
Eloαγωγη

Στη oιjγxρoνη καΘημερlv4 ζω4, βρioκεται κανεig αντιμ€τιυττoq, 6λo και ουyν6τερα με α-
κo6oματα και εικ6νεq, ττoυ αφ0ρo6ν τεyνoλoγiεq πληρoφoρlκξs Και τIq, εφαρμoγ€q
τoυζ.

Στo κεφdλαιo αυτ6 Θα αοyoληΘo6με με μlα clειρd' αlτ6 ειoαγα-ιγικ€q, €ννoιεs oxετlκ6 μειq τεyνoλoγftq ττληρoφoρικξ9, oι oπoiεq κρiνoνται απαραiτητεq γΠ την αττ6κfηoη μiαq
oφαlρικξ9 dlτoι'pηS Υια τoυq υττoλoγιoτ€q.

1.1 Mlα Πρ(Ι)τη Παρouσfαoη
Ε(vαl γεγov65 αδιαφlλovfκητo 6τr η o'ημερlvη ανΘρc6τrιvη κolνιοviα, τoυλξloτov oτo λε-
γd,μενo ανετrτυγμdνo κ6oμo, εivαr τ6oo τroλιj dνταoηg τrληρoφoρlcδv, doo δεν ηταν πo-
τd. Παρd}ιληλα με τη μαζrκη τrαραyrογη υλlκι6v αγαθι6v, τιαρατηρεiταr καl μαζrκη τrα-
ρη,(Dγη ττληρoφoριιbv εκ To)ν τrραyμdτcυν απαραiτηταlv για την υτrooτηρrξη τωv ση-
μερ ιvcδν ρυθμc6ν ανdτrτυξη5 τιοv αvΘρr'riτrlvιυν δραατη ρl oτητcυv.

Mεγ6Θη TΓoυ αφορoιjv οε υτroδoμd5 Πληρoφoρικη5 6τrιυ9 γlα τrαρdδεlγμα αυνδdoεlg
oτo δlαδ(κτυo ανd τrληθυoμ6 κατoΓκιυv, φιγoυρdρoυν πλdον δiτrλα οε κλαolκd μεγdΘη
γlα τηv τrερlγραφη τη5 γενrκη5 κατdoταoη5 Tηs olKοvoμiα5 τιυv 1ιυριilν. εvri oε τrdρα
τroλλd5 ανθρc6τrrνε5 δραoτηρι6τηTε5/ ol εφαρμoγd5 τη5 τrληρoφορlκηg Θεωρoιivται
πλdov α1εδ6ν αυτoν6ητε5.

ΣτI5 ο6γ1ρονε9 εττι11ειρξσεrs η Χρηση τcον υτroλoγloτ<iν καl τιυν δlκτιjιυv καλ6τrτεr dνα
μεγdλo ε6ρo5 δραοτηρroτητιυν, 6τrιο9 η Tηρηση αρ1εΙιυv, η κdλυψη αναγκιliv μηχανoρ-
γdvιυαηg, η dκδooη Kαι Trαρακoλo6Θηοη τrαρασTατlKc6v, o αυτoματloμ65 Tων υπηρε-
orcδν γραφεioυ, κdΘε εiδoυ5 ετrlκotvιυviα με ToυS τrελdτεs τoυg δημ6οloυ5 oργανιoμoιig
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Kαl τlS τρdτrεζε5, η ψηφrακη διαφ(μιoη, τo ηλεκτρovικ6 εμτrdριo κ.o.K, ετrlφdρovτα5
δραoτrκd5 αλλαγd5 οτηv oργdvωση Kαι λειτoυργiα τoυ5. Ακdμα Kαι στlS μrκρdg εταlρiε5
καl γραφεiα η εiooδo5 τη5 τrληρoφoρικηg τoυλξloτov ιυ5 €vα oημαντlκ6 βαΘμ6 εi'ναl
τrλdoν γεγoν65.

oι δημ6oιoι oργαvιoμoi, μdoιrl τη5 oημαντικη5 ανdτrτυξη5 τroυ τrαρατηρεiταl τα Tε-
λευτα(α 1ρ6vια στα δi'KTυα υτroλoγloτcbν Καl σTιs υτrηρεαiε5 ααφαλoι15 μετdδooη5 δε-
δoμdνων, d1oυv αρ1Γoεl να Trρoσφdρoυν μdοcυ Δlαδrκτ6oυ τroλλ€5 ατ16 τlg υτrηρεoiε5
τoυ5, εξoικovoμιilvτα5 κατ' αυτ6ν τov τρ6τro 1ρ6vo, Xρημα καt ταλαlτrιυρiα για τoυ5
τroλiτε5. 'Hδη καl oτη 1ι6ρα μα5, μτroρεi κανεΓ5 να υτroβdλει μdαιυ Δlαδtκτ6oυ δηλcδ-
αει5 ΦΠΑ, δηλι6oε15 ειooδηματo5, να κdνει η,oρd ενoημιυv ΙΚΑ, να διαxειρlατε( τραπε-
ζrκoιig λoγαρlαoμoιi5 ατ16 To σTriTl τoυ η ατ16 oπoloδητroτε oημεio TηS γηs d1εl δυνα_
τdτητα τrρ6οβαoη5 oτo Δrαδiκτυo.

Στoυ5 ετrπτημoνιΚoιiq καr τε1νικoι19 τoμεi5 τη5 oιiγxρoνη5 κolνcoν(α5 οt καταoτdoει5
τroυ d1oυν διαμoρφιυΘεi εiναl lδιαiτερα απαlτητtκdg. Σημερα oι ετrroτημovεS σε τrερlo-

xd5 6τrιυ9 η αερoδυvαμlKη, η γεvετlκη μη1ανlκη, η φυolκη oιυματlδiιυv, oι μoντελoτrolη-
oεrg φυolκriν φαtvoμdνιllv, η τε1νητη νoημoo6νη κ.λπ, μτroρo6ν vα Θ6ooυv ερcoτημα-
τα, η ατrdvτηση τ(υν oτroΙcυv ατιαlτεi ετrεξεργαoiα τερdσTlωv τroαoτητων δεδoμ€vων
καt εκτdλεoη TρlσεKαToμμυρicυν τrρdξειυν. Ετrioηg, oτην καΘημερlνη ερευνητικη τrρα-
κτlκη ol τε1νoλoγΙεg τrληρoφoρlκη5 €1oυv oημαvτrκ6 ρ6λo oτη ου}λoγη και εττεξεpγα-
oiα κ6Θε εδoυ5 σTolΧεi'Cυv.

