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ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2009 – 2015 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 

(ΜΝΗΜΕΣ) 

ΑΠΟ ΘΕΜΑ Α 

Α1. Ερωτήσεις 

α. Ποια είναι τα δύο χαρακτηριστικά γνωρίσματα της μνήμης μόνο ανάγνωσης (ROM); 

 

Α2. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με τη λέξη Σωστό ή Λάθος. 

α. Η μνήμη RAM είναι μια μη πρόσκαιρη μνήμη. 

β. Η χωρητικότητα της μνήμης συχνά εκφράζεται με το γινόμενο του συνολικού αριθμού 

των λέξεων επί το μήκος της κάθε λέξης. 

γ. Όταν διακόψουμε την τάση τροφοδοσίας μιας μνήμης ROM, τα δεδομένα της χάνονται 

(σβήνονται) και δεν είναι διαθέσιμα, όταν επανέλθει η τάση τροφοδοσίας. 

δ. Εγγραφή είναι η διαδικασία με την οποία τα δεδομένα μιας λέξης μνήμης, τα οποία είναι 

αποθηκευμένα σε μια συγκεκριμένη διεύθυνση, μεταφέρονται στις εξόδους της μνήμης. 

ε. Το βασικό κύτταρο μιας δυναμικής μνήμης RAM (DRAM) είναι ένα flip-flop. 

στ. Σε κάθε λέξη μνήμης αντιστοιχίζεται ένας μοναδικός αριθμός ο οποίος ονομάζεται 

διεύθυνση. 

ζ. Μια ειδική κατηγορία μνήμης RAM είναι η μνήμη FLASH. 

η. Στις μνήμες RAM υπάρχει μία είσοδος ελέγχου του ολοκληρωμένου κυκλώματος (O.K.) 

η οποία ονομάζεται είσοδος επιλογής του O.K.  και συμβολίζεται σαν CS  ( Chip select). 

 

Α3. Πολλαπλής επιλογής 

Μία μνήμη ROM με χωρητικότητα 32Κx8 έχει:  

α) 32 ακροδέκτες διευθύνσεων  

β) 15 ακροδέκτες διευθύνσεων  

γ) 10 ακροδέκτες διευθύνσεων  

δ) 8 ακροδέκτες διευθύνσεων Μονάδες 

 
ΑΠΟ ΘΕΜΑ Β 

Β1.  Να γράψετε δύο διαφορές των στατικών και των δυναμικών μνημών RAM. 

Β2. Ποιο είναι το βασικό κύτταρο της στατικής μνήμης RAM (SRAM) (μονάδες 3) και τι 

τάξης μεγέθους είναι η μέγιστη χωρητικότητά της; (μονάδες 4) 

Β3. Να αναφέρετε ένα πλεονέκτημα και ένα μειονέκτημα της παράλληλης προσπέλασης 

καθώς και ένα πλεονέκτημα και ένα μειονέκτημα της σειριακής προσπέλασης. 
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ΑΠΟ ΘΕΜΑ Γ 

Σε μία μνήμη RΟM διαβάζουμε 16Kx8. Να υπολογίσετε:  

Γ1. Το μήκος της κάθε λέξης της μνήμης σε bits.  

Γ2. των αριθμό των λέξεων (θέσεων μνήμης).  

Γ3. Τη χωρητικότητα της μνήμης σε bits.  

Γ4. Τον αριθμό των γραμμών για την είσοδο της διεύθυνσης.  

 

ΑΠΟ ΘΕΜΑ Δ 

Ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα (Ο.Κ.) μιας μνήμης RAM έχει χωρητικότητα 512Κx8bits, με 

κοινούς ακροδέκτες εισόδου –εξόδου δεδομένων.  

