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∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
 
ΘΕΜΑ 10 
α. ∆ίνεται ο αριθµός (235)10. 

1. Να µετατραπεί στο δυαδικό σύστηµα αρίθµησης. 
Μονάδες 4 

2. Στη συνέχεια, ο αριθµός (235)10 να µετατραπεί στο δεκαεξαδικό σύστηµα αρίθµησης. 
Μονάδες 4 

3. Τέλος, να αφαιρεθεί από αυτόν ο αριθµός (5F)16. Η πράξη να πραγµατοποιηθεί στο 
δεκαεξαδικό σύστηµα αρίθµησης. 

Μονάδες 5 
β. Γιατί είναι αναγκαία η χρήση κωδίκων για την εισαγωγή χαρακτήρων στα υπολογιστικά  
συστήµατα; 

Μονάδες 6 
γ. Τι γνωρίζετε για το σύνολο χαρακτήρων (πλήθος ψηφίων, πλήθος συµβόλων και κατηγορίες 

συµβόλων) του κώδικα ASCII; 
Μονάδες 6 

ΘΕΜΑ 20 
α. Να δοθεί το λογικό διάγραµµα ενός αποπλέκτη κατάλληλου για την οδήγηση της πληροφορίας 

εισόδου σε έναν από δέκα διαφορετικούς προορισµούς. 
Μονάδες 7 

β. Ποιες πρέπει να είναι οι τιµές των γραµµών επιλογής του αποπλέκτη του προηγούµενου 
ερωτήµατος για να οδηγηθεί η πληροφορία στον ένατο προορισµό; 

 Μονάδες 6 
γ. Να περιγράψετε τους τρόπους µεταφοράς δεδοµένων σύµφωνα µε τη µέθοδο άµεσης 

προσπέλασης µνήµης (DMA). 
Μονάδες 12 

ΘΕΜΑ 30 
α. Να σχεδιάσετε αθροιστή τετραψήφιων δυαδικών αριθµών, χρησιµοποιώντας πλήρεις αθροιστές. 

 Μονάδες 5 
β. Να δώσετε τιµές στους ακροδέκτες εισόδου του αθροιστή του προηγούµενου ερωτήµατος, 
προκειµένου αυτός να πραγµατοποιήσει την πρόσθεση (1001)2 + (1011)2 και να γράψετε τις τιµές 
που θα δώσουν οι ακροδέκτες εξόδου. 

Μονάδες 10 
γ. Να γράψετε µε τη σειρά τα βήµατα της διαδικασίας εξυπηρέτησης µιας διακοπής του 

προγράµµατος που εκτελεί ένας µικροεπεξεργαστής από µια περιφερειακή συσκευή. 
Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ 40 
α. Να περιγράψετε τις αρχιτεκτονικές που ακολουθούνται στη σχεδίαση µικροεπεξεργαστών και 

µικροελεγκτών όσον αφορά στη χρησιµοποίηση µνήµης. 
(Σχήµα προαιρετικό). 

Μονάδες 5 
β. Ποια από τις παραπάνω αρχιτεκτονικές ακολουθεί ο µικρoελεγκτής τής PIC της Μicrochip και 

ποια είναι τα πλεονεκτήµατα αυτής; 
Μονάδες 10 

γ. Σε ένα µικροϋπολογιστικό σύστηµα, ποια πλεονεκτήµατα και ποια µειονεκτήµατα έχει η τεχνική 
χειρισµού των θυρών εισόδου - εξόδου µε απεικόνιση µνήµης; 

Μονάδες 10 
 
 


