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MATÉRIA: ICO

� Aula N°: 10

� Tema: Representação de Dados

� Tópico do Plano de Ensino: 13 e 14

� Metodologia:



REPRESENTAÇÃO DE DADOS

� O computador funciona através da execução de

instruções que o orientam a realizar algum tipo

de operação sobre valores, que são genericamente

conhecidos como dados.

� Tudo aquilo que digitamos é convertido pelo

computador em códigos, na maioria segue- se a

tabela ASCII



EXEMPLO

Supondo que digitássemos o número 143, o

computador converteria para:

00110001(algarismo 1 em ASCII)

00110100 (algarismo 4 em ASCII)

00110011 (algarismo 3 em ASCII)

Independente da linguagem de programação

utilizada, o sistema converterá o código do

programa para outro programa equivalente, porém,

em linguagem de máquina, ou código objeto.



� Um dos aspectos mais importantes do processo de

representação de dados em um computador e,

consequentemente, do projeto, se refere à quantidade

de algarismos que cada dado deve possuir na sua

representação interna.

� Por exemplo, ao definir que os números inteiros serão

representados internamente com valores binários de

32 bits, isso significa uma série de providências

correlatas, como a definição do barramento interno,

da quantidade de fiação, do tamanho da ULA, etc.



TIPOS DE DADOS

Em todo programa, o programador deve definir os

tipos de dados com os quais o sistema deverá

trabalhar, que podem ser vários: números inteiros,

textos, números com pontos flutuantes, e assim por

diante.

São esses tipos de dados e suas operações que

serão melhor detalhados a partir de agora.



REPRESENTAÇÃO EM NOTAÇÃO CIENTÍFICA

1. Converter cada valor para a representação

científica:

1249 = 0,1249 X 104 e 3158 = 0,3158 X 104

2. Realizar a soma:

0,1249

+ 0,3158

0,4407

O resultado final será 0,4407 X 104



TIPOS PRIMITIVOS DE DADOS

Tipos primitivos de dados são os dados que são

entendidos pelo hardware, ou seja, a forma em que

todas as instruções são convertidas internamente,

mesmo as estruturas mais complexas, que algumas

linguagens utilizam, tais como: Array, Index,

Pointer, etc, são durante o processo de compilação

convertidos em formas primitivas de dados



TIPO CARACTERE

Existem vários métodos de se representar, no

computador, todos os caracteres que temos em

nossa linguagem, são alguns:

� BCD – Binary Cod Decimal – grupo de 6

bits/caractere, permitindo a codificação de 64

caracteres (praticamente não é mais utilizado)

� EBCDIC – Extended Binary Coded Decimal

Interchange Code – exclusivo da IBM – grupo de

8 bits, permite 256 caracteres diferentes.



TIPO CARACTERE

� ASCII – American Standard Code for Information

Interchange – usado pelos demais fabricantes – grupo

de 7 bits, sendo usado normalmente com mais 1 bit de

paridade. Existe uma versão estendida do ASCII, com

8 bits, desenvolvida para aplicação em

microcomputadores de 16 bits.

� UNICODE – trata-se de um código de 16 bits por

símbolo, podendo portanto, representar 65.536

símbolos diferentes.



TIPO LÓGICO

� Permite a utilização de variáveis que possuem

apenas dois valores para representação: Falso

(geralmente o bit 0) e Verdadeiro (geralmente o

bit 1). São conhecidas como variáveis do tipo

Boolean.

� São utilizadas de diversas formas num programa,

inclusive podendo ser realizado um tipo específico

de operação, empregando operadores lógicos



OPERADOR LÓGICO AND

� O operador lógico AND é definido de modo que o

resultado da operação com ele será VERDADE se

e somente se todas as variáveis de entrada forem

VERDADE (=1)



OPERADOR LÓGICO OR

� O operador lógico OR (OU) é definido de modo

que o resultado da operação será VERDADE ( =

1) se um operando (ou variável lógica) OU o outro

for VERDADEIRO (basta que apenas 1 dos

operandos seja VERDADEIRO); caso contrário, o

resultado será FALSO (=0)



OPERADOR LÓGICO NOT

� O operador NOT, também conhecido como

INVERSOR ou COMPLEMENTO, é definido de

modo a produzir na saída um resultado de valor

oposto ao da variável de entrada.



OPERADOR LÓGICO EXCLUSIVE OR

� O Operador XOR (Exclusive-OR) é definido de

modo a prover um resultado Verdadeiro se

apenas uma das duas variáveis ou operadores for

verdadeira.

� Caso ambas sejam VERDADEIRAS ou ambas

FALSAS, o resultado é FALSO



TABELAS OPERADORES LÓGICOS



TIPO NUMÉRICO

Para se trabalhar em computação com valores

numéricos, três fatores devem ser considerados:

1. A representação do sinal numérico;

2. A representação da vírgula (ou ponto);

3. A quantidade limite de algarismos possível de

ser processada pela UAL.



