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Χαρακτήρας Ένα γράμμα, ένα ψηφίο ή οποιοδήποτε άλλο σύμβολο το οποίο

χρησιμοποιείται ως μέρος της οργάνωσης, του ελέγχου ή της αναπαρά-

στασης δεδομένων.

Κωδικοποίηση Η διαδικασία μετατροπής πληροφοριών από μία μορφή σε μία

άλλη. Η αντίστροφη διαδικασία ονομάζεται αποκωδικοποίηση.

Bit Το bit (μπιτ) (συμβολίζεται με B) είναι ένα δυαδικό ψηφίο, δηλαδή είτε

το ψηφίο 0 είτε το ψηφίο 1. Η συντομογραφία bit προέρχεται από τη

σύντμηση των λέξεων BInary digiT. Η λέξη bit όμως στα αγγλικά σημαίνει

και «μικροσκοπικό τμήμα» ή «κομματάκι».

Byte (μπάιτ) Μια ακολουθία από 8 δυαδικά ψηφία ικανή να αναπαραστήσει

έναν χαρακτήρα αλφαριθμητικών δεδομένων. Η λέξη byte προέρχεται από

την λέξη bite (δαγκωνιά). Τα πολλαπλάσια του byte δίνονται παρακάτω:

Σύμβολο Όνομα Τιμή Σύμβολο Όνομα Τιμή

ΚiΒ kibibyte 10241 B = 210 B kΒ kilobyte 10001 B

MiΒ mebibyte 10242 B = 220 B MΒ megabyte 10002 B

GiΒ gibibyte 10243 B = 230 B GΒ gigabyte 10003 B

TiΒ tebibyte 10244 B = 240 B TΒ terabyte 10004 B

PiΒ pebibyte 10245 B = 250 B PΒ petabyte 10005 B

EiΒ exbibyte 10246 B = 260 B EΒ exabyte 10006 B

ZiΒ zebibyte 10247 B = 270 B ZΒ zettabyte 10007 B

YiΒ yobibyte 10248 B = 280 B YΒ yottabyte 10008 B

ASCII Ένας κώδικας για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ Η/Υ κατασκευα-

σμένων από διαφορετικές εταιρείες ο οποίος καθορίστηκε από το ANSI

(Αμερικανικό Εθνικό Ινστιτούτο Τυποποίησης) το 1969. Χονδρικά οι χα-

ρακτήρες του ASCII είναι τα γράμματα της Αγγλικής γλώσσας (πεζά και
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κεφαλαία), τα ψηφία, τα σημεία στίξης της Αγγλικής και διάφορα σύμ-

βολα όπως τo «+», το «/», το κενό αλλά και διάφορα σύμβολα ελέγχου.

Στο ASCII κάθε χαρακτήρας αναπαραστάνεται με 1 byte.

Επεκτεταμένο ASCII Ένα σύνολο από κώδικες που επεκτείνουν το ASCII.

Στο ASCII κάθε χαρακτήρας αναπαριστάνεται με 7 bit (δυαδικά ψηφία)

κωδικοποιώντας έτσι μόνο 128 μοναδικά σύμβολα. Ένα επεκτεταμένο

ASCII χρησιμοποιεί 8 bit για την αναπαράσταση του κάθε χαρακτήρα

επιτρέποντας έτσι την κωδικοποίηση μέχρι 256 μοναδικών συμβόλων.

Unicode Αποτελεί βιομηχανικό πρότυπο το οποίο με συνέπεια επιτρέπει την

αναπαράσταση και διαχείριση κειμένου γραμμένο στα περισσότερα από

τα γνωστά συστήματα γραφής.

UCS-2 και UTF-16 Η κωδικοποίηση UCS-2, η οποία είναι γνωστή και ως

κωδικοποίηση ISO-10646-UCS-2, είναι ίσως η πιο φυσική κωδικοποίηση

του Unicode έκδοση 2. Σ’ αυτή κάθε χαρακτήρας αναπαριστάνεται με 2

byte και έτσι κάθε χαρακτήρας αντιστοιχεί σε έναν αριθμό από το 0 ως το

65535. Όλοι οι χαρακτήρες που δεν μπορούν να αναπαρασταθούν με την

κωδικοποίηση UCS-2, αναπαριστάνονται με 4 byte στην κωδικοποίηση

UTF-16.

UCS-4 και UTF-32 Στην κωδικοποίηση UCS-4 κάθε χαρακτήρας αναπαρι-

στάνεται με 4 byte τα οποία είναι αρκετά για την κωδικοποίηση μέχρι

1.048.575 χαρακτήρων. Το ίδιο συμβαίνει και με την κωδικοποίηση

UTF-32, δηλαδή κάθε χαρακτήρας αναπαριστάνεται με 4 byte. Οι δύο

κωδικοποιήσεις έχουν διαφορές που δεν θα περιγραφούν εδώ.

UTF-8 Η πιο κοινή κωδικοποίηση του Unicode η οποία είναι συμβατή με

την κωδικοποίση ASCII. Στο UTF-8 αναπαριστάνονται οι χαρακτήρες

του ASCII με 1 byte· οι χαρακτήρες που χρησιμοποιούνται στην Ιαπω-

νική, την Κινεζική και την Κορεατική γραφή με 3 byte· όλοι οι άλλοι

χαρακτήρες που αντιστοιχούν σε σύμβολα όλων των άλλων σύγχρονων

γραφών (π.χ. ελληνικής, κυριλλικής, ταϋλανδέζικης, βιετναμέζικης, αραβι-

κής, εβραϊκή κ.λπ.) με 2 byte και, τέλος, με 4 byte όλα τα υπόλοιπα

σύμβολα (π.χ. βυζαντινά μουσικά σύμβολα, δυτικά μουσικά σύμβολα, αι-

γυπτικά ιερογλυφικά, τα σύμβολα Γραμμικής Β, τα σύμβολα του δίσκου

της Φαιστού κ.λπ.).
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