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11
ΚΚεεφφάάλλααιιοο

ΚΚααττηηγγοορρίίεεςς  ΥΥπποολλοογγιισσττιικκώώνν
ΣΣυυσσττηηµµάάττωωνν

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να παρουσιάσει την εξέλιξη των υπολογιστικών συστηµάτων, τις
κατηγορίες τους και τον ιεραρχικό τρόπο οργάνωσής τους· επίσης να σε ενηµερώσει για τα

ολοκληρωµένα κυκλώµατα.

Όταν ολοκληρώσεις το κεφάλαιο αυτό, θα µπορείς:

♦  Να περιγράφεις από τι αποτελείται ένα υπολογιστικό σύστηµα και πώς είναι οργανωµένο.

♦  Να αναφέρεις τις τεχνολογίες των ολοκληρωµένων κυκλωµάτων.

♦  Να απαριθµείς τις γενιές και τις κατηγορίες των υπολογιστικών συστηµάτων.
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11..11  Οργάνωση και Εξέλιξη των Υπολογιστικών

Συστηµάτων
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11..11
Οργάνωση και Εξέλιξη των
Υπολογιστικών Συστηµάτων

Σκοπός του µαθήµατος αυτού είναι να παρουσιάσει τα τµήµατα και τα επίπεδα
ιεραρχίας ενός υπολογιστικού συστήµατος, την εξέλιξη των ολοκληρωµένων
κυκλωµάτων καθώς και των υπολογιστικών συστηµάτων.

Σκοπός του
µαθήµατος

Όταν ολοκληρώσεις το µάθηµα αυτό, θα µπορείς:
♦  Να αναφέρεις από τι αποτελείται ένα υπολογιστικό σύστηµα
♦  Να περιγράφεις πώς γίνεται η ιεραρχική οργάνωση στα υπολογιστικά συστήµατα
♦  Να εξηγείς τι είναι ένα ολοκληρωµένο κύκλωµα
♦  Να αναφέρεις τις τεχνολογίες των ολοκληρωµένων κυκλωµάτων
♦  Να απαριθµείς τις γενιές των υπολογιστικών συστηµάτων
♦  Να κατονοµάζεις τις κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται τα υπολογιστικά συστήµατα

µε βάση τις δυνατότητές τους

Τι θα µάθεις;

Κάθε υπολογιστικό σύστηµα αποτελείται από το υλικό (hardware) και το λογισµικό
(software).

Το υλικό (hardware) του υπολογιστή είναι το σύνολο των συσκευών που
απαρτίζουν το υπολογιστικό σύστηµα.

Το υλικό λοιπόν περιλαµβάνει τα ολοκληρωµένα κυκλώµατα του υπολογιστή, τους
δίσκους, τους εκτυπωτές, την οθόνη κλπ.

Το λογισµικό (software) ορίζεται ως το σύνολο των προγραµµάτων, τα
οποία µπορούν να εκτελεσθούν από το υπολογιστικό σύστηµα.

Αν και τα προγράµµατα µπορεί να είναι αποθηκευµένα σε µέσα όπως
οι δίσκοι, εντούτοις το λογισµικό δεν ταυτίζεται µε τα µέσα αυτά, αλλά
µε τις εντολές που είναι αποθηκευµένες στα µέσα και συνιστούν τα
προγράµµατα.

Το λογισµικό αποτελείται από το λογισµικό του συστήµατος (system
software) και το λογισµικό των εφαρµογών (application software).

� Το λογισµικό του συστήµατος (το µεγαλύτερο µέρος του
οποίου είναι το λειτουργικό σύστηµα) λειτουργεί ως σύνδεσµος
ανάµεσα στο χρήστη και στο υλικό, µε σκοπό τη διευκόλυνση
του χρήστη και την αποδοτικότερη λειτουργία του
υπολογιστικού συστήµατος.
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� Το λογισµικό των εφαρµογών είναι τα προγράµµατα που γράφονται για να
καλύψουν τις ειδικές ανάγκες των χρηστών και καθορίζουν τον τρόπο που θα
χρησιµοποιηθεί ο υπολογιστής για την επίλυση συγκεκριµένων υπολογιστικών
προβληµάτων.

Ιεραρχική οργάνωση των υπολογιστικών συστηµάτων
Τα υπολογιστικά συστήµατα χαρακτηρίζονται από πολυπλοκότητα και ιεραρχική
οργάνωση.

Η πολυπλοκότητα των υπολογιστικών συστηµάτων οφείλεται στο ότι αποτελούνται
από πολλά µέρη, τα οποία αλληλεπιδρούν δυναµικά µεταξύ τους.

Η ιεραρχική οργάνωση των υπολογιστικών συστηµάτων είναι απαραίτητη εξαιτίας
της πολυπλοκότητας αυτής. Τα τµήµατα του υπολογιστικού συστήµατος κατανέµονται
σε οργανωτικά «επίπεδα». Η λειτουργία κάθε επιπέδου στηρίζεται στη λειτουργία των
χαµηλότερων επιπέδων, και µε τη σειρά του κάθε επίπεδο βοηθά στη λειτουργία των
ανωτέρων του επιπέδων. Κάθε ένα από τα επίπεδα µπορεί να σχεδιαστεί, να
υλοποιηθεί, να µελετηθεί και να κατανοηθεί ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα.

Στο σχήµα βλέπουµε ένα τρόπο ανάλυσης ενός υπολογιστικού συστήµατος σε
επίπεδα ιεραρχίας.

Καταχωρητές Μνήµη Ελεγκτές
Επίπεδο Πυλών:
Πύλες AND, OR,

Flip-Flops, …

Μικρολειτουργίες Μικροπρογραµµατισµός Επίπεδο
µικρολειτουργιών

Ανάκληση  - εκτέλεση
εντολών γλώσσας µηχανής

Επίπεδο γλώσσας
µηχανής

Έλεγχος εκτέλεσης
προγράµµατος

Έλεγχος λειτουργιών
Εισόδου/Εξόδου

Επίπεδο
λειτουργικού
συστήµατος

Γλώσσες υψηλού επιπέδου
(π.χ. Pascal, C)

Επίπεδο γλωσσών
προγραµµατισµού
υψηλού επιπέδου

Προγράµµατα εφαρµογής
(π.χ. βάσεις δεδοµένων, επεξεργαστές κειµένου)

Επίπεδο
προγραµµάτων
εφαρµογής

1

2

3

4

5

6

Εξωτερικός κόσµος
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Επίπεδα ιεραρχίας
Τα επίπεδα 1, 2 και 3 που βλέπουµε στο προηγούµενο σχήµα αφορούν το υλικό τού
υπολογιστικού συστήµατος.

1 Το επίπεδο 1, αυτό των πυλών (gates), είναι το χαµηλότερο επίπεδο στην
ιεραρχία. Στο επίπεδο αυτό οι βασικές λειτουργίες επιτελούνται από στοιχειώδη
λογικά κυκλώµατα όπως καταχωρητές, µνήµες, ελεγκτές λογικών κυκλωµάτων
κλπ.
Στο επίπεδο 1 υπάρχουν οι βασικές δοµικές µονάδες από τις οποίες συντίθεται
ένα υπολογιστικό σύστηµα και ονοµάζονται λογικά κυκλώµατα (logical circuits),
δηλαδή οι λογικές πύλες, τα flip-flops, οι καταχωρητές κ.ά.

2 Το επίπεδο 2 αφορά τις στοιχειώδεις µικρολειτουργίες (microoperations) που
επιτελούνται στο υπολογιστικό σύστηµα (π.χ. µεταφορά πληροφοριών). Για την
υλοποίηση των µικρολειτουργιών απαιτείται η ύπαρξη των βασικών
κυκλωµάτων του επιπέδου 1.

3 Το επίπεδο 3 αφορά τη διαδικασία της ανάκλησης από τη µνήµη και  της
εκτέλεσης εντολών γλώσσας µηχανής. Για τη διαδικασία αυτή χρησιµοποιούνται
οι µικρολειτουργίες του επιπέδου 2.

Τα επίπεδα 4, 5 και 6 περιλαµβάνουν το λογισµικό, δηλαδή το λειτουργικό σύστηµα,
τις γλώσσες υψηλού επιπέδου και τα προγράµµατα εφαρµογής, αντίστοιχα.

Κάθε ένα επίπεδο µπορεί να αναλυθεί σε άλλα, λεπτοµερέστερα, επίπεδα ιεραρχίας.

Στο βιβλίο αυτό θα ασχοληθούµε κυρίως µε τα επίπεδα 3 και 4.

Ολοκληρωµένα κυκλώµατα
Η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη στον τοµέα των ηλεκτρονικών έχει κάνει δυνατή την
κατασκευή πολύπλοκων ηλεκτρονικών κυκλωµάτων σε ένα µικρό τεµάχιο ηµιαγωγού
(π.χ. πυριτίου) διαστάσεων µερικών τετραγωνικών χιλιοστών, στο οποίο µε
κατάλληλες τεχνικές σχηµατίζονται τα διάφορα στοιχεία, όπως κρυσταλλοδίοδοι,
κρυσταλλοτρίοδοι, πυκνωτές, καθώς και οι συνδέσεις τους. Τα στοιχεία αυτά
σχηµατίζουν ένα ολοκληρωµένο κύκλωµα (Integrated Circuit, IC). Η όλη κατασκευή
τοποθετείται σε µεταλλική ή πλαστική συσκευασία που αποτελεί τη λεγόµενη ψηφίδα
(chip). Η ψηφίδα επικοινωνεί µε άλλα κυκλώµατα µε εξωτερικούς ακροδέκτες, τις
ακίδες. Το µέγεθος µίας ψηφίδας είναι µερικά τετραγωνικά εκατοστά, µαζί µε το
πλαστικό της περίβληµα και τους ακροδέκτες.

Μια από τις περισσότερο χρησιµοποιούµενες οικογένειες ολοκληρωµένων
κυκλωµάρων είναι η TTL (Transistor Τransistor Logic, Κυκλώµατα Τρανζίστορ -
Τρανζίστορ) ενώ για κυκλώµατα υψηλών ταχυτήτων χρησιµοποιείται η οικογένεια ECL
(Emitter Coupled Logic, Κυκλώµατα Συνδεδεµένου Εκποµπού). Τα κυκλώµατα που
είναι υλοποιηµένα µε  CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor,
Κυκλώµατα MOS µε Συµπληρωµατικά Στοιχεία) έχουν µικρή κατανάλωση ισχύος.

Τα στοιχεία των ηλεκτρονικών κυκλωµάτων που περιέχονται στις ψηφίδες
συνδυάζονται για να σχηµατίσουν πύλες (gates). Μία πύλη δέχεται σαν είσοδο δύο ή
περισσότερα ηλεκτρικά σήµατα τα οποία κωδικοποιούν bits (π.χ. τα 5 Volt
παριστάνουν το 1 και τα 0 Volt παριστάνουν το 0) και παράγει στην έξοδο ένα σήµα το
οποίο είναι το αποτέλεσµα µίας «πράξης» µεταξύ των εισόδων της.

Η πύλη AND («ΚΑΙ») δίνει στην έξοδό της 1 αν όλα τα σήµατα εισόδου
της έχουν την τιµή 1, αλλιώς δίνει στην έξοδο 0.
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Μια άλλη διάκριση που γίνεται στα ολοκληρωµένα κυκλώµατα, είναι ανάλογα µε τον
αριθµό των δοµικών πυλών που περιέχει κάθε ψηφίδα. Έτσι, διακρίνονται τα
κυκλώµατα:

1. Μικρής Κλίµακας Ολοκλήρωσης (Small Scale Integration, SSI). Αυτά περιέχουν
λίγες (5-10) µεµονωµένες πύλες.

2. Μέσης Κλίµακας Ολοκλήρωσης (Medium Scale Integration, MSI). Αυτά περιέχουν
10-100 πύλες κατάλληλα συνδεδεµένες, ώστε να σχηµατίζουν ένα ψηφιακό
κύκλωµα (όπως π.χ. έναν καταχωρητή ή µετρητή).

3. Μεγάλης Κλίµακας Ολοκλήρωσης (Large Scale Integration, LSI), τα οποία
περιέχουν περισσότερες από 100 πύλες µέχρι µερικές χιλιάδες πύλες (όπως οι
απλοί µικροεπεξεργαστές).

4. Πολύ Μεγάλης Κλίµακας Ολοκλήρωσης (Very Large Scale Integration, VLSI) που
περιέχουν κυκλώµατα τα οποία σχηµατίζονται από πολλά εκατοµµύρια πύλες
(όπως οι σύγχρονοι µικροεπεξεργαστές).

Όλα τα ηλεκτρονικά κυκλώµατα κατασκευάζονται µε ολοκληρωµένα κυκλώµατα, αφού
τα τελευταία προσφέρουν πολλά πλεονεκτήµατα: έχουν µικρό µέγεθος, υψηλή
ταχύτητα λειτουργίας, µικρό κόστος, µεγάλη αξιοπιστία, µικρή κατανάλωση ενέργειας
και δίνουν µεγάλη ευελιξία στη σχεδίαση και κατασκευή ηλεκτρονικών κυκλωµάτων για
υπολογιστές.

Ιστορική εξέλιξη των υπολογιστικών συστηµάτων
Τις θεωρητικές βάσεις των υπολογιστών έθεσε πρώτος ο µαθηµατικός J. Von
Neumann (1945). Προς τιµή του, µία µεγάλη κατηγορία υπολογιστών ονοµάζονται
υπολογιστές τύπου Von Neumann και η λειτουργία τους στηρίζεται στις έννοιες του
αποθηκευµένου προγράµµατος (stored program) και του µετρητή προγράµµατος
(program counter), µε τη βοήθεια του οποίου προσδιορίζεται η εκτέλεση του
προγράµµατος. Τις έννοιες αυτές είχε εµπνευστεί πρώτος ο Charles Babbage τον
περασµένο αιώνα.

