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2. Εισαγωγή  
Οι σημειώσεις αυτές είναι μια εισαγωγή στη χρήση του ΙΒΜ-PC ή συμβατού υπολογιστή σας.  

Σκοπός ενός υπολογιστή, είναι να διαχειρίζεται πληροφορίες, είτε πρόκειται για κάποιο 

τεράστιο υπολογιστή της ΝΑΣΑ που υπολογίζει την πορεία ενός πυραύλου, είτε για το 

μικροϋπολογιστή που τυπώνει τις ετικέτες για τα μέλη ενός κλαμπ. Επειδή η ΙΒΜ ήταν η 

πρώτη κατασκευάστρια υπολογιστών αυτού του τύπου, οι τελευταίοι έχουν γίνει γνωστοί σαν 

ΙΒΜ ή συμβατοί (με τους ΙΒΜ ) υπολογιστές. Αν δεν είναι ΙΒΜ, αναφέρονται καμιά φορά και 

σαν κλώνοι, αλλά δεν είναι ακριβή αντίγραφα (όπως θα έπρεπε να είναι οι κλώνοι).  

Ο υπολογιστής είναι μια μηχανή που επεξεργάζεται πληροφορίες με βάση τις οδηγίες που 

του παρέχονται από το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα είναι μια λεπτομερής βήμα-βήμα 

περιγραφή για το τι πράξεις πρέπει να κάνει o Η/Υ για να φέρει σε πέρας μια δουλειά. 

Η λειτουργία του υπολογιστή ελέγχεται και καθορίζεται από τα προγράμματα. Χωρίς αυτά ο 

υπολογιστής είναι άχρηστος. Τελικά το μηχάνημα (υλικό μέρος - hardware) έχει σημασία για 

μας μόνο σαν μέσο για να εκτελεστούν τα προγράμματα (λογισμικό - software). 

Ο υπολογιστής μπορεί κάθε φορά να τρέχει (δηλ. να εκτελεί) διαφορετικό πρόγραμμα. 

Δηλαδή δεν είναι μια μηχανή που έχει φτιαχτεί μόνο για μία δουλειά, αλλά μπορεί να φέρει σε 

πέρας τις πιο διαφορετικές δουλειές, αρκεί να υπάρχει το κατάλληλο πρόγραμμα για κάθε 

δουλειά. 

 

3. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
§ ΚΙΝΑ  5.000 πχ. Οι Κινέζοι εφευρίσκουν την πρώτη υπολογιστική μηχανή τον ΑΒΑΚΑ. 

§ ΑΓΓΛΙΑ  1617 . O John Napier κατασκευάζει την πρώτη υπολογιστική μηχανή με 

ράβδους που έκανε πολλαπλασιασμό. 

§ ΓΑΛΛΙΑ  1642.  Ο Blaise Pascal κατασκευάζει την πρώτη υπολογιστική μηχανή με 

οδοντωτούς τροχούς που έκανε πρόσθεση και πολλαπλασιασμό. 

§ ΓΕΡΜΑΝΙΑ  1694. Ο Von Liebnitz βελτιώνει την μηχανή του Pascal και δίνει την 

δυνατότητα στην μηχανή να κάνει πρόσθεση και αφαίρεση. 

§ ΓΑΛΛΙΑ  1745 . Ο Joseph Jaquard χρησιμοποίησε για πρώτη φορά διάτρητες κάρτες για 

την επιλογή νημάτων σε μηχανικό αργαλειό. 

§ ΓΑΛΛΙΑ  1800 .  Ο Burroughs κατασκευάζει την πρώτη αθροιστική μηχανή. 

§ ΑΓΓΛΙΑ  1823.  Ο Charles Babbage άρχισε τη κατασκευή της πρώτης Διαφορικής 

Μηχανής (Difference Engine ) που θα υπολόγιζε διαφορικούς  πίνακες, αλλά  λόγω 

χαμηλής τεχνολογίας της   εποχής  την  εγκατέλειψε  το  1833 και προσπάθησε να 

κατασκευάσει την Αναλυτική μηχανή που είχε το ίδιο τέλος με την προηγούμενη. 
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§ Η.Π.Α   1890 . Ο Herman Holerith κατασκευάζει μία μηχανή που   λειτουγούσε  με  

ηλεκτρισμό  και   καταχωρούσε   τις πληροφορίες   σε  χαρτοταινία  και  αργότερα  σε   

χάρτινο διάτρητο δελτίο (1900). Ο ίδιος δημιουργεί αργότερα την Tabulating Machine 

Company και μετέπειτα την σημερινή International Business Machines (IBM). 

§ Η.Π.Α   1939.  O Samuel Williams κατασκευάζει τον  πρώτο ηλεκτρομηχανολογικό 

ψηφιακό   υπολογιστή   που  δούλευε  με δυαδικό σύστημα , στην εταιρεία Bell 

Telephone Labatories. 

Η/Υ ΠΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ (Λυχνίες) 
§ Η.Π.Α  1944 . Ο Howard Aiken κατασκευάζει τον ΜARK1 με την υποστήριξη  της  ΙΒΜ .  

Εκτελούσε σειρά  από  αριθμητικές πράξεις και είχε διαστάσεις 16 μέτρα μήκος και 2.5 

ύψος . 

§ Η.Π.Α 1942-44  Οι J. Mauchly και J. Eckert κατασκευάζoυν τον ENIAC. Ο υπολογιστής 

αυτός δούλευε με δεκαδικό σύστημα , χρησιμοποιούσε 18.000 λυχνίες , είχε ισχύ 150 kw 

, και βάρος 30 τόννους . Εκτελούσε 5.000 προσθέσεις ή αφαιρέσεις ή 300 

πολλαπλασιασμούς το δευτερόλεπτο. 

§ 12. Η.Π.Α  1945.  Ο J. Noyman κατασκευάζει στο Πανεπιστήμιο της  Πενσυλβάνια   τον   

EDVAC  ο  οποίος δούλευε με  δυαδικό σύστημα και λειτούργησε το 1952.  

§ ΑΓΓΛΙΑ 1949  Οι J. Kilbern - F. Williams σχεδιάζουν  το 1946 και κατασκευάζουν το 1949 

τον MANCHESTER MARK 1. 

§ AΓΓΛΙΑ  1946-49  Ο M.Willks κατασκευάζει τον Η/Υ EDSAC στο Πανεπιστήμιο του 

Caembridge . 

§ H.Π.Α   1951  Η εταιρεία Mauchley-Ekert κατασκευάζει τον UNIVAC I . Ο Η/Υ αυτός ήταν 

ταχύτερος από τον ENIAC γιατί χρησιμοποιούσε κρυσταλλοδίοδους αντί των λυχνιών. 

§ ΑΓΓΛΙΑ  1953 Οι T. Thomson και J.Pinkerton κατασκευάζουν τον LEO I και το 1954 

κατασκευάζουν τον LEO II. 
 

Η/Υ  ΔΕΥΤΕΡΑΣ  ΓΕΝΙΑΣ (Τρανζίστορ) 
 

§ Η.Π.Α   1953-58  Η  ΙΒΜ κατασκευάζει τους Η/Υ 701, 702 703, 704, 705, 709. Το 1959 

κατασκευάζονατι οι Η/Υ ΙΒΜ 7090 και 1401 με τρανζίστορς , το 1960 ο ΙΒΜ 1410 και το 

1961  ο ΙΒΜ 7030. Την εποχή αυτή πρωτοεμφανίζεται από την ΙΒΜ η γλώσσα 

προγραμματισμού FORTRAN . 

§ ΑΓΓΛΙΑ  1963  Ο T. Kilbourn κατασκευάζει στο Πανεπιστήμιο του Manchester τον Η/Υ 

ATLAS. 
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§ Η.Π.Α  1966  Η εταιρεία Digital Equipment Corporation (DEC) κατασκευάζει τον Η/Υ PDP-

8 ( mini Computer ). 

 

Η/Υ  ΤΡΙΤΗΣ  ΓΕΝΙΑΣ (Τρανζίστορ πυριτίου) 
§ Η.Π.Α  1964  H IBM κατασκευάζει τον IBM 360. Tην ίδια χρονιά    δημιουργήθηκαν    

Γλώσσες  προγραμματισμού  όπως  η COBOL και βελτιώθηκαν τα λειτουργικά 

συστήματα των Η/Υ. 
 

Η/Υ  ΤΕΤΑΡΤΗΣ  ΓΕΝΙΑΣ (Μικροκυκλώματα - Microchips) 
 

§ Η.Π.Α  1970 Κατασκευάζονται Η/Υ κατηγορίας Mini Computers και Micro Computers με 

την χρήση microchips (ολοκληρωμένων κυκλωμάτων  ΙC) όπως ήταν ο 

μικροεπεξεργαστής ΙΝΤΕL 4004 το 1971.  

Επίσης κατασκευάστηκαν οι mini computers LSI-11 , Ζ8000 της Ζilog και 68000 της 

Μotorolla (16 bit) . Oι Η/Υ αυτοί εκτελούν πάνω από 10 εκατομμύρια πράξεις το 

δευτερόλεπτο και το κόστος τους έχει μειωθεί ( σε σχέση με τους αρχικούς Η/Υ . Την 

εποχή αυτή εμφανίζονται οι μεγάλοι υπολογιστές Mainframes και οι Super Computers 

(όπως οι Cray ) που δεν είναι περισσότεροι από 200 σ'ολο τον κόσμο και 

χρησιμοποιούνται στην Πυρηνική Φυσική , Μετεωρολογία, Αστρονομία κλπ. Παράλληλα 

εμφανίζονται και υπολογιστές μικρότεροι από τους PC οι Home Computers ( Sinclair-

Amstrad-Commodore-Atari κλπ) που χρησιμοποιούν το λειτουργικό ούστημα CP/M της 

εταιρείας Digital Research που κυριαρχεί την εποχή αυτή. 

