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Representació de Dades 
Fonaments dels Computadors – Grau en Intel·ligència Artificial – 2022-2023 Q1 

Facultat d’Informàtica de Barcelona – Departament d’Arquitectura de Computadors 

 

Aquesta sessió de laboratori tracta de la varietat de tipus de dades que hem explicat durant el primer 
tema de les classes de teoria. En particular, treballareu amb tipus de dades escalars (caràcter, enter, 
coma flotant) i tipus de dades agregats (taula, estructura, “union”). El principal objectiu és agafar 
experiència en les diferències entre ells, la seva relació amb el llenguatge de programació, i amb els 
entorns de programari i maquinari. 

Durant la sessió, seguiu les instruccions que hem detallat sobre els diferents exercicis. Mireu 
d'entendre cada pas indicat, i comproveu amb el vostre professor els dubtes que tingueu. 

Podeu baixar els fitxers de suport d'aquesta sessió de l'enllaç:  

    https://docencia.ac.upc.edu/FIB/GIA/FC/documents/Lab/S5/S5-FC_GIA.tar.gz 

Descomprimeix els fitxers de support en el teu directori: 

    $ tar  xvf  S5-FC_GIA.tar.gz 

Es crearà un nou directori anomenat S5-FC_GIA en el directori actual, i pots entrar-hi per realitzar la 
pràctica: 

    $ cd S5-FC_GIA 

Tipus de dades escalars 
Tenim un primer conjunt d'exemples que tracten amb caràcters, utilitzant les codificacions ASCII i 
Unicode. Entra dins el directori "chars", i llista el seu contingut: 

    $ cd chars 

    $ ls 

       ascii.c    gen-unicode-chars.py    Makefile    unicode.c 

Compila els exemples: 

    $ make 

Ara llista els fitxers de nou, i hauries de veure els dos fitxers executables que s'han generat a partir dels 
ascii.c i unicode.c: 

    $ ls 

       ascii    ascii.c     gen-unicode-chars.py     Makefile     unicode    unicode.c 

Mira el "Makefile", i intenta entendre les regles de compilació. Observa que, a més a més de les regles 
per compilar "ascii.c" i "unicode.c", també et proporcionem les següents: 

        run-ascii       # un exemple de com executar el programa "ascii" 

        run-unicode    # un exemple de com invocar el programa “unicode” 
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        run-gen-unicode-chars    # un exemple d'executar el “gen-unicode-chars.py” per generar els  
                                                         # caràcters que representen les peces dels escacs i les lletres gregues 

 

Caràcters ASCII 
Executa: 

    $ make run-ascii 

Exercici 1 
Crea un fitxer "respostes.txt", on aniràs incorporant les respostes als exercicis d'aquesta sessió. 
Assegura't de tenir aquest fitxer en un directori conegut. Segurament seria bo tenir-lo a dins el directori 
dels exemples de la pràctica "S5-FC_GIA/respostes.txt". 

1a) Explica la sortida que treu el programa "ascii" 

1b) Determina com executar el programa "ascii" per obtenir els caràcters '!', '&', '@' i '}'. Aquests 4 
caràcters s'haurien d'obtenir amb una sola invocació del programa. Escriu la línia de comandes que fas 
servir i la sortida que obtens en el teu fitxer "respostes.txt". 

Pista: pots trobar els codis dels caràcters ASCII en aquesta pàgina web. Veuràs que llista els caràcters 
en Unicode, però recorda que l'Unicode és compatible amb els caràcters ASCII del 0 al 127: 

      https://www.utf8-chartable.de/ 

o també: https://en.wikibooks.org/wiki/Unicode/Character_reference/0000-0FFF 

Exercici 2 
Mira la implementació del programa "ascii.c", i intenta entendre-la. Mira específicament l'ús de la 
funció "printf". 

2a) Explica en el teu fitxer "respostes.txt" l'ús dels especificadors "%d" i "%c" en el "printf", i com els 
utilitzem per mostrar la sortida que has vist al terminal. 

2b) Explica com el tipus del valor de la variable "v" es canvia per usar-lo amb l'especificador "%c". 

