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τισ μζρεσ μασ κακθμερινά ακοφμε να γίνεται λόγοσ για Νζεσ Σεχνολογίεσ, 
για τθ Λεωφόρο των Πλθροφοριϊν και για μια νζα επιςτιμθ τθν 
Πλθροφορικι. υχνά θ κοινωνία μασ χαρακτθρίηεται ωσ Κοινωνία τθσ 
Πλθροφορίασ.  

 

• Σι είναι οι πλθροφορίεσ ςτισ οποίεσ βαςιηόμαςτε, για να παίρνουμε 
αποφάςεισ ι για να οργανϊνουμε καλφτερα τισ δραςτθριότθτζσ μασ; 

• Σι μελετά θ επιςτιμθ τθσ Πλθροφορικισ; 

• Γιατί ο υπολογιςτισ χαρακτθρίηεται ωσ ψθφιακι μθχανι; 

• Σι ςχζςθ ζχει ο υπολογιςτισ με όλα όςα αναφζραμε; 

 

Δεδομζνα (Data),  
Πλθροφορία (Information),  
Επεξεργαςία (Processing),  
Τπολογιςτισ (Computer),  
Πλθροφορικι (Informatics) 
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το ςχολείο μασ αποφαςίςτθκε να γίνει μια εκπαιδευτικι εκδρομι. Ο 
κακθγθτισ μασ ανζκεςε ςτον Κωςτι και ςτθ Χρφςα να ςυγκεντρϊςουν τα 
χριματα. το διάλειμμα ο Κωςτισ ςυναντικθκε με τθ Χρφςα και ακολοφκθςε 
ο παρακάτω διάλογοσ:  

 

• Κωςτήσ: Χρφςα, πόςα χριματα μασ είπε ο κφριοσ ότι κα κοςτίςει 
ςυνολικά θ εκδρομι;  

• Χρφςα: 200 €. Νομίηω, όμωσ, ότι πρζπει να ρωτιςουμε τουσ ςυμμακθτζσ 
μασ, για να μάκουμε πόςοι κα ζρκουν. 

• Κωςτήσ: Ναι, βζβαια, όταν μάκουμε κι αυτό κα ζχουμε όλα τα ςτοιχεία, 
για να βροφμε πόςα χριματα πρζπει να ηθτιςουμε από τον κακζνα.  

• Χρφςα: Πάμε να τουσ ρωτιςουμε και ςτο επόμενο διάλειμμα το 
ξαναςυηθτάμε.  
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τα παρακάτω βιματα φαίνεται μία πικανι πορεία των ςυλλογιςμϊν που 
ακολοφκθςαν, ϊςτε να φτάςουν ςτθ λφςθ.  

• Βιμα 1: Σι είναι αυτό που μασ ηθτείται; 

• Βιμα 2: Ποια ςτοιχεία ζχουμε ςτθ διάκεςι μασ και τι άλλο χρειάηεται, για 
να φτάςουμε ςτθν απάντθςθ;  

• Βιμα 3: υλλζγουμε τα απαραίτθτα ςτοιχεία.  

• Βιμα 4: Με ποιο τρόπο μποροφμε να ςυνδυάςουμε τα ςτοιχεία που 
γνωρίηουμε, για να βροφμε αυτό που μασ ηθτείται; 

• Βιμα 5: Εκτελοφμε τουσ ςυλλογιςμοφσ και τισ πράξεισ που ςχεδιάςαμε 
ςτο προθγοφμενο βιμα.  

• Βιμα 6: Προκφπτει το αποτζλεςμα των πράξεων ωσ απάντθςθ ςτο 
πρόβλθμά μασ. Σο αποτζλεςμα αυτό μασ δίνει τθν απαραίτθτθ γνϊςθ, για 
να ςυγκεντρϊςουμε τα χριματα τθσ εκδρομισ. 
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Δεδομζνα  Επεξεργαςία  Πληροφορία 

 
 

200 € ςτοιχίηει θ ενοικίαςθ 
του λεωφορείου. 

 
25 μακθτζσ κα 

ςυμμετάςχουν ςτθν 
εκδρομι. 

  
200 €: 25 μακθτζσ = 8 € 

ανά μακθτι 

  
Σο ποςό που αντιςτοιχεί ςε 

κάκε μακθτι είναι 8 €. 
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Δεδομζνα  Επεξεργαςία  Πληροφορία 

Θ ομάδα Α ζχει 7 νίκεσ, 3 
ιςοπαλίεσ και 2 ιττεσ. 