Τα συστήµατα της πρώτης γενιάς (1946-1953) χρησιµοποιούσαν ως βασικές δοµικές
µονάδες ηλεκτρονικές λυχνίες. O πρώτος ηλεκτρονικός υπολογιστής ήταν ο ENIAC
(Electronic Numerical Integrator And Computer), που κατασκευάστηκε το 1946 στο
Πανεπιστήµιο της Πενσυλβάνιας. Αντιπροσωπευτικός υπολογιστής αυτής της γενιάς
είναι ο ΙΒΜ 701. Οι υπολογιστές της πρώτης γενιάς προγραµµατίζονταν απευθείας σε
γλώσσα µηχανής. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε το υψηλό τους κόστος και τη
χαµηλή τους ταχύτητα, έθετε σοβαρούς περιορισµούς στην ευρεία χρήση τους.

Τα συστήµατα δεύτερης γενιάς (1952-1963) χρησιµοποιούσαν ως βασικές δοµικές
µονάδες κρυσταλλοτριόδους (Transistors). Ο υπολογιστής TRADIC που
κατασκευάστηκε το 1954 στα εργαστήρια της  Bell, ήταν ο πρώτος υπολογιστής αυτής
της γενιάς. Τα τυπωµένα κυκλώµατα, οι µνήµες µαγνητικών δακτυλίων, οι συµβολικές
γλώσσες, οι γλώσσες υψηλού επιπέδου όπως η FORTRAN, η ALGOL και η COBOL,
τα λειτουργικά συστήµατα οµαδικής επεξεργασίας κλπ. ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά
αυτής της γενιάς.

Στα συστήµατα τρίτης γενιάς (1962-1975) χρησιµοποιήθηκαν ως βασικές δοµικές
µονάδες τα ολοκληρωµένα κυκλώµατα µικρής κλίµακας ολοκλήρωσης (SSI) και µέσης
κλίµακας ολοκλήρωσης (MSI). Μνήµες ηµαγωγών, εικονικές µνήµες (βλ. Κεφ. 4),
γλώσσες προγραµµατισµού υψηλού επιπέδου µε «έξυπνους» µεταφραστές,
λειτουργικά συστήµατα πολυπρογραµµατισµού και καταµερισµού χρόνου κλπ. ήταν τα
κύρια χαρακτηριστικά αυτής της γενιάς. Οι CDC-7600, IBM 360/91, IIliac IV κλπ. είναι

Συστήµατα
πρώτης γενιάς11

Συστήµατα
δεύτερης γενιάς22

Συστήµατα
τρίτης γενιάς33
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χαρακτηριστικοί τύποι υπολογιστών της γενιάς αυτής. Την ίδια εποχή εµφανίζονται και
οι µίνι-υπολογιστές.

Τα συστήµατα τέταρτης γενιάς (1972-σήµερα) χρησιµοποιούν ως βασικές δοµικές
µονάδες ολοκληρωµένα κυκλώµατα µεγάλης και πολύ µεγάλης κλίµακας
ολοκλήρωσης (LSI και VLSI) . Τα χαρακτηριστικά των συστηµάτων της τρίτης γενιάς
έχουν βελτιωθεί και έχουν χρησιµοποιηθεί αρχιτεκτονικές αγωγού, πολυεπεξεργασίας,
µητρώου κλπ. για την κατασκευή υπερυπολογιστών (Supercomputers), όπως ο Cray
T3-E, ο MPP κλπ. Την ίδια εποχή εµφανίζονται και οι µικροϋπολογιστές.

Τα συστήµατα πέµπτης γενιάς, τα οποία δεν έχουν διαδοθεί ευρέως, χρησιµοποιούν
ολοκληρωµένα κυκλώµατα πολύ µεγάλης κλίµακας ολοκλήρωσης (VLSI) και έχουν
δύο βασικούς στόχους. Ο πρώτος είναι η επίτευξη στο µέγιστο δυνατό βαθµό της
παράλληλης επεξεργασίας (για την αύξηση της ταχύτητας επεξεργασίας). Ο δεύτερος
είναι η ανάπτυξη «έξυπνων» υπολογιστικών συστηµάτων, µε την ενσωµάτωση
τεχνικών που χρησιµοποιούνται στον κλάδο της τεχνητής νοηµοσύνης.

Κατηγορίες υπολογιστικών συστηµάτων
Με βάση το µέγεθος, την ταχύτητα και την τιµή τους, τα υπολογιστικά συστήµατα
µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:

��� Οι προσωπικοί υπολογιστές (personal computers) είναι οι φθηνότεροι
υπολογιστές που συνήθως χρησιµοποιούνται από ένα µόνο χρήστη και
έχουν περιορισµένες υπολογιστικές δυνατότητες σε σχέση µε άλλους
υπολογιστές. Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές τους (notebook, laptop,
desktop, tower, workstations, network computer). Μια πιο ισχυρή από
απόψεως δυνατοτήτων κατηγορία προσωπικών υπολογιστών είναι οι
εξυπηρετητές (servers). Οι εξυπηρετητές χρησιµοποιούνται για να
υποστηρίξουν ένα δίκτυο υπολογιστών που επιτρέπει την κοινή χρήση
αρχείων, προγραµµάτων και υλικού όπως οι εκτυπωτές.
Οι προσωπικοί υπολογιστές βασίζονται στους µικροϋπολογιστές
(microcomputers), οι οποίοι χρησιµοποιούνται και σε άλλες εφαρµογές,
όπως είναι τα ενσωµατωµένα συστήµατα (embedded systems).

��� Οι µίνι-υπολογιστές (minicomputers) είναι πιο ισχυρά συστήµατα που
µπορούν να υποστηρίξουν ένα σύνολο χρηστών, οι οποίοι επιτελούν
διαφορετικές εργασίες. Συνήθως χρησιµοποιούνται από εταιρείες και
οργανισµούς για επεξεργασία πληροφοριών.

��� Οι µεγάλοι υπολογιστές (mainframes) αποτελούν ισχυρά συστήµατα και
µπορούν να υποστηρίξουν εκατοντάδες χρήστες «συγχρόνως». Απαιτούν
συνήθως δαπανηρό περιβάλλον υποστήριξης, δηλαδή κλιµατισµό, ειδικές
αίθουσες κλπ.

��� Οι υπερυπολογιστές (supercomputers) είναι τα πλέον ισχυρά συστήµατα και
χρησιµοποιούνται κυρίως σε εξειδικευµένες, υπολογιστικά απαιτητικές,
εφαρµογές, όπως π.χ. η µετεωρολογία.

Τα όρια των κατηγοριών αυτών δεν είναι σαφή και µετατοπίζονται συνεχώς, εξαιτίας
της ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης στο χώρο των υπολογιστών.

Συστήµατα
τέταρτης γενιάς44

Συστήµατα
πέµπτης γενιάς55
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Κάθε υπολογιστικό σύστηµα αποτελείται από το υλικό, δηλαδή τις συσκευές, και το
λογισµικό, που το αποτελούν προγράµµατα. Λόγω της πολυπλοκότητάς τους, τα
υπολογιστικά συστήµατα είναι οργανωµένα ιεραρχικά. Στο κατώτερο επίπεδο της
ιεραρχίας βρίσκονται τα ηλεκτρονικά κυκλώµατα και στο ανώτερο τα προγράµµατα
του χρήστη. Μεγάλο µέρος του υλικού απαρτίζεται από ολοκληρωµένα κυκλώµατα,
που έχουν εξελιχθεί ώστε να έχουν πολύ µικρά µεγέθη και µεγάλες ταχύτητες.

Οι «γενιές» των υπολογιστικών συστηµάτων είναι πέντε, ξεκινώντας από τους
πρώτους πειραµατικούς υπολογιστές µέχρι τις µέρες µας. Οι βασικότερες
κατηγορίες υπολογιστικών συστηµάτων σήµερα είναι οι προσωπικοί υπολογιστές, οι
µίνι-υπολογιστές, οι µεγάλοι υπολογιστές και οι υπερυπολογιστές. Κάθε µία από
αυτές τις κατηγορίες έχει διαφορετικές υπολογιστικές ικανότητες και απευθύνεται σε
διαφορετικές κοινότητες χρηστών.

Flip-Flop
Αποθηκευµένο Πρόγραµµα Stored Program
Εξυπηρετητής Server

Κυκλώµατα MOS µε Συµπληρωµατικά Στοιχεία Complementary Metal Oxide
Semiconductor - CMOS

Κυκλώµατα Μεγάλης Κλίµακας Ολοκλήρωσης Large Scale Integration - LSI
Κυκλώµατα Μέσης Κλίµακας Ολοκλήρωσης Medium Scale Integration – MSI
Κυκλώµατα Μικρής Κλίµακας Ολοκλήρωσης Small Scale Integration - SSI

Γλ
ω
σσ
άρ
ιο

όρ
ω
ν

Κυκλώµατα Πολύ Μεγάλης Κλίµακας
Ολοκλήρωσης Very Large Scale Integration - VLSI

Κυκλώµατα Συνδεδεµένου Εκποµπού Emitter Coupled Logic - ECL
Κυκλώµατα Τρανζίστορ - Τρανζίστορ Transistor Τransistor Logic - TTL
Λογικό Κύκλωµα Logical Circuit
Λογισµικό Software
Λογισµικό Εφαρµογών Applications Software
Λογισµικό Συστήµατος Systems Software
Μεγάλος Υπολογιστής Mainframe
Μετρητής Προγράµµατος Program Counter
Μικρολειτουργία Microoperation
Μικροϋπολογιστής Microcomputer
Μίνι-υπολογιστής Minicomputer
Ολοκληρωµένο Κύκλωµα Integrated Circuit - IC
Προσωπικός Υπολογιστής Personal Computer
Πύλη Gate
Υλικό Hardware
Υπερυπολογιστής Supercomputer
Υπολογιστής Τύπου Von Neumann
Υπολογιστικό Σύστηµα Computer System
Ψηφίδα Chip

Ερωτήσεις
? Ποιες είναι οι συνιστώσες ενός υπολογιστικού συστήµατος;

? Τι εννοούµε µε τον όρο «Λογισµικό Συστήµατος»;

? Ποιες είναι οι διαφορές των ολοκληρωµένων κυκλωµάτων διαφόρων κλιµάκων
ολοκλήρωσης;

? Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των υπολογιστών της 4ης και 5ης γενιάς;
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κεφάλαιο

♦  Κάθε υπολογιστικό σύστηµα αποτελείται από το υλικό, δηλαδή τις
συσκευές και το λογισµικό, που απαρτίζεται από προγράµµατα.

♦  Τα υπολογιστικά συστήµατα είναι οργανωµένα ιεραρχικά. Στο κατώτερο
επίπεδο της ιεραρχίας βρίσκονται τα ηλεκτρονικά κυκλώµατα και στο
ανώτερο τα προγράµµατα του χρήστη.

♦  Τα υπολογιστικά συστήµατα έχουν περάσει από διάφορα στάδια εξέλιξης,
τα οποία ονοµάζονται «γενιές».

♦  Οι βασικότερες κατηγορίες υπολογιστικών συστηµάτων σήµερα είναι οι
µικροϋπολογιστές µε κυριότερους τους προσωπικούς υπολογιστές, οι µίνι-
υπολογιστές, οι µεγάλοι υπολογιστές και οι υπερυπολογιστές.

� Παπακωσταντίνου Γ., Π. Τσανάκα, Γ. Φραγκάκη, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Συµµετρία, 1987.

� Hayes J., Computer Architecture and Organization, McGraw-Hill, 1988.

� Mano M., Computer system Architecture, Prentice-Hall, 1982.

� Patterson D., Hennessy J. Computer Organization & Design, The Hardware/Software Interface,
Morgan Kaufmann, 1994.

Βιβλιογραφία – Πηγές
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22
ΚΚεεφφάάλλααιιοο

ΠΠααρράάσστταασσηη  κκααιι  ΕΕππεεξξεερργγαασσίίαα
ΠΠλληηρροοφφοορριιώώνν

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να εξηγήσει πώς παριστάνονται οι πληροφορίες από τον
υπολογιστή µε τη µορφή 0 και 1.

Όταν ολοκληρώσεις το κεφάλαιο αυτό, θα µπορείς:

♦  Να χρησιµοποιείς διάφορα συστήµατα αρίθµησης και να µετατρέπεις αριθµούς από το ένα στο
άλλο.

♦  Να κάνεις πράξεις στο δυαδικό σύστηµα µε ακέραιους και κλασµατικούς αριθµούς, θετικούς και
αρνητικούς.

♦  Να περιγράφεις τις διάφορες τεχνικές συµπίεσης των δεδοµένων.

♦  Να εξηγείς πώς παριστάνονται ο ήχος, η εικόνα και το video µε 0 και 1.

Μ
αθ
ήµ
ατ
α 22..11  Συστήµατα Αρίθµησης

22..22  Παράσταση Αριθµών και Αριθµητικές Πράξεις

22..33  Μέθοδοι Συµπίεσης ∆εδοµένων

22..44  Ψηφιακή Παράσταση Ήχου, Εικόνας, Video
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ΜΜάάθθηηµµαα

22..11 Συστήµατα Αρίθµησης

Σκοπός του µαθήµατος αυτού είναι να παρουσιάσει τον τρόπο παράστασης των
αριθµών σε διάφορα συστήµατα αρίθµησης πέρα από το γνωστό µας δεκαδικό.

Σκοπός του
µαθήµατος

Όταν ολοκληρώσεις το µάθηµα αυτό θα µπορείς:
♦ Να εξηγείς πώς παριστάνονται οι αριθµοί στα διάφορα συστήµατα αρίθµησης.
♦ Να µετατρέπεις αριθµούς από και προς διάφορα συστήµατα αρίθµησης.

