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ΕΝΟΤΗΤΑ 21 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Κείµενο 1
Βασικές έννοιες πληροφορικής
Τι είναι Πληροφορική; Είναι η επιστήµη και η τεχνολογία που έχει σαν αντικείµενο τη
συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και διανοµή πληροφοριών µε τη βοήθεια
υπολογιστικών συστηµάτων.
Τι είναι Πληροφορία; Ο όρος πληροφορία (information) είναι ένας γενικός όρος που
περιλαµβάνει γεγονότα ή παραστάσεις που έχουν σχέση µεταξύ τους ή όχι και έχουν
κάποιο ειδικό νόηµα και χρησιµότητα για τον άνθρωπο. Στην καθηµερινή ζωή
συλλέγουµε πληροφορίες µε τις αισθήσεις µας. Με τη χρήση Η/Υ µπορεί να έχουµε
χρήσιµες πληροφορίες µε την επεξεργασία άλλων.
Τι είναι ∆εδοµένα; Με τον όρο δεδοµένο (datum πληθ. data) εννοούµε κάθε µορφή
πληροφορίας, που έχει κάποια σηµασία είτε από µόνο του είτε κυρίως σε σχέση µε τα
άλλα στοιχεία µε τα οποία παρουσιάζεται π.χ. ένας τηλεφωνικός αριθµός. Αποτελούν
την πρώτη ύλη για παραγωγή πληροφορίας. Τα δεδοµένα παρουσιάζονται µε
σύµβολα, που από µόνα τους δεν αποτελούν πληροφορία. Αποκτούν νόηµα, αν
ερµηνευτούν κατά τρόπο χρήσιµο στον άνθρωπο. Για παράδειγµα, ο τηλεφωνικός
αριθµός από µόνος του δεν έχει και πολύ σηµασία µέχρι να γίνει αντιστοίχιση µε
κάποιο όνοµα.
Τι είναι επεξεργασία; Ο όρος επεξεργασία (processing) αποτελεί έναν γενικό όρο.
Όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες από την πιο απλή µέχρι την πιο σύνθετη,
περιλαµβάνουν και είναι στην ουσία επεξεργασίες πληροφοριών. Η ανάγκη του
ανθρώπου, εξάλλου, για επεξεργασία πληροφοριών τον οδήγησε στην εφεύρεση των
κατάλληλων µηχανηµάτων.

δεδοµένα

επεξεργασία δεδοµένων

πληροφορίες

Το αποτέλεσµα της επεξεργασίας δεδοµένων είναι η πληροφορία. Με βάση τις
πληροφορίες λαµβάνονται αποφάσεις και γίνονται διάφορες ενέργειες. Στη συνέχεια
οι ενέργειες αυτές παράγουν νέα δεδοµένα, αυτά νέες πληροφορίες, οι τελευταίες
νέες αποφάσεις και ενέργειες κ.ο.κ.
Επικρατεί η άποψη σε όσους δεν έχουν ασχοληθεί µε Η/Υ, ότι ένα σύστηµα Η/Υ κάνει
πράξεις µόνο µε αριθµούς (υπολογίζει). Πέρα, όµως, από τους διάφορους
υπολογισµούς, µπορεί επίσης να επιλέξει, να αντιγράψει, να µετακινήσει και να
εκτελέσει άλλες µη αριθµητικές πράξεις σε αλφαβητικά, αριθµητικά ή άλλα σύµβολα
που χρησιµοποιούµε για την περιγραφή πραγµάτων ή εννοιών. Αυτό γίνεται µε τη
χρήση κάποιου κώδικα, όπου σε κάθε σύµβολο αντιστοιχείται ένας αριθµός (για
παράδειγµα το γράµµα Α στον κώδικα ASCII, παριστάνεται από τον αριθµό 65). Ένα
σύστηµα Η/Υ είναι λοιπόν µια µηχανή αυτόµατου και γρήγορου χειρισµού συµβόλων
γενικά και όχι µόνο αριθµών.
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Ορολογία
Επεξεργασία: εισαγωγή και µετατροπή στοιχείων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή,
συγγραφή και διαµόρφωση κειµένου σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Π.χ. Η τελική επεξεργασία προσθέτει αξία σε ένα έγγραφο.
∆ιανοµή: διάθεση πληροφοριών στους χρήστες του διαδικτύου µε τη βοήθεια
υπολογιστικών συστηµάτων.
Π.χ. Η διανοµή λογισµικού για ένα µήνα θα παρέχεται δωρεάν.
Υπολογιστικά συστήµατα: µεγάλα συστήµατα υψηλού υπολογισµού για την
επεξεργασία και διανοµή πληροφοριών, server.
Π.χ. Στην αγορά προσφέρεται µια σειρά από πακέτα υπηρεσιών για την καλύτερη
λειτουργία των υπολογιστικών συστηµάτων.

