
ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ 

ΘΔΜΑ Α 

Α1. α. σζηό  Α2. 1. β 

 β. Λάζνο   2. ζη 

 γ. Λάζνο   3. ε 

 δ. σζηό   4. γ 

 ε. σζηό   5. α 

       

 (5 Χ 3 = 15 κνλάδεο)   (5 Χ 2 = 10 κνλάδεο) 

 

ΘΔΜΑ Β 

Β1. «Η ηερληθή κε ηε βνήζεηα ηεο νπνίαο νη ίδηεο γξακκέο (θαη αθξνδέθηεο ηνπ 

κηθξνεπεμεξγαζηή) κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο 

γηα δηαθνξεηηθό ζθνπό (κεηαθνξά δεδνκέλσλ ή δηεπζύλζεσλ) νλνκάδεηαη 

πολυπλεξία (multiplexing).» (4 κνλάδεο) 

 «Σν πιήζνο ησλ αθξνδεθηώλ ηνπ κηθξνεπεμεξγαζηή ζπρλά θαζνξίδεη ην θόζηνο 

θαηαζθεπήο ηνπ νινθιεξσκέλνπ θπθιώκαηνο, αιιά θαη νιόθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Γηα ην ιόγν απηό, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ην θόζηνο θαηαζθεπήο ηνπ 

νινθιεξσκέλνπ θπθιώκαηνο πξνζπαζνύκε λα κεηώζνπκε ην πιήζνο ησλ αθίδσλ 

ηνπ.» (4 κνλάδεο) 

ή 

Η πολυπλεξία ακποδεκτών είλαη κηα ηερληθή ζύκθσλα κε ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνύκε 

έλα κέξνο ησλ αθξνδεθηώλ δηεπζύλζεσλ θαη σο αθξνδέθηεο δεδνκέλσλ κε ζθνπό ηε 

κείσζε ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ αθξνδεθηώλ ηνπ κηθξνεπεμεξγαζηή πξνθεηκέλνπ 

λα κεησζεί ην θόζηνο θαηαζθεπήο ηνπ νινθιεξσκέλνπ θπθιώκαηνο. (8 κνλάδεο) 

  

Β2. α) Σα αθνινπζηαθά θπθιώκαηα αλήθνπλ ζε κία από ηηο δύν αθόινπζεο βαζηθέο 

θαηεγνξίεο:  

  ζύργξνλα αθνινπζηαθά θπθιώκαηα, 

  αζύγρξνλα αθνινπζηαθά θπθιώκαηα. (2 κνλάδεο) 

 

 ε έλα αζύγρξνλν αθνινπζηαθό θύθισκα ηα ζηνηρεία κλήκεο είλαη καληαισηέο  

 ε έλα ζύρξνλν αθνινπζηαθό θύθισκα ηα ζηνηρεία κλήκεο είλαη flip- flops.» 

 (4 κνλάδεο) 



β) Οη καληαισηέο δηεγείξνληαη κε ηελ αιιαγή ηηκήο (ινγηθνύ επηπέδνπ) ησλ ζεκάησλ 

εηζόδνπ ηνπο. Γηα λα δηεγεξζεί ν καληαισηήο πξέπεη λα είλαη ζε θαηάζηαζε εξεκίαο. 

Σα flip-flops δηεγείξνληαη κε ηνπο παικνύο ηνπ ξνινγηνύ (clock) ηνπο. (3 κνλάδεο) 

 

Β3. Ρεπεξηόξην εληνιώλ νλνκάδεηαη ην ζύλνιν ησλ εληνιώλ πνπ κπνξεί λα εθηειέζεη 

έλαο κηθξνεπεμεξγαζηήο. (4 κνλάδεο) 

ύκθσλα κε ην ξεπεξηόξην εληνιώλ ρσξίδνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

• Σνπο κηθξνεπεμεξγαζηέο δηεπξπκέλνπ ξεπεξηνξίνπ εληνιώλ (CISC). 

• Σνπο κηθξνεπεμεξγαζηέο κεησκέλνπ ξεπεξηνξίνπ εληνιώλ (RISC). (4 κνλάδεο) 

 

ΘΔΜΑ Γ 

Γ1.  Δεθηή θάζε κία από ηηο παξαθάησ απαληήζεηο: 

 512 ΚBytes 

 512· 1024 Bytes 

 524.288 Bytes 

 2
9
· 2

10
 = 2

19
 Bytes  

 (8 κνλάδεο) 

Γ2.  512Κ = 2
9
 ·2

10
 = 2

19
 

Πιήζνο αθξνδεθηώλ δηεπζύλζεσλ = 19 (10 κνλάδεο) 

Γ3.  Πιήζνο αθξνδεθηώλ δηεπζύλζεσλ = 8 (7 κνλάδεο) 

 

ΘΔΜΑ Γ 

Γ1. Ο θαηαρσξεηήο είλαη δεμηάο νιίζζεζεο. (2 κνλάδεο) 

Δηθαηνιόγεζε:   

Εηζάγεηαη πξώηα ην ςεθίν “0” πνπ είλαη ην LSB ηεο ιέμεο “110”. 

ή 

Αξρηθή    0 0 0 

      
1νο παικόο  0 0 0 0 

      
2νο παικόο  1 1 0 0 

      
3νο παικόο  1 1 1 0 

 (3 κνλάδεο) 



Γ2.  t= 3·T = 3·10ms = 30 ms (5 κνλάδεο) 

 

Γ3.  f =  
1

T
=  

1

10ms
= 0,1 KHz  ή  100HZ (5 κνλάδεο) 

 

Γ4.  

 

 

 

 

 

 

 

 (10 κνλάδεο) 
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εηξηαθή είζνδνο 

Είζνδνο ξνινγηνύ 