 

Símbols i caràcters: Unicode 
Executa: 

        $ make run-unicode 

Observa la llista de caràcters Unicode. Pots comparar els caràcters i símbols que escriu el programa 
amb els que els estan llistats a la secció “miscelaneous symbols” de la pàgina web que ja hem vist 
abans: 

      https://www.utf8-chartable.de/ 

Al final del llistat hauries de veure els símbols del joc d’escacs, però pot passar, segons el tipus de 
terminal que tinguis i la font de caràcters que estiguis usant, que no estiguin definits.  

Els caràcters del joc d’escacs haurien de sortir similars a aquests: ♔♕♖♗♘♙ ♚♛♜♝♞♟. 
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Per si algú de vosaltres no veu els caràcters, mirarem d’obtenir-los d’una altra manera. Us 
proporcionem un exemple de codi senzill en Python per a generar una pàgina web simple en HTML, en 
la qual hi incrustem els caràcters Unicode demanats. Executa:  

 $ make run-get-unicode-chars 

Aquesta comanda generarà dos fitxers HTML, que podeu visualitzar amb un navegador: greek.html, 
and chess.html. 

Saps com visualitzar els fitxers HTML greek.html i chess.html? Fes servir el teu nevagador preferit per 
mostrar els fitxers i veure si els caràcters grecs i del joc d’escacs apareixen correctament. 

Exercici 3 
Mira el llistat del fitxer Python “gen-unicode-chars.py”. Respon en el teu fitxer “respostes.txt”: 

3a) Explica la següent sentència: 

 if (len(sys.argv) > 1) : 

       start = int(sys.argv[1], base = 0) 

3b) Explica com funciona el bucle principal. Pots traduir-lo al llenguatge C? 

 for  i  in  range  (start, end) : 

       … 

3c) Què comproven aquestes sentències condicionals? 

 if ( i & 31 ) == 0 : 

           print ("<p>, I, hex(i), “: “) 

      i 

 if ( i & 31 ) == 31 : 

      print ("\n</code></p>") 

      Què implementen exactament? 

 

Nombres enters 
Com hem parlat durant les sessions de teoria, els nombres enters que usem en matemàtiques, poden 
necessitar diferents representacions en quant al nombre de bits que fan servir, segons el rang de valors 
que volem que tinguin... o que l’aplicació particular necessita. En aquesta part de la sessió de laboratori 
treballarem en escenaris diferents, en el quals el mateix nombre donat es representa amb tipus de 
dades de longitud en bits diferent, tals com caràcters (char), enters curts (short), enters (int) i enters 
llargs (long long).  

Abans de començar, comentem una expressió de C que és útil per a treballar amb tipus de dades 
diferents i saber amb quin estem tractant dins el programa: 

- “sizeof(data_type)” és una funció que retorna quants bytes usa el “data_type” donat. 
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Ara torna al directori “S5-FC_GIA”. Mira el fitxer “integers.c”. Aquest codi llegeix un número d’enters 
que li passem com a arguments a la línia de comanda (cada enter serà argv[i], amb i anant des d’1 
fins a argc-1). Com que els arguments estan codificats en ASCII/Unicode, hem de fer servir la funció 
“ascii-to-integer – atoi” per convertir la cadena de caràcters ASCII/Unicode a un enter. Això 
s’anomena conversió numèrica. Recordeu que ja hem vist la funció “strtol”, que fa la mateixa 
conversió, però també ens torna on s’acaba el número reconegut i li podem dir la base en la que 
esperem que estigui representat. 

Exercici 4 
Un cop el nostre enter s’ha assignat a la variable “num”, escriu-lo “directament” a la sortida. 

En aquest cas no volem utilitzar “printf” que el convertiria a ASCII un altre cop, sinó escriure els bytes 
que el componen. Per exemple, en aquest cas que és un enter farem: 

write(1, (char *) &num, sizeof(int)); 

Aquesta sentència crida directament al sistema operatiu (Linux kernel), per invocar la crida a 
sistema “write”. “write” escriu les dades contingudes en el segon argument, en el descriptor de fitxer 
que li passem com a primer argument. En aquest cas el descriptor correspon al fitxer número 1, que 
està associat al terminal per defecte. I la crida escriurà la mida de les dades indicada pel 3r argument. 
En aquest cas escriurà “sizeof(int)” bytes, és a dir 4 bytes, a la sortida estàndard que tenim connectada 
al terminal. El contingut (bytes) del missatge són els bytes que codifiquen l’enter “num”. Per passar 
“num”, com un buffer de caràcters usem la seva adreça (& és l’operador en C que obté l’adreça d’una 
variable, &num), que “write” espera com a un punter a caràcter (char *). Així veurem com està codificat 
el número. 