Τι θα µάθεις;

Οι υπολογιστές αναπαριστούν όλα τα είδη πληροφορίας ως δυαδικά δεδοµένα. Έτσι,
για την ευκολότερη και ταχύτερη επεξεργασία των διαφόρων πληροφοριών, οι
υπολογιστές χρησιµοποιούν αριθµητικά συστήµατα διαφορετικά από το γνωστό µας
δεκαδικό (decimal) σύστηµα και κυρίως το δυαδικό (binary).

Αριθµητικά Συστήµατα
Κάθε αριθµός Ν µπορεί να γραφεί  µε την ακόλουθη µορφή:

Με αi συµβολίζουµε τα ψηφία του αριθµού και µε β παριστάνουµε τη βάση του
αριθµητικού συστήµατος στο οποίο εκφράζεται ο αριθµός. Το ψηφίο αi

πολλαπλασιάζεται µε τον αριθµό βi , γι’αυτό λέµε ότι η τάξη (order) του ψηφίου αi είναι
i. Το κλασµατικό τµήµα του αριθµού είναι αυτό µετά την υποδιαστολή και είναι
µικρότερο του 1. Αν ο αριθµός N έχει m ακέραια ψηφία, οι εκθέτες i παίρνουν τιµές
από 0 έως m-1 για το ακέραιο µέρος του και αν τα κλασµατικά του ψηφία είναι n, οι
εκθέτες i παίρνουν αρνητικές τιµές από -1 έως -n για το κλασµατικό του τµήµα.

Ο δεκαδικός αριθµός 19,278 µε τον τρόπο αυτό γράφεται ως 1·101 +
9·100 + 2·10-1 + 7·10-2 + 8·10-3, δηλαδή α1=1, α0=9, α-1=2, α-2=7, α-3=8.

Ένα αριθµητικό σύστηµα µε βάση β χρειάζεται β διαφορετικά «ψηφία» για την
παράσταση των αριθµών, που παίρνουν τις τιµές από 0 έως β-1. Ένας φυσικός
αριθµός που έχει m ψηφία, στο σύστηµα αυτό µπορεί να πάρει τιµές από 0 έως βm-1,
δηλαδή βm διαφορετικές τιµές.
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ακέραιο µέρος του αριθµού κλασµατικό µέρος του αριθµού
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Τα συνηθέστερα αριθµητικά συστήµατα είναι αυτά που έχουν
βάση τους αριθµούς 2 (δυαδικό σύστηµα) ,8 (οκταδικό
σύστηµα, octal system),10 (δεκαδικό σύστηµα) και16

Τ
δ

α

∆∆εεκκααδδιικκάά
ψψηηφφίίαα

∆∆υυααδδιικκάά
ψψηηφφίίαα

ΟΟκκττααδδιικκάά
ψψηηφφίίαα

∆∆εεκκααεεξξααδδιικκάά
ψψηηφφίίαα

0 5 0 0 4 0 8
14

(δεκαεξαδικό σύστηµα, hexadecimal system). Στον πίνακα
βλέπουµε τα ψηφία αυτών των αριθµητικών συστηµάτων.

To δεκαεξαδικό σύστηµα χρειάζεται 16 ψηφία για την
παράσταση των αριθµών, αλλά το γνωστό µας αριθµητικό
σύστηµα παρέχει µόνο 10 ψηφία (0-9). Για τα επιπλέον 6
ψηφία χρησιµοποιούµε τους χαρακτήρες A-F, δηλαδή A=10,

B=11, C=12, D=13, E=14 και F=15.

Στο δεκαεξαδικό σύστηµα, η ακολουθία ψηφίων «6F3» παριστάνει τον
αριθµό 6·162 + 15·161 + 3·160

Στην καθηµερινή µας ζωή χρησιµοποιούµε το δεκαδικό σύστηµα και είµαστε
εξοικειωµένοι µε αυτό, έτσι παριστάνουµε τους αριθµούς µόνο µε τα ψηφία τους, π.χ.
λέµε 15 και όχι 1·101+5·100. Το ίδιο µπορούµε να κάνουµε και µε οποιοδήποτε άλλο
αριθµητικό σύστηµα, αρκεί να δηλώνουµε το σύστηµα αυτό. Ο προσδιορισµός του
συστήµατος γίνεται συνήθως µε ένα δείκτη που συνοδεύει τον αριθµό και δηλώνει τη
βάση του αριθµητικού συστήµατος.

Η ακολουθία ψηφίων «321» παριστάνει διαφορετικούς αριθµούς ανάλογα
µε το σύστηµα αρίθµησης που θα δηλώσουµε. Στο δεκαδικό σύστηµα θα
γράψουµε 321(10) και θα εννοούµε 3·102+2·101+1·100, ενώ στο οκταδικό
σύστηµα θα γράψουµε 321(8) και θα εννοούµε 3·82+2·81+1·80. Στο
δεκαεξαδικό σύστηµα θα γράψουµε 321(16) και θα εννοούµε
3·162+2·161+1·160.

Ο αριθµός 1101(2) είναι γραµµένος στο δυαδικό σύστηµα, έτσι αντιστοιχεί
στην έκφραση 1·23 + 1·22 + 0·21 + 1·20.

Τα ψηφία ενός αριθµού γραµµένου στο δυαδικό σύστηµα ονοµάζονται bits (binary
digits, δυαδικά ψηφία). Το πιο αριστερό ψηφίο του αριθµού ονοµάζεται περισσότερο
σηµαντικό ψηφίο (Most Significant Bit, MSB), γιατί πολλαπλασιάζεται µε το
µεγαλύτερο συντελεστή, και το πιο δεξιό ψηφίο του αριθµού ονοµάζεται λιγότερο
σηµαντικό ψηφίο (Least Significant Bit, LSB), γιατί πολλαπλασιάζεται µε το µικρότερο
συντελεστή.

Μετατροπή αριθµών από ένα αριθµητικό σύστηµα σε άλλο
Η µετατροπή ενός αριθµού από ένα αριθµητικό σύστηµα µε βάση β προς το δεκαδικό
σύστηµα είναι πολύ απλή: υπολογίζουµε την τιµή της παράστασης αm-1·βm-1 + … +
α1·β1 + α0·β0 + α-1·β-1 + … + α-n·β-n.

Ο δυαδικός αριθµός 10011(2) στο δεκαδικό σύστηµα έχει την τιµή 1·24 +
0·23 + 0·22 + 1·21 + 1·20 = 16+2+1 = 19(10).

Ο οκταδικός αριθµός 7123,35(8) στο δεκαδικό σύστηµα έχει την τιµή 7·83

+ 1·82 + 2·81 + 3·80 + 3·8-1 + 5·8-2 = 3584 + 64 +16 + 3 + 0,375 + 0,0781
= 3667,4531(10).

Ο δεκαεξαδικός αριθµός FC27(16) αντιστοιχεί στο δεκαδικό 15·163 +
12·162 + 2·161 + 7·160 = 61440 + 3072 + 32 + 7 = 64551(10).
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B
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D
E
F

1010
ββ

ο δεκαδικό σύστηµα
εν είναι το µόνο που
έχει χρησιµοποιηθεί
πό τον άνθρωπο. Οι

Βαβυλώνιοι
χρησιµοποιούσαν
αριθµητικό σύστηµα

µε βαση το 60.
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Πιο πολύπλοκη είναι η διαδικασία µετατροπής ενός αριθµού από το δεκαδικό σύστηµα
σε ένα άλλο σύστηµα αρίθµησης µε βάση β. Η µετατροπή γίνεται χωριστά για το
ακέραιο και χωριστά για το κλασµατικό µέρος.

Για να µετατρέψουµε το ακέραιο µέρος του αριθµού Α σε βάση β, κάνουµε
διαδοχικές διαιρέσεις του ακεραίου µέρους του Α µε τον αριθµό β. Η διαδικασία
µετατροπής είναι η εξής:

(1) ∆ιαιρούµε το δεκαδικό αριθµό µε το β, και παίρνουµε το πηλίκο Π και το
υπόλοιπο Υ. Το υπόλοιπο είναι µία τιµή από 0 έως β-1 και αποτελεί το
δεξιότερο ψηφίο του αριθµού.

(2) ∆ιαιρούµε το πηλίκο Π πάλι µε το β, και παίρνουµε ένα νέο πηλίκο Π και υπόλοιπο
Υ. Γράφουµε το υπόλοιπο (που πάλι είναι µία τιµή από 0 έως β-1) στα αριστερά
του αριθµού.

(3) Επαναλαµβάνουµε το βήµα (2) µέχρι το πηλίκο Π να γίνει 0.

Ας δούµε πώς µετατρέπεται ο αριθµός Α=53(10) στο δυαδικό σύστηµα
(β=2):

Ας δούµε και τη µετατροπή του αριθµού 312 στο οκταδικό σύστηµα:

Για να µετατρέψουµε το κλασµατικό µέρος ενός αριθµού Α από το δεκαδικό σύστηµα
σε ένα άλλο σύστηµα αρίθµησης µε βάση β, κάνουµε διαδοχικούς πολλαπλασιασµούς
του κλασµατικού µέρους του Α µε τη βάση β. Το κλασµατικό µέρος στο νέο σύστηµα
αρίθµησης µπορεί να έχει άπειρα ψηφία, γι’ αυτό καθορίζουµε από πριν το µέγιστο
αριθµό ψηφίων N που θα υπολογίσουµε για το νέο σύστηµα αρίθµησης. Η διαδικασία
µετατροπής είναι η ακόλουθη:

(1) Χρησιµοποιούµε µόνο το κλασµατικό µέρος του Α.

(2) Πολλαπλασιάζουµε τον Α µε τη βάση β. Το αποτέλεσµα έχει ακέραιο µέρος Μ και
κλασµατικό µέρος Κ. Το Μ (που έχει τιµή από 0 έως β-1) είναι το αριστερότερο
ψηφίο του νέου κλασµατικού µέρους Υ.

Π Υ Χ

53 ∆ιαιρούµε το 53 µε το 2 26 1 1

26 ∆ιαιρούµε το 26 µε το 2 13 0 01

13 ∆ιαιρούµε το 13 µε το 2 6 1 101

6 ∆ιαιρούµε το 6 µε το 2 3 0 0101

3 ∆ιαιρούµε το 3 µε το 2 1 1 10101

1 ∆ιαιρούµε το 1 µε το 2 0 1 110101

0 53(10) = 110101(2)

Π Υ Χ

312 ∆ιαιρούµε το 312 µε το 8 39 0 0

39 ∆ιαιρούµε το 39 µε το 8 4 7 70

4 ∆ιαιρούµε το 4 µε το 8 0 4 470

0 312(10) = 470(8)

ββ
1010
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(3) Πολλαπλασιάζουµε το κλασµατικό µέρος Κ µε το β και παίρνουµε ένα νέο
αποτέλεσµα µε ακέραιο µέρος Μ (µε τιµή από 0 έως β-1) και κλασµατικό µέρος Κ.

(4) Γράφουµε το Μ στα δεξιά του νέου κλασµατικού µέρους Υ.

(5) Επαναλαµβάνουµε τα βήµατα (3), (4) έως ότου το Μ να γίνει 0 ή να έχουµε
υπολογίσει N ψηφία.

Ας υπολογίσουµε την τιµή του κλασµατικού αριθµού 0,625(10) στο δυαδικό
σύστηµα:

Επίσης ας υπολογίσουµε την τιµή του κλασµατικού αριθµού 0,171875(10)

στο δεκαξαδικό σύστηµα:

Ας υπολογίσουµε και την τιµή του κλασµατικού αριθµού 0,4(10) στο
οκταδικό σύστηµα. Καθορίζουµε από πριν ότι θα υπολογίσουµε το πολύ
5 οκταδικά ψηφία.

Εδώ σταµατήσαµε τον υπολογισµό παρότι το M δεν είναι 0, γιατί
φθάσαµε στο µέγιστο αριθµό κλασµατικών ψηφίων που επιτρέπουµε. Αν
προσέξουµε τις τιµές που παίρνει το M, παρατηρούµε ότι µετά από τον
υπολογισµό του 4ου κλασµατικού ψηφίου το M παίρνει την αρχική του
τιµή που ήταν 0,4. Έτσι µπορούµε να συµπεράνουµε ότι στο οκταδικό
σύστηµα ο Α είναι ένας περιοδικός αριθµός, ο 0,31463146…(8) ή αλλιώς
0,3146(8).

Όταν σταµατάµε τον υπολογισµό του αριθµού µετά από Ν κλασµατικά ψηφία, αν και
το M δεν είναι 0, κάνουµε αποκοπή (truncation) του αριθµού. Για να είναι ο
υπολογισµός µας όσο πιο ακριβής γίνεται, µπορούµε να κάνουµε στρογγυλοποίηση
(rounding). Στη στρογγυλοποίηση υπολογίζουµε άλλο ένα κλασµατικό ψηφίο. Αν αυτό
είναι µικρότερο από το ½ της βάσης, τότε αφήνουµε τον αριθµό όπως είναι, µε Ν

Μ Κ Υ

0,625 0,625 × 2 = 1,25 1 0,25 0,1

0,25 0,25 × 2 = 0,5 0 0,5 0,10

0,5 0,5 × 2 = 1 1 0 0,101

0 0,625(10) = 0,101(2)

Μ Κ Υ

0, 171875 0,171875 × 16 = 2,75 2 0,75 0,2

0,75 0,75 × 16 = 12 12 0 0,2C

0 0,171875(10) = 0,2C(16)

Μ Κ Υ

0,4 0,4 × 8 = 3,2 3 0,2 0,3

0,2 0,2 × 8 = 1,6 1 0,6 0,31

0,6 0,6 × 8 = 4,8 4 0,8 0,314

0,8 0,8 × 8 = 6,4 6 0,4 0,3146

0,4 0,4 × 8 = 3,2 3 0,2 0,31463

0,2 0,4(10) ≅≅≅≅ 0,31463(8)
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ψηφία. Αν όµως το επιπλέον ψηφίο είναι µεγαλύτερο ή ίσο από το ½ της βάσης, τότε
αυξάνουµε το τελευταίο (το Ν-οστό) ψηφίο κατά 1. Έτσι το σφάλµα του υπολογισµού
είναι πιο µικρό.

