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mentar l’eficiència i l’ús energètic dels nostres sistemes
informàtics mitjançant petites accions. Per exemple és
recomanable seguir els següents consells: no incrementar el cost energètic que suposa tenir endollat l’ordinador
portàtil amb bateria, un cop aquesta ja està carregada;
utilitzar un monitor TFT o pantalla plana; usar components

Watt: és la unitat de potència del Sistema Internacional (SI). El seu símbol és W. Indica la quantitat d’energia
en joules (J) que és convertida, utilitzada o bé dissipada
en un segon (s). W=J/s

sense plom; apagar o incorporar un sistema d’estalvi de
pantalla quan no utilitzem l’ordinador o treballar amb sistemes operatius més. Un sistema operatiu és el conjunt
dels diferents programes que controlen el funcionament
d’un ordinador. Microsoft Windows, Linux o Mac OS X són
alguns dels sistemes operatius més comuns i coneguts.

Pantalla de plasma: és un sistema d’emissió
d’imatges, amb una pantalla plana que emet llum mitjançant fòsfor que s’excita.

Els ordinadors s’han convertit en una eina imprescindible
dins de la societat d’avui dia. És per això que tots hem de
sumar esforços per disminuir al màxim els impactes mediambientals i energètics que aquests suposen.
Tub de raigs catòdics: aquest dispositiu era fins fa
poc l’únic sistema de presentació d’imatges. Compta
amb un ànode recobert d’un element capaç d’emetre
llum quan un feix d’electrons incideix sobre ell.

Il·lustració de pantalla de plasma