Πdρα ατ16 τα τrαρατrdνω γlα τα oτroΓα o καθdvα5 μα5 κdτl d1εr δει ( ακoιioει, δεν Θα
τrρdτrεl vα τrαραβλdTrεTαl To γεγoν65 6τl, oτηv καθημερlvη μαs ζωη κατακλυζ6μαoτε
κυρroλεκτlκd ατrd εφαρμoγdg τεxνoλoγlι6ν τrληρoφoρrκη9, μdoα ατ16 κdθε εδoυ5 μt-
κρooυακευ€q, καl αυτoμαTroμo65. Ψηφιακη και κlνητη τηλεφιυviα, "dξυτrνε5" olκtακd5
αυoκευdg, αυToματlσμoΓ oτα κdΘε εΓδoυ5 o1ηματα, κ.λτr., d1oυν oτη βdoη τoυs Tελγo-
λoγiεg τrληρoφoρlκη5.

ol τεxvoλoγiε5 τrληρoφoρlκη5 f1ουv μτιεl λotτr6ν γlα Tα καλd ατην καθημερlνη ζιυη και
δεν Θα ηταν υτrερβoλη o lα1υριoμ65 dτl, η oημερrν( κotνωνiα, ατo λεγ6μενo αvατrτυγ-

μdνo κ6oμo, θα κατ€ρρεε xιορi5 τη o6γ1ρovη τrληρoφoρrκη υπoαrηριξη τoυλξιoτoι,
στη σημεριν( dκταoη.

Σε μια τrρc6τη τrρoαdψroη, 11 dτroψη τroυ d1εr καvεig γlα τηv Πληρoφoρικη γενlκ6τερα,
τroικλει ανdλoγα με τo βαΘμ6 εξolκεi<υor]5 τoυ.

Γtα τoυ5 εrδlκoιj5 εiναι ατrλd η δoυλειd τoυs, Tην oTroiα κατd καν6vα βρioκoυv ενδrα-

φdρoυoα αλλd καl oυxvd με μεγdλεg δ6oε15 &γxoυ5, κυρiιυ5 ετrειδη τo τoπi'o μεταβdλ-
λεταl με ρυΘμoιi5 1ιυρi5 πρoηγo6μεvo.

Τα διotκητικd οτελd1η βλ€τroυv την τrληρoφoρIKη, ωS κdτι τroυ γενrκd αυξdνεl την τrα-

ραγιυγlκ6τηTα Kαι την ταxιjτητα ληψη5 ατroτελεoματrκ<υv ατroφdoειοv. Αυτd, μdoιo
τε1νoλoγrriv 6τrιο5 o αυτoματlσμ65 γραφεioυ Kαl To Δtαδfκτυo αλλd και γενlκ6τερα μd-
σω τηs τrρ6oβαoη5 oε μεγdλoυg 6γκoυ5 σTolχεicDv/ ατrd τα oτroiα αvτλo6vταl τrληρo-

φoρiε5 με αxετικd μlκρη τrρoo'τrdΘεlα καl 1ρ6vo. Mε βdo'η τl5 τrληρoφoρiε5 αυτd5,

μτroρoιiν να εξεταoτoιiv γρηγoρα καr με ακρΓβεlα εvαλλακτlκdg λιiαεl5. ol εργαoiε5 αιl_
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τd5 1ιυρi5 Tη Χρηση τrληρoφoρικc6ν ουoτημdτωv κooτiζoυv τroλ6 καt oυxvd εiναr ανd-

φlKτεs.

Γlα τoυ5 dμεooυ5 1ρηoτε5 oυoτημdτιυν τrληρoφoρlκ4S, Π τrληρoφoρrκη εivαι κdτt τrου
κdνεl γενIκd τηv εργασΙακη 1ιυ4 ευκoλdτερη, τrlo τrαραYωγlκη καl ioιυ5 καl τrlo εvδlα-
φdρoυoα αλλd και τrεριoo6τερo εντατικη.

Γlα τov dνΘρcυτro τroυ δεv 61εl δoυλdψεl dαταl Kαι ωs ΧρησTηs με κdτroIoν υτroλoγιoτη,

η Πληρoφoρικη εΓναr Ιοcυ5 κdτr τo μαγlκ6 καl μυoτηρlri:δε5, τroυ φαΓvεται vα μπoρεΓνα
κdvεt τα τrdvτα μεlι6νoντα5 τι5 Θioεr5 εργααΙα5.

1.2 Συoτηματα HλεκτρovlKωv Ynoλoγlστωv
Αν και Θα ααxoληΘoιjμε αε 6κταoη με τl5 δrdφoρε5 dνvolε5 ττoυ αxετfζoνTαl με τoυg H-
λεκτρovικoιj5 Yτroλoγιoτds (H/Y) oτη ουvd1εια τoυ βlβλ(oυ, κρivεται οκ6τrrμη μlα τrρc6-
τη βαorκη 1νιoρlμiα ατo αημεio αυτ6.

Mια τrρc6τη τrρoα6ψιαη μιυρlμ(α5 με τα oυoτηματα H/Y, Θα (ταv vα δει κανεi5 ατrd τI

γενικd απoτελoιjνταl Kαι TroJs 1oνδρικd δoυλε6oυν.

Αv Θεωρηooυμε τo παρdδειγμα κατd τo oτrofo ζητεiταl ατrd κdτrotov να τroλλατrλαοld-
αεl διjo αρrΘμoιig και τrαρdλληλα vα τrεριγρdψεl με λετrτoμ€ρεια τα oτdδια μioιυ τιυv
oτroicοv dφταoε οτo απoτiλεoμα, γεvlκd Θα ληφΘεΓ μια ατιdντηoη τoυ τιiπoυ:

α) ειoαγοlγιi (αloΘξoει5) Kq αTroμνημ6νευoη τη5 εντoλη5 ''πoλλαπλαoiαoε''

β) ειoαγιυγιi Κq ατroμvημ6νευoη τoυ τrρc6τoυ αρrΘμo6

γ) ειoαγe'ryιi Καl αττoμvηι'6vευoη τoυ δε6τερoυ αρlΘμo6

6) εκτελεoη τη5 τrρdξη5 τoυ τroλλατrλαolαoμοιi Καl α1τ0μνημ6νευoη τoυ αττoτελ6oμα-

ε) εξαΥaryi (με μoρφη oμrλiα5 4 εγγρoφηs oε xαρτi γlα Trlo μ6νrμη ατroΘηκευoη, κ.λτr.)
τoυ απoτελiσμαToS.

ΕξετdζovταS Tα τrαραTrdvιο oτdδrα Trto αφηρημ€να, καταληγεl κανεi5 6τl γlα να γΓνει
μrα τrρdξη, 1ρειdζoνται καt αρκoιjν τα ακ6λoυΘα:

1. Μια μνιjμη oτην oτroiα Θα ατroμvημovεJoνταl πρooo:ρlνd καl γρ(γoρα ol εwoλi5, τα
δεδoμdνα τroυ δiνoνταI, αυτd τroυ Χρησlμoτroto6vταI ενδιdμεoα, καΘ165 Kαl Tα ατro-
τελioματα μdxρι να γραφo6ν κdπoυ τrIo μ6vlμα.