Un cop hagis modificat “integers.c”, compila’l (i després l’entregaràs com a part de l’entrega 
de la pràctica): 

$  make integers 

i estarà a punt per executar: 

$ ./integers 6 7 8 9 10  |  od  -t  x1       # od (octal dump) permet veure el contingut de fitxers 
     # binaris, mostrant-nos els codis dels caràcters, en 
     # octal (per defecte, o -t o1), decimal (-t d1) o hex (-t x1), i  
     # agrupats, de 2 en 2 (e.g. -t d2) o de 4 en 4 (e.g. -t x4). Veure 
     # man 1 od  

Per facilitar la comprensió d’aquest exercici, redirecciona la sortida del programa, de la següent 
manera: 

        $  ./integers  97  98  99  100   >  num.dat            # el símbol “>” fa que la sortida vagi al fitxer num.dat 

Ara podem analitzar el contingut d’aquest fitxer. Com que el format del fitxer tal i com s’ha generat és 
binary, no de text, si obres el fitxer amb l’editor o el volques al terminal, veuràs caràcters estranys. 
Això és així perquè l’editor de textos i el terminal tracten la informació com caràcters ASCII. Per evitar 
aquesta situació, podem usar els programes “od” (octal dump) o “xxd” (hex dump). Aquests programes 
llegeixen el contingut del fitxer donat com a argument, mostrant la informació en el format que 
desitgem, binari, octal, decimal o hexadecimal, i byte a byte, o enter a enter, segons els arguments que 
li passem.   



 

5 
 

Departament d'Arquitectura de Computadors 

A més a més, com que podem veure el contingut byte a byte, aquests programes ens permetran 
determinar si les dades s’han guardat en format big-endian o little-endian. 

Us suggerim que proveu altres valors, usant nombres decimals pels quals sapigueu la seva 
representació hexadecimal. Per exemple, el nombre “1234”, segons hem vist al material de teoria 
(Representació de Dades, transparència 17) és 0x04d2 en hexadecimal. Prova: 

    $ ./integers  1234  1235  1236  >num.dat 

    $ xxd num.dat 

Entregaràs el fitxer “integers.c” modificat, a l’entrega d’aquesta sessió. 

Exercici 5 
Explica en el teu fitxer “respostes.txt” quina és la sortida del programa “xxd”, quan l’executes 

sobre el fitxer “num.dat” generat per “./integers 1234 1235 1236”. Explica quin és el format de la 
sortida (quins camps té) i si les dades dels enters es guarden en format big- o little-endian. 

Exercici 6 
 Utilitza “./integers”  per veure la sortida de: 

  bash_$ ./integers  $((0xa9c3a8c3))   $((0x0a0a0a0a)) 

 sense redireccionar la sortida a cap fitxer. Ves en compte, perquè hauràs d’executar aquesta 
comanda en un “bash”. El “tcsh” no entendrà la sintaxi $((0xNUM)). Explica la sortida d’aquesta 
execució. Quin tipus de dada estem generant en aquest cas? Escriu les teves respostes en el fitxer 
“respostes.txt”. 

 

Un altre aspecte important que volem analitzar és la diferència entre els tipus de dades, depenent del 
rang de valors que necessitem. Copia el fitxer “integers.c” a un altre fitxer que es digui “inttrunc.c”. En 
aquest nou fitxer, esborra la crida a la funció “write” que escriu l’enter directament a la sortida 
estàndard. En el seu lloc, afegeix un parell de sentències noves per 1) assignar el valor de l’enter “num” 
a una variable de mida inferior, per exemple un enter curt (“short”), i 2) escriure un nou missatge, en 
aquest cas usant “printf” amb el format “int %d   short %d\n”, per veure la diferència entre els valors 
que poden emmagatzemar les variables de tipus “int” i les de tipus “short”. 

Exercici 7 
7a) Explica en el teu fitxer “respostes.txt” si hi ha diferències entre els dos valors quan executes 

el programa “inttrunc” amb els arguments, a) 27;  b)  250; c) 258; d) 1234; e) 32767; f) 32768; g) 40000; 
h) 65535; i) 65536. 