 

§ Η.Π.Α  1981  Κατασκευάζεται από την ΙΒΜ ο πρώτος προσωπικός υπολογιστής (Personal 

Computer ή PC) που χρησιμοποιεί για λειτουργικό σύστημα το MS-DOS της εταιρείας 

Μicrosoft  και   γίνεται  πολύ  δημοφιλής .  Οι  πρώτοι   PC χρησιμοποιούσαν τους 

μικροεπεξεργαστές INTEL 8080, 8086 και 8088 (κατηγορία ΧΤ ) με συχνότητες 

λειτουργίας  από 4.77 έως 10 ΜHZ και INTEL 80286 έως 20 ΜHZ (κατηγορία ΑΤ το 

1984) . Τα τέλη της δεκαετίας του 1990 εμφανίζονται Η/Υ που λειτουργούν με τους 

μικροεπεξεργαστές INTEL 80386 και 80486 με συχνότητες λειτουργίας  από 16 έως 120 

ΜHZ. Ενώ oi περισσότερες εφαρμογές στους Η/Υ αρχίζουν να λειτουργούν κάτω από το 

λειτουργικό περιβάλλον των Windows 3.1-3.11. Ενώ τα τέλη του  1992 κυκλοφόρησε 

στην  αγορά ο 80586 (ή Pentium με συχνότητες λειτουργίας  από 75 έως 200 ΜHZ) ,ο 

οποίος με τις αναβαθμίσεις του (Pentium Pro το 1995, και Pentium II το 1997 από 166 

έως 233 ΜHZ) είναι ότι πιο ισχυρό υπάρχει σήμερα στα PC. 
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§ Κατηγορίες Προσωπικών Η/Υ με βάση τον επεξεργαστή της INTEL 
  

Intel 8086 / 8088 Κυκλοφόρησε το 1978 (data bus 16bit και 8-bit αντίστοιχα και 
δυνατότητα να βλέπει μνήμη RAM 1MB). Περιείχε 29000 τρανζίστορ. 
Η συχνότητα λειτουργίας του άρχισε από τα 4.77MHz και έφθασε τα 
10MHz. 

Intel 80286 Κυκλοφόρησε το 1982 (εσωτερική αρτηρία 16bit και εξωτερική 16bit 
και δυνατότητα να βλέπει μνήμη RAM 16ΜΒ) και περιέχει 134.000 
τρανζίστορ. Η συχνότητα λειτουργίας του έφτασε τα 20MHz. 

Intel 80386 Κυκλοφόρησε το 1985 (εσωτερική αρτηρία 32bit και εξωτερική 32bit 
ή 16bit, με δυνατότητα να βλέπει μνήμη 4GB) και περιέχει 279.000 
ICs. Η συχνότητα λειτουργίας του άρχισε από τα 16MHz και έφθασε 
τα 40MHz. 

Intel 80486 Κυκλοφόρησε το 1989 (με πλήρη δομή αρτηρίας 32bit και 
δυνατότητα να βλέπει μνήμη RAM μέχρι 64MB). Περιέχει 1,2 
εκατομμύρια ICs και στα κυκλώματά του είναι ενσωματωμένος 
αριθμητικός επεξεργαστής παρόμοιος με το 80387. Η συχνότητα 
λειτουργίας του άρχισε από τα 33Mhz και έφτασε τα 133Mhz. 

Intel 80586i 
(Pentium) 

Κυκλοφόρησε το 1993. Περιέχει 3,1 εκατομμύρια ICs (με πλήρη 
δομή αρτηρίας 64bit και 2ALU). Οι επιδόσεις του είναι διπλάσιες από 
τον 486 και 300 φορές πιο γρήγορος από τον 8086. Η συχνότητα 
λειτουργίας του είναι 75-2400Mhz.  

 

§  Από το 1995 που εμφανίζεται το λειτουργικό σύστημα Windows 95 που υποκαθστά το 

«απαρχαιωμένο» πλέον DOS 6.22 δίνεται νέα ώθηση στην εξέλιξη των Η/Υ. Η σειρά των 

Η/Υ ΙΒΜ  γίνεται  πολύ  δημοφιλής  με  αποτέλεσμα  να  έχει  αντιγραφεί  από  πάρα 

πολλούς κατάσκευαστές Η/Υ σ'όλον τον κόσμο   και να   κυκλοφορήσουν  οι  λεγόμενοι 

IBM συμβατοί (IBM Compatibles).  Σήμερα  έχουν εμφανισθεί και οι Δικτυακοί 

Υπολογιστές (Network Computers (NC)) και οι Δικτυακοί Προσωπικοί Υπολογιστές (Net 

PC). Παράληλλα  με  τα PC αναπτύσσονται και οι Η/Υ της εταιρείας Apple oι Μacintosh οι 

οποίοι όμως λειτουργούν με τους επεξεργαστές της σειράς 68000 της Motorrola έχουν 

διαφορετικό λειτουργικό σύστημα και δεν είναι συμβατοί με τους ΙΒΜ. 
 

Η/Υ  ΠΕΜΠΤΗΣ  ΓΕΝΕΑΣ (Οπτικοί) 
 

§  Οι υπολογιστές αυτοί είναι εξιδικευμένα μηχανήματα που ένα μέρος τους λειτουργεί με 

οπτικές ίνες και όχι με την λογική του δυαδικού συστήματος των σημερινών Η/Υ. Οι 

εφαρμογές των υπολογιστών αυτών , οι οποίοι βρίσκονται ακόμα σε πειραματικό στάδιο , 

είναι προσανατολισμένοι στην τεχνητή νοημοσύνη ( Artificial Intelligence ).  H Τεχνητή 

Νοημοσύνη δίνει την δυνατότητα να διδάσκεται ο Η/Υ από τις εμπειρίες του, ώστε να 

λαμβάνει σωστές αποφάσεις. 
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§  Οι υπολογιστές και γενικά η πληροφορική θεωρείται από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του 

ανθρώπου. Χωρίς αυτούς, σήμερα  δεν μπορεί να λειτουργήσει τίποτα γρήγορα και 

αποτελεσματικά.  Οι Η/Υ εξελίσσονται συνεχώς αυξάνοντας τις ταχύτητες λειτουργίας 

τους και την υπολογιστική τους δύναμη και μειώνοντας συνεχώς το κόστος και τις 

εξωτερικές διαστάσεις με αποτέλεσμα μηχανήματα που θεωρούνται σήμερα γρήγορα, 

μέσα σε λίγο χρόνο να θεωρούνται απαρχαιωμένα. Παράλληλα μέσω των 

«Υπερλεωφόρων της Πληροφορικής» (Information Superhighways), έρχονται σε επαφή 

καθημερινά  εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη τη γή, ανταλλάσσοντας γνώσεις, απόψεις και 

εν γένει κάθε είδους πληροφορίες.  
 

4. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ  (Η/Υ) 
 

O Η/Υ  είναι μιά  μηχανή επεξεργασίας στοιχείων κάτω από ορισμένες οδηγίες (πρόγραμμα )  

του προγραμματιστή. 

§ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Ιnfοrmation) 
Είναι τα  στοιχεία  που είναι κατανοητά από τον άνθρωπο όχι όμως από τη μηχανή. 

§ ΔΕΔΟΜΕΝΑ (Data) 
Είναι τα  στοιχεία  που μπορεί να επεξεργαστεί ένας Η/Υ . 

ΕΙΔΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
Οι Η/Υ διακρίνονται στις εξής κατηγορίες : 

1. Ανάλογα με τον τρόπο Λειτουργίας σε: 
 α. Αναλογικούς (Αnalog) 

 Οι  Η/Υ  αυτοί είναι συνήθως για  μία  μόνο  συγκεκριμένη χρήση . Πχ.Παλμογράφοι, 

καρδιογράφοι,  σεισμογράφοι  κλπ.  Είναι   γρήγοροι  και απλοί η ακρίβειά τους είναι όμως 

περιορισμένη. 

 β. Ψηφιακούς (Digital) 

 Οι φηφιακοί λειτουργούν  με διαδοχική  εκτέλεση  εντολών  που δίδονται από τα 

προγράμματα και   χωρίζονται  ανάλογα με τον σκοπό λειτουργίας τους σε: 

    (1)   Γενικής  Χρήσεως, που  καλύπτουν  ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και 

    (2)   Ειδικής Χρήσεως, που καλύπτουν μιά συγκεκριμένη εφαρμογή. 

 γ. Υβριδικούς (ή Μικτούς) 

 Στους Η/Υ αυτούς το ένα  τμήμα  τους  είναι  αναλογικό και το άλλο ψηφιακό. Η 

μετατροπή  των  στοιχείων  από  το  αναλογικό τμήμα στο ψηφιακό (και αντίστροφα)  γίνεται 

με  Αναλογικο-ψηφιακούς  Μετατροπείς (A/D & D/A Conveters). 
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 2. Ανάλογα με το Μέγεθός τους σε : 
   α. Υπερυπολογιστές (Super computers) 

   β. Mainframes 

   γ. Mini Computers 

   δ. Micro Computers  οι οποίοι υποδιαιρούνται σε 

     (1)  Προσωπικούς Υπολογιστές (Personal Computers PC) 

     (2)  Oικιακούς   Υπολογιστές  (Home Computers) 

 Σήμερα οι PC  και Home computers  δεν έχουν ουσιαστικές διαφορές. 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ - ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  Η/Υ 
 

1. Πλεονεκτήματα  Η/Υ 

  α. Υψηλή ταχύτητα επεξεργασίας δεδομένων. 