∆1. Πόσοι είναι οι ακροδέκτες του διαύλου διευθύνσεων;  

∆2. Πόσοι είναι οι ακροδέκτες εισόδου–εξόδου των δεδομένων;  

∆3. Να αναφέρετε και τους υπόλοιπους ακροδέκτες του Ο.Κ.  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΑΠΟ ΘΕΜΑ  Α 

Α1. Το πρώτο χαρακτηριστικό της μνήμης ROM είναι ότι τα δεδομένα της δεν αλλάζουν και 

μπορούμε μόνο να τα διαβάσουμε. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό  της είναι ότι τα 

αποθηκευμένα δεδομένα διατηρούνται, όταν παύει να υπάρχει η τάση τροφοδοσίας στο 

ΟΚ. 

Α2.  α. Λάθος   β. Σωστό   γ. Λάθος   δ. Λάθος   ε. Λάθος   στ. Σωστό   ζ. Λάθος   η. Σωστό 

Α3.  β 

 

ΑΠΟ ΘΕΜΑ Β 

Β1. 

Στατική (SRAM) Δυναμική (DRAM) 

Βασικό κύτταρο: flip-flop Βασικό κύτταρο: πυκνωτής 

Τα δεδομένα παραμένουν αποθηκευμένα, 
όσο υπάρχει τροφοδοσία. 

Χρειάζεται “ανανέωση” κάθε 1-10 msec για 
κάθε θέση μνήμης, ώστε να διατηρούνται τα 
δεδομένα στη μνήμη. 

 

Β2. 

«Το βασικό κύτταρο μιας SRAM μπορούμε να θεωρήσουμε ότι βασίζεται σε ένα flip-flop 

το οποίο αποθηκεύει τη δυαδική πληροφορία.»  

«Οι μέγιστες χωρητικότητες είναι της τάξης των 512Kbits.»  
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Β3. Παράλληλη προσπέλαση  

 Πλεονέκτημα: Μας εξασφαλίζει μέγιστη ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων. 

 Μειονέκτημα: Η πολυπλοκότητα των κυκλωμάτων που απαιτούνται λόγω του 

πλήθους των γραμμών.  

 Σειριακή προσπέλαση  

 Πλεονέκτημα: Μας εξασφαλίζει την ελάχιστη πολυπλοκότητα (άρα και κόστος) αφού 

χρησιμοποιείται συνήθως μια ψηφιακή γραμμή για τη μεταφορά δεδομένων  

 Μειονέκτημα: Μικρή ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων. 

 

ΑΠΟ ΘΕΜΑ Γ 

Γ1.  Το μήκος της λέξης είναι: 8 bits.  

Γ2. Ο αριθμός των λέξεων στη μνήμη είναι:16Κ= 16 Χ 1024 = 16.384 λέξεις  

Γ3. 16Κ Χ 8 = 

   = 16 Χ 1024 Χ 8 = 

    = 131.072 bits  

Γ4. 16Κ = 24  210 = 214     

     Άρα ο αριθμός γραμμών για την είσοδο διευθύνσεων είναι: 14 

 

ΑΠΟ ΘΕΜΑ Δ 

∆1. 512Κ= 29  210 = 219         Άρα έχει 19 ακροδέκτες του διαύλου διευθύνσεων  

∆2. Χωρητικότητα 512Κx8bits. Από το δεύτερο αριθμό συμπεραίνουμε ότι το μήκος της 

λέξης είναι 8 άρα και οι ακροδέκτες εισόδου–εξόδου των δεδομένων είναι  8.  

 α. Είσοδος ελέγχου R /W (ανάγνωση/εγγραφή)  (ή W ) 

 β. Ακροδέκτης τροφοδοσίας Vcc  

 γ. Ακροδέκτης γείωσης , VGND  

δ. Είσοδος επιλογής SC ενεργοποίησης του ολοκληρωμένου της μνήμης. (ή Ε ) 

ε.G : Output enable, που ελέγχει αν οι ακροδέκτες δεδομένων θα είναι είσοδοι ή έξοδοι.  

   ή NC: Non connected για να γίνει ζυγός ο αριθμός των ακροδεκτών του ΟΚ.  


