
Kompiuteris gali atlikti veiksmus tik su dviem reikšmėmis: 0 ir 1. Žmogui reikalingi 
įvairūs duomenys: tekstai, skaičiai, ženklai, vaizdai, garsai. Juos jis pateikia 
kompiuteriui. Kaip kiekvieną iš šių sudėtingų duomenų kompiuteris atvaizduoja savo 
viduje, atmintinėje? Atsakytume - duomenys koduojami nulių ir vienetų sekomis. Prieš 
skaitant šį skyrių reikėtų pakartoti dvejetainį kodavimą ir kodų lentelių sampratą 
(vadovėlio I dalis).  

 

  

Duomenys, su kuriais kompiuteris atlieka veiksmus, laikomi jo atmintinėje. 
Atmintinė, kaip ir pats kompiuteris, yra dvejetainės sistemos, t.y. mažiausias 
atmintinės vienetas (dažnai vadinama ląstele) turi dvi būsenas ir į ją galima įrašyti 
vieną dvejetainį ženklą – nulį arba vienetą.  

Kompiuteris apdoroja įvairiai pateiktą informaciją: skaitmeninę, tekstinę, 
grafinę, garsinę (apie tai jau kalbėjome vadovėlio I dalyje). Vadinasi, bet kokia 
informacija turi būti pavaizduota kompiuteriui priimtinu pavidalu – dvejetainiais 
ženklais. Kaip tai daroma?  

 

Bitai, baitai  

 

Žinome, kad mažiausias informacijos matavimo vienetas yra bitas, galintis įgyti dvi 
reikšmes: 0 arba 1.  

Baitą sudaro 8 bitai (pav. kairėje). Kadangi kiekvienas baite esantis bitas gali įgyti dvi 
reikšmes, tai baitas gali turėti 28 = 256 skirtingas reikšmes. Taigi į vieną atmintinės baitą 
galima įrašyti duomenį, turintį nedaugiau kaip 28 = 256 skirtingų reikšmių, pavyzdžiui, 
visus sveikuosius skaičius iš intervalo [0; 255].  

Vienu baitu vaizduojamas skaičių intervalas labai jau mažas. Todėl kompiuteryje 
skaičiui skiriama 2, 4 arba net 8 baitai.  

Bitus priimta numeruoti iš dešinės į kairę, pradedant nuliu, pavyzdžiui, dviejų baitų 
00010100 ir 11100100 bitai sunumeruoti šitaip:  

Bito reikšmė 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 
Bito numeris 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

 

 

Sveikųjų 
skaičių 

kodavimas 

Jeigu sveikasis skaičius būtų koduojamas vienu baitu, tai skaičių reikėtų paversti 
dvejetainiu ir jo dvejetainius skaitmenis užrašyti po vieną bitą iš dešinės į kairę. Be to, prieš 
skaičių reikėtų prirašyti tiek nulių, kad skaitmenų būtų tiek pat, kiek yra bitų, skirtų tam 
skaičiui. Pavyzdžiui, skaičiaus 150 dvejetainis užrašas būtų toks:  

150 = 1 * 27 + 0 * 26 + 0 * 25 + 1 * 24 + 0 * 23 + 1 * 22 + 1 * 21 + 0 * 20.  

ir jis būtų vaizduojamas baitu šitaip:  

Bito reikšmė 1 0 0 1 0 1 1 0 
Bito numeris 7 6 5 4 3 2 1 0 

Jeigu skaičiui skiriama 2 baitai, tai galima būtų užrašyti sveikuosius skaičius iš intervalo 
[0; 216–1], t.y. nuo 0 iki 65535. Tuomet, pavyzdžiui, skaičius 1025 būtų vaizduojamas 
dvejetainiu kodu  

00000100 00000001,  
nes 1025 = 210 + 20, arba 100000000012.  

Keturiais baitais galima pavaizduoti sveikuosius skaičius iš intervalo [0; 232 – 1].  
Jeigu reikia ir neigiamų skaičių, tai tenka intervalą dalyti perpus, be to, vieną bitą reikia 

skirti skaičiaus ženklui. Pavyzdžiui, kai sveikiesiems skaičiams vaizduoti skiriami keturi 
baitai, tai didžiausias teigiamas skaičius sumažėtų iki 215–1, t.y. būtų 32767.  



