
ΕΝΟΣΘΣΑ 1: ΓΝΩΡIΗΩ ΣΟΝ 
ΤΠΟΛΟΓΙΣΘ Ω ΕΝΙΑΙΟ ΤΣΘΜΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ψθφιακόσ Κόςμοσ 



ΕΝΟΣΘΣΑ 1: ΓΝΩΡIΗΩ ΣΟΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΘ 
Ω ΕΝΙΑΙΟ ΤΣΘΜΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ψθφιακόσ Κόςμοσ 
 

υχνά λζγεται ότι ηοφμε ςτθν ψθφιακι εποχι. Πολλζσ από τισ ςυςκευζσ που 
χρθςιμοποιοφμε ςτο ςπίτι μασ είναι ψθφιακζσ, όπωσ για παράδειγμα: θ 
ςυςκευι αναπαραγωγισ δίςκων DVD ι CD, τα ψθφιακά κερμόμετρα ι τα 
ψθφιακά ρολόγια. 

 

• Σι εννοοφμε με τον όρο «ψθφιακόσ»; 

• Πότε μια ςυςκευι είναι ψθφιακι; 

• Γιατί ο υπολογιςτισ χαρακτθρίηεται ωσ ψθφιακι μθχανι; 

• Σι ςθμαίνει ότι τα δεδομζνα μασ αποκθκεφονται ςε ψθφιακι μορφι; 

 

Αναλογικόσ (Analogue), 
Δυαδικό Ψθφίο (Binary digit, bit), 
Byte, 
Ψθφιακόσ (Digital), 
υςτιματα αρίκμθςθσ 
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Ζχετε ποτζ αναρωτθκεί τι ςθμαίνει θ λζξθ «ψθφιακόσ»; Θ λζξθ αυτι παράγεται από 
τθ λζξθ «ψθφίο». Θ λζξθ «ψθφίον» ςτα αρχαία ελλθνικά ςθμαίνει πετραδάκι ι 
χαλίκι. Από τθ λζξθ ψθφίο παράγεται και θ λζξθ ψθφιδωτό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γενικά, με τον όρο «ψθφιακό» (digital) εννοοφμε ζνα ςφςτθμα που παίρνει τιμζσ από 
μια ομάδα ςυγκεκριμζνων τιμϊν. Αντίκετα, όταν ζνα ςφςτθμα είναι αναλογικό 
(analogue), οι τιμζσ που παίρνει είναι ςυνεχόμενεσ. 
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Ασ αναλφςουμε γιατί ο υπολογιςτισ είναι ψθφιακόσ. Ο υπολογιςτισ είναι μια μθχανι 
που δουλεφει με θλεκτρικό ρεφμα. Σα θλεκτρονικά του κυκλϊματα, ςε απλοποιθμζνθ 
μορφι, αποτελοφντα από καλϊδια και «διακόπτεσ». Για λόγουσ ευκολίασ ςτθν 
καταςκευι του, ο υπολογιςτισ μπορεί να αναγνωρίςει μόνο δφο διαφορετικζσ 
καταςτάςεισ, για να εκτελζςει τουσ υπολογιςμοφσ του, όπωσ παράδειγμα 

 

• τθν κατάςταςθ ςτθν οποία δεν περνάει ρεφμα μζςα από ζνα καλϊδιο και 

• τθν κατάςταςθ ςτθν οποία περνάει ρεφμα μζςα από ζνα καλϊδιο 
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Ανατρζχοντασ ςτθν ιςτορία βλζπουμε ότι οι πρϊτοι υπολογιςτζσ δθμιουργικθκαν, 
για να εκτελοφν αρικμθτικζσ πράξεισ. Ωςτόςο, οι καταςκευαςτζσ τθσ εποχισ εκείνθσ 
ιρκαν αντιμζτωποι με ζνα μεγάλο πρόβλθμα.  

Σα αρικμθτικά ψθφία (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) του δεκαδικοφ ςυςτιματοσ δεν 
μποροφςαν να χρθςιμοποιθκοφν, αφοφ θ καταςκευι ενόσ τζτοιου υπολογιςτι ιταν 
εξαιρετικά πολφπλοκθ, κα ζπρεπε επομζνωσ με κάποιο τρόπο να αναπαραςτακοφν 
τα 10 αυτά ψθφία με ςυνδυαςμοφσ δφο καταςτάςεων, που είναι πιο εφκολο να 
αναγνωρίηει ο υπολογιςτισ.  

Θ λφςθ ιρκε με τθ χρθςιμοποίθςθ ενόσ άλλου ςυςτιματοσ αρίκμθςθσ: του 
δυαδικοφ. 