2. Mrα μoνd6α εττεξεργαoΙαs η oπoiα Θα κdνεl τr5 πρdξεl5.
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3. Kdτrolε5 συσΚευ€.ζ εισ6δ0υ Κα εξ660υ γlα τηv εfooδo Kαl τηv dξoδo ταlν δεδoμ6νιοv

ανΤi'σTotΧα/ μdσω των oπorωv Θα μεταφdρovται τα δεδoμdvα αε κατdλληλη μoρφη α-

T16 Kαl πρoS Toν dξω κdoμo.

4. Κdτroια αυoκευιi μoνιμ6τερηs αττoΘιiκευoηq δεδoμdvιυν, cboτε αυτd να εfναl δrαΘi-
σlμα αν 1ρεrαoτo6ν oτo μdλλov.

ElΣoΔoΣ

H κfiooικn σUσKεUn
εισoδou σε εvαv

υΠonoYιστrt εrvα τa
nflnιαρofloYιo.

MNΗMH

H κaριo μvnμn αα
σa|ρφovα σuστiματα
UΠonoYιστωv, υnoΠoΙ-

oawαι σε onoKnnρωμε-
vα KUΚn6ματα nμιαYω-

Y6v rchipil.

EΠEΞΕPΓAΣιΑ

oι κεwρικ€ζ μovαδεζ
εΠεξερ|/ασiαζ στoUζ
σaΨφovouζ UΠonoYι-

στεc, υ n o ι7 o Io awαι ε π i''

σnζ σε onoΚnnρωμεvα
KυΚn6ματα nμιαYωYd)v

rchip9.

ΕΞoΔoΣ

H ΚnoσιΚrt σUσΚεUn
εξoδoυ σε εvαv
UΠonoYιστn εivαι

n oΘ6vn-

Σx. 1.'1. 8ασιΚ6 μowξfro εΠεξερYασΓαζ

Md1ρι εδ<6 6μ<ο5 o'Iγoυρα d1oυv ξε1αoτεi και διjo βααrκd oτoι1εiα: Τo τrρc6τo εiναl τo

γεγoν65 6τι για να γΓνει μlα τrρdξη, τrρdτrεr να ξ6ρεl κανεi5 πωq να τηv κdνεt, 1ρειdζο_
νταl δηλαδη ετrlτrλdov KαΙ ol ατΓαραi'TητεS 'γνιδoει5, για τo πUJζ Θα yiνει βημα-β4μα η

τrρdξη. Τo δε6τερo εiναl κdτl ακdμα τrιo καλd κρυμμdνo, μlα Kαl αυνtατd γνc6oεl5 τroυ

τoυ τ6τroυ ''πιιq γρdφεται €ναq αριΘμ6q'' οτo 1αρτi.
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Εργαoiε5 τoυ εδoυ5 αυτo6 θειυρo6vταr τ6αo ρoυτiνα5 η αvτανακλαατrκdg, rioτε να

μην τoυs δiνεl καvεi5 τηv τrαραμlKρξ οημααiα. Aν τo καλooκεφτεi κdτrοlog 6μιυ5, θα α-

ντlληφΘε( τ16oo ατrαραfτητεg εiναl.

Σxηματικd τα τrαρατrdvω φαi'νoνταl στo αρΙσTερ6 τμημα τoυ αx(ματog 1.1, τo oπoio
δεf1νεr τr<υg 1oνδρlκd κdνει 6να5 dνΘριοτros μlα Trρdξη. 'loιυ5 αυτ6 τo αvθρr6τrιvo μo-
ντdλo (1.1 .α), να υτrηρξε η βdoη τroυ oδηγηοε τoυs θεμελrιυτd5 τη5 υλoπoiησηS Tων

oυoτημdτωv Η/Y oτηv ετrlν6ηoη μrα5 τrαρ6μolα5 δoμη5 γlα τoν Η7Y.

Σx.1.2. ΓεvιΚ6 διdYραμμα βασιK6v τμnμdτωv τoυ υfiικoa τoU σUστnματoζ H/Υ

'Ενα oιjοτημα υτroλoγιατη ατroτελεiται αε φυorκ6 ετrΓτrεδo ατ16:

α) Mια μνημη εντ65 τη5 oπoiα5 απoΘηκειjoνται κdΘε εδoυ5 δεδoμiνα αρ1lκd, ενδldμε-

οα, τελικd. Στην κ6ρια η κεwρικιi μνιiμη απoΘηκε6ovταl, ετrioη5, καl τα τrρoγρdμμα-

Tα τroυ ελi11oυv τη λεlτoυργΓα τoυ υπoλoγrατη. Τα τrρoγρdμματα στην oυoΓα περl€_

Χoυv σε μoρφη ατrλιoν εντoλιilν, τη 'γνrioη τoυ TrωS ακριβιi5, δηλ. ακoλoυΘιoντα5
τroια ακρlβc69 διαδικαoiα Θα γiνεl τo εκdoτoτε ετrlΘυμητ6 dργo, εiτε αυτ6 παρατrd-

μτΙεl στo πιυ5 Θα ε1γραφεi dνα5 1αρακτηρα5 oτo 1αρτi oτoν εκτυτrιoτη (βαoικd πρo_

γρdμματα τoυ υτroλoγloτη, 6πιυ5 Θα εξετdooυμε σTη oυvi1εlα δηλ. τrρoγρdμματα
λειτoυργικoι1 Συoτηματo5)' εiτε oτo τrιυ5 Θα υτroλoγιoτεi η τρo1ld εν65 διαoτημo-
τλoioυ (πρoγρdμματα εφαρμoγriv).

β) Mια Κεwρικη Moνd,δα Εττεξεργαoiαq, (KΜΕ - CΡtJ, CentraΙ Processing Unlt). Στη μoνd_
δα αυτη τrεριd1ovταl τα κυκλcδματα TηS μoνdδα5 ελd11oυ, τα oπoiα εiναr με τiτolo
τρdτro KαTασKευασμdvα, cilατε να εξαoφαλζoυν τηv αυτ6ματη oεlριακη ετrεξεργα-

σiα Tων εντoλc6ν τoυ τrρoγρdμματos πoυ εiναl ατroΘηκευμ6νεs στη μνημη. 
',Ετoι, μ6-

λI5 εκτελεoτεΙ μια εντoλ4, oτη oυνdxεlα oειρlακd, εκτελεiταl η ετ16μενη. Στην KMΕ

τrερld1oνται ετrioη5 KαΙ τα κυκλc6ματα τη5 λεγ6μενη5 AριΘμητικιiq, και Λoγικιiq, Mo-
νdδα9 (Arithmetic Logic Ι.Jnit, ALL))' η oTrorα εKτελεΓ τι5 τrρdξεl5 o6μφιυνα με τlS εvτo-

λd5 τoυ προγρdμματo5.

