar que el sistema de cinta
perforada era un sistema d’introducció de dades per a una màquina. En 1805 va perfeccionar un teler
de Vaucanson, de manera que fóra el mateix teler, mitjançant la lectura de la informació
continguda en la cinta perforada, el que decidira què agulles s'alçaven i *cuales no. Els
fils estaven connectats a unes palanques i aquestes a uns plançons, que mitjançant
molls es posaven en contacte amb la cinta perforada. L'operari, mitjançant un pedal,
accionava un llistó (la *grifa) que tirava de les palanques segons estigueren alçades o no,
la qual cosa era decidit per la introducció dels plançons en els forats de la cinta de paper,
realitzant-se el dibuix de la tela. Variant la cinta s'aconseguien uns dibuixos o uns altres.

La cinta de paper perforat constitueix la primera forma d'introducció de dades en una
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Mereix la pena parar-se en l'evolució d'aquests enginys per a conèixer a aquest home, 

George Boole.George Boole.

Boole va definir la teoría de l’àlgebra de la lògica o booleana, una eina imprescindible per a definir 
decisions lògicas.

La seua plasmació en circuits elèctrics la va realitzar Claude Shannon en 1938. Funciona 
perfectament amb un codi binari (en el desenvolupament lògic de la teoria, sí o no; en un 
circuit elèctric, pas o absència de corrent; en codi binari, 0 o 1).

Als Estats Units existeix l'obligació constitucional de fer un cens de població cada deu
anys. Però el constant augment de població va fer que es tardaren set anys a 
comptabilitzar els resultats del cens de 1880; el volum d'informació era tal que es 
preveia que els resultats del de 1890 no estarien disponibles sinó després de 1900 si 
s'utilitzaven els mètodes manuals de recompte d'informació.

Hermann Hollerith (1860-1929), enginyer de mines i estadístic de l'Oficina del Cens dels
Estats Units, es va adonar que moltes de les preguntes del Cens tenien una resposta del 
tipus si/no. I, el més important, que aquest tipus de respostes podien codificar-se en 
forma d'una absència o presència d'un forat en una cinta o targeta de paper, que podia
ser llegida amb mètodes elèctrics. Connectat a la màquina lectora es trobaria un quadre
amb els dials on s'anirien registrant les dades. La màquina de Hollerith es va provar amb
el cens de Baltimore en 1887 i, vista la seua completa funcionalitat, es va realitzar amb
ell el cens dels Estats Units de 1890, que va quedar acabat en dos anys i mitjà: en un terç
del temps amb un 25% més d'informació a tractar.

El salt qualitatiu és important. Per primera vegada s'està fent ús d'un codi binari per a 
l'emmagatzematge de la informació. A més, el codi és llegit per procediments elèctrics, 
s'utilitza un equip estandarditzat per al tractament de la informació (les targetes de 
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Els problemes fonamentals de les calculadores mecàniques eren tres: la necessitat d'un
operador humà per al subministrament mecànic de dades (introduir les targetes), la faltaoperador humà per al subministrament mecànic de dades (introduir les targetes), la falta
de flexibilitat en el programa (que venia imposat pel disseny de la màquina) i el procés
de càlcul, que seguia sent mecànic (la màquina tabuladora de Hollerith llegia dades per
procediments elèctrics, però sumava mitjançant elements mecànics). Les calculadores
electromecàniques van solucionar per primera vegada aquests problemes.

Per a implementar el codi binari, definitivament assentat en els processos
d'automatització del càlcul, en un sistema elèctric es van usar els relés. El relé no és més
que un interruptor, que es pot accionar per procediments magnètics o electromagnètics.
Com tot interruptor no té més que dues posicions: obert o tancat. Un bon sistema per a
suportar treball amb codi binari, on el relé obert no permet el pas de corrent i es fa
equivaldre al 0 binari, i el relé tancat permet el pas de corrent, equivalent a l'1 binari.