 

Realieji 
(trupmeniniai) 

skaičiai 

Realiųjų skaičių kodavimas sudėtingesnis, daugiau įvairių techninių detalių, tačiau iš 
esmės panašus į sveikųjų skaičių. Išsamiai realiųjų skaičių kodavimo nenagrinėsime, 
pateiksime tik keletą bendrų principų.  

Pavyzdžiui, panagrinėsime skaičius, mažesnius už vienetą. Kadangi skaičius visada 
prasidės nuliu ir kableliu, tai abiejų šių ženklų galima ir nelaikyti atmintinėje. Pakaks 
įsiminti tik po kablelio einančią trupmeninę dalį. 

Tačiau trupmeniniai skaičiai gali būti ir labai maži - su daug nulių po kablelio. 
Matematikoje tokie skaičiai užrašomi su daugikliu – dešimties laipsniu, pavyzdžiui:  

0,000000000000162 = 0,162 · 10-12.  
Panašiai elgiamasi ir koduojant šiuos skaičius kompiuteryje: atskirai įsimenama 

skaičiaus trupmeninė dalis (šiuo atveju – 162) ir atskirai daugiklio laipsnis (šiuo atveju –
12). Šitaip galima užrašyti labai mažus. Visiškai analogiškai galima užrašyti ir labai 
didelius skaičius, t.y. turinčius nemažą sveikąją dalį.  

 

Ženklų ir 
teksto 

kodavimas 

Didžiausią duomenų dalį kompiuteriuose sudaro tekstai. Tekstas – tai ženklų (kartais 
dar vadinamų simboliais) rinkinys. Ženklams užrašyti dvejetainiais kodais nėra sudaryta 
tokių griežtų ir aiškių taisyklių, kaip esama su skaičiais. Todėl sudaromos kodavimo 
lentelės, kuriose nurodoma, kokiu kodu koduojamas kiekvienas ženklas. Apie tokias 
kodavimo lenteles jau kalbėjome (I d. 11 skyriuje.). Pavyzdžiui, raidės „A“ kodas yra 65. 
Taigi raidė „A“ kompiuterio atmintinėje vaizduojama šitaip:  

01000001.  
Žodžiui „AŠ“ koduoti reikėtų dviejų baitų ir jis būtų užrašytas šitaip (žr. kodavimo 

lentelę II d.):  

0 1 0 0 0 0 0 1 
  1 1 0 1 0 0 0 0 

 

A   Š  

Kiek tekstui reikės vietos kompiuterio atmintinėje, apskaičiuoti nesunku – tiek, kiek 
jame yra spaudos ženklų. Kiekvienas tarpas taip pat laikomas spaudos ženklu. Tačiau tai 
galioja tik paprastam tekstui, kurį sudaro vienodo dydžio ženklai. Kompiuterio ekrane 
dažnai matome įvairių dydžių raides, parašytas įvairiais šriftais. Informacija apie visa tai 
saugoma kompiuteryje kartu su tekstu. Ji gali užimti netgi daugiau vietos, negu pats 
tekstas.  

Kodavimo lentelėje yra ne tik raidžių, bet ir skaitmenų kodai. Pavyzdžiui, skaitmens 
„6“ kodas (žr. lentelę) yra 54. Taigi jis vaizduojamas dvejetainiu kodu 00110110. 
Įsidėmėkite - tai nėra tas pats, kas šio skaičiaus užrašas dvejetaine sistema (110)! Dar 
daugiau - jeigu koduotume pagal lentelę, tai dviženkliam skaičiui „62“ reikėtų dviejų baitų, 
nes jį sudaro du skaitmenys – du ženklai, o jeigu skaičių koduotume kaip dvejetainį skaičių 
skyrelio pradžioje aprašytu būdu, tai jam pakaktų vieno baito, nes jis patenka intervalą [0; 
255].  

Čia mes susidūrėme su tų pačių duomenų – skaičių – dvejopu kodavimu.  
Vienu atveju skaičiai koduojami kaip dydžiai, su kuriais atliekamos aritmetinės 

operacijos. Tada tikras dvejetainis jų vaizdavimas pasitarnauja ne tik tam, kad būtų galima 
skaičius laikyti kompiuterio atmintinėje, bet ir tam, kad su jais būtų galima paprastai ir 
greitai atlikti aritmetines operacijas (žinome, kad su dvejetainiais skaičiais aritmetinės 
operacijos atliekamos labai paprastai).  