  β.   Ακρίβεια υπολογισμών. 

  γ.  Λήψη στοιχειωδών Λογικών αποφάσεων. 

  δ.  Ταυτόχρονη εκτέλεση προγραμμάτων. 

  ε.  Δυνατότητα επαυξήσεως της δυναμικότητας. 

  στ. Πολύ μεγάλη μνήμη ( σχετικά ). 

  ζ.  Δημιουργία δικτύων Η/Υ (networks). 

  η.  'Aλλες δυνατότητες (επεξεργασία εικόνας-ήχου) 
 

2. Μειονεκτήματα  Η/Υ 

  α. Υψηλό κόστος μηχανημάτων (σχετικό , ανάλογο του μηχανήματος και συνεχώς 

μειούμενο). 

  β. Χρησιμοποίηση Ειδικευμένου προσωπικού. 

  γ. Ανελαστικότητα των εφαρμογών (πλήν εφαρμογών τεχν.νοημοσύνης). 

  δ. Ευπάθεια των μηχανημάτων. 
 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  ΤΩΝ   Η/Υ 
 

1.    Οικονομία. 

2.     Αστρονομία. 

3.     Στατιστική. 

4.     Πυρηνική Φυσική. 

5.     Αεροναυπηγική. 

6.     Μετεωρολογία. 
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7.     Λοιπές επιστήμες. 

8.     Ενημέρωση - Ψυχαγωγία. 

9.     Επιχειρήσεις διαφόρων μορφών. 

§ Μισθοδοσία. 

§ Κοστολόγηση προϊόντων. 

§ Σχεδιασμός παραγωγής. 

§ 'Ελεγχος αποθεμάτων. 

§ Ανάγκες αγοράς. 

§ Κρατήσεις θέσεων (Αεροπορικές - Ακτοπλοϊκές εταιρείες). 

§ Υπολογισμός Προϋπολογισμού. 

§ Εργοστασιακή σχεδίαση/παραγωγή CAD/CAM  (Computer   Aided Design - Computer 

Aided Manufacturing). 

10. Οργανισμοί Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου. 

11. Κέντρα Επιστημονικής 'Ερευνας. 

12. Στρατιωτικες εφαρμογες  Η/Υ 

§ Λογιστικής Φύσεως (Μισθοδοσία, Έλεγχος αποθεμάτων Υλικών, Π/Υ κλπ). 

§ Παρακολούθηση θεμάτων Προσωπικού (Υπηρετούντες, Στρατολογία, Επιστράτευση). 

§ Συστήματα Διοικήσεως και Ελέγχου Πληροφοριών (ΣΔΕΠ ή C4I). 

§ Πολεμικά Παίγνια (War Games), Εξομοιώσεις (Simulation). 

§ Βλητική - Οπλικά Συστήματα. 
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5. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ 
 
Στις  καθημερινές  συναλλαγές  του  ο  άνθρωπος χρησιμοποιεί το δεκαδικό  (Decimal)  

αριθμητικό  σύστημα  (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9).  Οι Η/Υ όμως για λόγους εσωτερικής 

αρχιτεκτονικής χρησιμοποιούν για την λειτουργία τους και την αποθήκευση στοιχείων τα 

παρακάτω αριθμητικά συστήματα : 

 

 1. Δυαδικό σύστημα (Binary ή BIN) με τα ψηφία 0 και 1 

 2. Οκταδικό σύστημα (Octal ή OCT) με  τα  ψηφία (0,1,2,3,4,5,6,7) 

 3. Δεκαεξαδικό σύστημα (Hexadecimal ή ΗΕΧ) με τα ψηφία (0,1,2,3,4,5,6, 

7,8,9,A,B,C,D,E,F) 

 

Από  τα παραπάνω  συστήματα το πιό οικονομικό, σε χρησιμοποίηση χαρακτήρων, είναι 

το δεκαεξαδικό ,διότι με λιγότερους χαρακτήρες μπορεί να παριστάνουμε μεγαλύτερους 

αριθμούς. 
Οι αριθμοί σε όλα τα συστήματα αρίθμησης υπολογίζονται κάνοντας τους παρακάτω 

υπολογισμούς :  

 
Την Αξία σε κάθε θέση πολλαπλασιαζόμενη επί τη βάση υψωμένη στη δύναμη της θέσεως.  

Η θέση καθορίζεται μετρώντας τα ψηφία του αριθμού από ΔΕΞΙΑ αρχίζοντας πάντα  με το 

ΜΗΔΕΝ. Η πρώτη θέση στο σύστημα είναι πάντα 0 και όχι 1 . Έτσι στον αριθμός  '134'το 

'4'είναι στη θέση  0, '3' είναι στη θέση  1 και  '1' είναι στη θέση 2 .  

Έτσι ,  

αν  x είναι η τιμή στη θέση,  

αν  B είναι η βάση,  

και ν είναι η θέση του αριθμού .  

Τότε ο τύπος μπορεί να γραφεί σαν :  

X φορές Bν 
Ο μέγιστος αριθμός των μοναδικών τιμών σε μια σειρά χαρακτήρων είναι η βάση του 

υψωμένη στη δύναμη του αριθμού των ψηφίων. Έτσι σε μια σειρά oκτω ψηφίων υπάρχουν 

28  διαφορετικοί συνδυασμοί δηλ. 256.  

Εάν  ν είναι όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί , και n ο αριθμός των ψηφίων , τότε ο τύπος γίνεται: 

N = 2ν 
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Το Δεκαδικό (Decimal) σύστημα 

Στην καθημερινή ζωή χρησιμοποιούμε για την αρίθμηση δέκα ψηφία: 0 μέχρι 9.  

Αν αναλύσουμε έναν αριθμό π.χ. τον 3572, Θα πούμε ότι περιλαμβάνει: 

 

3 χιλιάδες και 

5 εκατοντάδες και   

7 δεκάδες και 

2 μονάδες. 

Δηλαδή 3572 =  3χ1000 + 5χ100 + 7χ10 + 2χ1 

ή αλλιώς 3χ10 3 + 5χ10 2 + 7χ10 1 + 2χ10 0. 

Παρατηρούμε ότι η τιμή του αριθμού προκύπτει με πολλαπλασιασμό του κάθε ψηφίου του 

επί την αξία της αντίστοιχης θέσης (μονάδες, δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες κλπ) και 

άθροιση των γινομένων. Η αξία της κάθε θέσης είναι ίση με 10 ν-1, όπου ν είναι ο αύξοντας 

αριθμός της θέσης μετρώντας από δεξιά προς τα αριστερά. Τα πιο πάνω τα εκφράζουμε 

συνοπτικά λέγοντας ότι το σύστημα αρίθμησης που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας 

ζωή έχει σαν βάση το δέκα (10), είναι δηλαδή το δεκαδικό σύστημα.  

Με την πιο πάνω λογική μπορούμε να δημιουργήσουμέ συστήματα αρίθμησης με βάση 

διάφορους αριθμούς. Στην εποχή μας υπάρχουν ακόμα υπολείμματα από συστήματα 

αρίθμησης που χρησιμοποιούντο σε πολύ παλιότερες εποχές. Π.χ. η διαίρεση του κύκλου σε 

360 μοίρες ή της ώρας σε 60 λεπτό. Στην επιστήμη των υπολογιστών χρησιμοποιούνται το 

δυαδικό, το δεκαεξαδικό και σπανιότερα το οκtαδικό σύστημα. 

Όταν χρησιμοποιούμε αριθμούς από διαφορετικά συστήματα αρίθμησης, για να ξεχωρίζουμε 

σε πιο σύστημα αναφερόμαστε κάθε φορά, γράφουμε τη βάση δίπλα στον αριθμό π.χ.  

215 (10) 

 
Το Δυαδικό (Binary) σύστημα  
 
Το δυαδικό σύστημα αρίθμησης είναι αυτό που χρησιμοποιεί εσωτερικά ο Η/Υ σε οτιδήποτε 

κάνει. Αναπαριστά ανοικτούς και κλειστούς διακόπτες.  
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Στο δυαδιkό σύστημα βάση είναι το δύο (2) και χρησιμοποιούνται δύο ψηφία: το 0 και το 1. 

Εδώ τα ψηφία εκφράζουν με τη σειρά μονάδες, δυάδες, τετράδες, οκτάδες κλπ. (δυνάμεις 

του 2). 

Συγκεκριμένα οι αξίες των 21 πρώτων θέσεων στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης είναι: 

 
2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 10 2 11 
1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 

 
2 12 2 13 2 14 2 15 2 16 2 17 2 18 2 19 2 20 

4096 8192 16384 32768 65536 131072 262144 524288 1048576 
 

Για να βρούμε την δεκαδική τιμή ενός δυαδικού αριθμού π.χ. του 11010, υπολογίζουμε 

(σύμφωνα με την αξία της κάθε θέσης στον πιο πάνω πίνακα): 

1χ16 + 1χ8 + Οχ4 + 1χ2 + Οχ1 = 16 + 8 + 2 = 26 (10). 

 

Δηλαδή η δεκαδική αξία ενός δυαδικού αριθμού βρίσκεται αν προσθέσουμε τις αξίες των 

θέσεων στις οποίες υπάρχει το 1. 

Παρατηρούμε ότι με τέσσερα, ας πούμε, δυαδικά ψηφία μπορούμε να γράψουμε δεκαέξι 

(δηλ.24) διαφορετικούς αριθμούς (τους αριθμούς από 0 μέχρι 15). Το πλήθος αυτό δηλ. το 

16) συμπίπτει με την αξiα της επόμενης (πέμπτης) Θέσης. Παρόμοια, με οκτώ δυαδικά 

ψηφία μπορούμε vα παραστήσουμε 256 (=28) διαφορετικούς αριθμούς  (από 0 μέχρι 255), 

όσους και η αξία της ένατης θέσης, κ.ο.κ. 