Λεξιλόγιο
Πληροφορική: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής
(η πληροφορική)
Π.χ. Η αδερφή µου σπουδάζει Πληροφορική.
Κλίση:
η πληροφορική
της πληροφορικής
την πληροφορική
πληροφορική
*δεν σχηµατίζει πληθυντικό αριθµό

Επεξεργασία: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής (η
επεξεργασία)
Π.χ. Η επεξεργασία των κωδικών είναι δουλειά του ηλεκτρονικού.
Κλίση:
η επεξεργασία
της επεξεργασίας
την επεξεργασία
επεξεργασία

οι επεξεργασίες
των επεξεργασιών
τις επεξεργασίες
επεξεργασίες

Πληροφορία: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής (η
πληροφορία)
Π.χ. Έχω χρήσιµες πληροφορίες όσον αφορά την διαδροµή του ταξιδιού.
Κλίση:
η πληροφορία
της πληροφορίας
την πληροφορία
πληροφορία
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∆εδοµένα: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού πληθυντικού,
ονοµαστικής (το δεδοµένο)
Π.χ. Τα δεδοµένα αποτελούν την πρώτη ύλη για παραγωγή πληροφορίας.
Κλίση:
το δεδοµένο
του δεδοµένου
το δεδοµένο
δεδοµένο

πτώσης

τα δεδοµένα
των δεδοµένων
τα δεδοµένα
δεδοµένα

Σηµασία: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (η
σηµασία)
Π.χ. Έχει µεγάλη σηµασία να κάνεις τη δουλειά που σου αρέσει.
Κλίση:
η σηµασία
της σηµασίας
τη σηµασία
σηµασία

οι σηµασίες
των σηµασιών
τις σηµασίες
σηµασίες

Ασκήσεις Λεξιλογίου
1. Συµπληρώστε τα κενά µε τη σωστή λέξη από αυτές που δίνονται:

1.

2.
3.

πληροφορίες - ειδήσεις
Ο άνθρωπος µε τις αισθήσεις του συλλέγει από το εξωτερικό περιβάλλον
διάφορες ……………………… .
τελειοποίηση - επεξεργασία
Η ……………………… των δεδοµένων είναι αναγκαία.
πραγµατοποίησε - εκτέλεσε
Ο διευθυντής της Αστυνοµίας ……………………… το καθήκον του.
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χρησιµότητα - καταλληλότητα
Οι πληροφορίες έχουν κάποιο ειδικό νόηµα και ……………………… για τον
άνθρωπο.
συγκέντρωση - συλλογή
Ένα από τα αντικείµενα της Πληροφορικής είναι η ………………………
πληροφοριών.

2. Βρείτε λέξεις από το κείµενο, που έχουν:

αντίθετη σηµασία από τις:

ίδια σηµασία µε τις:

1. πρώτες

………………………

4. θεµελιώδεις

………………………

2. αργού

………………………

5. είδηση

………………………

3. άχρηστες

………………………

Ασκήσεις Κατανόησης
1. Σωστό ή Λάθος;
1.
2.
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Πληροφορία είναι η αποµνηµόνευση δεδοµένων.
Πληροφορική είναι η επιστήµη και η τεχνολογία που έχει σαν αποτέλεσµα τη
συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και διανοµή πληροφοριών µε τη βοήθεια
υπολογιστικών συστηµάτων.
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Με τον όρο δεδοµένο εννοούµε κάθε µορφή πληροφορίας που έχει κάποια
σηµασία είτε από µόνο του είτε κυρίως σε σχέση µε άλλα στοιχεία µε τα οποία
παρουσιάζεται.
Ένα σύστηµα Η⁄Υ κάνει πράξεις µόνο µε αριθµούς.
Ένα σύστηµα Η⁄Υ είναι µια µηχανή αυτόµατου και γρήγορου χειρισµού
συµβόλων γενικά και όχι µόνο αριθµών.

2. Συµπληρώστε τα κενά µε τη σωστή λέξη:

κώδικα, διανοµή, µορφή, πληροφορία, αντιστοίχιση, στοιχεία, αυτόµατου, σύµβολα,
νόηµα, αντικείµενο, αριθµών, µόνο

Η επιστήµη και η τεχνολογία που έχει σαν ………………………… τη συλλογή,
επεξεργασία και ………………………… πληροφοριών µε τη βοήθεια Η⁄Υ είναι η
πληροφορική.
Τι είναι δεδοµένο;

Λέγοντας δεδοµένο εννοούµε κάθε ………………………… πληροφορίας που έχει κάποια
σηµασία είτε από ………………………… του είτε κυρίως σε σχέση µε τα άλλα
………………………… µε τα οποία παρουσιάζεται.