 
Άλλα δεδομζνα: 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 

 ;  Θ ομάδα Α ζχει …… 
βακμοφσ ςτο πρωτάκλθμα. 

Δραστηριότητα 

Πεπιγπάτηε ηα βήμαηα πος είναι απαπαίηηηα, ώζηε από ηα δεδομένα ηος  

ππώηος από ηοςρ πίνακερ πος ακολοςθούν να καηαλήξοςμε ζηην  

πληποθοπία πος τάσνοςμε.       
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Σα δεδομζνα δεν είναι μόνο αρικμοί, όπωσ ςτα προθγοφμενα παραδείγματα, 
αλλά μπορεί να είναι εικόνεσ, ςφμβολα, λζξεισ, ιχοι. Ζτςι, «δεδομζνα» είναι 
μια φωτογραφία, ζνα ςιμα τθσ τροχαίασ, τα ονόματα ενόσ τθλεφωνικοφ 
καταλόγου ι ο ιχοσ μιασ μουςικισ νότασ. 

 

Γενικά, μποροφμε να ονομάςουμε Δεδομζνα (Data) τα ςτοιχεία που 
χρθςιμοποιοφμε για επεξεργαςία. Σα αποτελζςματα που παίρνουμε από τθν 
επεξεργαςία των δεδομζνων και μασ μεταδίδουν κάποια επιπρόςκετθ 
γνϊςθ, τα χαρακτθρίηουμε ωσ Πληροφορία (Information). Θ επεξεργαςία 
των δεδομζνων ζχει ποικίλεσ μορφζσ, χωρίσ να είναι πάντοτε απαραίτθτθ θ 
εφαρμογι αρικμθτικϊν πράξεων. 
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Αν και αρχικά τα δεδομζνα δε φαίνεται να ζχουν τόςθ ςθμαςία για μασ, 
αποτελοφν πολφτιμα ςτοιχεία, για να πάρουμε χριςιμεσ πλθροφορίεσ. Θ 
πλθροφορία, ςε αντίκεςθ με τα δεδομζνα, είναι κάτι που ζχει ςθμαςία για 
μασ, κάτι που κζλουμε να μάκουμε. Οι πλθροφορίεσ προκφπτουν από τα 
επιλεγμζνα δεδομζνα μετά από κατάλλθλθ επεξεργαςία. 

 

Πλθροφορίεσ που ζχουν προκφψει ωσ αποτζλεςμα μιασ επεξεργαςίασ, 
μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν οι ίδιεσ ι ςε ςυνδυαςμό με άλλα δεδομζνα 
για τθν παραγωγι νζων πλθροφοριϊν. Θ διαδικαςία αυτι, δθλαδι 
πλθροφορίεσ να αποτελοφν ςτθ ςυνζχεια δεδομζνα ςε μία νζα επεξεργαςία, 
χαρακτθρίηεται ωσ Κφκλοσ Επεξεργαςίασ των Δεδομζνων. 
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Δεδομζνα  Επεξεργαςία  Πληροφορία 

Σο ποςό που πρζπει να 
δϊςει κάκε μακθτισ είναι 
8 €. 
 
Ζχω ςτον κουμπαρά μου 
15 €. 

 υγκρίνω τα χριματα που 
ζχω ςτον κουμπαρά μου 

με το ποςό που πρζπει να 
διακζςω. 

 Διακζτω αρκετά χριματα, 
ϊςτε να πάω ςτθν 

εκδρομι. 
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1.4 Ο υπολογιςτήσ και η 
επεξεργαςία δεδομζνων 

 

Από τα ςθμαντικότερα 
χαρακτθριςτικά των 
υπολογιςτϊν είναι θ 
δυνατότθτα που μασ παρζχουν 
να αποκθκεφουμε μεγάλεσ 
ποςότθτεσ δεδομζνων (ι 
πλθροφοριϊν) και να 
αναηθτάμε οτιδιποτε από 
αυτά ςε πολφ λίγο χρόνο. 
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Ερωτιςεισ 
 

1. Μπορείτε να αναφζρετε ζνα παράδειγμα δεδομζνων και ζνα παράδειγμα 
πλθροφοριϊν από τθν κακθμερινι ςασ ηωι; 
2. Με ποιο τρόπο παίρνουμε πλθροφορίεσ από τα δεδομζνα; 
3. Ποια είναι θ ςυμβολι του υπολογιςτι ςτθν παραγωγι πλθροφοριϊν; 