 
Το Δεκαεξαδικό (Hexadecimal) σύστημα 
 
Στο δεκαεξαδικό σύστημα βάση είναι το δέκα έξι (16) και μας χρειάζονται δέκα έξι ψηφία. Για 

τα δέκα πρώτα χρησιμοποιούνται τα ψηφία από 0 μέχρι 9 και για τα υπόλοιπα τα λατινικά 

γράμματα από Α μέχρι F, όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα: 

 

 

A B C D E F 

1 1 0 1 0 
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10 11 12 13 14 15 
 
Οι αξίες των έξι πρώτων θέσεων στο δεκαεξαδικό σύστημα είναι οι αντίστοιχες δυνάμεις του 
16: 
16 0 16 1 16 16 16 3 16 4 16 5 

1 16 256 4096 65536 1.048.576 
 
Για να βρούμε την δεκαδική τιμή ενός δεκαεξαδικού αριθμού π.χ. του B7F3 υπολογίζουμε: 

11χ4.096 + 7χ256 + 15χ16 + 3χ1 = 47.091 (10) 

 

Σημειώνεται ότι με τέσσερα δεκαεξαδικά ψηφία μπορούμε να παραστήσουμε 65.536 (=164) 

διαφορετικούς αριθμούς. Γενικότερα, βλέπουμε ότι στο δεκαεξαδικό σύστημά μπορούμε να 

εκφράσουμε μεγαλύτερους αριθμούς με λιγότερα ψηφία, σε σύγκριση με το δεκαδικό και το 

δυαδικό σύστημα αρίθμησης. 

 
Το Οκταδικό (Octal) σύστημα 
Στο οκταδικό σύστημα βάση είναι το οκτώ (8) και χρησιμοποιούνται οκτώ ψηφία: από το 0 

μέχρι το 7. 

Οι αξίες των έξι πρώτων θέσεων στο οκταδικό σύστημα είναι δυνάμεις του 8: 

 
8 0 8 1 8 2 8 3 8 4 8 5 
1 8 64 512 4096 32768 

 
 
Για να βρούμε τη δεκαδική τιμή ενός οκταδικού αριθμού πχ. 625, υπολογίζουμε: 

6χ64 + 2χ8 + 5χ1 = 405 (10) 

 
 
 
Μετατροπές μεταξύ συστημάτων 
 
Για να μετατρέψουμε έναν αριθμό από το δεκαδικό σύστημα σε κάποιο άλλο, εφαρμόζουμε 

την εξής μέθοδο: 

Διαιρούμε διαδοχικά τον δεκαδικό αριθμό καθώς και τα πηλίκα που προκύπτουν με τη βάση 

του συστήματος προορισμού, μέχρι να φτάσουμε σε πηλίκο μηδέν. Βάζουμε τα διαδοχικά 

υπόλοιπα στη σειρά, γράφοντας το  τελευταίο υπόλοιπο αριστερότερα, και έτσι σχηματίζεται 

ο αριθμός που ζητάμε. 
 
Από δεκαδικό σε δυαδικό 
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Διαιρώ  τον  αριθμό  με το  2  μέχρι να δώσει πηλίκο 0, το υπόλοιπο που είναι 0 ή 1 , το 

γράφω από κάτω προς τα πάνω : 
 

685(10) 2          

1 342 2         

 0 171 2        

  1 85 2       

   1 42 2      

    0 21 2     

     1 10 2    

      0 5 2   

       1 2 2  

        0 1 2 

         1 0 

           

 

'Ετσι ο αριθμός 685(10) = 1010101101(2) (Εάν  έχω  και    δεκαδικό   μέρος στον αριθμό    

ακολουθώ  την  ίδια διαδικασία  αλλά χωριστά το  ακέραιο  και χωριστά το δεκαδικό στο  

τέλος  προσθέτω τους δύο δυαδικούς ). 
 

Από δεκαδικό σε οκταδικό 
Διαιρώ τον αριθμό με το 8 μέχρι να δώσει πηλίκο 0, τα υπόλοιπα τα γράφω από κάτω προς 

τα πάνω: 
 

1752(10) 8          

0 219 8         

 3 27 8        

  3 3 8       

   3 0 8      

 

 'Ετσι   ο   αριθμός 1752(10) = 3330(8) .Εάν  έχω  και  δεκαδικό   μέρος στον αριθμό    

ακολουθώ  την  ίδια διαδικασία  αλλά χωριστά το  ακέραιο  και χωριστά το δεκαδικό στο  

τέλος  προσθέτω τους δύο οκταδικούς. 

Από δεκαδικό σε δεκαεξαδικό 
Διαιρώ τον αριθμό με το 16 μέχρι να δώσει πηλίκο 0, τα υπόλοιπα τα γράφω από κάτω προς 

τα πάνω : 
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30718(10) 16          

14 1919 16         

 15 119 165        

  7 7 16       

   7 0       

 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 

0  1   2  3  4  5  6 7  8  9   Α   Β   C    D   E    F 

                         7  7  15  14  à 77FE 

 ‘Ετσι  ο αριθμός  30718(10) = 77FE(16) 
              

Από δυαδικό σε δεκαδικό 
Πολ/ζω  κάθε  δυαδικό  ψηφίο με τις δυνάμεις του 2 από το  2n-1 μέχρι 20 (όπου n ο αριθμός 

των δυαδικών ψηφίων) 

π.χ 'Εστω ο δυαδικός αριθμός 1010101101(2) (n=10) 

1 * 29  + 0 * 28 + 1 * 27  + 0 * 26 + 1 * 25  + 0 * 24 + 1 * 23 + 1 * 22 + 0 * 21  + 1 * 20 = 512 + 0 + 

128 + 0 + 32 + 0 + 8 + 4 + 0 + 1 = 685 (10)  

( σε περίπτωση που έχω δεκαδικό μέρος πχ.1101.01 συνεχίζω --> + 0 * 2-1 + 1 * 1-2 κλπ. ) 

 
Π.χ. για να μετατρέψουμε τον δεκαδικό 103 στο δυαδικό: 
 
103 =2χ 51 +1 
 51 =2χ 25 +1 
25 = 2 χ 12 +1 
12 =2χ 6 +0 
6 =2χ 3 +0 
3 =2χ 1 +1 
1 =2χ 0 +1 
 
Δηλαδή 103 (10) = 1100111 (2). 
Με την ίδια μέθοδο, για μετατροπή στο δεκαεξαδικό, έχουμε: 
 
103 =16χ 6 +7 
6 = 16 χ 0 + 6  
Δηλαδή 103 (10) = 67 (16). 
 

Από δυαδικό σε δεκαεξαδικό 
Για τη μετατροπή από το δυαδικό στο δεκαεξαδικό, παρατηρούμε ότι ο μεγαλύτερος 

δυαδικός αριθμός με τέσσερα δυαδικά ψηφία (ο 1111) ισούται με το μεγαλύτερο δεκαεξαδικό 

ψηφίο (Ε). 
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Για να κάνουμε λοιπόν τη μετατροπή παίρνουμε ανά τέσσερα τα δυαδικά ψηφία, από τα 

δεξιά προς τα αριστερά, βρίσκουμε το δεκαεξαδικό ψηφίο το οποίο αντιστοιχεί σε κάθε 

τετράδα και τα βάζουμε δίπλα-δίπλα με την ίδια σειρά. ' 

" Π.χ. 1101 0101 1011 0010 = D5B2 (16) 

επειδή 

 
1101 = 13 (10)  = Α (16) 
0101 = 5  (10)   = 5 (16) 
1011 = 11 (10)  = Β (16) 
0010 = 2 (10)    = 2 (16) 
 
Η αντίστροφη διαδικασία, από το δεκαεξαδικό στο δυαδικό, γίνεται με.αντίστοιχο τρόπο. 

Βλέπουμε στο παράδειγμα ότι ένα δυαδικό αριθμό με 16 δυαδικό  μπορούμε να τον 

παρασtήσουμε στα δεκαεξαδικό μόνο με 4 ψηφία. Αυτός είναι και λόγος που χρησιμοπηιοίiμε 

στην Επιστήμη των Υπολογιστών το δεκαεξαδικό: σαν  να συνοπτικό και συμπυκνωμένο 

τρόπο για vα γράψουμέ τους δυαδικούς αριθμούς με τους οποίους δουλεύει ο υπολογιστής. 

 

Η μέθοδος αυτή οφείλεται στο ότι οι βάσεις των δύο συστημάτων συνδέονται μεταξύ τους με 

τη σχέση 24=16, που σημαίνει ότι το 16 είναι "στρογyυλός" αριθμός στο δυαδικό, όπως π.χ. 

το 100 στο δεκαδιkό σύστημα (102 =100).  

Η μετατροπή από το δυαδικό προς το οκταδικό και αντίστροφα γίνεται με την ίδια μέθοδο, 

μόνο που τώρα χωρίζουμε τα ψηφία του δυαδικού αριθμού σε τριάδες και όχι σε τετράδες. 

 
Από δυαδικό σε οκταδικό 

Χωρίζω τον δυαδικό αριθμό σε ομάδες των 3 ψηφίων  από   δεξιά προς τα  αριστερά   και 

θέτω κάτω από κάθε τριάδα τον αντίστοιχο οκταδικό αριθμό. 
010 011 100 011 101 
ê ê ê ê ê 

2 3 4 3 5 
 

010011100011101  à  23435(8) 



19  

Από οκταδικό σε δεκαδικό 

Πολ/ζω  κάθε  οκταδικό  ψηφίο  με τις δυνάμεις του 8 από το 8n-1 μέχρι 80 (όπου n ο αριθμός 

των οκταδικών  ψηφίων). 