Πώς εµφανίζονται τα δεδοµένα;

Τα δεδοµένα εµφανίζονται µε ………………………… που από µόνα τους δεν αποτελούν
………………………… . Αποκτούν ………………………… αν ερµηνευτούν κατά τρόπο
χρήσιµο στον άνθρωπο. Για παράδειγµα, ο τηλεφωνικός κατάλογος από µόνος δεν
έχει και πολλή σηµασία µέχρι να γίνει ………………………… µε κάποιο όνοµα.
Τι είναι Η/Υ;

Ένα σύστηµα Η⁄Υ είναι µια µηχανή ………………………… και γρήγορου χειρισµού
συµβόλων γενικά και όχι µόνο ………………………… . Αυτό γίνεται µε τη χρήση κάποιου
………………………… όπως σε κάθε σύµβολο αντιστοιχεί ένας αριθµός.
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Κείµενο 2
Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και τα µέρη του
Μέρη Υπολογιστή. Επιχειρώντας µια πρώτη γνωριµία µε τα συστήµατα Η/Υ, θα πρέπει
να δει κανείς από τι γενικά αποτελούνται και πώς δουλεύουν. Ένα σύστηµα γενικά
µπορεί να ιδωθεί σαν µια συλλογή µερών (υποσυστηµάτων) που εργάζονται αρµονικά
για ένα κοινό σκοπό.