γ) Μovdδεs εισ660υ l εξ6δoυ, η λεlτoυργΓα τoJν oπorωv αφoρd oτη λξψη δεδoμdναlν

απ6 τoν dξ<υ κdαμo KαI Tην ατ16δooη τrληρoφoρIc6ν στoν dvΘριoτrο. oι τυτrικi5 αυ-

oκευd5 εισ6δoυ oημερα εiναt τo πληκτρoλ6yιo Καl τo lτoντiκι, εv<6,6ooν αφoρd τl5

συσKευεs εξ6δoυ ol oυνηΘιoμfνε5 oυοκευd5 εivαl η oΘ6νη και o εΚTυπωτηζ.

δ) BoηΘητικιi ηττεριφερειακ4 μν4μη, η oπoΓα ΧρησΙμoτroιεiταr γlα μ6νlμη απoΘηκευoη
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μεγdλoυ oυνηΘω5 6γκoυ δεδoμdνωv καl πληρoφoριc6ν. H τrlo δrαδεδoμdvη καl σημα_
ντικ( oυoκευη τoυ εδoυ5 oημερα εiναl ol δrdφoρε5 μoρφds δioκωv.

Τα τrαρατrdνω βαolκd oτoι1εiα ετrtκoινcυvoιjv μεταξ6 τoυs με ειδικd κυκλι6ματα Kαl
Υραμμds (αγιυγoι-i5) τα oTroi'α oνoμdζoνται αρτηρiε9 (buses).

Eivα1 xρηοιμιi.v.α.οημειιbοουμe εδιi, dτι .τb πιο. παvω μoyrελο,υπoλoγιοη εivαι ψω-

5ο ωq,?4g!1,no'η^y:',u*'n,n'i πρoξ iιμηv τοU βασικοU 
'ξπ'εrστη 

,ηξ 
|,,,0,Jο!!n?nΝeimiin'(1903 :]'1957}, αμερκαvoq μαθημαπκdξioυγγρ1κηq κα1αγωηs, συvdβαλλε

Φν.Uλοποηση,τωV,πριilτωv υπολoγιoτΦV:προq τα τ6λη ηqlδεκαεi(αζ ioυ,]a0,,0
Jonh γοn.Neumahn bπιVΦοε'τo,πιo ,παvω]μovifλ',lπηρζιiμεvοζ (oω( iαi,oε]bργααiεξ τωv l/an

, Turing (αμiioμαiοπδηΦ tωV,αλγoρiομδv) και'Νoirυeii Wiener (οεμεlιωη ηξ,κιρερηi*ηd ., ,, , l

Η lδdα φ6λαξη5 Kαl Tα)v εvτολriv ατην κ6ρlα μvημη τroυ εφαρμ6ζεταl οτoυg σημερι-
vo69 υτroλoγιοτdg, τrtoτcilvεταt ατoν Jοhn vοn Νeumann Kαl χαραKτηρ(ζεl τl5 μηxαvd5
αυτ65 ιυ5 ''εyyεγραμμ6'νoυ (αττoΘηκευμ6.νoυ) πρoγρ6μματo9" σε αντlδrαατoλη με 6αε5
τrρoηγηθηκαv xρovικα.

Παρατηρεiταr εδc6 dvα ανdλoγο μεταξιi υπoλoγrατη καt ανΘρriπlvoυ εγκεφdλoυ, αε 6_
τl αφoρd τoυλξrατov την rκαv6τητα vα xεlρiζεταr ο6μβoλα. oτrιυoδητroτε 6μιυ9 o υ-
τroλογroτη9 δεv εfναl ηλεκτρovrκ65 εγκdφαλo5 (6ρo5 τroλιi ετrlκΓvδυνog τroυ υroθετηΘη-
κε ατ16 δrdφoρα ανε6Θυvα δημooιειJματα Toυ TrαρελΘ6ντo9). oι oτrolεoδητroτε oμo16-
τητε5 μεταξιi υτroλoγrοτη και αvΘρcδτrlνoυ εγκεφdλoυ εiναι πολ6 λrγ6τερε5 ατ16 τr5
δlαφoρ€5 τoυ5. o υτroλoγιατη9 ατrλd εΓvαr μlα μηχανη τroλιj γρηγopQ, εξαlρετlκd τro-
λιiτrλoκη, με τερdοτIεg δυvατ6τητεg αποθηκευσrlS, Ιl oπoiα dμιυ5, 6πω5 θα εξεταoτεi
οτη oυνd1εια μτroρε( vα κdvεl μ6νo αυτ6 ττoυ Θα τη9 ττo6με και ακριβιυg με τoν τρ6ττo
πoυ εμεΓg θα καΘoρiαoυμε"

Στo οημεio αυτ6 Θειυρεiταl ατrαρα(τητo να απoσαφηνlστοιiν oρloμdvε5 dνvorε5 βαolκη5
οημαoiα5, τroυ πρoκαλo6ν o6γ1υoη oε 6ooυ5 δεv dxoυν αο1oληθεi με Toυs υτroλογloτd5.

H λdξη υττολoγιcrrηq χρησlμoτroι(Θηκε γlα να ατroδc6αεl oτα ελληvικd τoν αyγλικ6, 6,ρo
comρUter. Αv καt o υτroλoγlατη5 εμφανΓζεταl σTo Χρηστη Toυ να εκτελεΓ καl dλλε5 εργα-
oΓε5 εκτ65 ατι6 υτroλoγroμorj5 (τr.1. να παiζεl μoυαικη, vα 1ειρiζεταl κεΓμεvo κ.λτr.), εοcυ-
τερlκd καl οε τελlκ6 ετriτrεδo ετrεξεργdζεται μ6νo αρrθμo65. o dρo5 "υττoλoγιoτξq", €xει
λoιτr6v ετrrκρατηoεr, oυvoδευ6μενο5 μdλlατα ατ16 τo ετr(Θετo ηλεκτρoνtκ6ζl γlα να Toν
αvτlδrαoτελεl ατrd dλλε5 τrαραMη,6s υτroλογloτlκcδv μηxανι6v τroυ ε(αν τrρoταΘε( oτo
τrαρελΘ6ν η τrρoτεiνoνTαι Ylα τo μdλλov.