7b) Ara canvia el format del printf a “%u  %u\n”, i explica quines són les diferències entre la 
sortida anterior i la nova. Obtens números molt grans, que no haurien de ser representables amb un 
caràcter o un short int? Per què? 

7c) Si has obtingut números molt grans a l’imprimir dades de tipus “char” amb el format “%u”, 
troba una solució que no extengui el signe del número a 32-bits abans de proporcionar-lo com a 
argument al “printf”. 
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Números en coma flotant 
En aquesta part de la sessió de laboratori treballarem amb números en coma flotant. Per fer-ho, farem 
servir el programa “floats.c”. Aquest programa llegeix números en coma flotant i els escriu el valor 
corresponent en hexadecimal sense convertir-los a enter. D’aquesta manera veiem els bits que 
representen un número determinat. Observaràs aquestes tres sentències en el cos del bucle del 
programa: 

                      float         fpnum = strtof(argv[i], NULL);    // strtof  és  equivalent a atoi, per floats 

                      unsigned int fpbits = floatbits_to_uint(&fpnum);    // funció auxiliar per obtenir els bits 

                      printf (“%f:   %08x\n”, fpnum, fpbits);       // printf amb el format hexadecimal 

Recomanem que feu servir els mateixos números que hem vist a les classes de teoria i exercicis del 
tema de Representació de Dades. Per exemple a la transparència de teoria número 36, treballem el 
número 23.46875: 

            #> ./floats   23.46875 

Us avancem que la representació en hexadecimal d’aquest número és “41 BB C0 00” (big-endian) o 
“00 C0 BB 41” (little-endian).  

Exercici 8 
Ara treballarem amb l’exemple “floatdiv.c”. Aquest programa accepta dos arguments numèrics 

a la línia de comanda. Considerarem que els dos són nombres enters que seran els operadors d’una 
divisió. El programa implementa una divisió en coma flotant. Compila’l i prova’l. 

Per defecte, C i C++ assumeixen que la divisió de dos nombres enters retorna un resultat enter. Com a 
desenvolupadors podem forçar la divisió a retornar un nombre en coma flotant, fent una conversió 
prèvia dels operands (type cast). Un “type cast” s’utilitza indicant el tipus que volem com a resultat i 
s’indica amb el nom del tipus entre parèntesi abans de l’expressió que volem convertir. En el programa 
“floatdiv.c” la sentència que fa la conversió de tipus és: 

              float  fp_result = (float) dividend / (float) divisor; 

Aquesta expressió significa que els valors del “divident” i el “divisor” s’han de convertir primer a “float”, 
després es dividiran l’un entre l’altre i el resultat, ja de tipus “float” s’assignarà a la variable “fp_result” 
també de tipus “float”. 

Ara completa les dues sentències que segueixen en el programa, tal i com indiquen els comentaris que 
hi ha: 

                 // Completa aquesta sentència per calcular la divisió entera  

                // entre els mateixos “divident” i “divisor” 

             int  int_result ; 

 

                 // Completa aquesta sentència per calcular el residu enter 

                //  de la mateixa divisió 

             int  int_remainder ; 
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Un cop ho hagueu fet, proveu el programa amb diversos nombres d’entrada i indiqueu els resultats en 
el vostre fitxer “respostes.txt”: 

 #> ./floatdiv     5    4 

 #> ./floatdiv     5    3 

 #> ./floatdiv     5    2 

 #> ./floatdiv     5    1 

 #> ./floatdiv     5    0 

En la darrera execució (5  0) notaràs que passa alguna cosa extraordinària. Explica què passa i per què 
en el teu fitxer “respostes.txt”. 

 

Per acabar, voldriem mostrar-vos com operacions molt senzilles amb nombres en coma flotant poden 
introduir fàcilment problemes de precisió. Si executem: 

      #> ./floatdiv   1  10 

hauria de donar 0.1. Però podràs veure que el resultat es “3D CC CC CD”, la qual cosa ens indica que el 
resultat és un nombre periòdic. Segons hem vist a les sessions de teoria (a les transparències 32 i 33), 
la representació del 0.1 s’estructura així: 

 

 

 

A més, si apliquem la fórmula de la transparència 33, podem calcular el valor real representat: 

Signe: positiu 

Exponent: (01111011)2 = (123)10  According to the IEEE format the exponent is (123 – 127)10 = (-4)10 

Mantissa: (10011001100110011001101)2 = (0,6000000238418579)10 

En conjunt: (2(-4))10 * (1 + 0,6000000238418579)10 = 0,0625 * 1,6000000238418579 = 
0,1000000014901161, que és realment diferent de 0.1 . I a base de fer operacions aquests petits 
errors de precisió es propaguen als resultats, i poden incrementar-se en quantitat.  

