Informatika

Temeljno
informatično
znanje
 Da se lahko
sporazumevamo, smo se
morali naučiti govoriti.

MA‐
MA

 Da se bomo lahko

pogovarjali o informatiki in
INFORMACIJA?
osvojili temeljna
informatična znanja, pa
moramo osvojiti temeljne
pojme.

PODATEK?

Predmeti in dogodki vzbudijo v človeku številne predstave.





Kako bi nekemu prijatelju iz tujine opisali zunanjost in notranjost naše šole?
Na voljo imamo različne pripomočke, ki nam jih nudi sodobna tehnologija. Katere bi uporabili?
Kaj vse mora prijatelj vedeti in znati, da bi razumel predstavitev?

Podatek, informacija, znanje
 Vse kar je in obstaja, je REALNOST. Realnost opazujemo in zaznavamo.
 Elementi realnosti, ki jih zaznavamo ali pa ne, vendar obstajajo, so





ENTITETE. (predmeti, dogodki, pojmi, stanja, osebe)
ATRIBUTI so lastnosti entitet in omogočajo ločevanje entitet (lastnosti
dijakov). Pri opazovanju zajemamo atribute, ki nas zanimajo.
Entiteta vzbudi v možganih VTIS. Vzbujen VTIS se vtisne v možganske
sledi.
Več vtisov se poveže v KONCEPCIJO (posnetek realnosti).
Človek vseskozi zaznava in te zaznave se povezujejo v SLIKO (model)
REALNOSTI. Ta model je okrnjena realnost in predstavlja človekovo
ZNANJE.

Realnost, entitete, atributi:
REALNOST

ENTITETE

MODEL
REALNOSTI

KONCEPCIJA

ATRIBUTI

VTIS

• Realnost – vse kar je in kar se dogaja v tem trenutku, tukaj in kjerkoli
• Entitete – vsi elementi, ki obstajajo v realnosti
• Atributi – značilnosti ali lastnosti entitet

Primeri:
 realnost – prometna nesreča
 entitete – povzročitelj, žrtev, avto, policija, reševalci
 atributi – barva avta
 vtis – pretres, močan vtis
 koncepcija – slika prometne nesreče v naši glavi, ki ni

nujno enaka realnosti
 model realnosti – je sestavljen iz posnetkov realnosti
(koncepcij)
Naloga 1: Oglejte si video in nato zapišite najpomembnejše entitete, atribute,
vtise in znanje, ki je iz tega nastalo.
Plesalci.wmv

Podatek

 Ko želimo znanje nekomu predstaviti, za takšno predstavitev uporabimo

podatke.
 Če želimo, da bo prejemnik predstavljeno znanje razumel mu morajo

biti podatki znani in razumljivi.
 Podatek je opredmetenje realnosti, ki v prejemniku vzbudi realnosti

podobno predstavo.
(dolžina poleta (121 m), temperatura ozračja (‐20C), barva kape (rdeča),…)

 Naloga 2:

Opredmeti entiteto DIJAK.

Informacija
 Informacija je sporočilo, ki nam pove nekaj novega.
 Informacija je prirastek oz. nadgraditev znanja. Z njo se

naše znanje poveča in spremeni, torej nadgradi.
 Zavedati se moramo, da se informacija vedno zgradi na
koncu, pri prejemniku in da se to ne zgodi pri vseh
ljudeh enako.
 Informacija izven človekove glave ne obstaja.

Model posredovanja
znanja od oddajnika k
prejemniku.

Količina
informacije
 Informacija je nekaj zelo abstraktnega, njena količina pa je
lahko zelo različna.
 V naših glavah odpravi neko nejasnost.
 Količino informacije merimo z biti.
 En bit informacije dobimo, ko zvemo odgovor na vprašanje,
na katerega sta možna samo dva enako verjetna odgovora.
(črno‐belo, dan‐noč, svetloba‐tema, cifra‐grb,…)

 I=log2n

n=2I

I = količina informacije
n= število enako verjetnih možnosti

Količina informacije
 I=log n

n=2I
I je količina inf. n= število enako
verjetnih možnosti
 Naloga:
Kolikšna je količina informacije, ko
zvemo v katerem nadstropju 8
nadstropnega bloka stanuje Marija?
Verjetnost je za vsa nadstropja enaka.
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Le kje je
Marija?

Količina informacije
 Večje enote za merjenje količine informacij:

1 BYTE – B (bajt) = 8 bitov ‐ b
1 kB (~tisoč) = 210 B = 1024 B
1 MB (~milijon) = 220 B = 210 kB = 1024 kB
1 GB (~milijarda)= 230 B = 210 MB = 1024 MB
 V teh enotah je izražena tudi velikost računalniških pomnilnikov.

RAM
16 GB

TRDI DISK
4000 GB = 4 TB

USB KLJUČ
64 GB

Znanje
 Človek gradi svoje znanje z

opazovanjem realnosti
(neposredno pridobivanje znanja)
in tako, da mu ga posredujejo drugi
(posredno pridobivanje znanja).
 Znanje, ki ga želimo posredovati
drugim izrazimo z jezikom.
(pogovorni, likovni, jezik zvokov,
gibov, vonjev,…)
 Znanje predstavimo s podatki.

Znanje
 Znanje je kar človek ve, zna in kar čuti.
 Poznamo zapisano znanje (knjige) in

nezapisano (v glavah).
 Zapisano znanje je znanje, ki je zunaj
človeških glav predstavljeno s podatki.
 Nezapisano znanje obstaja samo v človeških
glavah in loči ljudi med seboj.
 Znanje se od človeka do človeka zelo
razlikuje.

Računalnik in računalništvo
 RAČUNALNIŠTVO je veda o računalnikih in vsem, kar je

povezano z njihovo uporabo. Ukvarja se s strojno obdelavo
podatkov. V veliki meri se prepleta z INFORMATIKO.
 RAČUNALNIŠKA PISMENOST je znanje, ki omogoča učinkovito

in uspešno uporabo računalnika.

Informatika
 INFORMATIKA je veda, ki raziskuje vrste in značilnosti

informacij, zakonitosti in teorijo informacijskih dejavnosti
ter vplive informacij na človeka.
 INFORMACIJSKA PISMENOST zajema:

znanje, spretnosti in navade, ki jih potrebujemo, da lahko
hitro in uspešno poiščemo, shranimo, obdelamo in
uporabimo aktualne podatke ter jih oblikujemo v učinkovito
informacijo.

Informacijska onesnaženost
 Relevantne (pomembne) informacije so tiste informacije, ki lahko

povzročijo ali vsaj omogočajo spremembe oziroma odločitve.
 INFORMACIJSKA ONESNAŽENOST je lastnost informacijskega

okolja, v katerem neustrezne informacije zamegljujejo ustrezne.
 INFORMACIJSKA ONESNAŽENOST je pojav, ko je na voljo velika

množica neurejenih podatkov, dobrih in slabih, zanesljivih in
nezanesljivih.

Informacijska tehnologija
 Tehnologija je v splošnem skupek postopkov pridobivanja surovin in

njihove predelave od začetka do končnega stanja ‐ izdelka.
 INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA je skupek pripomočkov in

postopkov za hitro in učinkovito posredovanje podatkov.