o ηλεκτρovlκ69 υτroλoγloτη5 (H/Y) εiναI μια αυτ6ματη μηΧαvη με oρIομdvα Iδlαiτερα
ΧαραKτηρlστικd. Mεγdλη τrρooo1η τrρdτrεl vα δoθεf ατrd τov αvοrγvιioτη οτη λdξη αu-
τ6ματη. 'Εναg υτroλoγloτη5, 6τrιυ5 εiναr γνιυoτ6, μετd την dναρξη τη5 λεlτoυργiα5 τoυ
εργdζεται τrλdoν μ6vog τoυ 1αlρi5 εξcoτερrκd5 ετrεμβdoει5, υτrακo6oνταS Kαl εκτελc6-
vταg αυτ6μαTα μlα αεlρd ατrd εντoλ69 τroυ d1εl ατroΘηκε6oεl. H οεlρd αυτη τcυv εvτo-
λcδv ατroκαλε(ται ττρ6γραμμα Καl η διαδrκαoiα δημιoυργΓα5 τoυ ττPoΥραμματιoμ6g.'Ε-
να οιjoτημα ΗΔ για να κdνει oτIδητroτε μτroρεi να εΓναι 1ρηαιμo, τrρdτrει να oδηγηθεi
ακριβι65 Υlα τo τrω5 θα τo ετrIτιjxεt, τrρ6τrεl δηλαδη να Toυ δc6ooυμε εμεi5 ακρlβεi5 καl
λετrτoμερεi5 εvτoλd5, με d}ιλα λ6γlα να TΓρoγραμματΓooυμε τlg εvdργειεs TΙoυ τιρdτrεt
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Υα γi'voυv. o υτroλoγloτη5 υτrακo6ει τυφλd Kαl με ακρΓβεrα oτι5 εντoλ65 Troυ θα Toυ
δc6ooυμε. Kατd oυνdτrεlα/ αν To TΓρdγραμμα τΓoυ Tov ελfγ1εl σε μΙα oυγκεκρlμdvη σTlγ-
μη, δεν εfναl oιooτ6 oγμΨ<υνα με τl5_τrρoδιη,ραφεS δημιoυργiα5 τoυ, η τα ε.boμεuo.i-
ο6δoυ εivαl λαvθααμdνα, τ6τε o υτroλoγlατη5 θα δcδαεr λdθo5 ατroτελdbματα.

Σ6μφcoνα με Tα τrαρατrdνcυ, εivαι ocooτ6Tερo να μlλdμε για oιjoτημα ηλεκ7ρoνικoιj υ-
ττoλoγoτξ εwoc6ντα9 6τι αυτ6 αυνατroτελεiταl ατ16 ατrτd oτorx.- 6.,.5 ηλεκτρovlκd
κυκλιδματα η ηλεκτρoμη1ανlκd5 ( oτrτικ€5 δIατdξεrg καl πρoγρdμματα. Τυτrlκ6τερα,
ΧρησlμoTroΙoι-iμε τov 6po υλικ6 (hardware) γΙα να αναφερΘoι1με σTιs φυαrκd5 oυvtoτc6-
σεS Toυ oυoτηματo5, δηλ. ατιg ουνroτι6oε5 εκεΓvε5 τoυ υτroλoγloτη ol oτroiε5 εivαι α-
τrτdg, τl5 oτroiε5 μτroρoιiμε να αγγiξoυμε τr.X. Tηv oΘ6νη, τo τrληκτρoλ6γo, τηv Kεvτρl-
κη μoνdδα κ.λτι. Ετriοη5 Χρησlμoπo|oιiμε τoν 6po λoγιoμικ6 (softνvare) γ,o uo'oroφiρ-
θoιjμε oυνoλlκd oτα κdΘε εδoυ5 τrρoγρdμμαTα Tα oτroiα καθoδηγo6v τo oιjoτημα υ-
τrολoγlατη, ciloτε αυτ6 να μαS τrρooφdρεr τo ετrrθυμητ6 κdΘε φoρα εργo. Τo λoγrδμικ6,
δηλ. τα τrρoγρdμμαTα Troυ υτrαγoρε6oυv σToν υτrολoγloτη τl'vα κdνει, δεν εΓvαl 

'κdτl

τroυ μτroρεΓ να δεl κανεΙg dμεoα, αλλd 6τrω5 θα δo6με ατη oυνd1εtα, ατrοθηκειjovται
καl δlατiΘεταt oε αντioτolxα μdoα μ6vlμη5 ατroθηκευoη5 (δioκoυg, cD-RoM κ.λτr.).

Απ6 μ6vo του υλlκ6 η ατ16 μ6vo τoυ τo λoγιoμlκ6, μα5 εΓναr τελεiιυ5 ξρηοτα. 'Ενα5 υ-
τroλoγloτη5 Χωρis τo κατdλληλo γlα Tη λεlτoυργi'α τoυ λoγlαμlκ6 (οιjvoλα'δηλαδη εντo-
λc6ν τroυ ελdy1oυv τη λειτoυργiα τoυ) εiναl κυρroλεκτtκd ξρηoτo5: Θα μτroρo,3oε να
τrαρoμolασTεf με ivα μηΧανημα ανατΤαραγα)γ4s ηxoυ ατ16 CD (CD pΙayer) γlα τo oτro(o
δεv υτrdρ1oυν CD. Πρoφανιig, αν δεν dxεr καvεi5 CD να τrαiξει τ6τ'ε τo μηxαrημo cxuo-
τrαραγιυγη5 η1oυ ατ16 CD δεv εiναt τiτroτα τrερlαα6τερo ατrd dΤroψη λεrτoυργiα5 ατ16
dvα κoυτ(. Ακ6μα καl o πλdoν εξελιγμdνo5 υτroλoγlοτηs Χωρi'S τrρoγρdμματα bεv εivαr
τΙτroτα τrαρατrdvω ατ16 μtα oυ}ιλoγη κoυτlr-6v:

Σι3ατημα υττoλoγιoτξ = υλικ6 + λoγιoμικ6

Τρoφoδoτrivτα5 dναν υτroλoγιoτη με διαφoρετικd τrρoγρdμματα, τoν oδηγoιiμε vα
δtεκτrεραl<ioεr μrα τrληθcδρα δlαφορετlκι6ν λεlτoυργl<6ν. Τo τελευτα(o αυ.6 xαρα*'ηρ,_
oτικ6 ατroτελεiτη βαοlκη δlαφoρd μεταξ6 των αριΘμoμηyαν<Δν (calculators) KαΙ τα)v'υ-
τrολoγroτc6ν. Moλoν6τι ol δlαφ6ριυv ειδ<6ν αρleμoμη1αvd5 μτroρoιiv να ΘειυρηΘoιiν
πρ6γovol τoυ υτroλoγtoτ(, εvτo6τotg, εiναι λdΘo5 να Θεωρoι1με τov υτroλoγloτη'<υ5 μlα
εξαIρετlκd γρηΥoρη αρlθμoμη1ανη. Η εξ6λlξη ατ16 την αρlθμoμηΧανη oτo o6γxρovo η-
λεκτρoνIκ6 υτroλoγloτη δε εiναI μ6νo τroooτlκη αλλd oo, 

'ro,o.io,j.