µονάδες
εισόδου - εξόδου

ΚΜΕ

περιφερειακή µνήµη

κύρια µνήµη

Σχ.1 Γενικό διάγραµµα βασικών τµηµάτων υλικού υπολογιστικού συστήµατος

Τα στοιχεία ενός συστήµατος Η/Υ, έχουν την οµαδική ονοµασία -και αποτελούν τουλικό (hardware) του συστήµατος. Σύµφωνα µε το σχ. 1 είναι:
Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) -Central Processing Unit (CPU)- ή απλά
επεξεργαστής (processor), που ελέγχει την λειτουργία του Η/Υ και εκτελεί πράξεις
ή κατευθύνει την εκτέλεσή τους. Οι σηµερινές µονάδες επεξεργασίας υλοποιούνται σε
ολοκληρωµένα κυκλώµατα (chips). Ο επεξεργαστής αποτελείται βασικά από δύο
τµήµατα. Το πρώτο ονοµάζεται Αριθµητική και Λογική Μονάδα (ΑΛΜ) -Arithmetic and
Logical Unit (ALU)- και εκτελεί απλά και µόνο τις αναγκαίες πράξεις.
Η Μονάδα Ελέγχου (ΜΕ) ή Control Unit (CU) είναι το δεύτερο τµήµα της ΚΜΕ. Η
λειτουργία της µπορεί να παροµοιαστεί µε εκείνη του διευθυντή ορχήστρας. Η ΜΕ
στέλνει σε ανάλογους χρόνους κατάλληλα σήµατα που ενεργοποιούν κυκλώµατα της
ΑΛΜ, ώστε να εκτελούνται τελικά οι πράξεις.
Τέλος, η ΚΜΕ αποτελείται από ιδιαίτερα γρήγορες µνήµες, που λέγονται
καταχωρητές (registers), στους οποίους µεταφέρονται δεδοµένα από την κύρια
µνήµη, πάνω στα οποία ο επεξεργαστής θα κάνει τις αριθµητικές και λογικές πράξεις.
Κεντρική ή Κύρια Μνήµη (Main Memory) που χρησιµοποιείται και είναι απολύτως
απαραίτητη για την αποθήκευση στοιχείων.
Παρά το γεγονός ότι η καρδιά κάθε υπολογιστή είναι η ΚΜΕ του, η ιδέα του
υπολογιστή -τουλάχιστον όπως την γνωρίζουµε σήµερα- αρχίζει µε την έννοια της
κύριας µνήµης. Αυτό συµβαίνει επειδή στην κύρια µνήµη του υπολογιστή πρέπει να
είναι φορτωµένο δηλ. να υπάρχει, να βρίσκεται το πρόγραµµα. Από τη µνήµη
διαβάζει η ΚΜΕ τις εντολές και καθοδηγεί το υπολογιστικό σύστηµα. Στην κύρια
µνήµη υπάρχουν επίσης τα δεδοµένα πάνω στα οποία θα γίνουν οι πράξεις που
στέλνονται από το πρόγραµµα.
Γενικά διακρίνουµε την κύρια µνήµη του υπολογιστή σε δύο µεγάλα είδη, ανάλογα µε
τη σχέση που συνδέει καθένα από αυτά µε την ΚΜΕ. Το πρώτο είδος ονοµάζεται
µνήµη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory-RAM). Η µνήµη αυτή
λειτουργεί σαν «σηµειωµατάριο». Είναι δηλαδή η ΚΜΕ σε θέση να διαβάζει τα
περιεχόµενά της, να τα σβήνει, να γράφει άλλα από πάνω τους, κλπ. µε πλήρη
ελευθερία. Το άλλο είδος κύριας µνήµης είναι σαν ένα βιβλίο, αφού η ΚΜΕ είναι σε
θέση απλώς να διαβάζει τα περιεχόµενά της, χωρίς να µπορεί να τα αλλάξει και
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ονοµάζεται µνήµη µόνο για ανάγνωση ή ROM από τα αρχικά του αγγλικού όρου
Read Only Memory. Στο είδος αυτό της µνήµης οι εταιρείες, που κατασκευάζουν
υπολογιστικά συστήµατα αποθηκεύουν κάποια προγράµµατα, ώστε ο υπολογιστής να
είναι σε θέση να κάνει κάτι αµέσως µόλις συνδεθεί µε το ρεύµα.
Μονάδες εισόδου-εξόδου που χρησιµοποιούνται για τη λήψη δεδοµένων από τον
έξω κόσµο και την πληροφόρηση. Η πιο διαδεδοµένη συσκευή εισόδου σήµερα είναι
το πληκτρολόγιο, ενώ όσον αφορά τις συσκευές εξόδου σίγουρα θα δει κανείς
σήµερα µια οθόνη και πιθανότατα ένα εκτυπωτή.
Άλλες γνωστές µονάδες εισόδου είναι το ποντίκι (mouse), η ιχνόσφαιρα (trackball),
σαρωτές (scanners), συσκευές ανάγνωσης χαρακτήρων µε µαγνητική µελάνη και
οπτικοί αναγνώστες χαρακτήρων.
Βοηθητική ή περιφερειακή µνήµη που χρησιµοποιείται για τη µόνιµη αποθήκευση
µεγάλων συνήθως όγκων δεδοµένων και πληροφοριών. Οι πιο διαδεδοµένες
συσκευές περιφερειακής µνήµης είναι σήµερα οι δίσκοι και κατά δεύτερο λόγο οι
ταινίες.

Ορολογία
Υλικό: είναι τα µέρη του υπολογιστή, οι επιµέρους εξωτερικές συσκευές, όπως η
οθόνη, το πληκτρολόγιο κ.ά.
Π.χ. Η εγκατάσταση κάθε τύπου υλικού απαιτεί προσοχή και ειδικές γνώσεις.
Επεξεργαστής: το κύριο µέρος του ηλεκτρονικού υπολογιστή, στο οποίο γίνεται η
επεξεργασία των στοιχείων.
Π.χ. Η µεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής επεξεργαστών είναι η Intel.
Ολοκληρωµένα κυκλώµατα: τσιπς για δίκτυα υψηλών ταχυτήτων, είναι τα
κοµµάτια µε τα οποία φτιάχνονται όλες οι ηλεκτρονικές συσκευές.
Π.χ. Το βιβλίο αυτό επικεντρώνεται αποκλειστικά στον τρόπο κατασκευής των
ολοκληρωµένων κυκλωµάτων.
Καταχωρητές: είναι ειδικές ταχύτατες µνήµες, που αποθηκεύουν προσωρινά τα
δεδοµένα ή τις εντολές, που έρχονται µέσα στην ΚΜΕ (κεντρική µνήµη επεξεργασίας)
για επεξεργασία.
Π.χ. Θα ήθελα να ξέρω τους πιο προηγµένους καταχωρητές, που κυκλοφορούν στην
αγορά.
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Κύρια µνήµη: η µακροχρόνια αποθήκευση των πληροφοριών, έτοιµη για
επανάκτηση όταν ο χρήστης τη χρειάζεται. ∆εν χάνει τα δεδοµένα όταν ο
υπολογιστής δεν λειτουργεί.
Π.χ. Ο σκληρός δίσκος αποτελεί την κύρια µνήµη του υπολογιστή.
Μνήµη τυχαίας προσπέλασης: βραχυχρόνια µνήµη, η οποία είναι ικανή να δίνει
πληροφορία στον επεξεργαστή σε πολύ υψηλή ταχύτητα. Αυτό το είδος µνήµης χάνει
τα δεδοµένα, όταν ο υπολογιστής τεθεί εκτός λειτουργίας.
Π.χ. Με την µνήµη τυχαίας προσπέλασης µπορούµε να κρατήσουµε τις πληροφορίες
που επεξεργαζόµαστε την ίδια στιγµή σαν να είναι ένα σηµειωµατάριο.
Μνήµη µόνο για ανάγνωση: έχει σταθερό περιεχόµενο που τοποθετήθηκε εκεί
από τον κατασκευαστή της και δεν µπορούµε ούτε να το τροποποιήσουµε ούτε να το
διαγράψουµε. Περιέχει το πρόγραµµα εκκίνησης του υπολογιστή.
Π.χ. Τα περιεχόµενα µνήµης µόνο για ανάγνωση δεν µεταβάλλονται.
Μονάδες εισόδου-εξόδου: χρησιµοποιούνται για τη λήψη δεδοµένων από τον έξω
κόσµο και την πληροφόρηση στον άνθρωπο.
Π.χ. Το ποντίκι, το πληκτρολόγιο, η οθόνη αποτελούν µερικές από τις µονάδες
εισόδου-εξόδου.
Περιφερειακή µνήµη: χρησιµοποιείται για τη µόνιµη αποθήκευση µεγάλων
συνήθως όγκων και δεδοµένων.
Π.χ. Περιφερειακή µνήµη αποτελούν και τα CD-ROMS, που είναι τα πιο γνωστά σε
όλους οπτικά µέσα αποθήκευσης.