 

Tipus de dades compostos 

Estructures vs. Unions 
Escriu un programa senzill (ages-struct.c), que reculli parelles de noms i edats donats a la línia de 
comandes, i els inserti en una taula on cada element sigui de tipus estructura, com aquesta: 

struct  person_data { 
    char name[256]; 
    int    age; 
}; 

Sign 
1 bit Exponent (8bits) Mantissa (23 bits) 

0    0 1 1 1 1 0 1 1   1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 
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Després de recollir tots els arguments dins la variable, fes un altre bucle que mostri la informació de 
cada persona, una per línia, com ara      “person i:   name-i   age-i”. 

Posteriorment, fes una còpia del fitxer que es digui “ages-union.c”. Canvia l’estructura per una union, 
amb els canvis necessaris per accedir als camps. 

Exercici 9 
Inclou la sortida de les següents execucions dels programes ages-struct i ages-union a dins del teu 
fitxer “respostes.txt”. A més a més, si detectes algun resultat incorrecte, afegeix també l’explicació 
del que passa i per què: 

        #> ./ages-struct   Alex   21   Manel   41   Pep   23   

        #> ./ages-union   Alex   21   Manel   41   Pep   23     

Envia’ns l’informe de la pràctica 
Empaqueta els fitxer modificats i el teu fitxer de “respostes.txt” en un fitxer empaquetat i comprimit, 
amb aquesta comanda:  

# tar  czvf  sessio5.tar.gz  respostes.txt  Makefile  *.c 

(pots veure què fa la comanda “tar”, a la seva pàgina de manual: $ man 1 tar) 

I ara pots anar al RACÓ i enviar-nos el fitxer comprimit (sessio5.tar.gz) a la pràctica corresponent. 
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Annex A: directory “operators”.  

Pots trobar en aquest directori informació sobre els operadors que tens disponibles en C/C++ i Python, 
l’associativitat i precedència que tenen. Conté la llista d’aquestes pàgines web: 

C (https://en.cppreference.com/w/c) 

 Operadors, precedència i associativitat 
o https://www.tutorialspoint.com/cprogramming/c_operators.htm 

 Operadors 
o https://www.programiz.com/c-programming/c-operators 

 Precedència i associativitat 
o https://www.programiz.com/c-programming/precedence-associativity-operators 

 

C++ (https://en.cppreference.com/w/cpp) 

 Operadors 
o https://www.programiz.com/cpp-programming/relational-logical-operators 

 Precedència i associativitat 
o https://www.programiz.com/cpp-programming/operators-precedence-associativity 

 Operadors i precedència 
o https://www.tutorialspoint.com/cplusplus/cpp_operators.htm 

 

Python (https://docs.python.org/3/reference/) 

 Operadors 
o https://www.w3schools.com/python/python_operators.asp 

 Precedència i associativitat 
o https://www.programiz.com/python-programming/precedence-associativity 

  



 

10 
 

Departament d'Arquitectura de Computadors 

Annex B: directori “floating-point” 

En aquest directori, hi trobaràs diversos programes d’exemple que donen informació sobre els 
nombres en coma flotant:  

- valsfp32.c     Mostra el rang de nombres en precisió simple (float), indicant-ne el signe, 
l’exponent i la mantissa en decimal i binari. Inclou els nombres especials +/- infinit, i NaNs: 

o ./valsfp32 
inf 
   0     255               0 
   0  11111111  00000000000000000000000 
3.402823e+38 
   0     254               8388607 
   0  11111110  11111111111111111111111 
1.000000e+00 
   0     127               0 
   0  01111111  00000000000000000000000 
1.175494e-38 
   0     1               0 

0 00000001  00000000000000000000000 

. . . 