1.3 Eφoδlαζovταq τov UΠoλoγlστη με lδεεq
Αναφ6ρΘηκε ηδη τrlo τrdvιυ η dννolα τoυ τrρoγρdμματos. 'Ενα τrρ6γραμμα εivαr dvα5 α-
ριΘμ65 oδηγrc6v τrρos T_oν- υτroλoγroτη τrρoκεlμdνoυ να κdvεt κdτι. ol oδηγiε5 αυτd5 ξ ε-
vτoλd5 ουντdοooνταl βdβαlα ατ16 τoν dνΘρωτro καt δivoνταt με κατdλληλo τρ6τro oioν
υτroλoγloτ(. Στη oυν6xεια εκτελoιjνταl ατ16 τov τελευταio με μεγdλη τα16τητα γΙα να
κdνoυν τo €ργo γ|α τo oτroΓo γρdφTηKαν. Λfμε τd,τε 6τl o υτroλoγloτη5 εrcrελεi η''τρ€-
xεl" dνα τrρc5γραμμα.
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Δεν πριΞτrει δε να δlαφιiγει τηS Τrρoσoχ{s μαs, 6τl τo δlo ουμβαivεl και με κdθε εiδoυ5 o6γ-

χρονεs αυτ6ματε5 ηλεκτρovlκ65 μη1ανd5 (απ6 ρoλ6γlα μ€1ρι otκlακd5 oυοκευd5), αφoιi
ατην oυοΙα TrρdKεlTαl γlα υπoλoγιmd5 εlδrκoιi οκoτro6. Σε κdΘε rτερiπτιυoη dvαg επεξεργα_

αrη5 εκτελεi oυvεx<ig dνα εlδlκd τrρ6γραμμα γlα Toν dλεγxo λεlτoυργiα5 τη5 ουοκευ(5.

'Evα5 υπoλoγlσTηS μτroρεi να εκτελdoεl τroΜd διαφoρετlκd τrρoγρdμματα. Για τrαρd_

δεrγμα με Tov τrρooιυτrlκ6 oα5 υτroλoγlατη μτroρε(τε να γρdφετε κεfμενα εκτελι6ντα9
dνα πρ6γραμμα ετrεξεργαoΓαg κεtμdνoυ, αργ6τερα να κdvετε μερικd5 τrρdξεrs με dvα

τrρ6γραμμα φιjλλ<υν υτroλoγloμc6ν, μετd τroλιjτrλoκoυs σTαTlστΙKo6g υτroλoγroμo65 με
dνα αντiατoιxo τrρ6γραμμα/ στη αυνd1εlα vα εμφανioεTε Tα αTroτελdαματα με γραφl-
κig τrαρααrdoεl5 κ.o.κ. Ατ16 τηv d}ιλη μερld τo δto τrρ6γραμμα μτroρεi να τρdξει οε
δlαφoρετlκoι15 υτroλoγιoτdg ol oτro(ol 6μιυ5 εiναl εφoδlαoμdνol με τo δlo λεIτoυργrκ6

odoτημα (βλ. τrαρακdτω). 'Ετοl τo τrρ6γραμμα λογιοτlκηS η To τrρ6γραμμα φιiλλων υ_

τroλoγroμι6v Troυ χρησlμoτroιεi'τε στoν τtρoσωτrlκ6 υτroλoγrατη oα5, μτroρεf να τo Χρη-
αιμoποιoιiν καr τroλλof dλλoι.

Yτrdρ1oυν τroλλι6v ειδιδν τιρoγρdμματα. Αυτd τroυ o τrlo τroλιig κ6oμo5 ουνηθcυ5 dρ1ε-

Tαl σε ετιαφη ατroKαλoιjνTαι ττρoγρdμματα εφαρμoγιbv. Πρ6κεlTαl γlα τrρoγρdμματα
τroυ ετrrλ6oυν συγKεKρlμdνα τrρoβληματα, 6τrιo5 λoγoτrκη, μroθoδooiα, διαxεfρlση τrε-

λατc6v, ετrεξεργαo(α κεrμ6νoυ κ.α. Ατrd αυτd dλλα μτroρεiτε να τα δημloυργηoτε εoεi5
καl dλλα vα Tα TrρoμηΘευτεiτε. Στην τrρc6τη τrερiτrτωοη τrρι1τrεr vα εioτε τrρoγραμμα-
τroτη5 εφαρμoγc6ν Kαι vα 1ν<ορΓζετε καλd μια τoυλξιoτoν γλc6ooα τrρoγραμματιομoιi.
oι γλcbooεq,.ιτPoΥραμματιαμoιi ε(vαι εrδrκoi oυμβoλιομoΓ oι oτroior 1ρηolμoτrotoιivταl
γlα Tη o6vταξη Tωv Trρoγραμμdτιυν, μlα Kαl ol υTroλoγΙστd5 δεv καταλαβα(voυν (ακ6-

μα) Tη φυοrκη μα5 γλc6oοα. Αν δεv εΓoτε τrρoγραμματloτη5 καt ετrlΘυμεiτε κdτroιo τrρ6-

γραμμα γlα μ!α ανd.γκη oα5 τ6τε μτroρε(τε, εiτε vα τo τrαρc(yγελετε, εiτε vα τo τrρoμη-

Θευτεiτε dτolμo ατ16 κdτrolov ofκo λoγιoμικo6. Mrλdμε τ6τε Υlα1ταΚεTα εφαρμoγtiν, α'
τ16 τα oτroiα υτrdρ1ουν 1ιλιdδε5 και εΓvαl τroλιi τrιΘαvd κdτroto vα Kαλ6τrTεr τι5 ανd-

γKεs σαs. Στην τrερiτrτιυοη αυτ( δεν xρεrdζεTαl να dxετε εrδικd5 μι6οει5 τrληρoφoρι-
κη5 γlα να Χρησlμoτrotηoετε τoν υτroλoγιατη, 6τr<υs τroλλoi dvΘρωτror oδηγoιiv αυToKι
νητo 1ιoρΙ5 vα ξdρoυv ακρlβ<ig τov τρ6τro λειτoυργiα5 τoυ. Αυτ6 τroυ xρεldζεταl εivαt

να εΥKαTαστ(oετε To παKdTo απ6 τoυ5 δiοκoυ5 δlανoμη5 Troυ σαs τroυλdει o KαTα-

οκευαατηg oτoν υτroλoγιoτη oαg Kαl να ακολoυθηoετε τr5 oδηγiεS ΧρησηS.