'Εστω ο οκταδικός αριθμός 3330(8) (n=4) 

3 * 83  + 3 * 82 + 3 * 81  + 0 * 80  =  1752(10) ( σε  περίπτωση που έχω δεκαδικό μέρος πχ. 

3330.01 συνεχίζω --> + 0 * 8-1 + 1 * 8-2 κλπ) 
 

Από οκταδικό σε δυαδικό 

Χωρίζω  τον  οκταδικό  αριθμό  ανά  ψηφίο και θέτω κάτω από κάθε ψηφίο τον αντίστοιχο 

δυαδικό αριθμό. 
5 3 1 4 2 
ê ê ê ê ê 

101 011 001 100 010 

 

53142(8)     à 101011001100010(2) 

                 

Από δεκαεξαδικό σε δεκαδικό 

Πολ/ζω κάθε δεκαεξαδικό ψηφίο με τις δυνάμεις του 16 από το 16n-1 μέχρι 160 (όπου n ο 

αριθμός των δεκαεξαδικών ψηφίων) 

π.χ 'Εστω ο δεκαεξαδικός αριθμός 77FE(16) (n=4) 

 

  7 * 163  + 7 * 162 + 15 * 161  + 14 * 160 = 30718(10) 

                       F           E 

( σε περίπτωση που έχω δεκαδικό μέρος πχ. 77FE.01 συνεχίζω  à + 0 * 16-1 +  1 * 16-2 κλπ. 

) 
 

Από δεκαεξαδικό σε δυαδικό 

Χωρίζω τον δεκαεξαδικό αριθμό στο κάθε ψηφίο του  και  θέτω κάτω από κάθε ψηφίο τον 

αντίστοιχο δυαδικό αριθμό. 
7 7 F E  
ê ê ê ê  

0111 0111 1111 1110  

 

77FE(16)à 0111011111111110(2) 
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Οι πράξεις 
Η Πρόσθεση 

Αν αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο προσθέτουμε δύο δεκαδικούς αριθμούς π.χ. τους  

165 + 

73  

238  
βλέπουμε ότι στη δεύτερη Θέση το άθροισμα 6+7 δίνει 13. Επειδή στο δεκαδικό σύστημα ο 

13 δεν μπορεί να παρασταθεί με ένα ψηφίο, αφαιρούμε από το 13 τη βάση (10), η οποία 

μεταφέρεται στην επόμενη θέση σαν  μονάδα, και γράφουμε στην τρέχουσα Θέση τη 

διαφορά δηλ, τo 3. 

Η ίδια μέθοδος ακολουθείται σε όλα τα συστήματα αρίθμησης.  
 

Η προσθεση στο Δυαδικό Σύστημα 
Έτσι στο δυαδικό όταν έχουμε σε κάποια στήλη να προσθέσουμε 1 + 1 (=2), μεταφέρουμε τη 

βάση (2) σαν κρατούμενο 1 στην επόμενη θέση και στην τρέχουσα θέση γράφουμε τη 

διαφορά δηλ. το 0. Αν πάλι σε κάποια στήλη έχουμε 1 +1 και 1 σαν κρατούμενο που 

μεταφέρεται από την προηγούμενη Θέση, δηλ. σύνολο 3, τότε μεταφέρουμε στην επόμενη 

θέση μία μονάδα (1) καi στην τρέχουσα θέση γράφουμε 1. 

 

Δυαδικό Δεκαδικό 

1110 + 14 + 

0111  7  

10101  21  
 

Α     Β Α+Β ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

0  +  0 

0  +  1 

1  +  0 

1  +  1 

0 

1 

1 

0 

 

 

 

1 
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Η προσθεση στο Δεκαεξαδικό Σύστημα 
Με την ίδια λογiκή στο δεκαεξαδικό:  
 

Δεκαεξαδικό Δεκαδικό 

B5F3 + 46579 + 

264D  9805  

DC40  56384  
 
Η αφαίρεση στο Δυαδικό Σύστημα 
 

 

Α     Β Α-Β 

0  -  0 

1  -  0 

1  -  1 

0  -  1 

0 

1 

0 

1 

 

        με δανεισμό προσθέτω το Α με το Β 

         00100011 à Α 

                  +11110001  à Β 

Το πρώτο ψηφίο παίζει το ρόλο του       �00010100 

προσήμου � = Θετικός, � = αρνητικός και δεν λαμβάνεται υπόψη., δηλαδή το αποτέλεσμα 

είναι : 00010100. 
 
Η Ολίσθηση 
 
Είναι προφανές ότι αν στον δεκαδικό αριθμό π.χ. 379 μετακινήσουμε όλα τα ψηφία του μία 

θέση αριστερά, αυτός γίνεται o 3790 δηλ. πολλαπλασιάζεται επί 10. Αυτό συμβαίνει επειδή η 

αξία κάθε θέσης στο δεκαδικό ισούται με την αξία της προηγούμενης Θέσης επί 10. 

Αντίστοιχα η μετακίνηση κατά μία Θέση δεξιά διαιρεί τον αριθμό δια 10. 

Η πράξη της μετακίνησης των ψηφίων ενός αριθμού αριστερά ή δεξιά και της συμπλήρωσης 

των κενών που δημιουργούνται με το 0, ονομάζεται ολίσθηση. 

Η πράξη της ολίσθησης έχει έννοια σε οποιοδήποτε σύστημα αρίθμησης. Στη γενική 

περίπτωση η ολίσθηση κατά μία θέση πολλαπλασιάζει ή διαιρεί τον αριθμό με τη βάση του 

συστήματος αρίθμησης στο οποίο αυτός είναι γραμμένος. 

 π.χ 00100011  à   Α 

     - 00001111  à     αντιστρέφω  και προσθέτω το ένα (1). 

       11110000      

       +           1              

       11110001   à B 
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Ειδικά στο δυαδικό σύστημα, η ολίσθηση έχει σαν αποτέλεσμα το διπλασιασμό ή τον 

υποδιπλασιασμό του αριθμού. Π.χ. 

Ο πολ/μός στο Δυαδικό Σύστημα 
 

 

Α     Β Α*Β 

0  *  1 

1  *  0 

0  *  1 

1  *  1 

0 

0 

0 

1 

 

Η διαίρεση στο Δυαδικό Σύστημα 
 

 

Α     Β Α:Β 

0  :  1 

1  :  1 

0 

1 

 

 

0 : 0  à   Αδύνατο  

1 : 0  à   Δεν ορίζεται 

 
1110 = 14 (10) 

11100 = 28 (10)  μία θέση αριστερά  

111000 = 56 (10)   δύο θέσέις αριστερά  

0111 = 7 (10)   μία θέση δεξιά 

Στο δεκαεξαδικό σύστημα αρίθμησης η ολίσθηση μία θέση αριστερά πολλαπλασιάζει με  

Το 16 

 5D =93 (10) 
5D0 =1488 (10) ( = 16 * 93) 

 
 

 
 

     110101 

     x    111 

     110101 

   110101 

+110101  

101110011 

π.χ 110111        111 

     -0111 

      01101           111 

      -  111 

      001101 

           -111 

      000110 
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Πινακας  μετατροπων  αριθμητικων  συστηματων 
 

 

ΔΕΚΑΔΙΚΟ 

(DECIMAL) 

 

 

ΟΚΤΑΔΙΚΟ 

(OCTAL) 

 

ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΟ 

(HEXADECIMAL) 

 

 

ΔΥΑΔΙΚΟ  

(ΒΙΝΑRY) 

0 0 00 0000 

1 1 01 0001 

2 2 02 0010 

3 3 03 0011 

4 4 04 0100 

5 5 05 0101 

6 6 06 0110 

7 7 07 0111 

8 10 08 1000 

9 11 09 1001 

10 12 0A 1010 

11 13 0B 1011 

12 14 0C 1100 

13 15 0D 1101 

14 16 0E 1110 

15 17 0F 1111 

16 20 10 00010000 

17 21 11 00010001 

18 22 12 00010010 

19 23 13 00010011 

20 24 14 00010100 
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6. Η Αναπαράσταση των δεδομένων στον υπολογιστη 
 
Όταν σχεδιάζονταν οι πρώτοι (ψηφιακοί) Η.Υ., έπρεπε να βρεθεί ένα κοινό σημείο ανάμεσα 

στο τι μπορεί να κάνει και πώς στ' αλήθεια δουλεύει ένας υπολογιστής από τη μια πλευρά, 

και στην ουσία της αριθμητικής από την άλλη, έτσι ώστε να μπορεί ο Η.Υ. να εκτελεί 

αριθμητικούς υπολογισμούς. Το κοινό αυτό σημείο βρέθηκε στη δυαδική αριθμητική. 

Πραγματικά τα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά στοιχεία (λυχνίες / διακόπτες) από τα οποία 

αποτελείται ένας Η.Υ. είναι από τη φύση τους δυαδικά, καθώς μπορούν να βρίσκονται κάθε 

φορά σε μία από δύο μόνο καταστάσεις (περνάει ή δεν περνάει ρεύμα). Έτσι ένας διακόπτης 

προσομοιώνει ένα δυαδικό ψηφίο, που μπορεί να είναι μόνο 0 (ανοικτός διακόπτης) ή 1 

(κλειστός διακόπτης). 