 

φμφωνα με το δυαδικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ τα μοναδικά ςφμβολα που απαιτοφνται 
για τθ γραφι όλων των αρικμϊν είναι μόνο δφο: το 0 και το 1. 
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Αναπαράςταςθ αρικμϊν ςτο δεκαδικό και ςτο δυαδικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ  
 

Δεκαδικό 
φςτθμα 

Δυαδικό 
φςτθμα 

Δεκαδικό 
φςτθμα 

Δυαδικό 
φςτθμα 

Δεκαδικό 
φςτθμα 

Δυαδικό 
φςτθμα 

0 0 4 100 8 1000 

1 1 5 101 9 1001 

2 10 6 110 10 1010 

3 11 7 111 11 1011 

Σα δυαδικά ψθφία 0 και 1 αντιςτοιχοφν ςτισ 
δφο καταςτάςεισ που «αντιλαμβάνεται» ο 
υπολογιςτισ. Σο δυαδικό ψθφίο, που 
ονομάηεται μπιτ (bit -binary digit), παίρνει τισ 
τιμζσ 0 ι 1 και είναι θ βαςικι μονάδα 
πλθροφορίασ των υπολογιςτϊν. 
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Εκτόσ από τουσ αρικμοφσ ο άνκρωποσ κζλει να γράφει ςτον υπολογιςτι και 
κείμενα. Για να επιτευχκεί κάτι τζτοιο, πρζπει να γίνει αντιςτοίχιςθ των 
γραμμάτων και των ςυμβόλων που χρθςιμοποιοφμε ςτθ γραφι με ζνα 
μοναδικό ςυνδυαςμό των δφο ςυμβόλων 0 και 1. Θ διαδικαςία αυτισ τθσ 
αντιςτοίχιςθσ ονομάηεται κωδικοποίθςθ. 

Σο 1843 ο άμουελ Μορσ (Samuel Morse) 
ςχεδίαςε τον κϊδικα Μορσ. τον κϊδικα 
Μορσ γίνεται αντιςτοίχιςθ των 
γραμμάτων, αρικμϊν και ςυμβόλων, που 
χρθςιμοποιοφμε ςτθ γραφι με 
ςυνδυαςμοφσ από τελείεσ και παφλεσ. 
Για παράδειγμα, το διεκνζσ μινυμα 
κινδφνου Ο (ι SOS) ςυμβολίηεται:  
Σ      Ο      Σ 
-      ---      -- 

Παρόμοια τεχνικι χρθςιμοποίθςαν και οι 
καταςκευαςτζσ υπολογιςτϊν, για να 
κωδικοποιιςουν τα γράμματα με 0 και 1. Για 
παράδειγμα, θ αγγλικι λζξθ «BOOK» (που 
ςθμαίνει βιβλίο) ςτον υπολογιςτι 
κωδικοποιείται με τα ψθφία 0 και 1, όπωσ 
φαίνεται ςτον παρακάτω πίνακα: 

B O O K 
01000010 01001111 01001111 01001011 
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Ποιο είναι, όμωσ, το πλικοσ των 0 και 1 που χρειάηονται, ϊςτε κάκε 
ςφμβολο να το αντιςτοιχίςουμε μοναδικά με μία ακολουκία από 0 και 1; 

 

 Συνδυαςμοί των 0 και 1 Δυνατοί ςυνδυαςμοί 
Πλικοσ διαφορετικϊν 

ςυμβόλων που μποροφμε 
να αντιςτοιχιςουμε 

Ανά δφο 00, 01, 10, 11 22 = 4 

Ανά τρία 
000, 001, 010, 011, 100, 101, 

110, 111 
23 = 8 

Ανά τζςςερα 
0000, 0001, 0010, ..., 1110, 

1111 
24 = 16 

Θ ανάγκθ να κωδικοποιιςουμε όμοια ςε όλουσ τουσ υπολογιςτζσ το ςφνολο 
των ςυμβόλων που χρθςιμοποιοφμε δθμιοφργθςε τον κϊδικα ASCII. φμφωνα 
με τον κϊδικα ASCII 256 διαφορετικοί χαρακτιρεσ (λατινικά γράμματα, 
κεφαλαία και μικρά, ελλθνικά γράμματα, κεφαλαία και μικρά, ψθφία, ςθμεία 
ςτίξθσ, αρικμθτικοί τελεςτζσ κ.λπ.) 
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Σμιμα του κϊδικα ASCII που κωδικοποιεί τα κεφαλαία γράμματα του λατινικοφ 
αλφαβιτου ςε ςυνδυαςμοφσ 0 και 1. 