- valsfp64.c       Mostra el rang de nombres en precisió doble (double), indicant-ne el signe, 
l’exponent i la mantissa en decimal i binari. Inclou els nombres especials +/- infinit, i NaNs: 

o ./valsfp64 
. . .  
1.000000e+00 
   0     1023               0 
   0  01111111111  0000000000000000000000000000000000000000000000000000 
2.225074e-308 
   0     1               0 
   0  00000000001  0000000000000000000000000000000000000000000000000000 
4.940656e-324 
   0     0               1 
   0  00000000000  0000000000000000000000000000000000000000000000000001 
0.000000e+00 
   0     0               0 
   0  00000000000  0000000000000000000000000000000000000000000000000000 
-0.000000e+00 
   1     0               0 
   1  00000000000  0000000000000000000000000000000000000000000000000000 
-inf 
   1     2047               0 
   1  11111111111  0000000000000000000000000000000000000000000000000000 

    nan 
                                0     2047               2251799813685247 

                                0  11111111111  0111111111111111111111111111111111111111111111111111 
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- fixed-to-float.c      mostra el rang de nombres disponible amb una representació amb punt fix  
basada en els arguments <integer-part-bits> i <fractional-part-bits> donats: 

o ./fixed-to-float 2 1      llista els 16 valors possibles amb 4 bits (1 de signe, 2 per la part 
entera i 1 per la part fraccional: 
0 11 1: (first bit 2) 0 10000000 1 11000000000000000000000 3.5000000000 
0 11 0: (first bit 2) 0 10000000 1 10000000000000000000000 3.0000000000 
0 10 1: (first bit 2) 0 10000000 1 01000000000000000000000 2.5000000000 
0 10 0: (first bit 2) 0 10000000 1 00000000000000000000000 2.0000000000 
0 01 1: (first bit 1) 0 01111111 1 10000000000000000000000 1.5000000000 
0 01 0: (first bit 1) 0 01111111 1 00000000000000000000000 1.0000000000 
0 00 1: (first bit 0) 0 01111110 1 00000000000000000000000 0.5000000000 
0 00 0: (first bit 0) 0 00000000 0 00000000000000000000000 0.0000000000 
1 00 0: (first bit 0) 1 00000000 0 00000000000000000000000 -0.0000000000 
1 00 1: (first bit 0) 1 01111110 1 00000000000000000000000 -0.5000000000 
1 01 0: (first bit 1) 1 01111111 1 00000000000000000000000 -1.0000000000 
1 01 1: (first bit 1) 1 01111111 1 10000000000000000000000 -1.5000000000 
1 10 0: (first bit 2) 1 10000000 1 00000000000000000000000 -2.0000000000 
1 10 1: (first bit 2) 1 10000000 1 01000000000000000000000 -2.5000000000 
1 11 0: (first bit 2) 1 10000000 1 10000000000000000000000 -3.0000000000 
1 11 1: (first bit 2) 1 10000000 1 11000000000000000000000 -3.5000000000 

 

- float-to-fixed.c      Converteix un conjunt de nombres en coma flotant a punt fix, amb els 
<integer-part-bits> i <fraction-part-bits> proporcionats: 

o ./float-to-fixed  3  2  3.312345   -2.5 
    fp number  : s    exp   h        mantissa        : s integer fractional 
   3.3123450279: 0 10000000 1 10100111111110101110110: 0 011 01 
(first bit    3) 0 10000000 1 10100000000000000000000:    3.2500000000 
fixed: 001101 
  -2.5000000000: 1 10000000 1 01000000000000000000000: 1 010 10 
(first bit    3) 1 10000000 1 01000000000000000000000:   -2.5000000000 
fixed: 110110 

 

- fixed-arithmetic.c      Implementa una calculadora interactiva per fer sumes i restes senzilles 
amb nombres en punt fix: 

o ./fixed-arithmetic  4  4 
7-9 
   7.0000000000: 0 10000001 1 11000000000000000000000  - 
   9.0000000000: 0 10000010 1 00100000000000000000000  = 
1 0010 0000: 1 10000000 1 00000000000000000000000 -2.0000000000 
fixed: 111100000 
7.0625-9.75 
   7.0625000000: 0 10000001 1 11000100000000000000000  - 
   9.7500000000: 0 10000010 1 00111000000000000000000  = 
1 0010 1011: 1 10000000 1 01011000000000000000000 -2.6875000000 
fixed: 111010101 


