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Distinguim tres grans grups en el Software:
Sistemes Operatius
Llenguatges de Programació
Aplicacions Informàtiques
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SISTEMA OPERATIU
• Processos informàtics que actuen d'interfície entre els dispositius maquinari i
les aplicacions d'usuari
• El SO s'inicia en encendre l'ordinador. És l'única forma de donar utilitat al
maquinari i d'interaccionar amb ell.
• Gestiona i coordina:
• L’arrancada de l’ordinador
• Totes les tasques (processos, programes) que es duen a terme en l’ordinador
• Els sistemes de seguretat i protecció, les sistemas d’arxius i de comunicacions
• els recursos: processadors, memòria RAM, dispositius d’emmagatzematge i
d’entrada i eixida.
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SISTEMA OPERATIVO. COMPONENTS PRINCIPALS
Interficie d’usuari
La interfície de l'usuari (*UI) és la part més visible del sistema operatiu d'una
computadora. La *UI és el component de l'US amb el qual interactua l'usuari. Actua com
a pont entre l'usuari i el nucli. La *UI és com un intèrpret, traduint les tecles que
pressiona l'usuari, els clics del *mouse, o altres entrades per als programes apropiats.
L'eixida del programa pot ser organitzada i mostrada per la *UI.
Nucli

És el mòdul de més baix nivell d'un sistema operatiu, doncs descansa directament sobre
el maquinari de la computadora. Entre les tasques que exerceix s'inclouen el maneig de
les interrupcions, l'assignació de treball al processador i el proporcionar una via de
comunicació entre els diferents programes. En general, el nucli s'encarrega de controlar
la resta dels mòduls i sincronitzar la seua execució. El nucli conté un submòdul
denominat "planificador", el qual s'encarrega d'assignar temps del processador als
programes, d'acord a una certa política de planificació que varia d'un sistema operatiu a
un altre. Normalment s'utilitza una jerarquia de prioritats que determinen com
s'assignarà el temps del *CPU a cada programa. Una política de planificació molt
comuna en els sistemes de *multiprogramación i *multiproceso són les tècniques de
"estafe *slicing" (fracció de temps). S'assigna a cada programa un curt interval de temps
del processador. Si el programa no ha acabat durant aquest interval de temps, torna a la
cua de programes.
Administrador de memoria

Aquest mòdul s'encarrega d'assignar certes porcions de la memòria principal (RAM) als
diferents programes o parts dels programes que la necessiten, mentre la resta de les
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SISTEMA OPERATIU. ASPECTES IMPORTANTS
Un bon sistema operatiu deu garantitzar un conjun de propietats:
• Seguretat
• Integritat, disponibilitat i confidencialitat de les dades.
• Eficiencia
• Rendimient inclus amb grans cantitats d’informació
• Estabilitat
• Tolerancia a errades de components hardware o software
• Administració
• Polítiques d’us dels recursos
• Flexibilitat
• Plataformes múltiples (arquitectures, procesadors, periférics,…)
• Concurrencia
• Acces simultani de múltiples usuaris i execució de múltiples tasques
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Vegem algunes families de SSOO.

Parlem de famílies perquè existeixen multitud de versions i distribucions dins de
cadascun d'aquests grups.
Aquests són només alguns, els més coneguts, però existeixen uns altres que poden ser
consultats en la bibliografia
Podríem nomenar també els sistemes operatius per a mòbils com Android, iOS, …
¿Qué SO es el més utilitzat en el mon?
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SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS

• Sorgeix com un entorn gràfic que treballa sobre MS-DOS.
• Interfaz gráfica formada por ventanas independientes.
• El més utilitzat
• Múltiples versions
• Us: servidor, escriptori
• Arquitectura: 32 bits, 64 bits
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SISTEMA OPERATIU: WINDOWS

Aquestes són només algunes versions de Windows. Pot veure's que es tracta d'un
sistema operatiu que ha evolucionat enormement al llarg del temps adaptant-se a més a
les característiques del comprat maquinari.
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SISTEMA OPERATIVO: UNIX

• El més veterà.
• Dissenyat en els laboratoris Bell de l'empresa AT&T, la primera versió d'UNIX
apareix en 1971.
• SO de propòsit general, multitasca i multiusuari.
• Tradicionalment associat al tractament de grans volums d'informació o usuaris.

