
 

Digitale informatie 
Nullen en enen 
 
Als je een afbeelding op de computer wil zetten, moet die eerst worden omgezet in nullen 
en enen. In deze clip zie je hoe dat werkt.  
 

Wat moet je doen als je dit symbool op de computer wilt zetten? We gaan het naar de 
computer versturen met een scanner. Maar eerst moeten we het in computertaal vertalen. 
Dat heet digitaliseren. Dat doet de scanner met behulp van licht.  

Momentje. O, iemand wil laten zien hoe het werkt. Kom maar mee! Nou, even kijken. Daar is 
ons symbool weer. Eerst wordt er een raster van gemaakt, dat wil zeggen dat het in kleine 
hokjes wordt verdeeld. Nu gaan ze tellen. Een ingevuld hokje is één, een leeg hokje is nul. 
Een hele simpele taal dus, die je door middel van licht kunt versturen. Hij knippert bij één, 
maar niet bij nul.  

Nu reist mijn gedigitaliseerde tekening naar de computer. Die moet het raster decoderen. 
Dat gaat heel makkelijk. De lichtsignalen worden overgezet op het raster en die vormen bij 
elkaar weer ons symbool. In het echt hebben de rasters veel meer hokjes en gaat het 
berekenen veel sneller.  

Maar nu: hoe kun je bellen? Hallo? Als je praat, veroorzaak je geluidsgolven. In de telefoon 
worden die omgezet in elektrische golven die je hier ziet en die onze knappe koppen 
digitaliseren. Zijn we er allemaal klaar voor? Ook hier weer maken ze weer een raster, maar 
nu veel fijner.  

Momentje. We hebben meer mensen nodig. We hebben te weinig mensen! Het moet sneller. 
Nu kan er niets meer misgaan. Allemaal klaar om te tellen? Daar gaat die! En nu racet onze 
spraak door het snoer. 
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