Χαρακτιρ
ασ 

υμβολις
μόσ 

Χαρακτιρ
ασ 

υμβολις
μόσ 

Χαρακτιρ
ασ 

υμβολις
μόσ 

Χαρακτιρ
ασ 

υμβολις
μόσ 

A 01000001 H 01001000 O 01001111 V 01010110 

B 01000010 I 01001001 P 01010000 W 01010111 

C 01000011 J 01001010 Q 01010001 X 01011000 

D 01000100 K 01001011 R 01010010 Y 01011001 

E 01000101 L 01001100 S 01010011 Z 01011010 

F 01000110 M 01001101 T 01010100   

G 01000111 N 01001110 U 01010101 
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Πϊσ μποροφμε να αποκθκεφςουμε ςτον υπολογιςτι μια απλι αςπρόμαυρθ εικόνα. 
Όπωσ παρουςιάςτθκε και ςτο Κεφάλαιο 3 τθσ Α' Γυμναςίου, μία εικόνα ςτον 
υπολογιςτι χωρίηεται ςε εικονοςτοιχεία (pixel). Ζνα εικονοςτοιχείο ςε μια 
αςπρόμαυρθ εικόνα αποτελείται από μία ορκογϊνια περιοχι λευκοφ ι μαφρου 
χρϊματοσ. Αν τισ λευκζσ περιοχζσ τισ αναπαραςτιςουμε με το 0 και τισ μαφρεσ με 1, 
τότε ζχουμε μια αντιςτοίχθςθ όπωσ φαίνεται ςτθν Εικόνα. 
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Η ψηυιακή εικόνα είναι ένα πλέγμα από οριζόντια και κάθετα 

εικονοστοιχεία (pixels). 

800 pixels x 600 pixels 
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Τι επιλζγουμε αναλογικό ι ψθφιακό; 

Ο τρόποσ που αντιλαμβανόμαςτε τα πράγματα γφρω μασ είναι αναλογικόσ. 

 

Αν μετατρζψουμε ζναν πίνακα ηωγραφικισ ςε ψθφιακι μορφι 
(ψθφιοποίθςθ), τότε τον χωρίηουμε ςε μικρά ορκογϊνια τμιματα, κακζνα 
από τα οποία ζχει ζνα μόνο χρϊμα. Με τθν ψθφιοποίθςθ, όμωσ, 
υποβακμίηεται θ ποιότθτα τθσ εικόνασ 

 

Οι φωτογραφίεσ από μια αναλογικι φωτογραφικι μθχανι με φιλμ, ζχουν 
ςτθν πραγματικότθτα καλφτερθ ποιότθτα από τισ ψθφιακζσ φωτογραφίεσ. 
Βζβαια με τθν εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ θ διαφορά ποιότθτασ δεν είναι πλζον 
ευδιάκριτθ.  
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Θ ψθφιακι αναπαράςταςθ, όμωσ, ζχει το μεγάλο πλεονζκτθμα να μζνει 
αναλλοίωτθ ςτο πζραςμα του χρόνου και θ ποιότθτά τθσ να είναι ςτακερι. 

• ςε ζνα δίςκο βινυλίου μποροφμε να παρατθριςουμε μετά από ςυχνι 
χριςθ αλλοίωςθ ςτον ιχο 

• τα αρνθτικά ενόσ φωτογραφικοφ φιλμ με τθν πάροδο του χρόνου είναι 
πικανό να αλλοιϊνονται 

 

Ο ςθμερινόσ κόςμοσ δίνει μεγάλθ ςθμαςία ςτθν ευκολία τθσ μετάδοςθσ των 
δεδομζνων και τθσ διατιρθςισ τουσ ςε αναλλοίωτθ μορφι. Μπορεί λοιπόν 
να χαρακτθριςτεί ωσ «ψθφιακόσ», αφοφ χρθςιμοποιεί τεχνολογίεσ που 
μετατρζπουν τα αναλογικά δεδομζνα ςε ψθφιακι μορφι. Όςο, όμωσ, και να 
προοδεφςει θ τεχνολογία, το ψθφιακό αντίγραφο ενόσ πίνακα ηωγραφικισ δε 
μασ ςυγκινεί το ίδιο με το αυκεντικό ζργο τζχνθσ.  
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Ερωτιςεισ 

1. Γιατί χρθςιμοποιοφμε το δυαδικό ςφςτθμα (0, 1) ςτον Θ/Τ και όχι το δεκαδικό; 
2. Πόςουσ χαρακτιρεσ χωράει ζνασ ςκλθρόσ δίςκοσ 500GB; 
3. ε ποια μορφι ειςάγονται οι χαρακτιρεσ, όταν πλθκτρολογοφμε ζνα κείμενο; 
4. Σι είναι ο κϊδικασ ASCII; 
5. Ποια πλεονεκτιματα και ποια μειονεκτιματα ζχουμε, αν αποκθκεφςουμε ζνα 
τραγοφδι ςε ψθφιακι μορφι; 
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Μονάδες Πολλαπλαζίων ηου Byte 
 

1 KiloByte ή KB ισούται με 210 =1024 Byte ~1.000 Byte 

1 MegaByte ή MB ισούται με 220 =1024 KB ~1.000 KB  

1 GigaByte ή GB ισούται με 230 =1024 MB ~1.000 MB  

1 TeraByte ή TB ισούται με 240 =1024 GB ~1.000 GB 

1 Byte = 8 bit 