Λεξιλόγιο
Μέρη: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού πληθυντικού, πτώσης ονοµαστικής
(το µέρος)
Π.χ. Ο Η/Υ αποτελείται από διάφορα µέρη.
Κλίση:
το µέρος
του µέρους
το µέρος
µέρος
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Υπολογιστή: ουσιαστικό, γένους αρσενικού, αριθµού ενικού, πτώσης γενικής (ο
υπολογιστής)
Π.χ. Ο υπολογιστής της Κατερίνας δεν είναι ακριβός.
Κλίση:
ο υπολογιστής
του υπολογιστή
τον υπολογιστή
υπολογιστή

οι υπολογιστές
των υπολογιστών
τους υπολογιστές
υπολογιστές

Υλικό: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής (το
υλικό)
Π.χ. Στο γραφείο άφησα όλο το υλικό που χρειαζόµαστε.
Κλίση:
το υλικό
του υλικού
το υλικό
υλικό

τα υλικά
των υλικών
τα υλικά
υλικά

Κεντρική: επίθετο, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής
(κεντρικός-ή-ό)
Π.χ. Μπες από την κεντρική πύλη.
Κλίση:
κεντρικός
κεντρικού
κεντρικό
κεντρικέ

κεντρική
κεντρικής
κεντρική
κεντρική

κεντρικό
κεντρικού
κεντρικό
κεντρικό

κεντρικοί
κεντρικών
κεντρικούς
κεντρικοί

κεντρικές
κεντρικών
κεντρικές
κεντρικές

κεντρικά
κεντρικών
κεντρικά
κεντρικά

Μονάδα: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού ενικού, πτώσης ονοµαστικής (η
µονάδα)
Π.χ. Υπάρχουν διάφορες µονάδες µέτρησης.
Κλίση:
η µονάδα
της µονάδας
την µονάδα
µονάδα

οι µονάδες
των µονάδων
τις µονάδες
µονάδες
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Ασκήσεις Λεξιλογίου

1. Αντιστοιχίστε
νοηµατικά:

1.
2.
3.
4.
5.

µέρη
ηλεκτρονικός
κεντρική
µονάδες
κύρια

φτιάχνοντας

ζευγάρια

λέξεων

που

να

ταιριάζουν

µνήµη
µονάδα επεξεργασίας
υπολογιστή
υπολογιστής
εισόδου-εξόδου

2. Τοποθετείστε τις παρακάτω φράσεις εκεί που πρέπει, µε βάση τους
ορισµούς που δίνονται:
α. µνήµη τυχαίας προσπέλασης
β. υλικό (hardware)
γ. κεντρική µονάδα επεξεργασίας
δ. βοηθητική ή περιφερειακή µνήµη
ε. µονάδες εισόδου-εξόδου

1. ……………………………………………………

Επεξεργαστής που ελέγχει τη λειτουργία
του Η/Υ και εκτελεί πράξεις ή κατευθύνει
την εκτέλεσή τους.