• Àmplia difusió en ambients universitaris i científics.
• Existeixen multitud de ramificacions d'aquest sistema operatiu.
• Una d'elles és el *Minix, origen d'un dels SOTA més populars: GNU/LINUX.
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SISTEMA OPERATIVO: UNIX. GNU/Linux
• Creat per Linus Tordvals i Richard Stallman en 1991.
• El seu origen resideix al projecto GNU (1983)
• “…tornar a l'esperit de cooperació que va prevaldre en els temps inicials…”
(Richard Stallman)

• La seua filosofia es basa a oferir gratuïtament (GNU GPL), qualsevol tipus de
millora, per la qual cosa compta amb una gran quantitat de seguidors.
• Èxit en servidors i superordinadores
• Suportat per un elevat nombre d'arquitectures maquinari i amb un bon accés
als fitxers d'altres sistemes operatius, és el més utilitzat en servidors i
superordinadores.

Ejercici interesant: ¿Cóm era la relació entre Stallman i Tordvals? ¿Per qué es va cridar Linux al
SO?
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SISTEMA OPERATIVO: UNIX. GNU/Linux
• Oferta de programes

• Moltes de les grans empreses de desenvolupament programari disposen de
versions per a Linux dels seus programes
excepte Microsoft, naturalment.
• Distribucions
• Se especializan o se dirigen a un usuario o aplicación concretos
• Multitut de distribucions: Ubuntu, Debian, Suse, Red Hat, …
• Derivacions
• Altres sistemas operatius actuals com Android, Google Chrome OS, etc… naixen a
partir de Linux
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SISTEMA OPERATIU: MAC-OS X

• Desenvolupat i comercialitzat per Apple
• Origen en els sistemes operatiusMAC-OS (1984)
• La primera versió X data de 2002, a partir de la cual soporta arquitectures PC (Intel/AMD
i386).
• Les versions actuals basades enUnix
• Nombre de grandes felinos (Leopard, Tiger, Panther, Jaguar, …)
• La última versión (2012) es la Mountain Lion (v10.8)

• Gaudeix d'una excel·lent reputació en els entorns de treball multimèdia i
especialment en les àrees gràfiques.
• iOS: versió específica per a altres dispositius (iphone, ipad, …)