Με αυτό τον τρόπο όλες οι πληροφορίες που περνάνε από τον Η.Υ. καταχωρούνται σε 

δυαδική μορφή και υποβάλλονται σε επεξεργασία πάλι σε δυαδική μορφή. Η μικρότερη 

ποσότητα πληροφορίας που υπάρχει και που μπορεί να διαχειριστεί ο Η.Υ. είναι λοιπόν το 

δυαδικό ψηφίο, που στη γλώσσα των Η.Υ. λέγεται bit από το binary digit. 

Όπως γνωρίζουμε, για την παράσταση ενός χαρακτήρα στον υπολογιστή απαιτούνται, 

συνήθως, 8 bits τα οποία αποτελούν και τη στοιχειώδη μονάδα αποθήκευσης, το 

χαρακτήρα (byte). Η χωρητικότητα των υπολογιστών προσδιορίζεται από τον αριθμό των 

bytes που μπορούν να αποθηκεύσουν. Ο αριθμός αυτός εκφράζεται σε πολλαπλάσια του 

byte τα kilobytes, megabytes, gigabytes, ή terabytes. 

Η λέξη (word) είναι ένας από τους συντελεστές υπολογιστικής ισχύος που εξαρτάται από 

τον τύπο του υπολογιστή. Γενικά όσο μεγαλύτερη είναι η λέξη τόσο ισχυρότερος είναι ο 

υπολογιστής. Οι παλαιοί υπολογιστές είχαν λέξη των 8 bits οι προσωπικοί, των 16 bits οι 

μεσαίοι και των 32 bits οι μεγάλοι υπολογιστές. Ένας τυπικός pentium επεξεργαστής έχει 

λέξη των 64 bits και δυνατότητα να χειρίζεται 8 χαρακτήρες συγχρόνως. 

1 kilobyte  (KB)=210  bytes= 
1024 bytes 

1 megabyte (MB) = 210 KB 
1 gigabyte    (GB) = 210 MB 
1 terabyte     (TB) = 2 10  GB 

 
ένα byte ο υπολoγιστής μπορεί να το χρησιμοποιήσει είτε σαν αριθμό είτε σα χαρακτήρα, 

ανάλογα με το τι οδηγίες έχει για το πως θα χρησιμοποιήσει αυτό το byte.  

 

Κώδικας χαρακτήρα είναι ένα σύνολο από δυαδικά ψηφία, συνήθως 6, 7, ή 8, τα οποία 

απαιτούνται για την κωδικοποίηση κάθε χαρακτήρα ξεχωριστά. Το σύνολο των χαρακτήρων 
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αυτών (γράμματα, δεκαδικά ψηφία, ειδικά σύμβολα), αποτελεί το σύνολο χαρακτήρων του 

υπολογιστή. 

 

Συστηματα  Αναπράστασης Χαρακτήρων (Κωδικοποίηση) 
Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται περισσότερο για την αναπαράσταση των δεδομένων στον 

υπολογιστή είναι: 
• Κωδικοποίηση χαρακτήρων (ASCII, EBCDIC, UNICODE). 
• Κωδικοποίηση αριθμητικών δεδομένων (BCD, συμπλήρωμα του 2, αριθμοί κινητής 

υποδιαστολής). 
 

Κώδικας ASCII (American Standard Code for Information Interchange) 
 

Σχεδιάστηκε αρχικά ως κώδικας των 8 bits όπου τα 7 χρησιμοποιήθηκαν για την 

κωδικοποίηση, ενώ το όγδοο χρησιμοποιήθηκε ως bit ελέγχου της ορθότητας των 7. Αυτό 

δίνει δυνατότητα 128 διαφορετικών συνδυασμών και επομένως 128 διαφορετικών 

χαρακτήρων. Με την εξέλιξη των μικροϋπολογιστών έγινε δυνατό να χρησιμοποιηθεί και το 

όγδοο bit για την κωδικοποίηση με αποτέλεσμα να έχουμε δυνατότητα για άλλους 128 

χαρακτήρες. Οι επιπλέον 128 συνδυασμοί χρησιμοποιήθηκαν για άλλα σύμβολα. οποίοι 

χρησιμοποιήθηκαν για άλλα σύμβολα. Στη χώρα μας, οι συνδυασμοί αυτοί αξιοποιήθηκαν 

για την εισαγωγή των ελληνικών χαρακτήρων και λοιπών συμβόλων της γλώσσας. 

Στο αρχικό σύνολο των 256 χαρακτήρων, οι χαρακτήρες, ανάλογα με τη σειρά τους, 

χρησιμοποιούνται για: 

  0-  31 χαρακτήρες ελέγχου, 

32-  63 αριθμούς, κενά, σημεία στίξης, σύμβολα πράξεων, 

64-  95 κεφαλαία λατινικά γράμματα και ειδικά σύμβολα, 

96-127 πεζά λατινικά γράμματα και ειδικά σύμβολα. 

Κώδικας Χαρακτήρων UNICODE 
Το Unicode Standard είναι ένα σύγχρονο παγκόσμιο πρότυπο που χρησιμοποιείται για την 

κωδικοποίηση κειμένου στον υπολογιστή. Αποτελεί τμήμα του International Standard ISO 

(1993). Ο σχεδιασμός του βασίζεται στην απλότητα και τη συνοχή της κωδικοποίησης ASCII 

αλλά ξεπερνάει την περιορισμένη ικανότητά της να κωδικοποιεί μόνο το λατινικό αλφάβητο. 

Το Unicode Standard παρέχει τη δυνατότητα κωδικοποίησης όλων των χαρακτήρων που 

χρησιμοποιούνται από ένα μεγάλο αριθμό γλωσσών του κόσμου. 
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Για να κωδικοποιήσει τις χιλιάδες διαφορετικών χαρακτήρες που χρησιμοποιούνται στα 

αλφάβητα των διαφόρων γλωσσών, το Unicode Standard χρησιμοποιεί ένα κώδικα από 16 

bits, ο οποίος παρέχει δυνατότητα διαφορετικών συνδυασμών για περισσότερους από 

65.000 χαρακτήρες (για την ακρίβεια 216 = 65536). Στο Unicode Standard, για να διατηρηθεί 

απλή και εφικτή η κωδικοποίηση των χαρακτήρων, κάθε χαρακτήρας κωδικοποιείται με 16 

bits και δεν χρησιμοποιούνται άλλοι περίπλοκοι τρόποι ή συνδυασμοί κωδικοποίησης. 

Το Unicode Standard παρέχει μια ενιαία μορφή κωδικοποίησης για το σύνολο των 

χαρακτήρων σε παγκόσμιο επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνει τις συναλλαγές και την 

ανταλλαγή αρχείων κειμένου ανάμεσα στις χώρες με διαφορετικές γλώσσες. Οι χρήστες 

υπολογιστών που ασχολούνται με πολυγλωσσικό κείμενο – άνθρωποι των επιχειρήσεων σε 

όλο τον κόσμο, γλωσσολόγοι, ερευνητές, επιστήμονες και πολλοί άλλοι – θα ανακαλύψουν 

ότι το Unicode Standard απλοποιεί τη δουλειά τους σε μεγάλο βαθμό. Οι μαθηματικοί και οι 

τεχνικοί, που χρησιμοποιούν συχνά μαθηματικά σύμβολα και άλλους τεχνικούς χαρακτήρες, 

θα βρουν επίσης το Unicode Standard ιδιαίτερα πολύτιμο. 

Το Unicode Standard ορίζει κωδικοποίηση όλων των χαρακτήρων που χρησιμοποιούνται 

στις πιο σημαντικές σημερινές γραπτές γλώσσες. Περιλαμβάνει τους Λατινικούς, τους 

Ελληνικούς, τους Κυριλλικούς, τους Αρμενικούς, τους Εβραϊκούς, τους Αραβικούς αλλά και 

πολλούς άλλους χαρακτήρες από λιγότερο διαδεδομένες αλλά "ζωντανές" γλώσσες. Επίσης 

καλύπτει και το ενοποιημένο σύνολο των Κινέζικων, Ιαπωνικών και Κορεατικών (CJK set) 

ιδεογραμμάτων. Συμπεριλαμβάνει επίσης τα σημεία στίξης, διακριτικά, μαθηματικά και 

τεχνικά σύμβολα, βέλη, τυπογραφικά σημεία κλπ. 

Συνολικά, το Unicode Standard στη 2η έκδοσή του παρέχει σχεδόν 39.000 

κωδικοποιημένους χαρακτήρες από τα παγκόσμια αλφάβητα, τα σύνολα ιδεογραμμάτων και 

τις συλλογές ειδικών συμβόλων. Επίσης, περίπου 6.000 κωδικοί είναι δεσμευμένοι για 

ιδιωτική χρήση από τους δημιουργούς υλικού και λογισμικού. Ο τελευταίοι τους 

χρησιμοποιούν για εσωτερικές διεργασίες των προϊόντων τους. Παραμένουν συνεπώς 

περίπου 20.000 αχρησιμοποίητοι κωδικοί για μελλοντική χρήση.  

 

Κώδικας Χαρακτήρων EBCDIC 
Το όνομα του κώδικα EBCDIC προέρχεται από τα αρχικά των αγγλικών λέξεων Extended 

Binary Coded Decimal Interchange Code. Είναι ένας από τους πιο διαδεδομένους κώδικες 

χαρακτήρων διεθνώς. Για την κωδικοποίηση κάθε χαρακτήρα χρησιμοποιούνται 8 bits και 

αυτό δίνει δυνατότητα 256 διαφορετικών συνδυασμών και επομένως 256 διαφορετικών 

χαρακτήρων.  
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Το σύστημα αυτής της κωδικοποίησης χρησιμοποιείται κυρίως σε μεγάλους υπολογιστές. 