Κατά τη µετατροπή του αριθµού 0,4(10) στο δεκαεξαδικό σύστηµα,
ολοκληρώσαµε τον υπολογισµό µετά από 5 ψηφία. Το επόµενο ψηφίο
που θα υπολογίζαµε είναι το 1, που είναι µικρότερο από το 4 (το ½ της
βάσης), έτσι και µετά από τη στρογγυλοποίηση ο αριθµός µένει ο ίδιος.

Αν όµως κρατούσαµε µόνο Ν=3 κλασµατικά ψηφία στρογγυλοποιώντας
το αποτέλεσµα, θα υπολογίζαµε και το 4ο ψηφίο που έχει την τιµή 6 > 4.
Θα αυξάναµε λοιπόν το 3ο ψηφίο κατά 1, και ο αριθµός θα ήταν τελικά ο
0,315(8).

Για να µετατρέψουµε από το δεκαδικό σύστηµα αρίθµησης σε άλλο έναν αριθµό που
έχει και ακέραιο και κλασµατικό µέρος, µετατρέπουµε ξεχωριστά τα δύο µέρη του µε
τον τρόπο που είδαµε και µετά συνδυάζουµε τα αποτελέσµατα.

Η µετατροπή ενός αριθµού από ένα σύστηµα µε βάση β1 σε ένα άλλο σύστηµα µε
βάση β2 γίνεται εύκολα άν χρησιµοποιήσουµε ενδιάµεσα το δεκαδικό σύστηµα:
µετατρέπουµε πρώτα τον αριθµό µε βάση β1 στο δεκαδικό σύστηµα, και στη συνέχεια
τον µετατρέπουµε από το δεκαδικό σύστηµα στο σύστηµα µε βάση β2. Η µέθοδος
αυτή είναι πιο εύκολη από την απευθείας µετατροπή, γιατί είµαστε πιο εξοικειωµένοι
µε υπολογισµούς στο δεκαδικό σύστηµα.

Μια ειδική περίπτωση όµως είναι η µετατροπή µεταξύ του δυαδικού και του οκταδικού
ή του δεκαεξαδικού συστήµατος. Οι µετατροπές αυτές είναι ιδιαίτερα εύκολες, γιατί οι
βάσεις των δύο συστηµάτων, το 8 και το 16, είναι δυνάµεις του 2.

Για να µετατρέψουµε ένα δυαδικό αριθµό στο δεκαεξαδικό σύστηµα, χωρίζουµε τα
ψηφία του σε τετράδες ξεκινώντας από την υποδιαστολή που χωρίζει ακέραιο και
κλασµατικό µέρος, και προχωρώντας προς τα «άκρα» του αριθµού. Κάθε τέτοια
τετράδα αντιστοιχεί σε ένα µονοψήφιο δεκαεξαδικό αριθµό, και την αντικαθιστούµε µε
το ψηφίο αυτό. Η µετατροπή ενός δεκαεξαδικού αριθµού σε δυαδικό γίνεται
αντικαθιστώντας κάθε ψηφίο του αριθµού µε τον αντίστοιχο τετραψήφιο δυαδικό
αριθµό.

Η µετατροπή από το δυαδικό σύστηµα προς το οκταδικό και αντίστροφα γίνεται µε τον
ίδιο τρόπο, αλλά χωρίζουµε τα δυαδικά ψηφία σε τριάδες αντί για τετράδες.

Για να µετατραπεί σε δεκαεξαδικό, χωρίζουµε το δυαδικό
αριθµό 1011011001,11011(2) πρώτα σε τετράδες ξεκινώντας
από την υποδιαστολή. Στα «άκρα» του αριθµού
προσθέτουµε όσα µηδενικά είναι απαραίτητα, έτσι ώστε να
συµπληρωθούν οι τετράδες. Στη συνέχεια αντικαθιστούµε
κάθε τετράδα µε το αντίστοιχο δεκαεξαδικό ψηφίο. Π.χ. η
αριστερότερη τετράδα που είναι 0010 ισοδυναµεί µε το ψηφίο 2, ενώ η
επόµενη τετράδα 1101 που έχει τιµή 13 ισοδυναµεί µε το ψηφίο D. Ο
ισοδύναµος δεκαεξαδικός αριθµός είναι ο 2D9,DC(16).

Για να µετατρέψουµε τον ίδιο αριθµό σε οκταδικό
τον χωρίζουµε σε τριάδες, προσθέτοντας και πάλι
στα άκρα του µηδενικά, αν χρειαστεί. Κάθε τριάδα
αντικαθίσταται από το αντίστοιχο οκταδικό ψηφίο.
Π.χ. η δεξιότερη τριάδα που είναι 111 έχει την τιµή 7
(1·22 + 1·2 + 1 = 4+2+1 = 7) και αντικαθίσταται µε το

β2β2
β1β1

0010 1101 1001 1101 1100,

2 D 9 D C,

011 011 001 110 111,

3 3 1 6 7,

001

1

1616
22

88
22
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ψηφίο αυτό. Ο αντίστοιχος οκταδικός αριθµός είναι ο 1331,67(8).

Αντίστροφα, η µετατροπή του δεκαεξαδικού αριθµού
43F,25(16) γίνεται αντικαθιστώντας τα ψηφία του µε τον
αντίστοιχο τετραψήφιο δυαδικό αριθµό. Π.χ. το ψηφίο 4 θα
αντικατασταθεί από τον δυαδικό αριθµό 0100 που έχει την
τιµή 4. Ο δυαδικός αριθµός που προκύπτει είναι ο
10000111111,00100101(2).

Στον οκταδικό αριθµό 4567,02(8) θα αντικαταστήσουµε κάθε ψηφίο µε τον
αντίστοιχο τριψήφιο δυαδικό αριθµό, για να
πάρουµε το δυαδικό αριθµό
100101110111,000010(2).

Τα µηδενικά στα «άκρα» των δυαδικών αριθµών
(όπως και σε όλα τα συστήµατα αρίθµησης)
µπορούν να παραλειφθούν.

Α
να

κε
φα

λα
ίω
ση

Ένα αριθµητικό σύστηµα µε βάση β παριστάνει κάθε αριθµό ως άθροισµα
δυνάµεων του αριθµού β. Τα πιο γνωστά συστήµατα είναι το δυαδικό, το οκταδικό,
το δεκαδικό και το δεκαεξαδικό. Η µετατροπή ενός ακέραιου ή πραγµατικού αριθµού
από το δεκαδικό σύστηµα σε ένα άλλο σύστηµα µε βάση β γίνεται µε διαδοχικές
διαιρέσεις ή πολλαπλασιασµούς µε τη βάση β, αντίστοιχα. Οι µετατροπές µεταξύ
άλλων συστηµάτων αρίθµησης γίνονται για ευκολία µέσω του δεκαδικού
συστήµατος. Η µόνη εξαίρεση είναι οι µετατροπές µεταξύ δυαδικού και οκταδικού ή
δεκαεξαδικού συστήµατος, που γίνονται πολύ εύκολα απευθείας.

Αποκοπή Truncation
∆εκαδικό Σύστηµα Decimal System
∆εκαεξαδικό Σύστηµα Hexadecimal System
∆υαδικό Σύστηµα Binary System
∆υαδικό Ψηφίο Binary Digit - Bit
Λιγότερο Σηµαντικό Ψηφίο Least Significant Bit - LSB
Οκταδικό Σύστηµα Octal System
Περισσότερο Σηµαντικό Ψηφίο Most Significant Bit - MSB
Στρογγυλοποίηση Rounding

Γλ
ω
σσ

άρ
ιο

όρ
ω
ν

Τάξη Order

Ερωτήσεις
? Πόσα ψηφία χρειάζεται ένα σύστηµα αρίθµησης µε βάση β;

? Πώς µετατρέπουµε έναν ακέραιο δυαδικό αριθµό στο δεκαδικό σύστηµα;

? Πώς µετατρέπουµε ένα δεκαδικό αριθµό στο δυαδικό σύστηµα;

? Τι είναι η αποκοπή και η στρογγυλοποίηση;

? Πώς γίνεται η µετατροπή µεταξύ δυαδικού και οκταδικού συστήµατος;

4 3 F 2 5,

0100 0011 1111 0010 0101,

5 6 7 0 2,

101 110 111 000 010,

4

100
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Παράσταση Αριθµών και

Χαρακτήρων

Σκοπός του µαθήµατος αυτού είναι να περιγράψει πώς παριστάνονται οι αριθµοί σε
ένα υπολογιστή και τη διαδικασία µε την οποία γίνονται οι αριθµητικές πράξεις µεταξύ
τους.

Σκοπός του
µαθήµατος

Όταν ολοκληρώσεις το µάθηµα αυτό θα µπορείς:
♦ Να εξηγείς πώς γίνονται οι αριθµητικές πράξεις µεταξύ ακεραίων αριθµών
♦ Να υπολογίζεις την παράσταση προσηµασµένων ακεραίων αριθµών και να

εκτελείς πράξεις µεταξύ τους
♦ Να υπολογίζεις την παράσταση πραγµατικών αριθµών και να εκτελείς πράξεις

µεταξύ τους
♦ Να βρίσκεις την παράσταση χαρακτήρων µε την κωδικοποίηση ASCII

Τι θα µάθεις;

Αριθµητικές πράξεις
Στο δυαδικό σύστηµα οι αριθµητικές πράξεις γίνονται όπως και στο δεκαδικό
σύστηµα. Προσθέσεις και αφαιρέσεις γίνονται από δεξιά προς τα αριστερά, και
χρησιµοποιούµε κρατούµενα ή δανεικά ψηφία αντίστοιχα.

Για την πρόσθεση αριθµών µε n bits, ξεκινάµε από τα δεξιά, προσθέτοντας τα δύο
λιγότερα σηµαντικά bits των αριθµών και συνεχίζουµε προς τα αριστερά.  Αν οι
αριθµοί είναι οι xnxn-1…xi…x1 και ynyn-1…yi…y1 , ξεκινάµε από την πρόσθεση x1+y1, η
οποία µας δίνει το ψηφίο z1 του αποτελέσµατος και το κρατούµενο K1. Στη συνέχεια
προσθέτουµε τα ψηφία x2, y2 και το κρατούµενο Κ1 για να πάρουµε το ψηφίο z2 του
αποτελέσµατος και το κρατούµενο K2, κλπ.  Γενικά το κρατούµενο Κi-1 που πιθανώς
θα προκύψει από κάποια πρόσθεση προωθείται και προστίθεται µε το αµέσως
αριστερότερο ζεύγος ψηφίων xi και yi των
αριθµών. Αντίστοιχα στην αφαίρεση
λαµβάνουµε τα αντίστοιχα ζεύγη των
ψηφίων xi και yi, κάνουµε την πράξη και
προωθούµε το δανεικό ψηφίο ∆i στο
επόµενο ζεύγος ψηφίων xi+1 και yi+1.

Οι υπολογισµοί που κάνουµε για αριθµούς
των n bits αφορούν λοιπόν συνήθως 3 bits,
γιατί έχει προστεθεί και το κρατούµενο ή το
δανεικό ψηφίο. Στον πίνακα βλέπουµε τα
αποτελέσµατα της πρόσθεσης και
αφαίρεσης δύο ψηφίων µε κρατούµενο ή
δανεικό ψηφίο αντίστοιχα.
xi yi
Ki-1 ή
∆i-1

xi+yi+
Ki-1

Ki
xi-yi-
∆i-1

∆i

0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 1 1
0 1 0 1 0 1 1
0 1 1 0 1 0 1
1 0 0 1 0 1 0
1 0 1 0 1 0 0
1 1 0 0 1 0 0
1 1 1 1 1 1 1
19
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τελικό αποτέλεσµα

ενδιάµεσα
γινόµενα
του 10110

µε κάθε
ψηφίο του

1011

1 0 1 1 0
1 0 1 1 0

0 0 0 0 0
1 0 1 1 0

1 1 1 1 0 0 1 0

Θέλουµε να προσθέσουµε τους αριθµούς 43 και 15, αλλά µε τη δυαδική
τους αναπαράσταση. Ο αριθµός 43 στο δυαδικό σύστηµα είναι ο
101011(2) ενώ ο 15 παριστάνεται ως 001111(2).

Βλέπουµε στο σχήµα πώς το κρατούµενο από κάθε ζεύγος ψηφίων
προωθείται στο επόµενο. Το αποτέλεσµα είναι ο δυαδικός αριθµός
111010(2) δηλαδή ο αριθµός 58.

Αν θέλουµε να κάνουµε την αφαίρεση 43-15 αντίστοιχα θα έχουµε:

Το αποτέλεσµα είναι ο δυαδικός αριθµός 011100(2) δηλαδή ο δεκαδικός
28. Και εδώ βλέπουµε τα δανεικά ψηφία του κάθε ζεύγους που
µεταφέρονται στο επόµενο επίπεδο.

Ο πολλαπλασιασµός και η διαίρεση δυαδικών αριθµών γίνονται µε διαδοχικές
προσθέσεις και αφαιρέσεις αντίστοιχα.

Ας δούµε πώς πολλαπλασιάζουµε τους αριθµούς 22(10) =
10110(2) και 11(10) = 1011(2).

