ΚΕΦ. 1ο: Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής
Δεδομένα (Data): Τα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνύκε γηα επεμεξγαζία. Τα δεδνκέλα κπνξεί λα είλαη
αξηζκνί, εηθόλεο, ζύκβνια, ιέμεηο ή ήρνη.
Πληποθοπία (Information): Τα απνηειέζκαηα πνπ παίξλνπκε από ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη
καο κεηαδίδνπλ θάπνηα επηπξόζζεηε γλώζε.
Επεξεπγαζία (Processing): Η δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία παίξλνπκε πιεξνθνξίεο από ηα δεδνκέλα.
Η επεμεξγαζία δελ αθνξά κόλν αξηζκεηηθέο πξάμεηο. Π.ρ. επεμεξγαζία είλαη ν έιεγρνο ελόο
θεηκέλνπ γηα νξζνγξαθηθά ιάζε, ε αιιαγή ηνπ θόληνπ ζε κηα θσηνγξαθία, ε ζύλζεζε ελόο
ηξαγνπδηνύ, θ.α.
Υπολογιζηήρ (Computer): Είλαη ζήκεξα ε πην δηαδεδνκέλε θαη εύρξεζηε κεραλή πνπ ρξεζηκνπνηνύκε
γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα.

Επίζεο, έρεη ηε

δπλαηόηεηα λα απνζεθεύεη κεγάιεο πνζόηεηεο δεδνκέλσλ-πιεξνθνξηώλ, λα ηηο κεηαδίδεη ή θαη
λα ηηο ρξεζηκνπνηεί ζε λέεο επεμεξγαζίεο γηα παξαγσγή λέσλ πιεξνθνξηώλ.
 Η ιεηηνπξγία ελόο ππνινγηζηή πεξηγξάθεηαη απιά κε ην παξαθάησ ζρήκα:

Πληποθοπική (Informatics): Η Πιεξνθνξηθή είλαη κηα επηζηήκε πνπ κειεηά κε πνηνπο ηξόπνπο:


ζπιιέγνπκε δεδνκέλα



επεμεξγαδόκαζηε ηα δεδνκέλα γηα λα παξάγνπκε πιεξνθνξίεο



κεηαδίδνπκε θαη απνζεθεύνπκε δεδνκέλα ή πιεξνθνξίεο.

Επίζεο κειεηά

Πιεξνθνξηθή Α’ Γπκλαζίνπ



ηε ζεκαζία ησλ πιεξνθνξηώλ



ηε ρξεζηκόηεηά ηνπο.
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ΕΡΩΣΗΕΙ:
1. Πνηα ε δηαθνξά αλάκεζα ζηα δεδνκέλα θαη ηηο πιεξνθνξίεο;
2. Τη κνξθή κπνξεί λα έρνπλ ηα δεδνκέλα;
3. Με πνην ηξόπν παίξλνπκε πιεξνθνξίεο από ηα δεδνκέλα;
4. Πνηα ε ζπκβνιή ηνπ ππνινγηζηή ζηελ παξαγσγή πιεξνθνξηώλ;
5. Τη κειεηά ε Πιεξνθνξηθή;

ΑΚΗΕΙ:
1. Καηαγξάςηε ηα δεδνκέλα πνπ ρξεηάδεηαη ν ππνινγηζηήο ηνπ ζρνιείνπ ζαο γηα λα παξάγεη ηνπο
ειέγρνπο ηνπ ηξηκήλνπ.
2. Ο Χξήζηνο έρεη 4 επξώ θαη ζέιεη λα αγνξάζεη κηα ηπξόπηηα πνπ θνζηίδεη 1,20 επξώ, έλα κπνπθάιη λεξό
πνπ θνζηίδεη 0,50 επξώ θαη κηα ζνθνιάηα πνπ θνζηίδεη 1,30 επξώ. Φηάλνπλ ηα ρξήκαηά ηνπ γηα λα θάλεη
ηελ αγνξά θαη αλ λαη, πόζα ξέζηα ζα πάξεη;
Αθνύ ιύζεηε ηελ άζθεζε λα ζπκπιεξώζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα.
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