ΚΕΦ. 1ο : Ψηφιακός κόσμος
Αναλογικός (Analogue): Μηα ζπζθεπή ή έλα ζύζηεκα ηνπ νπνίνπ νη ηηκέο αιιάδνπλ κε ζπλερή
ηξόπν.
Ψηθιακός (Digital): Μηα ζπζθεπή ή έλα ζύζηεκα πνπ παίξλεη ηηκέο από έλα νκάδα ζπγθεθξηκέλσλ
ηηκώλ.
Υπολογιζηής – Ψηθιακή ζσζκεσή: Ο ππνινγηζηήο είλαη κηα ζπζθεπή πνπ δνπιεύεη κε ξεύκα θαη
κπνξεί λα αλαγλσξίζεη δύν κόλν θαηαζηάζεηο: ηελ απνπζία ξεύκαηνο (ην ζπκβνιίδνπκε κε 0)
θαη ηελ παξνπζία ξεύκαηνο (ηε ζπκβνιίδνπκε κε 1). Έηζη, όπνηα κνξθή δεδνκέλσλ
επεμεξγαζηεί ή απνζεθεύζεη, ην θάλεη κε ην ζύζηεκα ησλ δύν απηώλ θαηαζηάζεσλ ζηα
θπθιώκαηά ηνπ. Τν ζύζηεκά ηνπ νλνκάδεηαη δσαδικό θαη πεξηιακβάλεη κόλν ηα ςεθία
0 θαη 1 (δσαδικά υηθία – bit). Έηζη, ν ππνινγηζηήο είλαη κία υηθιακή ζσζκεσή.
Δσαδικό υηθίο (binary digit - bit): Παίξλεη ηηο ηηκέο 0 θαη 1 θαη είλαη ε βαζηθή κνλάδα πιεξνθνξίαο
ησλ ππνινγηζηώλ. Τα δπαδηθά ςεθία ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ παξάζηαζε όισλ ησλ
κνξθώλ δεδνκέλσλ ζηνλ ππνινγηζηή: αξηζκνί, ραξαθηήξεο, εηθόλεο, εηθόλεο, ήρνη θιπ. Ό,ηη
βιέπνπκε ζηνλ ππνινγηζηή ή αθνύκε από απηόλ ή ό,ηη επεμεξγαδόκαζηε κε απηόλ είλαη
απνηέιεζκα ησλ θαηάιιεισλ ζπλδπαζκώλ 0 θαη 1.
Δσαδικό ζύζηημα ζηον Η/Υ και ότι δεκαδικό: Με ην δπαδηθό ζύζηεκα ν ππνινγηζηήο πξέπεη λα
αλαγλσξίζεη δύν δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο, ελώ κε ην δεθαδηθό ζύζηεκα ζα έπξεπε λα
αλαγλσξίζεη δέθα δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο κέζα ζηα θπθιώκαηά ηνπ. Γειαδή, ζην
δεθαδηθό ζύζηεκα, δεδνκέλνπ ηνπ όηη ν ππνινγηζηήο δνπιεύεη κε ξεύκα, ζα έπξεπε λα
αλαγλσξίζεη 10 δηαθνξεηηθέο ηηκέο ζηελ ηάζε ηνπ ξεύκαηνο. Έλα ηέηνην ζύζηεκα ζα ήηαλ
αξθεηά πεξίπινθν θαη ζα θαζπζηεξνύζε ηελ εμέιημε ησλ ππνινγηζηώλ γηα πνιιά ρξόληα.
Κώδικας ASCII: Δίλαη έλα ζύζηεκα θσδηθνπνίεζεο ραξαθηήξσλ. Σηνλ θώδηθα ASCII 256 (28)
δηαθνξεηηθνί ραξαθηήξεο (ιαηηληθά γξάκκαηα, θεθαιαία-κηθξά, ειιεληθά γξάκκαηα,
θεθαιαία-κηθξά, ςεθία, ζεκεία ζηίμεο, αξηζκεηηθνί ηειεζηέο θιπ.) θσδηθνπνηνύληαη όκνηα
ζηνπο ππνινγηζηέο αληηζηνηρίδνληαο έλα κνλαδηθό ζπλδπαζκό νθηώ δπαδηθώλ ςεθίσλ (8 bit)
ζε θάζε ραξαθηήξα. Δπεηδή όκσο, ππήξραλ πξνβιήκαηα κε ηηο δηαθνξεηηθέο θσδηθνπνηήζεηο
ζηηο δηάθνξεο ρώξεο, δεκηνπξγήζεθε ν θώδηθαο UNICODE, ν νπνίνο πεξηέρεη 65.536 (216)
ραξαθηήξεο. Τν πιήζνο απηό αξθεί γηα λα ζπκπεξηιάβεη όινπο ηνπο ραξαθηήξεο ησλ
γισζζώλ, π.ρ. ειιεληθά, αξαβηθά, θηλέδηθα, θνξεάηηθα θιπ.
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Byte (μπάιη): Τν byte αληηζηνηρεί ζην μέγεθος ενός ταρακηήρα θαη ηζνύηαη κε 8 bit (1 Byte = 8 bit).
Δίλαη ε μονάδα μέηρηζης ηης τφρηηικόηηηας ησλ απνζεθεπηηθώλ κέζσλ θαη ηεο κλήκεο
ηνπ ππνινγηζηή θαη έρεη ηα παξαθάησ πολλαπλάζια:
1 KB (KiloByte)