Για να δηµιουργήσουµε κάθε ένα από τα µερικά
γινόµενα, πολλαπλασιάζουµε τον «πάνω»
αριθµό (τον 10110) µε το αντίστοιχο ψηφίο του
άλλου αριθµού (του 1011) εργαζόµενοι από τα
δεξιά προς τα αριστερά. Κάθε µερικό γινόµενο
είναι µετακινηµένο κατά µία θέση αριστερά σε
σχέση µε το προηγούµενο, ώστε η πρόσθεση

όλων µαζί να µας δώσει το σωστό αποτέλεσµα, και έχει
συµπληρωθεί από τα δεξιά µε µηδενικά. Αυτή η

µετακίνηση ονοµάζεται ολίσθηση προς τα αριστερά (left shift)
και ισοδυναµεί µε πολλαπλασιασµό: ολίσθηση προς τα αριστερά

κατά µία θέση είναι ισοδύναµη µε πολλαπλασιασµό του αριθµού επί 2.

1 0 1 0 1 1

+ + + + + +
0 0 1 1 1 1

1 1 1 0 1 0
11110

1 0 1 0 1 1

- - - - - -
0 0 1 1 1 1

0 1 1 1 0 0
00111
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Παράσταση αριθµών
Η µνήµη κάθε υπολογιστή είναι οργανωµένη σε λέξεις (words), δηλαδή οµάδες των n
bits (το n είναι συνήθως ένα πολλαπλάσιο του 8). Το n ονοµάζεται µήκος λέξης (word
length) του υπολογιστή. Κάθε αριθµός θα καταλαµβάνει χώρο όσο µία λέξη της
µνήµης του υπολογιστή.

Με Ν δυαδικά ψηφία µπορούµε να παραστήσουµε 2Ν το πλήθος διαφορετικούς
αριθµούς, τους 0 … 2Ν-1. Στην περίπτωση που θέλουµε µε n δυαδικά ψηφία να
παραστήσουµε προσηµασµένους ακέραιους αριθµούς, τότε
εκµεταλλευόµαστε το αριστερότερο bit (δηλαδή το MSB) του
αριθµού, στο οποίο κωδικοποιούµε το πρόσηµό του. Αν το
πρόσηµο έχει την τιµή 0, τότε ο αριθµός είναι θετικός, ενώ αν
έχει την τιµή 1 είναι αρνητικός. Με τα υπόλοιπα Ν-1 δυαδικά
ψηφία κωδικοποιούµε την απόλυτη τιµή του αριθµού, δηλαδή το µέτρο του.

Οι αριθµοί 01110010(2) και 00000001(2) είναι θετικοί, ενώ οι αριθµοί
11110010(2) και 11100001(2) είναι αρνητικοί.

Ένα θετικό αριθµό τον παριστάνουµε θέτοντας το πιο σηµαντικό bit (δηλαδή το
πρόσηµο) στην τιµή 0, και τα υπόλοιπα n-1 bits στην τιµή του µέτρου του, δηλαδή
στην τιµή του αριθµού. Επειδή ο µεγαλύτερος ακέραιος αριθµός που παριστάνεται µε
n-1 bits είναι ο 2n-1-1, η τιµή του αριθµού δεν µπορεί να ξεπερνά το όριο αυτό.

Σε έναν υπολογιστή όπου το µήκος λέξης είναι 8, ο αριθµός 23 θα
παρασταθεί ως 00010111. Το αριστερότερο bit δηλώνει ότι ο αριθµός
είναι θετικός, και τα υπόλοιπα bits περιέχουν τον αριθµό 23. Ο
µεγαλύτερος θετικός αριθµός που µπορεί να αποθηκευθεί µε 8 bits είναι ο
01111111, δηλαδή ο 127 (28-1-1 = 27-1 = 128-1).

Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι για να κωδικοποιήσουµε τους αρνητικούς
προσηµασµένους αριθµούς στα υπόλοιπα n-1 bits:

♦ Η παράσταση µέτρου

♦ Η παράσταση συµπληρώµατος ως προς 1

♦ Η παράσταση συµπληρώµατος ως προς 2

Στη συνέχεια θα περιοριστούµε στην παράσταση συµπληρώµατος ως προς 2.

Η παράσταση συµπληρώµατος ως προς 2 είναι αυτή που χρησιµοποιείται
περισσότερο, γιατί διευκολύνει και απλοποιεί πολύ την εκτέλεση των
αριθµητικών πράξεων και για τους θετικούς και για τους αρνητικούς
αριθµούς.

Εάν το πιο σηµαντικό ψηφίο του αριθµού είναι 1, τότε ο αριθµός είναι αρνητικός. Για
να βρούµε το µέτρο του αριθµού πρέπει να υπολογίσουµε το συµπλήρωµα ως προς 2
και των n ψηφίων του (δηλαδή λαµβάνουµε υπόψη και το πρόσηµο). Το συµπλήρωµα
ως προς 2 ενός δυαδικού αριθµού βρίσκεται, εάν αντικαταστήσουµε το 0 µε 1 και το 1
µε 0 και στη συνέχεια προσθέσουµε 1.

Για να µετατρέψουµε ένα αρνητικό στην παράσταση συµπληρώµατος του 2,
ακολουθούµε παρόµοια διαδικασία: γράφουµε το µέτρο του σε δυαδική µορφή,
αντικαθιστούµε το 0 µε 1 και το 1 µε 0 και στη συνέχεια προσθέτουµε 1. Αν δεν

Πρόσηµο Αριθµός

1 bit n-1 bits

ΑΑρρννηηττιικκοοίί
ααρριιθθµµοοίί

ΘΘεεττιικκοοίί
ααρριιθθµµοοίί
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υπάρχει ήδη ως κρατούµενο, τοποθετούµε στα αριστερά του αριθµού το ψηφίο 1 του
προσήµου.

Για να βρούµε την παράσταση συµπληρώµατος ως προς 2 του αριθµού
-17 σε ένα υπολογιστή µε µήκος λέξης 16 bits, αρχικά θα γράψουµε τον
αντίστοιχο θετικό (17) σε δυαδική µορφή, δηλαδή 0000000000010001.
Στη συνέχεια θα αντικαταστήσουµε το 0 µε 1 και το 1 µε 0 στον αριθµό
αυτό, και θα πάρουµε 1111111111101110. Στον αριθµό αυτό θα
προσθέσουµε τον 1. Η τελική του παράσταση θα είναι λοιπόν
1111111111101111.

Για να βρούµε την τιµή που παριστάνει ο αριθµός 11100110 θα
υπολογίσουµε το συµπλήρωµά του ως προς 2 µαζί µε το πρόσηµο.
Αρχικά αντιστρέφουµε όλα τα ψηφία του και παίρνουµε 00011001. Μετά
προσθέτουµε τον αριθµό 1, και έχουµε 00011001 + 1 = 00011010. Άρα
το µέτρο του αριθµού είναι το 00011010(2) = 26(10) και ο αριθµός είναι ο
-26.

Ο µέγιστος θετικός αριθµός που µπορεί να παρασταθεί στο σύστηµα αυτό µε λέξη
µήκους n bits έχει την παράσταση:

0 1 1 1 1 1 … 1 1 1

Πρόσηµο n-1 bits
και είναι ο 2n-1-1

Ο ελάχιστος αρνητικός που µπορεί να παρασταθεί µε µήκος λέξης n bits έχει την
παράσταση:

1 0 0 0 0 0 … 0 0 0

Πρόσηµο n-1 bits
Για να βρούµε την τιµή του αριθµού αυτού θα υπολογίσουµε το συµπλήρωµά του ως
προς 2. Αντιστρέφουµε τα ψηφία του και παίρνουµε τον αριθµό 01111…1111(2) και
µετά προσθέτουµε 1, για να πάρουµε τον 10000…000(2) = 2n-1. Άρα ο ελάχιστος
αριθµός  είναι ο -2n-1.

Η παράσταση συµπληρώµατος του 2 έχει από ό,τι βλέπουµε µία ιδιαιτερότητα: ο
µικρότερος αρνητικός αριθµός που µπορούµε να παραστήσουµε έχει µεγαλύτερη
απόλυτη τιµή (2n-1) από το µεγαλύτερο θετικό (2n-1-1). Αυτό συµβαίνει γιατί ο
αντίστοιχός του θετικός, ο 2n-1, χρειάζεται και το ψηφίο του προσήµου για να
παρασταθεί.

Ας µην ξεχνάµε ότι οι έννοιες «συµπλήρωµα ως προς 2» και «παράσταση
συµπληρώµατος ως προς 2» είναι διαφορετικές. Το συµπλήρωµα ως προς 2
ενός αριθµού είναι το αποτέλεσµα της αντιστροφής των ψηφίων του
αριθµού από 0 σε 1 και από 1 σε 0, και της πρόσθεσης σε αυτόν του 1.Η
παράσταση συµπληρώµατος ως προς δύο χρησιµοποιεί το συµπλήρωµα ως
προς 2 για να παραστήσει τους αρνητικούς αριθµούς.

Όπως στο δυαδικό σύστηµα υπάρχει η παράσταση συµπληρώµατος ως προς 2, έτσι
και στο δεκαδικό σύστηµα υπάρχει και η παράσταση συµπληρώµατος ως προς 10.
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Πράξεις προσηµασµένων ακεραίων αριθµών
Η παράσταση του συµπληρώµατος ως προς 2 έχει ένα πολύ µεγάλο πλεονέκτηµα: οι
πράξεις µεταξύ των αριθµών γίνονται απευθείας, χωρίς να χρειάζεται µετατροπή τους,
ανεξάρτητα από το πρόσηµό τους. Έτσι η διαδικασία της πρόσθεσης που είδαµε στην
αρχή του µαθήµατος εφαρµόζεται αυτούσια και σε προσηµασµένους αριθµούς.

00010101 11001010 00010010 11111101
+ + + +

00110011 01000100 10001101 11110010

01001000 100001110 10011111 111101111

Στο δεύτερο άθροισµα, το αποτέλεσµα της πρόσθεσης έχει και ένα
επιπλέον bit, γιατί  11001010(2) + 01000100 (2)  = 100001110 (2). Αυτό το
επιπλέον bit το αγνοούµε και παίρνουµε το σωστό αποτέλεσµα. Το ίδιο
ισχύει και για το τέταρτο άθροισµα, αφού 11111101(2) + 11110010 (2) =
111101111 (2).

Η µόνη περίπτωση στην εκτέλεση των πράξεων που χρειάζεται προσοχή είναι όταν το
αποτέλεσµα µίας πράξης είναι πολύ µεγάλο ή πολύ µικρό και δεν µπορεί να
παρασταθεί µε το πλήθος των bits που έχουµε στη διάθεσή µας. Τότε λέµε ότι η
πράξη προκάλεσε υπερχείλιση (overflow) του αποτελέσµατος.

Το άθροισµα των αριθµών -110 και -33, που
είναι -143, δεν µπορεί να παρασταθεί µε 8 bits,
γιατί ο µικρότερος αριθµός που µπορεί να
παρασταθεί µε 8 bits είναι ο -128. Αν
προσθέσουµε αυτούς τους δύο αριθµούς, όπως
βλέπουµε και στο σχήµα, το αποτέλεσµα είναι
λανθασµένο.

Οι υπολογιστές διαθέτουν εσωτερικούς µηχανισµούς για να εντοπίζουν τις
περιπτώσεις που µία αριθµητική πράξη προκαλεί υπερχείλιση του αποτελέσµατός της.

Παράσταση πραγµατικών αριθµών
Εκτός από τους ακέραιους αριθµούς, θέλουµε να παραστήσουµε στον υπολογιστή και
πραγµατικούς αριθµούς, δηλαδή αριθµούς µε ακέραιο και κλασµατικό µέρος.

Παράσταση σταθερής υποδιαστολής
Ένας απλός τρόπος για την παράσταση των πραγµατικών αριθµών µε λέξεις µήκους
n bits είναι να µοιράσουµε τα ψηφία του αριθµού µεταξύ του ακέραιου και του
κλασµατικού µέρους, δηλαδή να παριστάνουµε το ακέραιο µέρος του αριθµού µε n1

bits και το κλασµατικό µέρος του µε n2 ψηφία, µε n1 + n2 = n· το πρόσηµο του αριθµού
θα κωδικοποιείται σαν και τα n ψηφία του αριθµού να παρίσταναν έναν ακέραιο,
προσθέτοντας τη µονάδα στο δεξιότερο κλασµατικό του ψηφίο. Αυτή είναι η
παράσταση σταθερής υποδιαστολής (fixed point representation).

Για την παράσταση πραγµατικών αριθµών διαθέτουµε 8 ψηφία, και
διαθέτουµε 5 ψηφία στο ακέραιο µέρος και 3 ψηφία στο κλασµατικό. Η
παράσταση των αρνητικών αριθµών γίνεται µε το συµπλήρωµα του 2. Ο
µεγαλύτερος θετικός αριθµός που µπορούµε να παραστήσουµε έχει την
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παράσταση 01111,111 και είναι ο 15,875. Ο µικρότερος αρνητικός
αριθµός που µπορούµε να παραστήσουµε είναι ο 10000,000 που έχει την
τιµή -16.

Οι πλησιέστεροι αριθµοί στο 0 που µπορούµε να παραστήσουµε (εκτός
από το 0 βέβαια, που παριστάνεται ως 00000,000) είναι:

- 00000,001(2) = 0,125 για τους θετικούς και

- 11111,111(2) = -0,125 για τους αρνητικούς.

Στην παράσταση σταθερής υποδιαστολής οι πράξεις γίνονται ακριβώς όπως και
στους ακέραιους αριθµούς.

Το άθροισµα των αριθµών 01001,110(2) = 9,75 και 10010,001(2) = -13,875
υπολογίζεται απευθείας και είναι 11011,111(2) = -4,125

Το σπουδαιότερο µειονέκτηµα της παραστάσεως σταθερής υποδιαστολής είναι ότι το
διάστηµα των αριθµών που µπορούν να παρασταθούν δεν είναι πολύ µεγάλο.