Con base en los sistemas de relés se construyeron las primeras calculadoras
electromecánicas. Leonardo Torres Quevedo dio a la luz su aritmómetro

electromecánico, la primera calculadora del mundo basada en relés, que
proporcionó la evidencia práctica del uso de los relés: rapidez de cálculo,
posibilidad de introducir circuitos lógicos e incipiente memoria, aunque falló en
la implementación del programa, que seguía dependiendo de las características
físicas de la máquina.
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Mentre als Estats Units se seguien desenvolupant calculadores mecàniques per a

compilar taules de tir artiller, a Alemanya, Konrad Zuse, després de construir en 1938compilar taules de tir artiller, a Alemanya, Konrad Zuse, després de construir en 1938
una calculadora completament mecànica (la Z1) i millorar-la afegint 200 relés (la Z2, en
1939) va fabricar en 1941 en l'Institut Experimental Alemany d'Aeronàutica la primera
calculadora programable de propòsit general utilitzant relés: la Z3, l'avantpassat més
directe dels ordinadors electrònics. Els programes s'introduïen mitjançant cinta
perforada i els resultats es llegien en un tauler; treballava en binari, disposava de
memòria i feia càlculs en coma flotant. Va ser el primer "ordinador", en el sentit que
acceptava variacions de programa: ja no era necessari limitar-se a les especificacions

físiques de la màquina, sinó que el procediment de càlcul o programa era subministrat

pels operadors. Zuse va idear fins i tot un llenguatge de programació, el Plankalkül.

La culminació de les calculadores electromecàniques va ser el Mark-1. Era un calculador

gegantesc, desenvolupat en 1944 per I.B.M. i el professor Howard Aiken (1900-1973)
de la Universitat d'Harvard. Contenia tres milions de *relés, mesurava 15 metres de llarg
per 2,5 d'alt, sumava dues xifres en 0,3 segons, les multiplicava en 4 segons i les dividia
en 12. Se li subministrava el programa per mitjà de cinta perforada i donava les
respostes en targeta perforada o imprimint en màquines d'escriure. Era a tot estirar que

es podia fer amb la tecnologia de l'època.

11



Les limitacions de les calculadores electromecàniques venien donades per la lentitud
(relativa, és clar) de les operacions amb relés. En ser un element mecànic la seua(relativa, és clar) de les operacions amb relés. En ser un element mecànic la seua
velocitat de treball venia condicionada per la velocitat de l'interruptor que realment
eren. La substitució dels relés per les vàlvules de buit va solucionar el problema, i va
obrir el pas als ordinadors electrònics.

Encara que actualment es reconeix que el primer ordinador electrònic va ser l'ABC,
construït en 1939 per John V. Atanasoff, sense cap dubte, el que ha passat a la història
per ser el primer ordinador a força de vàlvules de buit és l’ENIAC (Electronic Numerical

Integrator and Calculator), construït entre 1936 i 1946 en la Universitat de Pennsylvania,
per John W. Mauchly y John P. Eckert; tenia 18.000 tubs de buit, pesava tres tones,
consumia 150 Kw (que produïen una calor insuportable) i ocupava una planta sencera de
l'Escola Moore d'Electrònica (180 m2). Tenia menys memòria que el Mark-1, però feia el
seu treball d'una setmana en una hora. Era igualment un calculador universal, però el
programa calia establir-ho canviant circuits i connexions de les vàlvules, la qual cosa
donades les dimensions suposava passejos considerables. I si un només dels 18.000 tubs
de buit es fonia (el que ocorria amb espantosa freqüència), el sistema deixava de
funcionar fins que se substituïra. Es va utilitzar per a compilar taules de tir artiller.
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Notas.
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En el sistema DECIMAL: 

- Cb-1  equival al nombre 9 

- Cb equival al nombre 10

En el sistema BINARI: 

- Cb-1  equival al nombre 1 

- Cb equival al nombre 2



Notes.
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- Per a obtenir el dígit octal més a l'esquerra, es completa amb ZEROS BINARIS A 
l'ESQUERRA fins a obtenir un trio de dígits binaris.
(Exemple conversió octal: “011” genera el dígit octal “3” a l'esquerra)

- Per a obtenir el dígit hexadecimal més a l'esquerra, és completa amb ZEROS BINARIS A 
l'ESQUERRA fins a obtenir un quartet de dígits binaris.
(Exemple conversió hexadecimal : “0101” genera el dígit hexadecimal “5” a l'esquerra)

- Per a obtenir el dígit octal més a la dreta, es completa amb ZEROS BINARIS A la DRETA 
fins a obtenir un trio de dígits binaris.
(Exemple conversió octal: “100” genera el dígit octal “4” a la dreta)

- Per a obtenir el dígit hexadecimal més a la dreta, es completa amb ZEROS BINARIS A la 
DRETA fins a obtenir un quartet de dígits binaris.
(Exemple conversió hexadecimal: “1010” genera el dígit hexadecimal “A” a la dreta, 
equivalent al decimal “10”)
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