Pregunta (ejercicio): Si MAC-OS X soporta arquitecturas PC (i386, osea, Intel, AMD, …) , ¿por qué
no podemos instalarlo en nuestros PCs?
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LLENGUATGES DE PROGRAMACIÓ
Perquè un ordinador realitzi una tasca concreta és necessari transmetre-li de
manera precisa un conjunt d'ordres o instruccions, és a dir, construir un
algorisme en un llenguatge intel·ligible per a la màquina que resolgui la tasca. Un
algorisme és una seqüència finita de regles que, executades de forma seqüencial,
permet la realització d'una tasca concreta, sent vàlid per a qualsevol possibilitat
d'estat dels valors d'entrada.
No existeix un llenguatge universal per a l'escriptura d'algorismes, i el llenguatge
natural porta amb si un elevat grau de generalitat i ambigüitat. És per això que
s'han creat, amb major o menor èxit, un conjunt de llenguatges artificials per a la
definició d'algorismes.
L'escriptura d'un algorisme en un llenguatge intel·ligible per a la màquina es
denomina programa. Per tant, l'algorisme i el programa són dues maneres
d'expressar el mateix: la manera de resoldre una tasca. El primer ho fa de forma
intel·ligible per a les persones mentre que el segon s'adapta al llenguatge del
comprensible per l'ordinador. Una altra diferència és que l'algorisme és universal
mentre que el programa pot ser o no vàlid per a diferents màquines. Per tant,
podem dir que un algorisme, i per tant un programa, defineix un mètode que, a
partir d'una sèrie de dades, genera un resultat.
L’unitat bàsica d'un programa és la instrucció, formada per una cadena de
símbols d'un cert alfabet i construïda segons un conjunt de regles sintàctiques
amb un cert sentit (semàntica). Un llenguatge de programació posseeix un
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LlENGUATGES DE PROGRAMACIÓ
¿Com sería un algoritme per a “pendre café”?
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LlENGUATGES DE PROGRAMACIÓ. Llenguatges de baix nivell
Els llenguatges de baix nivell originen instruccions directament comprensibles
per l'ordinador, amb el que la traducció és ràpida i senzilla.
Llenguatge o codi màquina
És un llenguatge codificat en binari. El funcionament del processador està regit
per un conjunt d'instruccions escrites en codi màquina. Aquestes instruccions,
escrites en binari, fan referència directa als components funcionals i per tant els
programes tenen una velocitat i un nivell d'optimització alts. En els principis de la
informàtica, aquest era el llenguatge de programació utilitzat, tenint cada
processador un codi màquina diferent.
Llenguatge assemblador
La programació en codi màquina planteja molts problemes operatius, per ser un
*leguaje de molt difícil comprensió. Per a intentar solucionar aquest problema
sorgeix en 1945 el llenguatge assemblador, que ja és un llenguatge simbòlic en el
qual cada instrucció correspon directament amb una instrucció en codi màquina.
Aquest llenguatge permet l'ús d'un conjunt de mnemotècnics en lloc de les
cadenes de bits.
"ACTUALMENT, ÚS EN SITUACIONS MOLT CONCRETES" es refereix al fet que se
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LlENGUATGES DE PROGRAMACIÓ. Llenguatges d’alt nivell
La majoria dels problemes de l'ús del codi màquina no es van resoldre amb
l'assemblador: dificultat d'escriptura, gran nombre d'errors, coneixement de
l'arquitectura concreta del processador. Sorgeixen així els llenguatges d'alt nivell,
desenvolupats per a escriure programes en un llenguatge més pròxim al
llenguatge comú per a ser després convertit a llenguatge màquina amb l'ús de
compiladors.
Els llenguatges d'alt nivell tenen una sèrie de pretensions:
•

Fer que el programa siga independent de la màquina: només és necessari
trobar el compilador adequat a cada màquina per a fer que un programa
siga transportable d'un sistema a un altre, independentment de les
característiques particulars del maquinari.

•

Acostar el llenguatge al llenguatge natural, per a minimitzar els errors.

•

Incloure un conjunt de procediments i rutines que s'utilitzen comunament
(llibreries de funcions) per a evitar programar-les cada vegada que es
necessiten.
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Aquest exemple no és exacte, el codi màquina no acaba sent un *print, però es
vol donar la idea que hi ha diferents representacions, llenguatges, amb els quals
ens comuniquem amb l'ordinador.
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LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN: La traducción

Com s'ha comentat, els llenguatges de programació utilitzen un conjunt de
símbols que, al no haver d'usar directament el codi binari, fan més còmoda la
programació i redueixen els errors. Açò fa necessari l'ús de traductors que
transformen el codi escrit (o codi font) a codi màquina directament interpretable
per l'ordinador. Depenent del llenguatge utilitzat parlarem de tres tipus de
traductors: els assembladors, els compiladors i els intèrprets.
•Assembladors: tradueixen directament el codi assemblador a codi
màquina. Com s'ha comentat, una instrucció de codi assemblador
correspon a una instrucció en codi màquina, per la qual cosa
l'assemblador farà una traducció directa de cada instrucció. En alguns
casos, una instrucció en assemblador pot correspondre a una breu
seqüència d'instruccions en codi màquina. Aquest tipus d'instruccions es
denominen *macroinstrucciones o *macros i l'assemblador usat per a
aquests casos es denomina *macroensamblador.
•Compiladors: utilitzat en llenguatges d'alt nivell, la compilació és el
procés que transforma el codi font en un codi objecte compilat. Aquesta
traducció converteix cada instrucció en codi font en un grup d'instruccions
en llenguatge màquina. El codi objecte es genera d'una sola vegada i fins
que el font no està lliure d'errors no és possible realitzar la compilació i,
per tant, l'execució. Els compiladors permeten partir el programa font en
diversos subprogrames. D'aquesta forma, s'usa el *linker, que és una eina
que pren com a entrada diversos subprogrames objecte, i retorna un únic
programa objecte, anomenat programa executable. El codi objecte
generat amb el compilador s'executa de forma molt ràpida. Açò és a causa
que, una vegada traduït el programa font, no cal tornar a traduir-ho cada
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LLENGUATGES DE PROGRAMACIÓ: Alguns llenguatges d’alt nivell