Kitu atveju į skaičių (pateikto pavyzdžio atveju – 62) žiūrima kaip į tekstą, sudarytą iš 
rašto ženklų – skaitmenų, kai kiekvienas rašto ženklas koduojamas atskirai ir iš anksto 
nežinoma, kas jis: ar skaitmuo, ar raidė, ar skyrybos ženklas, ar dar kuris nors kitas 
ženklas.  

Pačiame kompiuteryje skaičiai gali būti atvaizduojami tik dvejetainiu pavidalu, kad 
būtų galima atlikti operacijas su jais. Tekstiniu pavidalu pateiktus matome pradinius 



duomenis (iki kompiuterio) arba iš kompiuterio gautus rezultatus. Pavyzdžiui, kai 
programavimo kalba rašome rašome priskyrimo sakinį  

a := a + 1  

tai skaičius „1“ programos tekste yra vaizduojamas tekstiniu pavidalu (kodu 49), o kai 
suformuojama šį veiksmą atliekanti komanda, tai tekstinis skaičius pakeičiamas dvejetainiu 
skaičiumi (vieneto kodu). Kintamojo a reikšmė yra žinoma tik programos viduje, todėl ten 
ji ir yra tik dvejetainė.  

Ženklų, tarp jų ir skaitmenų, vaizdavimą nustato standartai. Dvejetainis ženklų 
vaizdavimas yra susijęs su kompiuteriu. Sveikieji teigiami skaičiai visuose kompiuteriuose 
vaizduojami vienodai. Tačiau neigiami ir realieji skaičiai vaizduojami labai įvairiai. Todėl 
vienos genties kompiuteriuose jis gali būti vienoks, kitos – kitoks. Dėl šios priežasties 
informacijos mainams tarp kompiuterių vartojamas tekstinis pavidalas.  

Taigi, tie patys duomenys kompiuteryje gali būti vaizduojami nevienodai. Ir atvirkščiai 
– tas pats kodas (pavaizdavimas) kompiuteryje gali reikšti skirtingus duomenis. Kuriuos 
duomenis iš tikrųjų vaizduoja kodas, priklauso nuo to kodo interpretacijos, t.y. nuo 
išankstinio susitarimo.  

 

Šešioliktainis 
kodų užrašas 

Paprastai kai kalbame apie bet kurio ženklo kodą, tai turime rašyti jo dvejetainį kodą. 
Tačiau dvejetainis užrašas žmogui nelabai patogus – per ilgas. Dėl to programuotojai 
dažniau vartoja šešioliktainius kodų užrašus. Trumpai paaiškinsime, kas tai.  

Kodams užrašyti patogi šešioliktainė skaičiavimo sistema. Ji turi 16 skaitmenų 
(analogiškai: dešimtainė – 10, dvejetainė 2). Dešimtį skaitmenų galime žymėti taip pat, 
kaip ir dešimtainėje sistemoje: 0, 1, 2, …, 9. Trūkstamiems 6 skaitmenims žymėti 
pasitelktos raidės A, B, C, D, E, F (2 lentelė).  

2 lentelė. Šešioliktainių skaitmenų atitikmenys.  

Šešioliktainis skaitmuo Dešimtainis skaičius Dvejetainis kodas 
0  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
A  
B  
C  
D  
E  
F  

0  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  

0000  
0001  
0010  
0011  
0100  
0101  
0110  
0111  
1000  
1001  
1010  
1011  
1100  
1101  
1110  
1111  

Keturi dvejetainio kodo ženklai užrašomi vienu šešioliktainiu ženklu. Vadinasi, 
kiekvienas baitas užrašomas dviem šešioliktainiais ženklais. Šešioliktainiais ženklais 
pažymėtos ir kodų lentelės eilutės bei stulpeliai (žr. vadovėlio I dalį). Norėdami sužinoti 
ženklo šešioliktainį kodą, turime sudėti to kodo stulpelio ir eilutės atitinkamus skaičius. 
Pavyzdžiui, raidės „A“ šešioliktainis kodas yra  

+ 01  



40  
41  

Raidės „Š“ šešioliktainį kodą gauname šitaip:  
+ 00  
D0  
D0  

Kadangi vienas bet kurios skilties dėmuo visada būna lygus nuliui, tai sudedant 
nereikia žinoti nė šešioliktainės aritmetikos taisyklių. Kaip paprasta – ar ne?  