O SINAL DO NÚMERO (+/-)

O sinal do número é resolvido com o acréscimo de mais um bit

na representação do número. Convencionou-se que:

� Valor positivo : bit de sinal igual a zero

� Valor negativo : bit de sinal igual a um

Exemplos:

- 47 = 100101111

+47 = 000101111

Em geral, o bit de sinal é inserido à esquerda do número, com

o bit mais significativo.



REPRESENTAÇÃO DO PONTO

FLUTUANTE (“,”)

O problema da representação da vírgula (números fracionados) é

dificultado porque não existe, internamente, a possibilidade de se

representar o símbolo da vírgula (,), dentro da posição de um

número.

Exemplificando: + 37,510

00101011 00110011 00110111 00101100 00110101

+ 3 7 5

Quando o número é convertido para uma forma binária pura, onde

sua magnitude é um valor binário correspondente ao decimal de

entrada, a vírgula é assumida em uma determinada posição

(definida na declaração do tipo de variável efetuada no programa)



QUANTIDADE DE ALGARISMOS

� O terceiro fato, a quantidade de algarismos

disponíveis, é realmente um problema. Computadores

são máquinas de tamanho finito, elementos finitos,

células e registradores finitos e, por causa disso, têm

capacidade igualmente finitas.

� Quando ocorrem cálculos que ultrapassam esse limite

máximo de representação, ocorre o que chamamos de

overflow ou estouro da capacidade de representar

números que a natureza finita da máquina produz



QUANTIDADE DE ALGARISMOS

Embora menos comum, também pode ocorrem o underflow,

que é o “excesso” para menos, ou seja, um valor menor que o

menor valor representável com uma determinada quantidade

de algarismos.

Exemplo: Considerando os valores decimais com 2 algarismos:

A = 45; B = 63 e C = -53, consideremos a operação:

(A + B) + C = (45 + 63) – 53 = 108 – 53 = 55

Num sistema capaz de representar somente 2 algarismos,

teríamos um erro de overflow com o número 108, que

apresenta 3 algarismos.



REPRESENTAÇÃO EM PONTO FIXO

Esse método consiste na determinação de uma

posição fixa para a vírgula (ponto), por exemplo.

1101,101 1110,001 0011,110

As posições mais adotadas para a vírgula são:

Na extremidade esquerda do número – nesse caso,

o número é totalmente fracionário.



REPRESENTAÇÃO EM PONTO FIXO

Na extremidade direta do número – nesse caso, o número é

inteiro.

Em qualquer caso, a vírgula fracionada não será fisicamente

representada na memória. Sua posição é determinada na

variável, realizada pelo programador (ou pelo compilador), e o

sistema memoriza essa posição, mas não a representa

fisicamente.

Na representação dos números em ponto fixo, os valores positivos

são representados pelo bit zero de sinal. Normalmente esse bit é

posicionado como o algarismo mais significativo do número, o

mais à esquerda, e pelos n-1 restantes bits, correspondem ao

valor absoluto do número (magnitude).



SINAL E MAGNITUDE

A representação de números com n algarismos

binários em sinal e magnitude é obtida atribuindo-

se 1 bit para indicar o valor do sinal, e os n-1 bits

restantes para indicarem a magnitude (a grandeza)

do número.

Exemplos:

0000110110 = + 54

1000110110 = - 54



ARITMÉTICA EM SINAL MAGNITUDE

� Efetua-se de forma semelhante ao que realizamos

com números decimais, ou seja, observa-se o sinal

dos números, verifica-se qual é o número maior

(no caso, maior magnitude).

� Se os sinais forem opostos, realizar a operação

de subtração, conservando o sinal do maior

número

� Caso os sinais sejam iguais, efetuar a soma e

conservar o sinal.



EXEMPLOS

Efetuar a soma de (+18) e (-11). Considerar a

palavra de dados (tamanho dos registradores e da

UAL) com 6 bits.

+ 18 010010
- 11 101011
+ 7 000111



EXEMPLO OVERFLOW

� Somar (-17) e (-19). Considerar a palavra de

dados (tamanho dos registradores e da UAL) com

6 bits.

1 011 “Vai um” para o bit de sinal

- 17 110001 indica que houve estouro

- 19 110011 “overflow”

100100



OVERFLOW

Ocorre quando a soma de dois números de n

algarismos resulta em um valor com n + 1

algarismos.

Esse é um fato válido tanto para números decimais

ou binários, com ou sem sinal.



REPRESENTAÇÃO NORMALIZADA

Para evitar diferentes interpretações na

representação de um número, costuma-se

estabelecer uma representação padrão,

denominada normalizada.

Por exemplo:

+ 25 = + 25 X 100

+ 25 = + 0,25 X 10+2

+ 25 = + 0,0025 X 10+4



DÚVIDAS? PERGUNTAS? ANGÚSTIAS? 
AFLIÇÕES?
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