
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

 

Άσκηση 1 

Να μετατρέψετε στο δυαδικό σύστημα τους παρακάτω δεκαδικούς αριθμούς: 

1) 100 

2)  75,75 

3) 60,625 

Λύση 

Χρησιμοποιώντας τις διαδοχικές διαιρέσεις για το ακέραιο μέρος και τους 

διαδοχικούς πολλαπλασιασμούς για το κλασματικό, έχουμε: 

1) 100=1100100 

2) 75,75=1001011,11 

3) 60,625=111100,101 

 

Άσκηση 2 

Να μετατρέψετε στο δυαδικό σύστημα τους οκταδικούς αριθμούς: 

1) 72 

2) 535 

3) 1076 

Λύση 

Γράφουμε κάθε ψηφίο με 3 bits και έχουμε 

1) 111010 

2) 101011101 

3) 001000111110 

 

Άσκηση 3 

Να μετατρέψετε στο δυαδικό σύστημα τους δεκαεξαδικούς αριθμούς 

1) FE3 

2) 45D2 

3) F.F 

 



Λύση 

Γράφουμε κάθε ψηφίο με 4 bits 

1) 111111100011 

2) 0100010111010010 

3) 1111.1111 

 

Άσκηση 4 

Να μετατρέψετε τους παρακάτω δυαδικούς αριθμούς στο οκταδικό και δεκαεξαδικό 

σύστημα 

1) 10110.101 

2) 11100111 

3) 1101.001 

Λύση 

Για μετατροπή στο οκταδικό: κάθε αριθμός πρέπει να γραφτεί με  κατάλληλο πλήθος 

bit τόσο στο ακέραιο όσο και στο κλασματικό μέρος, ώστε να δημιουργούμε τριάδες 

από bits. 

1) 010110.101=26.5 

2) 011100111=347\ 

3) 001101.001=15.1 

Για μετατροπή στο δεκαεξαδικό: κάθε αριθμός πρέπει να γραφτεί με  κατάλληλο 

πλήθος bit τόσο στο ακέραιο όσο και στο κλασματικό μέρος, ώστε να δημιουργούμε 

τετράδες από bits. 

1) 00010110.1010=16.Α 

2) 11100111=Ε7 

3) 1101.0010=D.2 

 

Άσκηση 5 

Να εκτελέσετε τις παρακάτω πράξεις μεταξύ των αριθμών Α και Β, όπου Α=75 και 

Β=50: 

1) Α-Β 

2) Β-Α 

3) Α+Β 

 



Λύση 

Θα μετατρέψουμε τους αριθμούς 75, -75,  50, και -50 στο δυαδικό σύστημα. Οι 

αρνητικοί αριθμοί είναι το Σ2 των θετικών 

75=01001011, -75=10110101, 50=00110010, -50=11001110 

      Άρα είναι: 

1) Α-Β=01001011+11001110=100011001 (το bit με έντονα γράμματα αγνοείται) 

2) B-A=00110010+10110101=11100111 (αρνητικό αποτέλεσμα, πρέπει να 

βρούμε το συμπλήρωμα βάσης για να βρούμε το αποτέλεσμα) 

3) Α+Β=01001011+00110010=01111101 

 

Άσκηση 6 

Να γραφτεί σε μορφή κινητής υποδιαστολής ο αριθμός 28.625 

 

Λύση 

Αρχικά μετατρέπουμε τον αριθμό στο δυαδικό σύστημα: 

11100.101 

Μετακινούμε την υποδιαστολή αριστερά 4 θέσεις, ώστε να μετατρέψουμε τον 

αριθμό στη μορφή 1.xxxxx. Άρα ο αριθμός είναι ίσος με 1.1100101x 2
4
. 

Άρα Ε=4. Αντί αυτού θα γράψουμε Ε΄=127+4=131.  

Το πρόσημο είναι 0. 

Άρα ο αριθμός είναι 0 10000011 11001010000000000000000 

 

Άσκηση 7 

 Να εκτελεστεί η πρόσθεση μεταξύ των αριθμών κινητής υποδιαστολής: 28.625 

και 118.5  

 

Λύση 

Μετατρέπουμε τους αριθμούς σε μορφή κινητής υποδιαστολής και στη συνέχεια 

προσθέτουμε τα κλασματικά μέρη. Η πράξη απαιτεί κανονικοποίηση για να έρθει 

στη μορφή 1.xxxx. Άρα ο εκθέτης θα αυξηθεί κατά 1. Το παρακάτω σχήμα δίνει 

τη λύση 



 

 

Άσκηση 8 

Να δείξετε την εκτέλεση της εντολής φόρτωσης συσσωρευτή 

Λύση 

 

 

Άσκηση 9 

Να δείξετε την εκτέλεση της εντολής αποθήκευσης συσσωρευτή 

Λύση 

 

 



Άσκηση 10 

Δίνεται μία μνήμη 32ΜΒ οργανωμένη σε 4 chips των 8 ΜΒ. Το μέγεθος λέξης είναι 1 

byte. Πόσα bit απαιτούνται για τη διευθυνσιοδότηση της μνήμης αυτής και πώς 

χρησιμοποιούνται; 

Λύση 

Κάθε chip έχει 8Μ λέξεις, άρα απαιτούνται 23 bits για την επιλογή λέξης μέσα στο 

chip 

Επίσης, υπάρχουν 4 chip, άρα απαιτούνται 2 bits για την επιλογή chip. Άρα συνολικά 

απαιτούνται 23+2=25 bits για τη διευθυνσιοδότηση της μνήμης αυτής.  

 