Šešioliktainius ženklų kodus galima pamatyti naudojant kurią nors bylų tvarkymo 
programą (39 pav.).  

 

Vaizdų 
kodavimas 

Grafiniai duomenys vaizduojami taškeliais (anglų k. pixel). Piešinys suskirstomas į 
mažyčius taškelius ir kiekvienas taškelis koduojamas atskirai (a ir b pav. kairėje). Jeigu 
paveikslas grafinis ir nespalvinis, t.y. susideda tik iš baltų (šviesių) ir juodų (tamsių) 
taškelių be pustonių, tai kiekvienas taškelis vaizduojamas vienu bitu. Vadinasi, vienu baitu 
galima pavaizduoti 28 = 256 taškelius.  

Jeigu taškelį norime matyti ne vien juodai baltą, tai jam koduoti reikia daugiau bitų.  
Jeigu vienam taškeliui skiriami du bitai, tai galima pavaizduoti 22 = 4 skirtingo 

intensyvumo pustonius, jeigu 4 bitai – 16 pustonių.  
Kur kas daugiau vietos reikia spalvotai grafikai. Jeigu vienam taškeliui skiriamas 

vienas baitas, tai sakoma, kad paveikslas turi 256 spalvas. Iš tikrųjų tai yra atspalviai, 
gaunami maišant skirtingomis dozėmis pagrindines spalvas.  

Šiuolaikinių kompiuterių vaizduokliai yra grafiniai. Juose vaizdas „piešiamas“ iš 
taškelių. Ekrane rodomo teksto ženklai taip pat piešiami iš taškelių. Vadinasi, visa tai, ką 
mes matome ekrane, iš tikrųjų yra nebe skaičiai, nebe tekstas, o vien grafika.  

Kiekviena raidė susideda iš daugybės taškelių ir kiekvienas taškelis koduojamas. 
Vadinasi, ekrane rodomam abėcėlės ženklui reikia kur kas daugiau vietos atmintinėje negu 
jo kodui. Dėl to kompiuterio atmintinėje tekstai visada laikomi tekstų kodavimo pavidalu ir 
vaizdu paverčiama tik ta teksto dalis, kuri matoma ekrane.  

Spausdinamas tekstas taip pat pakeičiamas grafiniu vaizdu.  
 

Duomenų 
glaudinimas 

Grafika koduojama neekonomiškai. Koduojant čia aprašytu būdu atmintinėje vienodai 
vietos reikės tiek sudėtingam paveikslui, tiek to paties dydžio tuščiam „popieriaus“ lapui. 
Todėl vartojami įvairūs grafinės informacijos glaudinimo būdai. Duomenų glaudinimas 
dažnai vadinamas archyvavimu arba pakavimu. Nurodoma, pavyzdžiui, kad bus tiek 
baltų taškelių, o patys balti taškeliai nekoduojami.  

Yra glaudinimo būdų, tinkančių bet kuriems duomenims taupiau saugoti. Imkime kad 
ir tokį pavyzdį. Sakykime, tekstas sudarytas beveik vien iš skaičių. Vadinasi, beveik visi 
simboliai yra skaitmenys. Skaitmenų yra tik 10. Taigi vieną jų galima užkoduoti 4 bitais, 
t.y. puse baito vietoj įprastai naudojamo viso baito.  

Glaudinimo programos įvairiapusiškai analizuoja duomenis, atranda pasikartojančių 
kodų grupes, jų pasikartojimo dėsningumus ir jais pasinaudodamos duomenis suglaudžia. 
Suglausti duomenys užima mažiau vietos atmintinėje. Todėl jie taip ir saugomi. Kai juos 
reikia panaudoti, ta pati programa juos išpakuoja – pakeičia ankstesniu pavidalu.  

 

Programų 
kodavimas 

Analogiškai koduojami ne tik duomenys, bet ir kompiuterio programos. Jos sudarytos 
iš komandų. Komandos koduojamos analogiškai, kaip ir duomenys. Taigi iš pažiūros 
negalima pasakyti, kas konkrečiu kodu užrašyta: skaičius, teksto ženklas ar komanda. 
Kompiuteryje laikymo požiūriu programos yra lygiavertės duomenims ir viskas vadinama 
tuo pačiu vardu – duomenimis.  

 