2. ……………………………………………………

Χρησιµοποιείται για τη µόνιµη αποθήκευση
µεγάλων όγκων δεδοµένων και
πληροφοριών.

3. ……………………………………………………

Τα στοιχεία ενός συστήµατος Η/Υ.

4. ……………………………………………………

Χρησιµοποιούνται για τη λήψη δεδοµένων
από τον έξω κόσµο και την πληροφόρηση
στον άνθρωπο.

5. ……………………………………………………
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Ασκήσεις Κατανόησης
1. Σωστό ή Λάθος;
1. Ένα σύστηµα Η⁄Υ είναι µια συλλογή υποσυστηµάτων που εργάζονται αρµονικά
για ένα κοινό σκοπό.
2. Ο επεξεργαστής αποτελείται βασικά από τέσσερα τµήµατα.
3. Ο επεξεργαστής κάνει λογικές και αριθµητικές πράξεις.
4. Η βοηθητική ή περιφερειακή µνήµη χρησιµοποιείται για τη µόνιµη αποθήκευση
µικρών συνήθως όγκων δεδοµένων και πληροφοριών.
5. Η κεντρική ή κύρια µνήµη χρησιµοποιείται και είναι απαραίτητη για την
αποθήκευση στοιχείων.

2. Συµπληρώστε τα κενά µε τη σωστή λέξη:

επεξεργαστής, ποντίκι, προγράµµατα, δεδοµένα, οθόνη, πρόγραµµα, ανάγνωση,
κατευθύνει, εξόδου, πράξεις, υποσυστηµάτων, αριθµητική, υλικό, λογική,
προσπέλασης, εισόδου, εκτυπωτής

Τι είναι ένα σύστηµα Η/Υ;

Ένα σύστηµα Η⁄Υ είναι µια συλλογή ………………………… που εργάζονται αρµονικά για
τον ίδιο σκοπό. Τα στοιχεία ενός Η⁄Υ αποτελούν ………………………… του συστήµατος.

Τι είναι η κεντρική µονάδα επεξεργασίας;

Η ΚΜΕ, ή απλά …………………………, ελέγχει τη λειτουργία του Η⁄Υ και εκτελεί πράξεις
ή ………………………… την εκτέλεσή τους. Ο επεξεργαστής αποτελείται βασικά από δυο
τµήµατα. Το πρώτο ονοµάζεται ………………………… και ………………………… µονάδα και
εκτελεί απλά και µόνο τις αναγκαίες πράξεις.
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Τι υπάρχει στην κύρια µνήµη του υπολογιστή;

Στην κύρια µνήµη του υπολογιστή πρέπει να είναι φορτωµένο το ………………………… .
Στην κύρια µνήµη υπάρχουν, επίσης, τα …………………………, πάνω στα οποία θα
γίνουν οι ………………………… που στέλνονται από το πρόγραµµα.

Σε τι διακρίνουµε την κύρια µνήµη;

∆ιακρίνουµε την κύρια µνήµη σε δυο
………………………… και λειτουργεί σαν
µνήµη µόνο για ………………………… ή
………………………… ώστε ο υπολογιστής
συνδεθεί µε το ρεύµα.

είδη. Το πρώτο ονοµάζεται µνήµη τυχαίας
σηµειωµατάριο. Το άλλο είδος ονοµάζεται
ROM. Σε αυτό το είδος αποθηκεύονται τα
να είναι σε θέση να κάνει κάτι αµέσως µόλις

Ποιες άλλες µονάδες υπάρχουν;

Σε ένα σύστηµα Η⁄Υ υπάρχουν ακόµη οι µονάδες ………………………… ………………………… που χρησιµοποιούνται για τη λήψη δεδοµένων από τον έξω κόσµο
και την πληροφόρηση. Συσκευή εισόδου είναι, για παράδειγµα, το …………………………,
ενώ συσκευές εξόδου είναι η ………………………… και ο ………………………… .
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Γραµµατική
α. Θεωρία
Ευθύς - Πλάγιος Λόγος
Στον ευθύ λόγο έχουµε τα λόγια κάποιου όπως ακριβώς τα είπε το άτοµο αυτό.
Παράδειγµα:
- «Θα αγοράσω ένα καινούργιο αυτοκίνητο».
Στον πλάγιο λόγο έχουµε τα λόγια κάποιου, όπως µας τα µεταφέρει ένας τρίτος.
Παράδειγµα:
Λέει ότι θα αγοράσει ένα καινούργιο αυτοκίνητο.
Συνήθως ο πλάγιος λόγος εισάγεται µε ρήµατα:

λεκτικά

λέω, αναφέρω κλπ.

