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ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2009 – 2016 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 10 

(ΜΝΗΜΔΣ) 

ΑΠΟ ΘΕΜΑ Α 

Α1. Εξσηήζεηο 

α. Πνηα είλαη ηα δύν ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο κλήκεο κόλν αλάγλσζεο (ROM); 

 

Α2. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνύλ κε ηε ιέμε Σωζηό ή Λάζνο. 

α. Η κλήκε RAM είλαη κηα κε πξόζθαηξε κλήκε. 

β. Η ρσξεηηθόηεηα ηεο κλήκεο ζπρλά εθθξάδεηαη κε ην γηλόκελν ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ 

ησλ ιέμεσλ επί ην κήθνο ηεο θάζε ιέμεο. 

γ. Όηαλ δηαθόςνπκε ηελ ηάζε ηξνθνδνζίαο κηαο κλήκεο ROM, ηα δεδνκέλα ηεο ράλνληαη 

(ζβήλνληαη) θαη δελ είλαη δηαζέζηκα, όηαλ επαλέιζεη ε ηάζε ηξνθνδνζίαο. 

δ. Εγγξαθή είλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ηα δεδνκέλα κηαο ιέμεο κλήκεο, ηα νπνία είλαη 

απνζεθεπκέλα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε δηεύζπλζε, κεηαθέξνληαη ζηηο εμόδνπο ηεο κλήκεο. 

ε. Τν βαζηθό θύηηαξν κηαο δπλακηθήο κλήκεο RAM (DRAM) είλαη έλα flip-flop. 

ζη. Σε θάζε ιέμε κλήκεο αληηζηνηρίδεηαη έλαο κνλαδηθόο αξηζκόο ν νπνίνο νλνκάδεηαη 

δηεύζπλζε. 

δ. Μηα εηδηθή θαηεγνξία κλήκεο RAM είλαη ε κλήκε FLASH. 

ε. Σηηο κλήκεο RAM ππάξρεη κία είζνδνο ειέγρνπ ηνπ νινθιεξσκέλνπ θπθιώκαηνο (O.K.) 

ε νπνία νλνκάδεηαη είζνδνο επηινγήο ηνπ O.K.  θαη ζπκβνιίδεηαη ζαλ CS  ( Chip select). 

 

Α3. Πνιιαπιήο επηινγήο 

Μία κλήκε ROM κε ρσξεηηθόηεηα 32Κx8 έρεη:  

α) 32 αθξνδέθηεο δηεπζύλζεσλ  

β) 15 αθξνδέθηεο δηεπζύλζεσλ  

γ) 10 αθξνδέθηεο δηεπζύλζεσλ  

δ) 8 αθξνδέθηεο δηεπζύλζεσλ Μνλάδεο 

 
ΑΠΟ ΘΕΜΑ Β 

Β1.  Να γξάςεηε δύν δηαθνξέο ησλ ζηαηηθώλ θαη ησλ δπλακηθώλ κλεκώλ RAM. 

Β2. Πνην είλαη ην βαζηθό θύηηαξν ηεο ζηαηηθήο κλήκεο RAM (SRAM) (κνλάδεο 3) θαη ηη 

ηάμεο κεγέζνπο είλαη ε κέγηζηε ρσξεηηθόηεηά ηεο; (κνλάδεο 4) 
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Β3. Να αλαθέξεηε έλα πιενλέθηεκα θαη έλα κεηνλέθηεκα ηεο παξάιιειεο πξνζπέιαζεο 

θαζώο θαη έλα πιενλέθηεκα θαη έλα κεηνλέθηεκα ηεο ζεηξηαθήο πξνζπέιαζεο. 

Β4. Να νξίζεηε ηηο έλλνηεο  αλάγλσζε κλήκεο, εγγξαθή κλήκεο θαη ρσξεηηθόηεηα κλήκεο; 

 

ΑΠΟ ΘΕΜΑ Γ 

Σε κία κλήκε RΟM δηαβάδνπκε 16Kx8. Να ππνινγίζεηε:  

Γ1. Τν κήθνο ηεο θάζε ιέμεο ηεο κλήκεο ζε bits.  

Γ2. ησλ αξηζκό ησλ ιέμεσλ (ζέζεσλ κλήκεο).  

Γ3. Τε ρσξεηηθόηεηα ηεο κλήκεο ζε bits.  

Γ4. Τνλ αξηζκό ησλ γξακκώλ γηα ηελ είζνδν ηεο δηεύζπλζεο.  

 

ΑΠΟ ΘΕΜΑ Γ 

Έλα νινθιεξσκέλν θύθισκα (Ο.Κ.) κηαο κλήκεο RAM έρεη ρσξεηηθόηεηα 512Κx8bits, κε 

θνηλνύο αθξνδέθηεο εηζόδνπ –εμόδνπ δεδνκέλσλ.  

∆1. Πόζνη είλαη νη αθξνδέθηεο ηνπ δηαύινπ δηεπζύλζεσλ;  

∆2. Πόζνη είλαη νη αθξνδέθηεο εηζόδνπ–εμόδνπ ησλ δεδνκέλσλ;  

∆3. Να αλαθέξεηε θαη ηνπο ππόινηπνπο αθξνδέθηεο ηνπ Ο.Κ.  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ 

ΑΠΟ ΘΕΜΑ  Α 

Α1. Τν πξώην ραξαθηεξηζηηθό ηεο κλήκεο ROM είλαη όηη ηα δεδνκέλα ηεο δελ αιιάδνπλ θαη 

κπνξνύκε κόλν λα ηα δηαβάζνπκε. Έλα δεύηεξν ραξαθηεξηζηηθό  ηεο είλαη όηη ηα 

απνζεθεπκέλα δεδνκέλα δηαηεξνύληαη, όηαλ παύεη λα ππάξρεη ε ηάζε ηξνθνδνζίαο ζην 

ΟΚ. 