Παράσταση κινητής υποδιαστολής
Συνήθως στους υπολογιστές χρησιµοποιείται η παράσταση κινητής υποδιαστολής
(floating point representation).

Στην παράσταση κινητής υποδιαστολής ο δυαδικός
αριθµός Ν που θέλουµε να παραστήσουµε
εκφράζεται σε εκθετική µορφή (exponential
representation), σαν ένα γινόµενο δηλαδή ενός
κλασµατικού αριθµού και µιας δύναµης του 2.

Ο αριθµός 101,011(2) σε εκθετική µορφή µπορεί να γραφτεί µε διάφορες
µορφές:

• 0,101011 · 23
� σ = 0,101011, ε = 3(10) = 11(2)

• 1,01011 ⋅ 22 � σ = 1,01011, ε = 2(10) = 10(2)

• 10,1011 ⋅ 21
� σ = 10,1011, ε = 1(10) = 1(2)

Το ίδιο συµβαίνει και στο δεκαδικό σύστηµα: κάθε αριθµός µπορεί να
γραφτεί µε πολλές εκθετικές µορφές. Το 1023 π.χ. µπορεί να γραφτεί σαν
1,023 · 103, σαν 10,23 · 102, σαν 0,001023 · 106 κλπ.

Βλέπουµε λοιπόν ότι υπάρχουν πολλές εναλλακτικές παραστάσεις ενός αριθµού σε
εκθετική µορφή. Στους υπολογιστές έχει επιλεγεί µία από τις παραστάσεις αυτές, η
οποία έχει την ιδιότητα ½ ≤ σ < 1 και ονοµάζεται κανονική µορφή (normal form).

Όταν ο συντελεστής είναι µεταξύ ½ και 1, έχει δύο χαρακτηριστικά:

- Το ακέραιο µέρος του είναι πάντα 0. Έτσι δε χρειάζεται να το αποθηκεύουµε, γιατί
η τιµή του είναι γνωστή και δεδοµένη.

- Το πρώτο του κλασµατικό ψηφίο είναι πάντα 1. Αυτό συµβαίνει, γιατί, οι
κλασµατικοί αριθµοί που είναι µεγαλύτεροι ή ίσοι από ½ (=2-1), στο δυαδικό
σύστηµα περιέχουν πάντα τον προσθετέο 2-1.

Ν = Ν = Ν = Ν = σσσσ · 2 · 2 · 2 · 2εεεε

Συντελεστής (mantissa).
Έχει το ίδιο πρόσηµο µε

τον αριθµό Ν.

Εκθέτης
(exponent).
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Από όλες τις εκθετικές µορφές του αριθµού 101,011(2) που είδαµε πιο
πριν, η κανονική µορφή είναι η 0,101011 ⋅ 23.

Η κανονική µορφή του αριθµού 0,000100(2) είναι η 0,100 · 2-3. Εδώ ο
εκθέτης πρέπει να είναι αρνητικός, για να ικανοποιεί ο συντελεστής τη
συνθήκη ½ ≤ σ < 1.

Αν λοιπόν όλοι οι αριθµοί είναι εκφρασµένοι στην κανονική εκθετική µορφή, µπορούµε
να τους κωδικοποιήσουµε αφιερώνοντας n1 δυαδικά ψηφία στον εκθέτη και n2 δυαδικά
ψηφία στο συντελεστή, κρατώντας και ένα ψηφίο που θα κωδικοποιεί το πρόσηµο του
αριθµού, όπως βλέπουµε στο σχήµα.

Το κλασµατικό µέρος του συντελεστή παριστάνεται σαν ένας δυαδικός αριθµός µε n1

ψηφία. Εάν ο συντελεστής έχει λιγότερα από n1 ψηφία, προσθέτουµε µηδενικά στο
τέλος, ενώ αν έχει περισσότερα από n1 ψηφία, τότε τον στρογγυλοποιούµε. Στη
στρογγυλοποίηση (rounding), αγνοούµε τα ψηφία που περισσεύουν, αλλά, εάν το
πρώτο ψηφίο που περισσεύει είναι 1, τότε προσθέτουµε 1 στο λιγότερο σηµαντικό
ψηφίο του συντελεστή. Ο εκθέτης παριστάνεται και αυτός σαν ένας δυαδικός αριθµός
µε n2 ψηφία.

Το πιο σηµαντικό από τα ψηφία της λέξης, που παίζει το ρόλο του
πρόσηµου: έχει την τιµή 0, αν ο αριθµός είναι θετικός και την τιµή 1 αν
είναι αρνητικός. Αυτό είναι το πρόσηµο του αριθµού· ο εκθέτης, όπως
είδαµε, µπορεί να είναι αρνητικός, οπότε έχει το δικό του πρόσηµο.

Οι πράξεις µε πραγµατικούς αριθµούς κινητής υποδιαστολής είναι πιο πολύπλοκες
από ό,τι µε τους ακεραίους.

Για να προσθέσουµε δύο πραγµατικούς αριθµούς κινητής υποδιαστολής, πρέπει
πρώτα να τους µετατρέψουµε ώστε να έχουν τον ίδιο εκθέτη. Αν ο ένας αριθµός έχει
εκθέτη ε1 και ο άλλος ε2, και ισχύει ε1 < ε2, τότε αυξάνουµε τον ε1 κατά ε2-ε1 και
«ολισθαίνουµε» το συντελεστή του αριθµού αυτού προς τα δεξιά κατά ε2-ε1 ψηφία.
Κατά την ολίσθηση αυτή, τα δεξιότερα ψηφία του αριθµού χάνονται, έτσι ο αριθµός
µπορεί να µεταβληθεί. Το τελικό αποτέλεσµα λοιπόν µπορεί να µην είναι ακριβές.

Στη συνέχεια προσθέτουµε τους συντελεστές των αριθµών και γράφουµε ξανά το
αποτέλεσµα στην κανονική µορφή στρογγυλοποιώντας το συντελεστή. Σε όλες τις
µετατροπές όµως το πλήθος των ψηφίων του συντελεστή παραµένει σταθερό.

Στην παράσταση κινητής υποδιαστολής µε 8 ψηφία για το
συντελεστή και 4 ψηφία για τον εκθέτη, ο αριθµός x = 16,125(10)

παριστάνεται ως 0,10000001 · 25 και ο αριθµός y = 4,3125(10)

παριστάνεται ως 0,1000101 · 23.

Πρώτα µετατρέπουµε τον αριθµό µε το µικρότερο εκθέτη, που είναι
ο y. Αυξάνουµε τον εκθέτη του κατά 2 και ολισθαίνουµε το
συντελεστή του προς τα δεξιά κατά 2 ψηφία.

y = 0010100100010

x = 0010110000001
y = 0001110001010
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Στη συνέχεια προσθέτουµε τους δύο συντελεστές. Το άθροισµα δε
χρειάζεται κανονικοποίηση, άρα είναι και το τελικό αποτέλεσµα. Η
τιµή του είναι 0,10100011 · 25, δηλαδή 20,375. Το σωστό
αποτέλεσµα της πρόσθεσης όµως είναι 20,4375. Το σφάλµα
οφείλεται στη µετατροπή του y ώστε να έχει τον ίδιο εκθέτη µε το x.

Οι πράξεις του πολλαπλασιασµού και της διαίρεσης µε πραγµατικούς αριθµούς
κινητής υποδιαστολής είναι πιο εύκολες.

Για να πολλαπλασιάσουµε δύο αριθµούς προσθέτουµε τους
εκθέτες τους και πολλαπλασιάζουµε τους συντελεστές· µετά
φέρνουµε πάλι το αποτέλεσµα στην κανονική µορφή. Για να

x+y = 0010110100011
(σ1⋅⋅⋅⋅2ε1) ⋅⋅⋅⋅ (σ2⋅⋅⋅⋅2ε2) = (σ1⋅⋅⋅⋅σ2) ⋅⋅⋅⋅ 2ε1+ε2

(σ1⋅⋅⋅⋅2ε1) / (σ2⋅⋅⋅⋅2ε2) = (σ1/σ2) ⋅⋅⋅⋅ 2ε1-ε2
26

διαιρέσουµε δύο αριθµούς αφαιρούµε τους εκθέτες, διαιρούµε τους
συντελεστές και κανονικοποιούµε το αποτέλεσµα.

Όπως είδαµε και στο προηγούµενο παράδειγµα, πολλές φορές η µετατροπή ή η
στρογγυλοποίηση που κάνουµε στους αριθµούς κατά την εκτέλεση των πράξεων
επιφέρει ένα µικρό σφάλµα στο αποτέλεσµα. Μετά από µία µεγάλη σειρά πράξεων
λοιπόν, τα σφάλµατα αυτά «συσσωρεύονται», οπότε τα αποτελέσµατα µπορεί να µην
είναι ικανοποιητικά.

Το πλήθος n1 των ψηφίων που χρησιµοποιούνται για τον συντελεστή καθορίζουν
αντιστοίχως την ακρίβεια παραστάσεως των αριθµών και το πλήθος n2 των ψηφίων
που χρησιµοποιούνται για τον εκθέτη καθορίζουν το εύρος των αριθµών που
µπορούµε να παραστήσουµε.

Στην παράσταση κινητής υποδιαστολής µε 5 ψηφία για το συντελεστή και
3 ψηφία για τον εκθέτη, οι κοντινότεροι αριθµοί στο 0 που µπορούµε να
παραστήσουµε είναι οι:

000000001  =  0,03125(10) (θετικός)

111111111  =  -0,03125(10) (αρνητικός)

Οι αριθµοί αυτοί καθορίζουν την ακρίβεια της παράστασης, γιατί
οποιοσδήποτε µικρότερος κλασµατικός αριθµός θα παρασταθεί σαν 0.

Ο µεγαλύτερος και ο µικρότερος αριθµός που µπορούν να παρασταθούν
είναι οι:

011111111  =  0,96875·27 = 124(10)

100000001  =  - 0,96875·27 = -124(10)

Οι αριθµοί αυτοί καθορίζουν το εύρος της αναπαράστασης.

Βλέπουµε ότι όταν ο εκθέτης ενός αριθµού είναι µεγάλος, τα κλασµατικά
ψηφία της τιµής του είναι λίγα (π.χ. ο µεγαλύτερος αριθµός εδώ δεν έχει
κανένα κλασµατικό ψηφίο). Αντίστροφα, όταν ο εκθέτης είναι µικρός, η
τιµή του αριθµού έχει πιο πολλά κλασµατικά ψηφία, αλλά είναι πιο µικρή.
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Παράσταση χαρακτήρων
Εκτός από αριθµούς, θέλουµε να παραστήσουµε στον υπολογιστή και σύµβολα, όπως
είναι τα γράµµατα, τα σηµεία στίξης, τα αριθµητικά ψηφία. Αυτά τα σύµβολα
ονοµάζονται χαρακτήρες (characters). Όπως οι αριθµοί και όλες οι άλλες
πληροφορίες, έτσι και οι χαρακτήρες παριστάνονται στους υπολογιστές σαν µία σειρά
από δυαδικά ψηφία.

Κάθε χαρακτήρας αντιστοιχίζεται σε µία σειρά ψηφίων που έχει µήκος συνήθως 8 ή 16
bits. Ένα κείµενο παριστάνεται µε την ακολουθία των χαρακτήρων που το αποτελούν.

Η παράσταση των αριθµών µε δυαδικά ψηφία είναι πολύ απλή και «αυτονόητη». Με
τους χαρακτήρες όµως δε συµβαίνει το ίδιο. Η αντιστοίχιση χαρακτήρων µε
ακολουθίες από δυαδικά ψηφία µπορεί να γίνει µε πάρα πολλούς τρόπους· έτσι για να
µπορούν οι υπολογιστές να χρησιµοποιούν από κοινού δεδοµένα πρέπει να
συµφωνούν στην αντιστοίχιση αυτή.

Αν ένας υπολογιστής Υ1 παριστάνει το γράµµα  «A» µε την ακολουθία
των δυαδικών ψηφίων 00110100, και ένας υπολογιστής Υ2 παριστάνει µε
την ακολουθία αυτή το γράµµα «Ε», τότε όταν ο Υ1 στείλει ένα κείµενο
στον Υ2, όλα τα «Α» στο κείµενο θα ερµηνεύονται σαν «Ε»!

Μία κοινώς αποδεκτή αντιστοίχιση χαρακτήρων-δυαδικών ακολουθιών
ονοµάζεται σύνολο χαρακτήρων (character set) και συνήθως είναι
καθορισµένη από κάποιο διεθνή οργανισµό προτυποποίησης.

Για ευκολία, επειδή µία ακολουθία δυαδικών ψηφίων ερµηνεύεται πολύ εύκολα σαν
ένας δυαδικός αριθµός, το σύνολο χαρακτήρων αναφέρεται σαν αντιστοιχία
χαρακτήρων µε αριθµούς.

Αν το γράµµα «Α» παριστάνεται µε τη δυαδική ακολουθία 01000001, που
σαν δυαδικός αριθµός έχει την τιµή 65, λέµε ότι το γράµµα «Α»
παριστάνεται µε τον αριθµό 65.

Ένα από τα πρώτα σύνολα χαρακτήρων είναι το ASCII (American Standard Code for
Information Interchange), το οποίο στην αρχή παρίστανε τους χαρακτήρες µε 7 bits και
περιλάµβανε µόνο το λατινικό αλφάβητο. Το 8ο bit χρησιµοποιούνταν ως bit ισοτιµίας
(parity bit) που δήλωνε το πλήθος των bits του µε την τιµή 1: αν το πλήθος ήταν
περιττό, τότε το 8ο bit ήταν 1, αλλιώς ήταν 0. Το bit ισοτιµίας χρησίµευε στην
ανίχνευση λαθών κατά τη µετάδοση δεδοµένων.