-«Θα πάω µια βόλτα»
Λέει ότι θα πάει µια βόλτα.

αισθητικά

βλέπω, ακούω κλπ.

-«Θα βρέξει αύριο»
Άκουσα ότι θα βρέξει αύριο.

γνωστικά

γνωρίζω, ξέρω κλπ.

-«∆ουλεύει πολλές ώρες»
Ξέρω ότι δουλεύει πολλές ώρες.

ερωτηµατικά

ρωτάω, απορώ κλπ.

-«Θα πάρεις τηλέφωνο το βράδυ;»
Ρώτησε αν θα πάρεις τηλέφωνο το βράδυ.

Αλλαγές κατά την µετατροπή του ευθύ λόγου σε πλάγιο:

όταν η πρόταση δηλώνει
στον ευθύ λόγο

µετατρέπεται
στον πλάγιο λόγο σε

κρίση

πρόταση που ξεκινάει µε το ότι

«Ο καιρός είναι καλός»

Λέει ότι ο καιρός είναι καλός.

επιθυµία

πρόταση που ξεκινάει µε το να

«Έλα µαζί µας!»

Λέει να έρθεις µαζί µας.
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ερώτηση

πρόταση που ξεκινάει µε το εάν - αν
ή µε
ερωτηµατική αντωνυµία - επίρρηµα

«Θα ταξιδέψεις στην Ευρώπη;»
«Ποιοι είναι αυτοί;»

Ρωτάει αν θα ταξιδέψω στην Ευρώπη.
Ρωτάει ποιοι είναι αυτοί.

Οι αντωνυµίες και τα επιρρήµατα (τοπικά ή χρονικά) αλλάζουν ανάλογα µε το νόηµα.

Μετοχή ενεργητικής φωνής
Λέγεται και µετοχή ενεστώτα. Σχηµατίζεται από το θέµα του ενεστώτα µε τις
καταλήξεις:

παράδειγµα

α΄
συζυγία

β΄
συζυγία

β΄
συζυγία

- οντας

διαβάζω → διαβάζ-οντας

αγαπάω → αγαπ-ώντας
α΄ τάξη

- ώντας
αργώ

→ αργ-ώντας

β΄ τάξη

Παρατηρήσεις:
1. Η κατάληξη στα ρήµατα της α΄ συζυγίας δεν τονίζεται και γράφεται µε -ο-, σε
αντίθεση µε την κατάληξη των ρηµάτων της β΄ συζυγίας, η οποία τονίζεται και
γράφεται µε -ω-.
2. Η ενεργητική µετοχή αποκτά και ιδιαίτερη σηµασία, ανάλογα µε το τι θέλουµε να
δηλώσουµε. Μπορεί, δηλαδή, να είναι τροπική, υποθετική, χρονική, αιτιολογική,
εναντιωµατική.
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Έτσι:
α.
Μιλώντας µε τους ντόπιους, θα µάθεις καλά ελληνικά.
Με το να µιλάς µε τους ντόπιους, θα µάθεις καλά ελληνικά.
β.
Θα µάθω αν γύρισε τηλεφωνώντας.
Θα µάθω αν γύρισε αν τηλεφωνήσω.
γ.
Περνώντας έξω από το σπίτι µου, µου είπε µια καληµέρα.
Όταν πέρασε έξω από το σπίτι µου, µου είπε µια καληµέρα.
δ.
Μην µπορώντας να κάνει κάτι άλλο, έφυγε.
Επειδή δεν µπορούσε να κάνει κάτι άλλο, έφυγε.
ε.
∆εν κατάφερε να βγάλει χρήµατα, δουλεύοντας σκληρά.
∆εν κατάφερε να βγάλει χρήµατα, αν και δούλευε σκληρά.

β. Ασκήσεις
1. Μετατρέψτε τις προτάσεις από τον ευθύ στον πλάγιο λόγο
χρησιµοποιώντας τα ρήµατα εισαγωγής στο γ΄ ενικό πρόσωπο του
αορίστου:

1. Το σπίτι είναι βρώµικο. (λέω)
……………………………………………………………………………………………………………………
2. Σήµερα θα γίνει το συνέδριο. (ακούω)
……………………………………………………………………………………………………………………
3. Τα δεδοµένα αποτελούν την πρώτη ύλη για την παραγωγή πληροφοριών. (ξέρω)
……………………………………………………………………………………………………………………
4. Θα φέρεις τον υπολογιστή; (ρωτάω)
……………………………………………………………………………………………………………………