Α2.  α. Λάζνο   β. Σσζηό   γ. Λάζνο   δ. Λάζνο   ε. Λάζνο   ζη. Σσζηό   δ. Λάζνο   ε. Σσζηό 

Α3.  β 

 

ΑΠΟ ΘΕΜΑ Β 

Β1. 

Σηαηηθή (SRAM) Γπλακηθή (DRAM) 

Βαζηθό θύηηαξν: flip-flop Βαζηθό θύηηαξν: ππθλσηήο 

Μεγαιύηεξε ηαρύηεηα. Μεγαιύηεξε ρσξεηηθόηεηα. 

 

Β2. 
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«Τν βαζηθό θύηηαξν κηαο SRAM κπνξνύκε λα ζεσξήζνπκε όηη βαζίδεηαη ζε έλα flip-flop 

ην νπνίν απνζεθεύεη ηε δπαδηθή πιεξνθνξία.»  

«Οη κέγηζηεο ρσξεηηθόηεηεο είλαη ηεο ηάμεο ησλ 512Kbits.»  
 
Β3. Παξάιιειε πξνζπέιαζε  
Πιενλέθηεκα: Μαο εμαζθαιίδεη κέγηζηε ηαρύηεηα κεηαθνξάο δεδνκέλσλ. 
Μεηνλέθηεκα: Η πνιππινθόηεηα ησλ θπθισκάησλ πνπ απαηηνύληαη ιόγσ ηνπ πιήζνπο ησλ 
γξακκώλ.  
Σεηξηαθή πξνζπέιαζε  
Πιενλέθηεκα: Μαο εμαζθαιίδεη ηελ ειάρηζηε πνιππινθόηεηα (άξα θαη θόζηνο) αθνύ 
ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο κηα ςεθηαθή γξακκή γηα ηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ  
Μεηνλέθηεκα: Μηθξή ηαρύηεηα κεηαθνξάο δεδνκέλσλ. 
 

Β4.  

Δγγξαθή (Write) είλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ηνπνζεηνύκε λέα δεδνκέλα κηαο ιέμεο ζε 

κηα ζπγθεθξηκέλε δηεύζπλζε. Τα δεδνκέλα πνπ ήηαλ απνζεθεπκέλα ζβήλνληαη. 

Αλάγλωζε (Read) είλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ηα δεδνκέλα κηαο ιέμεο κλήκεο, ηα 

νπνία είλαη απνζεθεπκέλα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε δηεύζπλζε, κεηαθέξνληαη ζηηο εμόδνπο ηεο 

κλήκεο. Τα δεδνκέλα πνπ ήηαλ απνζεθεπκέλα δελ αιιάδνπλ. 

Χωξεηηθόηεηα (Capacity) κηαο κλήκεο είλαη ην ζύλνιν ησλ bits πνπ κπνξεί λα 

απνζεθεύζεη. 

 

 

ΑΠΟ ΘΕΜΑ Γ 

Γ1.  Τν κήθνο ηεο ιέμεο είλαη: 8 bits.  

Γ2. Ο αξηζκόο ησλ ιέμεσλ ζηε κλήκε είλαη:16Κ= 16 Χ 1024 = 16.384 ιέμεηο  

Γ3. 16Κ Χ 8 = 

   = 16 Χ 1024 Χ 8 = 

    = 131.072 bits  

Γ4. 16Κ = 24  210 = 214     

     Άξα ν αξηζκόο γξακκώλ γηα ηελ είζνδν δηεπζύλζεσλ είλαη: 14 
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ΑΠΟ ΘΕΜΑ Γ 

∆1. 512Κ= 29  210 = 219         Άξα έρεη 19 αθξνδέθηεο ηνπ δηαύινπ δηεπζύλζεσλ  

∆2. Χσξεηηθόηεηα 512Κx8bits. Από ην δεύηεξν αξηζκό ζπκπεξαίλνπκε όηη ην κήθνο ηεο 

ιέμεο είλαη 8 άξα θαη νη αθξνδέθηεο εηζόδνπ–εμόδνπ ησλ δεδνκέλσλ είλαη  8.  

 α. Είζνδνο ειέγρνπ R /W (αλάγλσζε/εγγξαθή)  (ή W ) 

 β. Αθξνδέθηεο ηξνθνδνζίαο Vcc  

 γ. Αθξνδέθηεο γείσζεο , VGND  

δ. Είζνδνο επηινγήο SC ελεξγνπνίεζεο ηνπ νινθιεξσκέλνπ ηεο κλήκεο. (ή Ε ) 

ε.G : Output enable, πνπ ειέγρεη αλ νη αθξνδέθηεο δεδνκέλσλ ζα είλαη είζνδνη ή έμνδνη.  

   ή NC: Non connected γηα λα γίλεη δπγόο ν αξηζκόο ησλ αθξνδεθηώλ ηνπ ΟΚ.  