Ο χαρακτήρας 0110101(2) έχει άρτιο πλήθος bits µε την τιµή 1, έτσι το bit
ισοτιµίας του είναι 0, και η τελική του µορφή είναι 00110101.

Ο χαρακτήρας 1001111(2) έχει περιττό πλήθος bits µε την τιµή 1, έτσι το
bit ισοτιµίας του είναι 1, και η τελική του µορφή είναι 11001111.

Αργότερα το πρότυπο ASCII επεκτάθηκε στα 8 bits για να περιλάβει και άλλους
χαρακτήρες (π.χ. χαρακτήρες µε διακριτικά).

Οι πρώτοι 32 χαρακτήρες του προτύπου ASCII, µε τιµές 0-31 είναι «µη εκτυπώσιµοι»
(non printable) και χρησιµοποιούνται σαν µηνύµατα ελέγχου για οθόνες, εκτυπωτές
κλπ.
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Ο χαρακτήρας 10 δηλώνει την αλλαγή γραµµής σε µία οθόνη τερµατικού,
ενώ ο χαρακτήρας 12 δηλώνει το τέλος σελίδας σε µία εκτύπωση.

Για την Ελληνική γλώσσα χρησιµοποιούµε συνήθως µία παραλλαγή του ASCII που
έχει µήκος 8 bits και έχει προτυποποιηθεί από τον Ελληνικό Οργανισµό Τυποποίησης
µε το όνοµα ΕΛΟΤ-928. Τα γράµµατα του Ελληνικού αλφαβήτου παριστάνονται µε
τιµές που έχουν 1 στο αριστερότερο bit (δηλαδή τιµές µεγαλύτερες από 127).

Ας δούµε τις πιο ενδιαφέρουσες αντιστοιχίσεις χαρακτήρων-αριθµών από το πρότυπο
ΕΛΟΤ-928:

33 ! 64 @ 95 _ 126 ~ 192 ΐ 224 ΰ
34 " 65 A 96 ` 161 ΅ 193 Α 225 α
35 # 66 B 97 a 162 Ά 194 Β 226 β
36 $ 67 C 98 b 163 £ 195 Γ 227 γ
37 % 68 D 99 c 164 ¤ 196 ∆ 228 δ
38 & 69 E 100 d 165 ¥ 197 Ε 229 ε
39 ' 70 F 101 e 166 ¦ 198 Ζ 230 ζ
40 ( 71 G 102 f 167 § 199 Η 231 η
41 ) 72 H 103 g 168 ¨ 200 Θ 232 θ
42 * 73 I 104 h 169 © 201 Ι 233 ι
43 + 74 J 105 i 171 « 202 Κ 234 κ
44 , 75 K 106 j 172 ¬ 203 Λ 235 λ
45 - 76 L 107 k 173 - 204 Μ 236 µ
46 . 77 M 108 l 174 ® 205 Ν 237 ν
47 / 78 N 109 m 175 ― 206 Ξ 238 ξ
48 0 79 O 110 n 176 ° 207 Ο 239 ο
49 1 80 P 111 o 177 ± 208 Π 240 π
50 2 81 Q 112 p 178 ² 209 Ρ 241 ρ
51 3 82 R 113 q 179 ³ 211 Σ 242 ς
52 4 83 S 114 r 180 ΄ 212 Τ 243 σ
53 5 84 T 115 s 181 µ 213 Υ 244 τ
54 6 85 U 116 t 182 ¶ 214 Φ 245 υ
55 7 86 V 117 u 183 · 215 Χ 246 φ
56 8 87 W 118 v 184 Έ 216 Ψ 247 χ
57 9 88 X 119 w 185 Ή 217 Ω 248 ψ
58 : 89 Y 120 x 186 Ί 218 Ϊ 249 ω
59 ; 90 Z 121 y 187 » 219 Ϋ 250 ϊ
60 < 91 [ 122 z 188 Ό 220 ά 251 ϋ
61 = 92 \ 123 { 189 ½ 221 έ 252 ό
62 > 93 ] 124 | 190 Ύ 222 ή 253 ύ
63 ? 94 ^ 125 } 191 Ώ 223 ί 254 ώ

Το πρότυπο Unicode
Επειδή οι 256 διαφορετικοί χαρακτήρες που διαθέτει το πρότυπο ASCII δεν επαρκούν
για να κωδικοποιηθούν όλα τα αλφάβητα, ιδιαίτερα εκείνα που έχουν ιδεογράµµατα,
έχει αναπτυχθεί και το πρότυπο Unicode, το οποίο παριστάνει ένα χαρακτήρα µε µία
ακολουθία 16 bits. Έτσι µπορεί να παραστήσει 65536 χαρακτήρες, που είναι αρκετοί
για γλώσσες όπως η Κινέζικη και η Ιαπωνική.
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Οι 65536 χαρακτήρες του προτύπου Unicode έχουν διαιρεθεί σε «περιοχές», κάθε µία
από τις οποίες περιέχει την κωδικοποίηση των χαρακτήρων µίας γλώσσας. Οι πρώτοι
256 χαρακτήρες, για λόγους συµβατότητας, έχουν αποδοθεί στους ίδιους χαρακτήρες
µε το πρότυπο ASCII.

Οι ελληνικοί χαρακτήρες στο πρότυπο Unicode βρίσκονται στην περιοχή
από 880(10) έως 975(10).

Οι χαρακτήρες της Ταϊλανδέζικης γραφής βρίσκονται στην περιοχή από
3584(10) έως 3711(10).

Το µεγάλο πλεονέκτηµα του προτύπου Unicode, εκτός τού ότι µπορεί να στεγάσει
τους χαρακτήρες όλων των συστηµάτων γραφής χωρίς υπερκαλύψεις, είναι ότι µπορεί
να χρησιµοποιηθεί για να κωδικοποιήσουµε ένα κείµενο που περιέχει πολλές
διαφορετικές γλώσσες.

Το τρίγλωσσο κείµενο της συµφωνίας εµπορικής συνεργασίας µεταξύ
Ελλάδας, Αρµενίας και Γεωργίας περιέχει τρία διαφορετικά αλφάβητα
(τέσσερα αν περιέχει λέξεις ή φράσεις που είναι γραµµένες µε το λατινικό
αλφάβητο).

Αν το κείµενο παρασταθεί µε το πρότυπο Unicode, όλα τα κείµενα θα
είναι κωδικοποιηµένα µε τους σωστούς χαρακτήρες. Αν πρέπει να
χρησιµοποιηθεί το πρότυπο ASCII, θα πρέπει να γραφτούν τρία
διαφορετικά κείµενα και κάθε ένα να «διαβάζεται» µε την έκδοση του
προτύπου ASCII που περιλαµβάνει την αντίστοιχη γλώσσα.

Οι χαρακτήρες που θα περιέχονται σε κάθε κείµενο θα έχουν
κωδικοποιήσεις µε τιµές (που φαίνονται στον πίνακα:

Γ

Ε

Α

Γε
λώσσα Από Έως

λληνική 880(10) 975(10)

ρµενική 1328(10) 1423(10)

ωργιανή 4256(10) 4351(10)
29
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να

κε
φα

λα
ίω
ση

Οι πράξεις µεταξύ δυαδικών ακεραίων αριθµών γίνονται παρόµοια µε τις πράξεις
στο δεκαδικό σύστηµα. Ο πιο συνηθισµένος τρόπος παράστασης των αρνητικών
ακεραίων αριθµών είναι η παράσταση συµπληρώµατος του 2, η οποία διευκολύνει
πολύ στην εκτέλεση των αριθµητικών πράξεων. Για την παράσταση των
πραγµατικών αριθµών υπάρχει η παράσταση σταθερής υποδιαστολής, όπου κάθε
αριθµός έχει δεδοµένο πλήθος κλασµατικών ψηφίων,  και η παράσταση κινητής
υποδιαστολής, όπου οι αριθµοί παριστάνονται σε κανονική εκθετική µορφή. Η
δεύτερη είναι πιο ευέλικτη, αν και οι αριθµητικές πράξεις σε αυτή είναι πιο
πολύπλοκες, γι’ αυτό και γενικά προτιµάται. Οι χαρακτήρες παριστάνονται σαν
ακολουθίες από 8 ή 16 δυαδικά ψηφία, σύµφωνα µε ένα πρότυπο κωδικοποίησης
όπως το ASCII.

Bit ισοτιµίας Parity Bit
Εκθέτης Exponent
Εκθετική Μορφή Exponential Representation
Κανονική Μορφή Normal Form
Λέξη Word
Μήκος Λέξης Word Length
Παράσταση Σταθερής Υποδιαστολής Fixed Point Representation
Παράσταση Κινητής Υποδιαστολής Floating Point Representation
Σύνολο Χαρακτήρων Character Set
Συντελεστής Mantissa
Στρογγυλοποίηση Rounding

Γλ
ω
σσ

άρ
ιο

όρ
ω
ν

Υπερχείλιση Overflow
Χαρακτήρας Character

Ερωτήσεις
? Ποιο πρέπει να είναι το άθροισµα τριών δυαδικών ψηφίων για να έχουµε

κρατούµενο;

? Γιατί η παράσταση συµπληρώµατος του 2 είναι τόσο δηµοφιλής;

? Πώς παριστάνεται ο ακέραιος αριθµός -17 σε έναν υπολογιστή µε µήκος λέξης 16
bits και παράσταση συµπληρώµατος του 2 για αρνητικούς αριθµούς;

? Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα για την παράσταση σταθερής
υποδιαστολής των πραγµατικών αριθµών;

? Πώς προσθέτουµε δύο αριθµούς σε παράσταση κινητής υποδιαστολής;

? Πώς σχετίζεται η ακρίβεια και το εύρος των αριθµών κινητής υποδιαστολής;

? Τι εννοούµε µε τους όρους «συµπλήρωµα ως προς 2» και «παράσταση
συµπληρώµατος ως προς 2»;

? Τι εννοούµε µε τον όρο «υπερχείλιση»;
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Απωλεστικοί Μη απωλεστικοί

Αλγόριθµοι
Συµπίεσης

ΜΜάάθθηηµµαα

22..33 Μέθοδοι Συµπίεσης ∆εδοµένων

Σκοπός του µαθήµατος είναι να περιγράψει τις βασικές τεχνικές συµπίεσης που
χρησιµοποιούνται για την µείωση του όγκου των ψηφιακών δεδοµένων.

Σκοπός του
µαθήµατος

Όταν ολοκληρώσεις το µάθηµα αυτό, θα µπορείς:
♦ Να περιγράφεις τη συµπίεση δεδοµένων
♦ Να απαριθµείς τις κατηγορίες συµπίεσης
♦ Να απαριθµείς τους γνωστότερους αλγορίθµους συµπίεσης και να περιγράφεις το

πώς λειτουργούν

Τι θα µάθεις;

Συµπίεση (compression) µιας ακολουθίας δεδοµένων, ονοµάζουµε την ελάττωση του
µεγέθους της ακολουθίας, ώστε να χρειάζεται λιγότερος χώρος για την αποθήκευση ή
τη µετάδοσή της. Η διαδικασία της συµπίεσης εφαρµόζεται συστηµατικά στα
υπολογιστικά συστήµατα που χρησιµοποιούν και επεξεργάζονται µεγάλο όγκο
ψηφιακών δεδοµένων.

Ένας αλγόριθµος συµπίεσης µπορεί να επιφέρει µεγάλη ελάττωση του µήκους σε
ακολουθίες δεδοµένων µε κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, ενώ ο ίδιος να είναι
αναποτελεσµατικός για άλλες ακολουθίες, αφήνοντάς τις στο ίδιο µήκος ή ακόµα και
µεγαλώνοντάς το σε µερικές περιπτώσεις.

Όταν έχουµε την ακολουθία των δεδοµένων σε συµπιεσµένη µορφή, πρέπει να
εφαρµοστεί η αντίστροφη διαδικασία της αποσυµπίεσης (decοmpression, extraction)
προκειµένου τα δεδοµένα να µπορούν να χρησιµοποιηθούν και πάλι. Η διαδικασία
αυτή της αποσυµπίεσης των δεδοµένων καθορίζει και τις κατηγορίες των µεθόδων
συµπίεσης. Έτσι, υπάρχουν δύο κατηγορίες αλγορίθµων συµπίεσης, οι απωλεστικοί
(lossy) και οι µη απωλεστικοί  (lossless) αλγόριθµοι.

Στους απωλεστικούς αλγορίθµους, όταν γίνει η συµπίεση και µετά ακολουθήσει
αποσυµπίεση των δεδοµένων, η τελική ακολουθία των δεδοµένων διαφέρει από την
αρχική. Αντίθετα στους µη απωλεστικούς αλγορίθµους, η διαδικασία συµπίεσης και
αποσυµπίεσης επαναφέρει την αρχική ακολουθία. Αν πρέπει να µεταφερθούν
δεδοµένα µε απόλυτη ακρίβεια, πιστότητα, χωρίς να αλλοιωθεί το περιεχόµενό
τους, πρέπει να εφαρµοστεί µια µη απωλεστική µέθοδος συµπίεσης. Εφαρµογές
ή συστήµατα που µεταδίδουν αναλλοίωτες πληροφορίες από το ένα µέσο στο
άλλο, για παράδειγµα κάρτες δικτύου ή modem, χρησιµοποιούν τεχνικές µη
απωλεστικής συµπίεσης. Υπάρχουν όµως εφαρµογές όπου η µικρή διαφοροποίηση
από την αρχική µορφή των δεδοµένων δεν επιφέρει σηµαντικές αλλαγές. Έτσι, οι
περισσότερες εφαρµογές που έχουν να κάνουν µε σύνθετες µορφές δεδοµένων όπως
είναι ο ήχος, η εικόνα, το video, όπου το τελικό αποτέλεσµα αξιολογείται από τον

Είναι πολύ σηµαντικό
να γνωρίζουµε ότι η
αποτελεσµατικότητα

µιας µεθόδου ή αλλιώς
αλγορίθµου
συµπίεσης

(compression
algorithm) εξαρτάται
από τη µορφή των

δεδοµένων στα οποία
εφαρµόζεται.
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Συµπίεση RLE

A A A B B B E E E A A D D D

3 A 3 B 3 E 2 A 3 D

ανθρώπινο παράγοντα (αυτί, µάτι), µπορούν να κάνουν απωλεστική συµπίεση χωρίς
πολλές φορές να υπάρχουν εµφανείς αλλοιώσεις στην ποιότητα των δεδοµένων.

