
Amb freqüència es compara el genotip amb un programa o software informàtic. Contrasta ambdós 
processos de codificar i expressar la informació. 

El software es considera l’intangible d’un ordinador, és un conjunt d’instruccions i regles 
programades perquè executi determinades activitats. En alguns models de programació tant 
l’estructura com l’execució dels programes estan determinats pels esdeveniments que passen en el 
sistema, dirigits per l’usuari (o el que sigui que acciona el programa) i conseqüència d’un 
esdeveniment anterior. En d’altres models, com la programació seqüencial o estructurada, és el 
programador el que defineix el flux dels esdeveniments. En la programació seqüencial es pot donar 
la intervenció d’un agent extern quan estigui determinat pel programador però per regla general és 
el programador qui decideix l’ordre d’execució dels processos. 
Al software, la codificació d’informació és una combinació binaria de zeros i uns i té un llenguatge 
propi. Si no donem les instruccions adequades no obtindrem el resultat esperat.  
L’expressió  de la informació és dona quan l’usuari executa alguna acció i així tenim, per exemple, 
que fent clic en el botó play d’un reproductor pot veure una pel·licula o en obrir un processador de 
textos pot escriure. 

El genotip el podem veure també com l’intangible d’un organisme, és un magatzem de codificació 
d’informació  en una cadena binària, la doble hèlix, i aquesta informació genera un organisme viu. 
El genotip utilitza un codi quaternari (A,G,T i C) i també té el seu propi llenguatge d’expressió per 
combinacions de triplets donant lloc a variacions que es llegeixen de forma continuada, sense espais 
en blanc . L’execució de les activitats segueixen un ordre predeterminat i el canvi en la 1

seqüenciació, provocat per un agent físic, químic o biològic, podria variar les característiques 
d’aquest organisme (mutació). Alguns d’aquest canvis només tenen efectes secundaris, com els 
canvis ocasionats en la successió de proteïnes codificades sense significança, però d’altres poden 
causar malalties greus i inclús la inviabilitat biològica de l’organisme. 
L’expressió de la informació és el fenotip que està determinat pel genotip i pels factors ambientals 
que actuen sobre l’ADN. 

Genotip és comparable a un software informàtic en molts dels seus aspectes. En ambdós casos s’ha 
de seguir determinades instruccions per a obtenir el resultat. El malfuncionament d’aquestes 
instruccions pot alterar el resultat esperat. Amb l’estat actual de la tècnica hi ha aspectes que fins ara 
diferenciaven clarament el software del genotip com és la intervenció humana en el seu 
funcionament. En el cas del genotip aquesta intervenció no es donava però avui en dia, amb 
tècniques com l’edició genètica, es pot i de fet s’està produint aquesta intervenció. 
Per concloure només destacar que un tret diferencial important del genotip respecte del software és 
que el software necessita als humans per a desenvolupar-se i créixer mentre que el genotip pot 
créixer per si mateix. 
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