Περιλαμβάνει αλφαβητικούς και αριθμητικούς χαρακτήρες, ειδικά σύμβολα καθώς και 

χαρακτήρες ελέγχου οι οποίοι δεν τυπώνονται. Κάθε χαρακτήρας έχει μια σειρά από 0 έως 

255 μέσα στο σύνολο EBCDIC, όπου οι χαρακτήρες με σειρά 0-63 και 250-255 είναι μη 

εκτυπώσιμοι χαρακτήρες. Στο σχήμα 2-11 εμφανίζονται ορισμένοι από τους χαρακτήρες 

αυτούς, όπως αριθμητικοί, αλφαβητικοί, κεφαλαία-πεζά και μερικοί από τους ειδικούς 

χαρακτήρες με τους αντίστοιχους κώδικες σε δεκαδική και δεκαεξαδική μορφή καθώς και τη 

γραφική παράσταση. 
 

 

Αναπαράσταση Αριθμών 
 
Δυαδικός Κώδικας Δεκαδικών Ψηφίων( Binary Coded Decimal) 
Ο Δυαδικός Κώδικας Δεκαδικών Ψηφίων (Binary Coded Decimal-BCD) χρησιμοποιείται για 

την αναπαράσταση αριθμών του δεκαδικού συστήματος αρίθμησης στον υπολογιστή. Κάθε 

ψηφίο του αριθμού μετατρέπεται σε αντίστοιχο αριθμό του δυαδικού συστήματος, π.χ. ο 

δεκαδικός αριθμός 7698 αντιστοιχεί στο δυαδικό 0111 0110 1001 1000. Είναι φανερό ότι για 

την κωδικοποίηση αυτή απαιτούνται 4 δυαδικά ψηφία για καθένα δεκαδικό ψηφίο αντίστοιχα. 
 
Παράσταση ακεραίων 
Αντίθετα απ' ότι γίνεται όταν γράφουμε στο χαρτί, όταν πρόκειταίlια αποθηκεύσουμε έναν 

αριθμό στον Η.Υ.(δηλ. στη μνήμη, στο δίσκο ή αλλού), είναι κάθε φορά προσδιορισμένο 

πόσος χώρος (σε byte) θα δεσμευτεί για τον αριθμό αυτό. Δηλαδή οι πληροφορίες 

καταχωρούνται κάθε φορά σε φόρμες συγκεκριμένου μεγέθους. Όταν το μέγεθος μιας 

φόρμας δεν επαρκεί για την καταχώρηση ενός, αριθμού, τότε έχουμε υπερχείλιση (overflow) 

που σημαίνει απώλεια ακρίβειας και πιθανόν διακοπή της εκτέλεσης του προγράμματος. 

Αν λοιπόν χρησιμοποιήσουμε για την αποθήκευση ενός ακεραίου 1 byte (=8 bit), μπορούμε 

να παραστήσουμέ 28=256 διαφορετικούς αριθμούς τους 0 + 255. Π.χ. ο αριθμός 01000111 

αντιστοιχεί στο δεκαδικό 71. 

Αν χρησιμοποιήσουμε 2 byte (=16 bit) μπορούμε να παραστήσουμε 216=65.536 

διαφορετικούς αριθμούς τους 0 + 65.535. 

Στις συνήθεις όμως εφαρμογές συχνά χρειάζεται  να δουλέψουμε με ακόμα μεγαλύτερους 

ακέραιους. Γι' αυτό χρησιμοποιείται επίσης και η φόρμα των 4 byte (=32 bit). Με αυτή 

μπορούμε να καλύψουμε το φάσμα από 0 μέχρι 4.294.967.296, το οποίο είναι αρκετά 

ικανοποιητικό, τουλάχιστον για ακέραιους. 
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Αριθμοί με πρόσημο (Αρνητικοί) 
Αν Θέλουμε, χρησιμοποιώντας 2 ή 4 byte, να μπορούμε να παραστήσουμε και αρνητικούς 

αριθμούς, θα πρέπει να μοιράσουμε το πλήθος των δυαδικών αριθμών που μας παρέχει 

κάθε φόρμα σε δύο ομάδες ίσου πλήθους, και να χρησιμοποιήσουμε τη μία από αυτές για να 

παραστήσουμε αρνητικούς αριθμούς. Τότε οι δυνατότητες κάθε φόρμας γίνονται: 

 

1 byte             -128 + + 127 

2 byte             -32.768 + +32.767  (INTEGER)  

4 byte             -2.147.483.648  +2.147.483.647  (LONG) 

Για παράδειγμα η γλώσσα προγραμματισμού Quick BASIC χρησιμοποιεί για την παράσταση 

των ακεραίων την φόρμα των 2 byte που την ονομάζει INTEGER και την φόρμα των 4 byte 

που την ονομάζει LONG. 

Η γλώσσα C τη φόρμα των 2 byte την ονομάζει short ή int και τη φόρμα των 4 byte την 

ονομάζει long. Είναι ενδιαφέρον, ότι η γλώσσα C διακρίνει κάθε μία από αυτές τις δύο 

φόρμες σε signed (με πρόσημο) και unsigned (χωρίς πρόσημο). Αυτό σημαίνει ότι π.χ. η 

φόρμα short unsigned της C καταλαμβάνει 2 byte και Θεωρεί τους αριθμούς που 

αποθηκεύονται με αυτή τη φόρμα σαν αριθμούς χωρίς πρόσημο (δηλ. με φάσμα τιμών 0 + 

65.565). Αντίθετα η φόρμα short signed δέχεται αριθμούς με πρόσημο (δηλ. με φάσμα τιμών 

-32.768 + +32.767). Οι γλώσσες προγραμματισμού ονομάζουν τις διάφορες φόρμες με τις 

οποίες αποθηκεύονται οι αριθμοί και γενικότερα τα δεδομένα, τύπους δεδομένων (data 

types). 

 
Αριθμοί Συμπλήρωμα του 2 
Ο κώδικας αυτός είναι ο πιο συνηθισμένος για την αναπαράσταση θετικών και αρνητικών 

αριθμών στον υπολογιστή. Το σημείο του αριθμού δηλώνει το πιο σημαντικό ψηφίο: εάν είναι 

1, ο αριθμός είναι αρνητικός ενώ εάν είναι 0, ο αριθμός είναι θετικός. Συγχρόνως όμως το 

ψηφίο αυτό διατηρεί και την αξία του ανάλογα με τη θέση του στον αριθμό. 

Θα εξετάσουμε το σύνολο των αριθμών που μπορούμε να παραστήσουμε με 8 δυαδικά 

ψηφία. Ανάλογα εργαζόμαστε και για 16 ή και περισσότερα. Αν είχαμε μόνο θετικούς 

αριθμούς, το εύρος θα ήταν από 0 έως 255=28-1 (0000 0000...1111 1111). Εφόσον οι 

αριθμοί έχουν πρόσημο, το όγδοο bit παριστάνει το πρόσημο αυτό και συγχρόνως έχει τιμή: 

-1 x 27=-128 αν το όγδοο bit είναι 1 

0 x 2 7=  0 αν το όγδοο bit είναι 0. 

Παρατηρούμε ότι: 
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1111 1111 = - 128 = - 27  είναι ο μεγαλύτερος (κατ’ απόλυτη τιμή) αρνητικός, 

0111 1111 = +127 = 27-1 είναι ο μεγαλύτερος θετικός αριθμός. 

 

Έτσι, το εύρος δυαδικών με 8 bits είναι:  

Για θετικούς      (0 έως 255=28-1). 

Για αρνητικούς και θετικούς αριθμούς  (-128= -27...+127 =27-1...).  

Με παρόμοιους υπολογισμούς βρίσκουμε ότι το εύρος δυαδικών με 16 bits είναι: 

Για θετικούς      (0 έως 65535=216-1). 

Για αρνητικούς και θετικούς   (-32768=-215 ...+32767=215-1). 

 

Η κωδικοποίηση συμπλήρωμα του 2 χρησιμοποιείται για την εύκολη μετατροπή ενός θετικού 

αριθμού στον αντίστοιχο αρνητικό και αντίστροφα. Έτσι, η αφαίρεση μετατρέπεται εύκολα σε 

πρόσθεση, προσθέτοντας τον αντίθετο αριθμό, π.χ. 10-5=10+(-5). 

 

Σύμφωνα με αυτή, για να βρούμε τον αντίθετο ενός αριθμού (Θετικού ή αρνητικού): 

 

α. Αντιστρέφουμε τα 0 του αριθμού σε 1 και τα 1 σε 0. 

β. Προσθέτουμε στον αριθμό που προέκυψε το 1. 

 
Π.χ.  

0110  (6) 10110000 (-80) 0001 (1) 
1001 + 01001111 + 1110 + 

1 1 1 
1010 (-6) 01010000 (80) 1111 (-1) 

    
    
Βλέπουμε ότι ο ίδιος δυαδικός αριθμός π.χ, ο 1010, αν τον δούμε σαν αριθμό χωρίς 

πρόσημο παριστάνει τον 10, ενώ αν τον δούμε σον αριθμό με πρόσημο παριστάνει τον -6. 

Η αντιστροφή των bit ενός δυαδικού αριθμού είναι μια από τις βασικές πράξεις που ο 

υπολογιστής μπορεί να  εκτελέσει πολύ εύκολα και γρήγορα. 

