
Η λέξη "µηδέν" ήρθε µέσω γαλλική zéro από το Ενετικό µηδέν, η οποία (µαζί 
µε το "cipher") ήρθε µέσω ιταλική zefiro από τα αραβικά صصففرر, şafira = "ήταν 
άδειο", şifr = "µηδέν", "τίποτα δεν", το οποίο χρησιµοποιήθηκε να 
µεταφράσουν σανσκριτικά śūnya (�����), άκυρη ή έννοια κενή.  

 Ιταλικά zefiro ήδη σήµαινε "δυτικά του ανέµου" από τη λατινική και ελληνική 
zephyrus? Αυτό µπορεί να έχουν επηρεάσει την ορθογραφία, όταν µετα-
αραβική şifr. [5] Η ιταλική µαθηµατικός Fibonacci (c.1170-1250), που 
µεγάλωσε στη Βόρεια Αφρική και την Αραβική πιστώνεται µε την εισαγωγή 
των ινδουιστών δεκαδικό σύστηµα στην Ευρώπη, χρησιµοποιείται ο όρος 
zephyrum.  Αυτό έγινε zefiro στην ιταλική γλώσσα, η οποία είχε συναφθεί µε 
µηδέν στο Ενετικό, η σύγχρονη αγγλική λέξη.  

 Όπως το ινδουιστικό δεκαδικό µηδέν και τα νέα µαθηµατικά εξαπλωθεί από 
τον αραβικό κόσµο στην Ευρώπη κατά τον Μεσαίωνα, τα λόγια που 
προέρχονται από sifr και zephyrus ήρθε να αναφερθώ σε υπολογισµό, καθώς 
και για την προνοµιακή της γνώσης και των µυστικών κωδικών.  Σύµφωνα µε 
Ifrah, "στο δεκατο τριτο-Παρίσι αιώνα, µια« άχρηστη συµπολίτες 'αυτή 
ονοµάζεται "...  cifre en algorisme ", δηλαδή, ένα« τίποτα δεν αριθµητικό "." [5] 
Από şifr τέθηκε επίσης γαλλική chiffre = "ψηφίο", "αριθµός", "αριθµός", chiffrer 
= "για να υπολογίσει ή υπολογίζουν", chiffré = "κωδικοποιηµένο" .  Σήµερα, η 
λέξη στα αραβικά είναι ακόµη sifr, και cognates των sifr είναι κοινά στις 
γλώσσες της Ευρώπης και την νοτιοδυτική Ασία.  

The word "zero" came via French zéro from Venetian zero, which (together 
with "cipher") came via Italian zefiro from Arabic صصففرر, şafira = "it was 
empty", şifr = "zero", "nothing", which was used to translate Sanskrit śūnya ( 
����� ), meaning void or empty. 

Italian zefiro already meant "west wind" from Latin and Greek zephyrus; this 
may have influenced the spelling when transcribing Arabic şifr.[5] The Italian 
mathematician Fibonacci (c.1170-1250), who grew up in Arab North Africa 
and is credited with introducing the Hindu decimal system to Europe, used the 
term zephyrum. This became zefiro in Italian, which was contracted to zero in 
Venetian, the modern English word. 

As the Hindu decimal zero and its new mathematics spread from the Arab 
world to Europe in the Middle Ages, words derived from sifr and zephyrus 
came to refer to calculation, as well as to privileged knowledge and secret 
codes. According to Ifrah, "in thirteenth-century Paris, a 'worthless fellow' was 
called a "... cifre en algorisme", i.e., an "arithmetical nothing"."[5] From şifr also 
came French chiffre = "digit", "figure", "number", chiffrer = "to calculate or 
compute", chiffré= "encrypted". Today, the word in Arabic is still sifr, and 
cognates of sifr are common in the languages of Europe and southwest Asia. 

 