Mια dλλη κατηγoρiα τrρoγραμμdτων αναφ€ρεTαl ωs λoγιoμικ6 oυατηματoq,. Πρ6κεr-

ταl γlα τrρoγρdμμαTα Troυ 1ρεrdζovται Υ|α Tην iδlα τη λεlτoυργΙα τoυ υτroλογlσTη/ Υlα
τη δημroυργiα dλλωv τrρoγραμμdτων ( για dλλε5 βoηΘητικd5 και oυ1νd ετrαvαλαμβα-
v6μενε5 εργαοiε5. Εδc6 εντdooovΤαΙ KαΙ τα λεrτoυργικd oυoτημαTα. Τo λειτoυργικ6 oιj-

στημα εiναl dvα o6οτημα τrρoγραμμdTωv Troυ ετroτrτειiεt καl καΘoδηγεi τη λειτoυργ(α

τoυ oυoτηματos. Τo λειτoυργlκd oιioτημα εivαt τo τrρriτo τrρ6γραμμα τroυ εVερΥoTtol-

εiταr μ6λ19 o υτroλoγιoτη5 τεΘεf υτ16 τdαη, Kαι τrραKTlKd εivαt To σημανTιK6τερo o6-
στημα τrρoγραμμdτωv γlα κdθε υτroλoγιoτη. Αν και τα αxετικd με τo λoγroμlκ6 αυoτη-

μαToS εivαl τrερro1d5 ενααx6λησηs Tων ετrη.γελματιriν τη5 τrληρoφoρrκ(g, oριoμdνε5

βαolκdg γv6oεr5 εlδIκd για τα λεlτoυργIκd oυοτηματα εaναl ατrαραiτητε5 oε κdΘε xρη-
oτη υτroλoγloτη. ol γνc6oει5 αυTdS σTα oημερlvd oυατηματα τrρoοιυτrlκriν υτroλo1'ι-

oτcδν ατιoκτι-,jvταl lδιαiτερα ειiκoλα (βλ. εν6τητα 2).
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1.4 Δεδoμεvα, Πληρoφoρiεq, Eπεζεργασiα, Kωδlκεq
Γενlκd 6ταv μlλdμε γΙα εφαρμoγd5 oυoτημdτιυν H/Y αναφερ6μασTε σε uτεξεργαot'α
6εδoμ€ν<υν Yα 1ταραΥωyξ xρηclιμtυν Υια Toν 6νΘρu-lττo ττληρoφoρι<υν.

Mε τov 6ρo δεδoμ€νo (datum τrληθ. dafa) ενvooιjμε κdθε μoρφη ατoμικo6
κoμματloιi τrληρoφoρiαs, τΙoυ τrlΘαv6 vα d1εl κdτrotα oημαoiα ατ16 μdνo τoυ
αλλd κυρ(ιυ5 oε α1doη με τα dλλα οτoryεfα τη5 δoμη5 oτην oτroiα μετd1εl τr.1

€να5 τηλεφιυvlκ65 αρrΘμ65. Απoτελo6v τηv πρriτη ιjλη γlα τrαρηωγη πληρoφoρiα5. Tα
δεδoμivα τrαρloτdvovταl με βdαη τrρoσυμφωvημdvα o6μβoλα η δrαδrκααiε5 καt απd, μ6vα
τoυ5 γενlκd δεν oυvloτοfv τrληρoφoρiα. Απoκτoιjv v6ημα, αv δlερμηvευτοιjν κατd τρ6πο
1ρηolμo oτov dvθρωτrο. Για παρdδεrγμα, dνα5 τηλεφιυνlκd5 αριθμ65 τr.x. o

2Ι0 99 99 999

ατroτελεidvα δεδoμ€vo, αλλd ατ16 μ6vo5 τoυ δεν ixεl καr τroλιi oημαoiα.

o 6ρo5 ττληρoφoρiα (information) εiναl dvα5 γενlκ65 6ρo5 πoυ περIλαμβdνεl
γεγov6τα η τrαραoτdαεts πoυ μτroροιiν να αxετζoνταl μεταξι1 τoυ5 η 6xl καl
i1oυν κdτrolo εlδlκ6 ν6ημα καl 1ρηαlμ6τητα γlα τoν dvθρωτro. Στo παρdδεrγ-

μα Toυ τηλεφιυvlκo6 αρrθμo6, αν ανTlσTolxiooυμε oτoν αρlΘμd κdτrolo 6νoμα, τr.1.

2l0 99 99 999 Δfiμnιρα Tnλεφωviδoυ
τ6τε αυτ69 ατroκτd κdτrolo voηματlκ6 τrερrε16μενo oτ16τε γ(vεταr τrλdov τrληρoφoρiα.
Στην καΘημερlν( ζιυη oυλλdγoυμε τrληρoφoρΓεs με TlS αloΘ(oεr5 μα5. Mε τη 1ρηαη τoυ
H/Y μτroρεi vα τrαρξεl κανεi5 1ρηοrμε5 τrληρoφoρiεs με ετrεξεργαοiα δεδoμdvcυv η dλ-
λων τrληρoφoρlι6v.

o 6ρo5 εττεξεργαοiα (ρrocesslng) ατroτελεi dνα γενlκ6 6ρo. Αv τo καλoακε-
φτε( καvεi5 Θα δlατrroτι6oεt 6τl αxεδ6ν 6λε5 ol ανΘρc6τrιvε5 δραατηρ16τητε9
ατ16 τo γρdψlμo εvd5 γρdμμαToS Kαl μrα τραπεζικη αυναλλαγη, μdxρl τoν d_

λε11o ενd5 τrυρηνlκoιi αvτlδραoτηρα η ενd5 δrαατημoτrλoioυ τrερlλαμβdνoυν καt εivαl
oτηv oυoiα ετrεξεργαοiε5 τrληρoφoρrc6ν. H oλodνα καl αυξαν6μενη αvξκη τoυ αvθρr6-
τroυ σε ετrεξεργααiα τrληρoφoρlcδν dλλωατε, εiναl καt αυτη τroυ oδηγηoε oτην εφειjρε-
oη μη1αvc6v ετrεξεργαοiα5 δεδoμdνιυv oι oτroiεg oημερα εμφαν(ζovταl με τη μoρφη τoυ
ηλεκτρoνl κo6 υτroλoγoτ(.

Στην oυoiα dvαg υτroλoγιoτη5 εoαlτερικd εκτελεi μ6vo αρlΘμητlκdg τrρdξεlg με αρlΘ-
μo65 εκφραoμdνoυ5 μdλtατα, 61l oτo olκεio δεκαδlκ6 αrjoτημα (ιpηφiα O - 9), αΜd oτo
δυαδlκ6 (ψηφiα 0 και 'l ), μlα και τo τελευταio ταιριdζει ακρlβcδ5 oτr5 δ6o κατααrdoεl5
τroυ μτroρo6v vα λdβoυν τα βααικd δoμrκd oτol1εiα Troυ τov ατrαρτ(ζoυν.