 
H Αφαίρεση 
Η παράταση των ακεραίων αριθμών με πρόσημο με τη μέθοδο του συμπληρώματος ως 

προς δύο, έχει σαν άμεση συνέπεια ότι ο Η.Υ. αντί να κάνει αφαίρεση ενός αριθμού από έναν 

άλλο, κάνει πρόσθεση του ενός με τον αντίθετο (δηλ. το συμπλήρωμα) του άλλου. Π.χ. 85 + 

(-32). Δηλαδή ανάγει την αφαίρεση σε πρόσθεση. Αν μάλιστα σκεφθούμε ότι, έτσι κι' αλλιώς, 

ο πολλαπλασιασμός ανάγεται σε προσθέσεις και η διαίρεση σε αφαιρέσεις, προκύπτει ότι ο 
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Η.Υ. ανάγει τις τέσσερις πράξεις της αριθμητικής στις βασικές γι' αυτόν πράξεις της 

πρόσθεσης και της αντιστροφής των ψηφίων ενός δυαδικού αριθμού. 

Η παράσταση των αρνητικών αριθμών με τη μέθοδο του συμπληρώματος ως προς δύο, έχει 

σαν έμμεση συνέπεια ότι αν μετά την πρόσθεση δύο δυαδικών αριθμών προκύψει αριθμός 

με πλήθος ψηφίων που υπερβαίνει την χρησιμοποιούμενη φόρμα (δηλ. με μήκος 9, 17 ή 33 

ψηφία αντίστοιχα), το επιπλέον ψηφίο αγνοείται. 

 
Π.χ. 
 
01010101 (85) + 00100000 (32) +    01010101   (85) + 
00100000 (32)  11011111     11100000   (-32)  
  1  1)00110101     
  11100000 (-32)     00110101    (53)  
 
 
Παράσταση αριθμών με κλασματικό μέρος (Μεθοδος κινητής υποδιαστολής) 
Για να παραστήσουμε στον Η.Υ. αριθμούς με κλασματικό μέρος, χρησιμοποιούμε τη μέθοδο 

που είναι γνωστή σαν μέθοδος κινητής υποδιαστολής (floating point), Σύμφωνα με αυτή 

μπορούμε να γράψουμε έναν αριθμό π.χ. τον 2562,867 σαν 0,2562867 χ 104. Με τον ίδιο 

τρόπο ο 0,0002562867 γράφεται σαν 0,2562867 χ 10 3. 

Ο συμβολισμός που χρησιμοποιείται συνήθως είναι 0,2562867Ε+4 για τον πρώτο αριθμό και 

0,2562867Ε-3 για το δεύτερο αριθμό. 

Με αυτό τον τρόπο ο αριθμός χωρίζεται σε δύο μέρη: το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τα 

σημαντικά τou ψηφία, ενώ το δεύτερο (η δύναμη) δείχνει ποια είναι η θέση της υποδιαστολής 

σε σχέση με τα σημαντικά ψηφία του αριθμού. Στην πράξη, για την παράσταση των 

πραγματικών αριθμών στο εσωτερικό του υπολογιστή αποθηκεύονται ξεχωριστά τρία 

πράγματα:  

το πρόσημο του αριθμού,  

τα σημαντικά ψηφία του και  

από τη δύναμη μόνο o εκθέτης, ο οποίος υπολογίζεται σαν εκθέτης του 2 και όχι του 

10. 

Οι αριθμοί με κινητή υποδιαστολή στηρίζονται στις ίδιες αρχές με βάση το 2. Στη μορφή  

αυτή ο αριθμός εκφράζεται ως γινόμενο ενός αριθμού μεταξύ του 1/2 και του 1 και  

της κατάλληλης δύναμης του 2 

π.χ. 
 11000 =0.11x10

5                
111000=0.111x10

6
  

0.0011 =0.11x10
-2     

0.00000111=0.111x10
-5
. 
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Η δύναμη του 2 προσδιορίζεται από τον αριθμό των θέσεων που πρέπει να μετακινηθεί η 

υποδιαστολή από την ορισμένη στην κινητή θέση. Το κλασματικό μέρος του αριθμού λέγεται 

συντελεστής (mantissa) και η δύναμη του 2 εκθέτης (exponent). Η αναπαράσταση των 

αριθμών, με κινητή υποδιαστολή, εξαρτάται από τον τύπο του υπολογιστή καθώς και από 

την επιθυμητή ακρίβεια. 

 

Στην γλώσσα Quick BASIC χρησιμοποιούνται 2 φόρμες για αριθμούς με κλασματικό μέρος: 

§ Η πρώτη ονομάζεται SINGLE και χρησιμοποιεί 4 byte. Από αυτά ένα bit 

χρησιμοποιείται για το πρόσημο του αριθμού, 23 για τα σημαντικά ψηφία του 

αριθμού και 8 για τον εκθέrη του 2. Καλύπτει το φάσμα από -3,402823Ε+38 μέχρι -

1,40129Ε-45 για τους αρνητικούς και από 1,40129Ε-45 μέχρs 3,402823Ε+38 για 

τους θετικούς αριθμούς. Οι αριθμοί SINGLE είναι ακριβείς μέχρι και το έβδομο 

σημαντικό ψηφίο. 

§ Η δεύτερη ονομάζεται DOUBLE και χρησιμοποιεί 8 byte (=64 bit). Από αυτά ένα bit 

χρησιμοποιείται για το πρόσημο του αριθμού, 52 για τα σημαντικά ψηφία του 

αριθμού και 11 για τον εκθέτη. Ο εκθέτης των αριθμών DOUBLE είναι από -324 

μέχρι +308 και η ακρίβεια τους φθάνει μέχρι και το δέκατο πέμπτο σημαντικό 

ψηφίο. 

 

Η γλώσσα C χρησιμοποιεί μια φόρμα των 4 byte που την ονομάζει  float και μια φόρμα των 8 

byte που την ονομάζει double. Το φάσμα που καλύπτουν αυτές οι φόρμες και η ακρίβεια 

τους είναι παρόμοια με αυτά της Quick BASIC. 

 

Σημείωση: 

Οι υπολογιστές με επεξεργαστές τους Intel 8088, 8086 ή 80286 έχουν από την κατασκευή 

τους τη δυνατότητα να διαχειριστούν αριθμούς με μήκος μέχρι 16 bit (δηλ. 2 byte). Για την 

εκτέλεση πράξεων με αριθμούς σε μεγαλύτερες φόρμες οι υπολογιστές αυτοί χρησιμοποιούν 

είτε τεχνάσματα του λογισμικού, όπου η επεξεργασία γίνεται τμηματικά (δύο-δύο ή ένα-ένα 

byte), είτε ένα ειδικό τσιπ που εγκαθίσταται προαιρετικά και αναλαμβάνει αυτή τη δουλειά 

(μαθηματικός συνεπεξεργαστής). Στη δεύτερη περίπτωση η επεξεργασία των αριθμών 32 ή 

64 bit είναι Θεαματικά ταχύτερη. 
 
Αλφαριθμητικά (Strings) 
Μια οποιαδήποτε ομάδα από χαρακτήρες στη σειρά (μία λέξη, μια πρόταση, μια γραμμή 

κειμένου ή μια διαδοχή συμβόλων ή γραμμάτων) την ονομάζουμε αλφαριθμητικό (string). 
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Όσον αφορά το ηώς αποθηκεύονται στον Η.Υ. τα αλφαριθμητικά, παρατηρούμέ ότι δεν 

βολεύει η χρησιμοποίηση ενός αριθμού από φόρμες με καθορισμένο μέγεθος του bit. Αυτό 

διότι κάθέ χαρακτήρας που προστίeεται ή διαγράφεται από το αλφαριθμητικό το αυξομειώνει 

κατά 1 byte. Αν λοιπόν κάναμε ότι και για τους αριθμούς, θα έπρεπε να είχαμε πάρα πολλές 

φόρμες, με αμφίβολα πάλι αποτελέσματα. Αν εξάλλου χρησιμοποιούμε μικρό αριθμό από 

φόρμες, τότε οδηγούμαστε σε σπατάλη χώρου στη μνήμη ή στο δίσκο. 

Η μέθοδος που χρησιμοποιείται συνήθως είναι, εκτός από τους αριθμούς ASCII των 

χαρακτήρων που αποτελούν το αλφαριθμητικό, να αποθηκεύεται πριν από αυτούς ένας 

αριθμό που δείχνει από πόσους χαρακτήρες (byte) αποτελείται το αλφαριθμητικό. Ο αριθμός 

αυτός λέγεrαι περιγραφέας και δεσμεύει ένα καθορισμένο αριθμό από byte. 

Η γλώσσα προγραμματισμού Quick BASIC χρησιμοποιεί για την καταχώρηση του 

περιγραφέα 4 byte. Π.χ. για την αποθήκευση του αλφαριθμητικού *ΑΛΦΑ* χρειάζονται 16 

byte. 

Δηλαδή ισχύει ο τύπος 4 byte + μήκος του αλφαριθμητικού (σε byte). Άμεση συνέπεια αυτού 

του τρόπου αποθήκευσης είναι ότι τα αλφαριθμητικά δεν μπορούν να έχουν μήκος 

μεγαλύτερο από τον αριθμό που μπορεί να χωρέσει ο περιγραφέας. Στην quick BASIC ένα 

αλφαριθμηtικό μπορεί να έχει μήκος μέχρι 32.767 χαρακτήρες. 
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13. Παραρτήματα 
Παράρτημα «Α» - Πίνακας Χαρακτήρων Ελέγχου ASCII 
 

Κωδικός ASCII Λειτουργία 

7 bell (κουδούνι) 
8 backspace (διαγραφή προς τα πίσω) 
9 horizontal tab (στηλοθέτηση) 
i0 line feed (τροφοδότηση γραμμής) 
11 vertical tab (κατακόρυφη τοποθέτηση) 
12 form feed (τροφοδότηση σελίδας) 
13 carriage return (χαρακτήρας επαναφοράς) 
26 end of file (χαρακτήρας τέλους αρχείου) 
27 escape (χαρακτήρας διαφυγής) 

 