= 1024 Byte

1 MB (MegaByte) =

1024 KB

1 GB (GigaByte)

=

1024 MB

1 TB (TeraByte)

=

1024 GB

Πλεονεκηήμαηα και μειονεκηήμαηα αν αποθηκεύζοσμε ένα ηραγούδι ζε υηθιακή μορθή:
Πλεονεκηήμαηα:
1. Η αλαπαξαγσγή ελόο ηξαγνπδηνύ ζε ςεθηαθή κνξθή γίλεηαη πάληα ζηελ ίδηα πνηόηεηα
πνπ έρεη απνζεθεπηεί αλεμάξηεηα από ην πόηε απνζεθεύηεθε αιιά θαη από ην πόζεο
θνξέο ην έρνπκε αθνύζεη.
2. Η δεκηνπξγία αληηγξάθσλ είλαη πνιύ πην νηθνλνκηθή.
3. Η δεκηνπξγία αληηγξάθσλ αζθαιείαο γίλεηαη κε πνιύ εύθνιν ηξόπν.
4. Τα κέζα απνζήθεπζεο έρνπλ πνιύ κηθξό όγθν.
5. Η εγγξαθή ελόο ηξαγνπδηνύ ζε ςεθηαθή κνξθή είλαη πνιύ πην εύθνιε θαη έρνπκε
πνιιέο δπλαηόηεηεο γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ ηξαγνπδηνύ.
6. Δύθνιε ε απνζηνιή ελόο ηξαγνπδηνύ κέζσ ηνπ Γηαδηθηύνπ.
Μειονεκηήμαηα:
Με ηελ απνζήθεπζε ελόο ηξαγνπδηνύ ζε ςεθηαθή κνξθή έρνπκε απώιεηεο δεδνκέλσλ
όζνλ αθνξά ηνλ αξρηθό ήρν. Γειαδή, έρνπκε απώιεηα ζηελ πνηόηεηα ηνπ ήρνπ.

ΕΡΩΣΗΕΙ:
1. Γηαηί ρξεζηκνπνηνύκε ην δπαδηθό ζύζηεκα (0,1) ζηνλ Η/Υ θαη όρη ην δεθαδηθό;
2. Πόζνπο ραξαθηήξεο ρσξάεη έλαο ζθιεξόο δίζθνο 500 GB;
3. Σε πνηα κνξθή εηζάγνληαη νη ραξαθηήξεο, όηαλ πιεθηξνινγνύκε έλα θείκελν;
4. Τη είλαη ν θώδηθαο ASCII;
5. Πνηα πιενλεθηήκαηα θαη πνηα κεηνλεθηήκαηα έρνπκε, αλ απνζεθεύζνπκε έλα ηξαγνύδη ζε
ςεθηαθή κνξθή;
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ΑΚΗΕΙ:
1. Βξείηε από ηνλ πίλαθα ASCII (πίλαθαο 1.2. ζηε ζει. 107 ηνπ βηβιίνπ ζαο) πώο κπνξεί λα
αλαπαξαζηαζεί ε αγγιηθή ιέμε SCHOOL ζηνλ ππνινγηζηή από ηα δπαδηθά ςεθία 0 θαη 1.
2. Φξεζηκνπνηήζηε ηνλ θώδηθα ASCII θαη βξείηε πνηα είλαη ε δηαθνξά ζηε δπαδηθή αλαπαξάζηαζε ελόο θεθαιαίνπ ιαηηληθνύ γξάκκαηνο (π.ρ. Α) θαη ηνπ αληίζηνηρνπ πεδνύ (π.ρ. a).
3. Φξεζηκνπνηήζηε ηνλ θώδηθα ASCII γηα λα γξάςεηε ην Όλνκα θαη ην Δπίζεηό ζαο ζηα Αγγιηθά,
κε θεθαιαίν κόλν ην πξώην γξάκκα θαη ηα ππόινηπα πεδά, ζην δπαδηθό ζύζηεκα.
Φξεζηκνπνηήζηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα.
Γράμμα

Δσαδική αναπαράζηαζη για ηο γράμμα

4. Αο ππνζέζνπκε όηη κία εγθπθινπαίδεηα έρεη 10 ηόκνπο, θάζε ηόκνο έρεη 200 ζειίδεο θαη θάζε
ζειίδα 2000 ραξαθηήξεο. Πόζα πεξίπνπ Byte ζα θαηαιακβάλεη ε εγθπθινπαίδεηα ζε έλα
ζθιεξό δίζθν, αλ ηελ εθδώζνπκε ζε ςεθηαθή κνξθή;
Σημείφζη: Αθνινπζεί απόζπαζκα ηνπ πίλαθα ASCII ζηελ επόκελε ζειίδα, γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ
αζθήζεσλ.
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Πίνακας ASCII
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