•

FORTRAN (FORmula TRANslation):creat en

1956, sorgeix com un llenguatge de
propòsit general dissenyat per a aplicacions científiques i tècniques.
Utilitza una notació similar a la matemàtica. Facilita l'ús i
emmagatzematge de matrius i admet la *recursividad. Maneja amb
dificultat les dades no numèriques.

•

COBOL (COmmon Business Oriented Language):apareix en

•

BASIC (Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code):un

•

PASCAL:apareix

•

C: apareix

1957-60 de l'intent de
crear un llenguatge per a aplicacions comercials. És un llenguatge de
programació històricament molt utilitzat, per la qual cosa ha patit
nombrosos canvis i evolucions. No és un llenguatge pensat per a
complicats càlculs, sinó més aviat per al tractament massiu de dades,
d'ací la seua orientació a aplicacions comercials.
dels llenguatges més
populars per ser l'utilitzat amb finalitats didàctiques per a
l'aprenentatge de la programació. Apareix en 1964 i ha patit múltiples
evolucions, sent utilitzat amb finalitats educatives i científics.
en 1970 com un llenguatge per a l'aprenentatge
d'estructures de programació concretes i el seu ús en diferents
metodologies. Admet la recursivitat i és un dels llenguatges de
programació més utilitzats i que major evolució ha patit.
en la dècada dels 70 i es va utilitzar posteriorment per a
escriure el codi del SOTA UNIX. És un llenguatge molt potent i ràpid, a
més de modular i independent de la màquina. Admetent la
*recursividad. Una versió molt popular del C és el C++, llenguatge que
incorpora la filosofia de programació orientada a objectes.
creat en 1971, és un llenguatge declaratiu. A diferència dels
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APLICACIONS INFORMÀTIQUES.

Les aplicacions informàtiques abasten qualsevol camp possible, existint un
programa diferent per a cada tasca a realitzar.
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APLICACIONS INFORMÀTIQUES. LLICENCIAS
No cal confondre el programari lliure amb el programari gratuït.!
Distingim dos tipus de llicències del programari:
• Lliure

• El programari lliure és aquell que pot ser distribuït, modificat, copiat i
usat; per tant, ha de venir acompanyat del codi font per a fer efectives
les llibertats que ho caracteritzen.
• Depenent de la llicència marcada pel creador, l'usuari pot tenir la
llibertat per a executar, còpies, distribuir, estudiar, canviar, millorar o
fins i tot cobrar el programari.
• No necesariament gratuit
• General Public License (GPL), Berkeley Software Distribution (BSD), …
• Propietari

• Programa informàtic en el qual els usuaris tenen limitades les
possibilitats d'usar-ho, modificar-ho o redistribuir-ho (amb o sense
modificacions), o que el seu codi font no està disponible o l'accés a
aquest es troba restringit.
• El creador estableix a través de diferents tipus de llicència (*shareware,
*freeware, …) les limitacions que l'usuari té en l'ús, modificació i
distribució del programari.
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APLICACIONS INFORMÀTIQUES. LLICENCIES
EJERCICI: relaciona cada programa amb el lloc que debería d’ocupar
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