Παρd τo γεγον65 αυτd dvα o6οτημα υτroλoγIοτη, εξιυτερlκd (δηλ. ατ16 τηv τrλευρd τoυ
ΧρησTη τoυ) εμφανiζεταl lκαv6 πdρα ατ16 τoυ5 δldφoρoυg υτroλoγιομorj5, να μτroρεf να
αντryρdψεl, μετακtνηοεl, αυγκρivεl Kαl να εκτελdοεl dλλε5 λεlτουργi'ε5 oε αλφαβητlκd, α_

ρlΘμητlκd η dλλα α6μβoλα, η ακdμα Kαl σε dλλε5 μoρφd5 τrληρoφoρl<6ν 6τrcυ5 Tr.χ. o η-
χos/ πoυ ΧρησlμoπOlo6νται γlα Tην περlγραφη τrραγμdτιυv η εwolriν. Αυτ6 επlτυγγdνε_



ΓΨr

,*i

,.) a)ZA Εvdτητα 1: Bααlκ6q'Εvvoιεg τηq Πληρoφoρrκηg

10-δικoc 0 1 2 3 4 5 o 7 ο 10

2-δικ6c ο 1 10 11 100 101 110 111 1 0ο0 1 ο01 1010

Στηv ποβiiα τηξ iξfλ1ξηξ,τδδ,qυθρ{$πδal€fiiiσ- θη* δ].dφδρα:σοσf-μ αisρiθΗησ i(rπ"ωζ
το Bαβυλο:v1ακd, τo ΕMηvlκo, iδ εωμαtκJ, πoυ oλα εl!αv iιiπ.-l,α τrλεoνεκτημα1α, αΜα iαI
ooβαρd μεlοvεκτηματα oτην ατri1iονιoη μεγcιλιυν αρlθμcυν Kαl στηv εκτdλεoη τ<υν τrρd(εδν
ol 1ναη1οi μα5 lνδlκoi αρlΘμoi; αφοιi oυμτrληρα'lεηκαν με. τo ψηφιo μηδεν, δημlοιiργηδαν iδ
δεκαδιi6 οιjoiημα, πoυ εivαr τo πlδ απoτελεoματlκci γrα i1s ανΘριδπlvε5 αν&γκε5. ,, .

t.
Στo. oιiοτημ"α.αυτd.η αεια;iνοξ,lqβ.ωμδr:δ.iαμδΦ.a+εiαι,ffi6,+α'υωιiiirο.μiδεit 1j μασρ'δ.μεfn
θioη τουξ' Γlα τrαρdδεlγμα ο αρ1ομξ i23 αwrαiδl1iioε i εiατοwdδα καl 2 δεκdδε6 κα1 3 μovd-
δε5. 'Eταi κdΘε αρlΘμrig εiναl dνα dορoloμα τci,οδν μοvαδων, δεκαδ<υv, εκατoντdδιυν κ.λτr. Α5 oη-

μεrιυθεf ιiτr ol τελευταiοr ε l'vαl δυvαμιl5 του 'Ι O, γl' αυτci τo οιioημα:απoκαλifiαr δεκαδlκd. 
:.,,:-^::,,

,παρ'<i η.ομτυ5 τnν,επιi'οχlα+δ*.+δ,sΞtδδ1t6.ο$ιπηΙα.δΞn]i,Ιν*Ι:*στ,d}ληλδ,για.iiξ.dff.,s
τωr, Η/y. Καl αυτdγlατiγrα να 

'rαραo-' 
αΘirdναξ αρrομc55 απd κciπoιο φυο!κci μfοo, iιβdπir

αυτd vα διασεiεl 10 δrαφoρετrκd5 καταοτdoεrξ, μiα γlα κdοε ψηφiο. Σε μηxαvrκi5 καταοiευ-
dg 1ρηolμoτroιoυνταl ουατηματα oδoντιυr cυv τρoxι6v (τr.1. xrλroμετPητdS): Αν ζητηθεl'6μα19 η
τrαβcrrαοη ενoζ αβrομοι1 με ηλεκτρov1κd μioa, τοτε το crnαriο6pενo κυκλωμα Θα εxεl τrολιi-
πλοi.η καταοκευri κα1 αQ€ηβ 1i6_οiδ(1:Avτr iα:ωη,Φιiαηiυττ.{iρrcυv. δλfraαrτλd.:μdσ 'E_δ0

δrαθfτουν <1μω5 δJo δlαφορετrκd5 καταoτdοε1s π.x. 86ρεlο5 και Νdτlo5 πoλο5 εvξ μαγνητη,
ανοικτd η κλεloτd κυκλωμα:καt βiβ"l" εivαl ψιυoτd dτl τiτolα μdοα 1ρηoIμoτrοIoιiνταl γtα
Την κατασκιυη τιον ΗΛ. Ατrd τo γεγονci5 αυτιi λoιτ16ν τrηγdζεl η ανηi(η τη5 υrοθdτηoη5 γlα
τoυ5 ΗΛ του δυαδrκoιi ουoτηματο5 αρiΘμηoη5

Τα ψηφr'α τoυ δυαδrκοιj oυoτηματoq εiνα1 διiο, τo O κα1 τo'1 , o τρdτro5 τroυ αyηματΙζovταr
διαδo1iκd ο, δυαδ,κol'αρlθμοi t,'"α| α"dλδi;ζ μι iorξ εε*αδ1κοιi5 Δηλαδη μετd τουq μδ'oΦη
φloυ9 (o καl i l προκεlμενou να αxημαi rοεoυv.o1 δ1ψξφlδr,:μετακrνεfταr το ψηφ(ο 1 κατ6 μiα
θεαη αριoτερd καr ατα δiξld τoυ μπαiνoυν oι μονoψηφroι κ.o'i' oι Ξviiκα πραrτoι δυαδlκoi α-

ρIΘμoiεr,vαr:::,..

Η αξΙα εvdζ δυαδrκoι1 αρlΘμoι1 καoδρ(εταl καi' αvilοiοlxlb με το δεκαδlκο oιiατημα. Mdvο
που τιυρα qηiγiα μovdδεq, δεκαδε5, εκατowdδι5 θα f1oυμε μoνdδε5, δυαδεg, τετρdδεg, o-
κταδε5 κ.rπ. δηlαεη τr5 δυvdμεr5 iδυ z, ;Εiο' δ εr"ε,*.;ζ"ρ'ομo5 lοloo f1εl (ατrci δεξlα *Φs
τ' αρrο-rερd) o μolαδε5, 0 δυciδε5, 1 ,τετρdδα, O οκτdδεg καr 1 δεκαεξdδα. Δηλαδη roo6ταl με
16+4:20, : '

o, 
"ρi;μη;;ε5 

r-ρα€εq...ν;',;i;γ;;;r;;;" ".i, γoηγ"ρα μ!α καl η αxετlκr] .ρ.;",
δεrα εfναl rδlαlτiρα απλη ιο+0=ο,'1 +0:1,1τ-1 :0 καl i κραio6μενo1. Η παρουoΓαoη ciμcυ5

τη5 αρlθμητrκη9 τoυ υτroλο'yloτξ, αλλαrν αυoτημriτο:ν (Bδrκ<i, 16δlκo) τroυ ετrioη5 xρηοlμο-
τroIo6viαl οτην πληροφορlκη, iαθιδ5 καl τιυv μιθoδιοv μετατρoτrri5 αρlθμιον απ6 dνα οιiδτη

μα οε.αΜo ξεφειjγεl ατrd του5 οκoτroιi5 τoυ β1βλΙoυ,


