ΚΕΦ. 1ο: Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ:
1. Γώζηε ηνπο νξηζκνύο ηωλ ιέμεωλ: Γεδνκέλα, Πιεξνθνξίεο, Υπνινγηζηήο, Πιεξνθνξηθή.
2. Σπκπιεξώζηε ην παξαθάηω ζρήκα, ην νπνίν δείρλεη ηε βαζηθή ρξήζε ηνπ Η/Υ:

3. Τνπνζεηήζηε ηα ζηάδηα ηνπ θύθινπ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Η/Υ ζηε ζεηξά (βάδνληαο αύμνληα

αξηζκό ζηα θνπηάθηα):
Δπεμεξγαζία
Δίζνδνο δεδνκέλωλ
Έμνδνο πιεξνθνξηώλ

4. Φαξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάηω πξνηάζεηο ωο ζωζηέο ή ιάζνο ζεκεηώλνληαο δίπια ζηα αληίζηνηρα
θειηά Σ ή Λ.
Προηάζεις Σωζηού – Λάθοσς

Σ ή Λ

1 Η πιεξνθνξία ζηεξίδεηαη ζηελ θαηάιιειε επεμεξγαζία δεδνκέλωλ.
2 Μηα πιεξνθνξία κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί κε λέα δεδνκέλα, γηα λα παξάγεη λέεο
πιεξνθνξίεο.
3 Τα δεδνκέλα κπνξεί λα είλαη κόλν αξηζκνί.
4 Η πιεξνθνξηθή είλαη ε επηζηήκε πνπ αζρνιείηαη κόλν κε ηηο κεζόδνπο επεμεξγαζίαο
ηωλ δεδνκέλωλ θαη όρη κε ηε ζεκαζία ηωλ πιεξνθνξηώλ θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπο ζηελ
θαζεκεξηλή καο δωή.
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5. Να επηιέμεηε ηε ζωζηή εθδνρή, ώζηε λα ζπκπιεξωζεί ην λόεκα ηωλ παξαθάηω πξνηάζεωλ.
Οη πιεξνθνξίεο θαη ηα δεδνκέλα:
α) Απνηεινύλ ηα βαζηθά ζπζηαηηθά γηα ηνλ θύθιν επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο ζηνλ
ππνινγηζηή.
β) Ο θύθινο επεμεξγαζίαο ρξεηάδεηαη κόλν δεδνκέλα.
γ) Γελ κπνξνύκε λα η’ απνζεθεύζνπκε.
Η Πιεξνθνξηθή έρεη ωο εξγαιείν ηεο
α) ηελ ηειεόξαζε.
β) ηελ αξηζκνκεραλή.
γ) ηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή.
Η Πιεξνθνξηθή είλαη κηα επηζηήκε κε αληηθείκελν
α) ηελ εθηέιεζε αξηζκεηηθώλ πξάμεωλ κόλν.
β) ηε ζπιινγή, επεμεξγαζία, απνζήθεπζε θαη κεηάδνζε πιεξνθνξηώλ.
γ) ηε θαηαζθεπή ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ.
Ο Η/Υ κπνξεί λα
α) απνθαζίδεη.
β) επεμεξγάδεηαη δεδνκέλα.
γ) ιακβάλεη απνθάζεηο.
6. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά ζηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ (κε ηελ θαηάιιειε από ηηο
παξαθάηω ιέμεηο).
α) Τα δεδνκέλα κπνξεί λα είλαη __________ , __________ , __________ ,

__________ ή

_____________ .
β) Οπνηαδήπνηε εξγαζία πάλω ζηα δεδνκέλα νλνκάδεηαη ________________ .
γ) Η πιεξνθνξία παξάγεηαη από ηα ______________, κεηά από ηελ θαηάιιειε
________________ ηνπο. Μπνξεί βέβαηα κηα ________________ λα ρξεζηκνπνηεζεί ωο
δεδνκέλν θαη κεηά από επεμεξγαζία λα δώζεη κηα λέα πιεξνθνξία.
δ) Ο ππνινγηζηήο απνηειεί ίζωο ηε πην ζεκαληηθή _____________ γηα ηελ ______________,
ηελ ________________, ηελ _________________, θαζώο θαη ηε _________________
κεγάινπ όγθνπ πιεξνθνξηώλ.
ε) Βαζηθό εξγαιείν ηεο Πιεξνθνξηθήο είλαη __________________________.
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