2. Μετατρέψτε τις προτάσεις από τον πλάγιο στον ευθύ λόγο:

1. Ανέφερε ότι θα λείψει δύο ώρες.
……………………………………………………………………………………………………………………
2. Άκουσε ότι ο όρος «επεξεργασία της πληροφορίας» είναι γενικός και εσωκλείει
όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες από τις πιο απλές ως τις πιο σύνθετες.
……………………………………………………………………………………………………………………
3. Ρώτησε αν ο κ. Οικονόµου ασχολείται µα την πληροφορική.
……………………………………………………………………………………………………………………
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4. Είχαµε την απορία αν το αποτέλεσµα της επεξεργασίας των δεδοµένων είναι η
πληροφορία.
……………………………………………………………………………………………………………………

3. Συµπληρώστε τα κενά σχηµατίζοντας την µετοχή ενεργητικής φωνής
των ρηµάτων της παρένθεσης:
1. ………………………… τις αποστάσεις, κερδίζεις χρόνο. (υπολογίζω)
2. Οι πιθανότητες λάθους ελαχιστοποιούνται αισθητά, ………………………… την
ηλεκτρονική τεχνολογία. (χρησιµοποιώ)
3. ………………………… τον Η/Υ στο ρεύµα, είναι δυνατόν να χειριστούµε αµέσως τα
προγράµµατα της κεντρικής ή κύριας µνήµης. (συνδέω)
4. Θα µάθεις τις βασικές έννοιες της πληροφορικής, ………………………… διάφορα
σεµινάρια. (παρακολουθώ)

4. Ξαναγράψτε τις προτάσεις αλλάζοντας τις υπογραµµισµένες φράσεις µε
την µετοχή ενεργητικής φωνής:
1. Επειδή δεν είχε χρήµατα να αγοράσει το εισιτήριο, πήγε µε τα πόδια.
……………………………………………………………………………………………………………………
2. Καθώς πήγαινε στο γραφείο συνάντησε τον Κώστα.
……………………………………………………………………………………………………………………
3. Αν και έκανε γρήγορα, δεν κατάφερε να προλάβει το τρένο.
……………………………………………………………………………………………………………………
4. Με το να πηγαίνει κάθε µέρα σπίτι της, την βαρέθηκε.
……………………………………………………………………………………………………………………
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Παιχνιδόλεξα

Σταυρόλεξο
Βρείτε τις λέξεις και λύστε το σταυρόλεξο:

1.
2.
3.
4.
5.

Ελέγχει τη λειτουργία του Η/Υ.
Μια από τις γνωστές συσκευές εισόδου (πληθ.).
Είναι η πιο διαδοµένη συσκευή εισόδου.
Έτσι λέγονται οι ιδιαίτερα γρήγορες µνήµες από τις οποίες αποτελείται η ΚΜΕ.
Είναι µία από τις µονάδες εξόδου.

4

1

5
2

3
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Κρεµάλα
Βρείτε τη λέξη που κρύβεται:
1. Τα βασικά στοιχεία ενός συστήµατος Η/Y έχουν την οµαδική ονοµασία …………… .
2. Είναι η επιστήµη που έχει σαν αντικείµενο τη συλλογή, επεξεργασία και διανοµή
πληροφοριών µε τη βοήθεια υπολογιστικών συστηµάτων.
3. Είναι αποτέλεσµα της επεξεργασίας δεδοµένων.
4. Έτσι ονοµάζεται κάθε µορφή πληροφορίας.
5. Tα δεδοµένα µετασχηµατίζονται σε ένα Η/Υ µε τη χρήση κάποιου …………… .

Υ_
Π_
Π_
∆_
K_

_
_
_
_
_

_
_
_
_
_

_
_
_
_
_

_ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _
_ _ _
_

Παζλ

Επιλέξτε το σωστό:
1. Τον ρώτησε αν …………… µαζί του πριν βγούνε το βράδυ.
α. θα επικοινωνήσει
β. θα επικοινωνεί

γ. επικοινώνησε

2. «…………… πας στην Πόλη!», λέει µια παλιά παροιµία.
α. µιλώντας
β. περπατώντας

γ. ρωτώντας

3. Άκουσα …………… πήγες τελικά στη συναυλία.
α. να
β. ότι

γ. αν

4. Λέει …………… στην Αθήνα µαζί µας.
α. να έρθεις
β. αν έρθεις

γ. ότι έρθεις

5. Μην µπορώντας να τον ακούει άλλο, έκλεισε το τηλέφωνο. ∆ηλαδή, …………… δεν
µπορούσε να τον ακούει άλλο…
α. επειδή
β. όταν
γ. αν
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