Στη συνέχεια θα εξετάσουµε τις αντιπροσωπευτικότερες τεχνικές µη απωλεστικής
συµπίεσης.

Αλγόριθµος RLE
Ο αλγόριθµος RLE (Run Length Encoding) αποτελεί µια από τις απλούστερες τεχνικές
συµπίεσης. Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, διατρέχεται η ακολουθία των bytes που
αποτελούν τα δεδοµένα προς συµπίεση και εντοπίζονται οι διαδοχικές επαναλήψεις
του ίδιου χαρακτήρα. Στη συνέχεια αντικαθίστανται οι συνεχόµενες επαναλήψεις µε το
πλήθος τους, ακολουθούµενο από τον χαρακτήρα.

Αν συµπιέσουµε την ακολουθία
ΑΑΑΒΒΒΕΕΕΑΑDDD µε τη µέθοδο RLE, τότε

η συµπιεσµένη µορφή της ακολουθίας θα είναι
3A3B3E2A3D, που έχει µήκος 10 χαρακτήρες και όχι 14
όπως η αρχική.

Αν προσέξουµε το σχήµα της παραπάνω συµπίεσης θα παρατηρήσουµε ότι αποδίδει
ικανοποιητικά για ακολουθίες δεδοµένων που έχουν συχνές επαναλήψεις
χαρακτήρων. Αν για παράδειγµα συµπιέσουµε την ακολουθία «ABCDE» µήκους 5
bytes µε τον αλγόριθµο RLE, η συµπιεσµένη µορφή της είναι «1A1B1C1D1E», µε
µήκος 10. Στην περίπτωση αυτή όχι µόνο δεν έγινε συµπίεση, αλλά διπλασιάστηκε το
µήκος της ακολουθίας. Για να αποφευχθούν αυτές οι περιπτώσεις, o RLE δε συµπιέζει
τις ακολουθίες µη συνεχόµενων χαρακτήρων.

Στην πράξη ο αλγόριθµος διατρέχει την ακολουθία των δεδοµένων και αναζητά
διαδοχικές επαναλήψεις του ίδιου χαρακτήρα. Όταν βρεθεί µεµονωµένος χαρακτήρας
που δεν επαναλαµβάνεται, ή διπλή επανάληψη του, µένει ως έχει, καθώς δεν
επωφελούµαστε από την κωδικοποίηση RLE που απαιτεί 2 χαρακτήρες. Όταν όµως
βρεθούν διαδοχικές επαναλήψεις ενός χαρακτήρα, τις αντικαθιστά µε ένα ζεύγος
(αριθµός, χαρακτήρας), όπου «αριθµός» είναι το σύνολο των συνεχόµενων
εµφανίσεων του χαρακτήρα.

Αλγόριθµος του Huffman
Αυτή η τεχνική συµπίεσης παρουσιάστηκε από τον D. Huffman το 1952 και
επιτυγχάνει µεγάλα ποσοστά συµπίεσης εκµεταλλευόµενη τη στατιστική ανάλυση της
ακολουθίας δεδοµένων. Η ανάλυση αυτή είναι πιο σύνθετη από την απλή ανίχνευση
των συνεχόµενων επαναλήψεων που κάνει ο RLE.

Συµφωνα µε την κωδικοποίηση του προτύπου ASCII, σε κάθε χαρακτήρα αντιστοιχεί
ένα byte, που είναι ο κωδικός ASCII του χαρακτήρα αυτού. Αν η κωδικοποίηση γίνεται
µε τον νέο κώδικα Unicode, χρειάζονται 2 bytes για κάθε χαρακτήρα. Το συνολικό
µέγεθος της ακολουθίας σε bytes είναι ίσο µε το πλήθος των χαρακτήρων επί 1 ή 2
bytes ανά χαρακτήρα (ανάλογα µε την κωδικοποίηση).

Στην κωδικοποίηση Huffman, επιτυγχάνεται συµπίεση καθώς ο κώδικας που
αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτήρα δεν έχει σταθερό µήκος αλλά µεταβλητό. Η
κωδικοποίηση για τους πιο συχνά εµφανιζόµενους χαρακτήρες είναι µικρότερη από
ό,τι για τους λιγότερο συχνά εµφανιζόµενους, µε αποτέλεσµα το συνολικό µέγεθος να
είναι µικρότερο, καθώς για τους συχνότερους χρησιµοποιούνται µόνο 2-3 bits και όχι 8
ή 16.
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Ο Σ

0

0

0 1

1

1
Ο=110
Α=10
Λ=0
Σ=111

Ο αλγόριθµος συµπίεσης Huffman αποτελείται από τα εξής στάδια:

Βήµα 1:  Μετράµε τη συχνότητα του κάθε χαρακτήρα στην ακολουθία
Βήµα 2:  Ταξινοµούµε τις συχνότητες εµφάνισης σε µια λίστα κατά φθίνουσα τάξη
Βήµα 3:  Κατασκευάζουµε ένα «δένδρο» για την κωδικοποίηση ξεκινώντας µε τους

συχνότερα εµφανιζόµενους χαρακτήρες
Βήµα 4: Αντιστοιχίζουµε τα δυαδικά ‘0’ και ‘1’ σε κάθε κόµβο του δέντρου: Αρχίζοντας

από την ρίζα του δέντρου, προσθέτουµε ‘0’ για κάθε αριστερό παιδί και ‘1’
για κάθε δεξί. Οι χαρακτήρες που κωδικοποιούνται είναι τα φύλλα στην βάση
του δέντρου. Αρχίζοντας από την κορυφή (ρίζα) του δέντρου, διατρέχοντας
το µοναδικό µονοπάτι προς κάθε φύλλο, συλλέγουµε 0 ή 1 και  ορίζουµε τον
κώδικα για το χαρακτήρα που αντιστοιχεί στο φύλλο αυτό.

Έστω ότι θέλουµε να κωδικοποιήσουµε τη λέξη «AΛΛΟΣ».

Βήµα 1,2: ∆ηµιουργούµε µια λίστα µε τους χαρακτήρες ταξινοµώντας
τους µε σειρά εµφάνισης. Έτσι έχουµε τη λίστα {«Λ»,«Α»,«Ο»,«Σ»} αφού
το «Λ» εµφανίζεται δύο φορές και οι υπόλοιποι χαρακτήρες από µία (τους
οποίους και τοποθετούµε στη λίστα µε τη σειρά εµφάνισης τους).

Βήµα 3: Ξεκινώντας από τη ρίζα, δηµιουργούµε δύο παιδιά: το «Λ» (το
γράµµα που εµφανίζεται πρώτο στη λίστα) και έναν εσωτερικό κόµβο.
Στη συνέχεια από τον κόµβο αυτό δηµιουργούµε πάλι δύο παιδιά, ένα µε
τον επόµενο χαρακτήρα στη λίστα, δηλαδή το «Α» και έναν εσωτερικό
κόµβο. ∆ιαγράφουµε το «Λ» από τη λίστα. Επαναλαµβάνουµε την
διαδικασία µέχρι να τελειώσουν όλοι οι χαρακτήρες της λίστας.

Τελικά όλοι οι χαρακτήρες«Λ», «Α», «Ο», και «Σ» αποθηκεύονται σε
φύλλα του δέντρου.

Βήµα 4: Αντιστοιχίζουµε τα δυαδικά 0 και 1, διατρέχοντας το µοναδικό
µονοπάτι προς κάθε φύλλο-χαρακτήρα.

Τελικά, η ακολουθία «ΑΛΛΟΣ» που είχε αρχικό µήκος 5×8=40 bits,
συµπιεσµένη γίνεται: 1000110111, συνολικού µήκους 11 bits, άρα
περίπου 4 φορές µικρότερη. Βέβαια, στην πράξη, στο τέλος κάθε
ακολουθίας προστίθεται  και το σχήµα της  κωδικοποίησης, ώστε να
µπορεί να γίνει η αποσυµπίεση.

Η ακολουθία κωδικοποίησης που παράγεται µε τον προηγούµενο
αλγόριθµο είναι µοναδική, ώστε να µπορεί να γίνεται η αποσυµπίεση.
Έτσι, αν διαθέτουµε το σχήµα της κωδικοποίησης (πίνακας στο πλάι) και
την κωδικοποιηµένη ακολουθία, τότε µπορούµε να κάνουµε έυκολα την
αποσυµπίεση κωδικοποιηµένης ακολουθίας 1000110111. ∆ιαβάζεται
από αριστερά προς τα δεξια  το πρωτο 1.  ∆εν υπάρχει χαρακτήρας που
να αντιστοιχεί σε αυτό. ∆ιαβάζεται και το 0. Ο χαρακτήρας A αντιστοιχεί
στο 10, άρα αντικαθίσταται το 10 µε αυτόν. Στη συνέχεια διαβάζουµε το
0, και ο µοναδικός χαρακτήρας που αρχίζει µε 0 είναι ο Λ. Όµοια και για
τα υπόλοιπα γράµµατα.

Συµπίεση LZW

Πολλά αρχεία, ιδιαίτερα αρχεία χαρακτήρων, έχουν συµβολοσειρές που
επαναλαµβάνονται συχνά, για παράδειγµα το άρθρο «τον». Για την
αναπαράσταση της λέξης αυτής µε χρήση του κώδικα ASCII χρειάζονται
5 bytes, αν συµπεριλάβουµε τα κενά πριν και µετά τη λέξη. Αν
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αντιστοιχίσουµε έναν αριθµό σε ολόκληρη τη λέξη (π.χ. το 256 που έχει 2
bytes µήκος), τότε µε 2 bytes αντικαθιστούµε παντού τα 5 bytes του
άρθρου «τον».

Αυτή είναι η προσέγγιση που ακολουθείται στον αλγόριθµο LZW, ο οποίος
παρουσιάστηκε από τους J. Ziv και A. Lempel το 1977, και τροποποιήθηκε από τον T.
Welch το 1984.

Ο αλγόριθµος ξεκινά φτιάχνοντας ένα λεξικό όλων των ακολουθιών χαρακτήρων
(συµβολοσειρών) που εµφανίζονται στο υπό συµπίεση αρχείο. Στο λεξικό αυτό, που
ονοµάζεται και πίνακας αναφορών, αποθηκεύεται για κάθε συµβολοσειρά ο αριθµός
των εµφανίσεων της και δίπλα ένας µοναδικός κωδικός που αντιστοιχεί σε αυτή. Στη
φάση της συµπίεσης αντικαθιστούµε κάθε συµβολοσειρά µε τον κωδικό της, ο οποίος
έχει πολύ µικρότερο µέγεθος από αυτή. Επιπλέον, στο τέλος προσθέτουµε και το
λεξικό, ώστε να µπορεί να γίνει η αποσυµπίεση. Για την αποσυµπίεση γίνεται κατ’
αρχήν ανάγνωση του λεξικού και αντικατάσταση των κωδικών µε τις αντίστοιχες
αρχικές συµβολοσειρές. Ο αλγόριθµος LZW χρησιµοποιείται µε επιτυχία για αρχεία µε
µεγάλη κανονικότητα και συχνές επαναλήψεις µεγάλων συµβολοσειρών.

Τα αρχεία τύπου «zip» δηµιουργούνται µε συµπίεση βασισµένη στον αλγόριθµο LZW.

Α
να

κε
φα

λα
ίω
ση

Oι αλγόριθµοι συµπίεσης χρησιµοποιούνται για την µείωση του µεγέθους που
καταλαµβάνουν τα δεδοµένα τα οποία είναι αποθηκευµένα στους υπολογιστές. Οι
αλγόριθµοι συµπίεσης διακρίνονται σε απωλεστικούς και µη απωλεστικούς. Οι
απωλεστικοί αλγόριθµοι συµπιέζουν πολύ περισσότερο, αλλά όµως είναι αδύνατη η
αποσυµπίεση της συµπιεσµένης ακολουθίας στην αρχική µορφή. Αντίθετα, µε τους
µη απωλεστικούς αλγορίθµους, η αντίστροφη διαδικασία της αποσυµπίεσης µας
επαναφέρει στην αρχική ακολουθία των δεδοµένων. Οι γνωστότεροι µη
απωλεστικοί αλγόριθµοι συµπίεσης είναι ο RLE, o αλγόριθµος Huffman και ο LZW.

Αλγόριθµος Huffman
Αλγόριθµος LZW
Αλγόριθµος RLE
Αλγόριθµος Συµπίεσης Compression Algorithm
Αποσυµπίεση Decompression-Extraction
Απωλεστικός Αλγόριθµος Lossy Algorithm
Μη Απωλεστικός Αλγόριθµος Lossless Algorithm
Συµπίεση Compression

Γλ
ω
σσ

άρ
ιο

όρ
ω
ν

Πίνακας Αναφορών Reference Table

Ερωτήσεις
? Τι εννοούµε µε τον όρο «συµπίεση δεδοµένων»;

? Τι εννοούµε µε τον όρο «αποσυµπίεση δεδοµένων»;

? Ποιες κατηγορίες αλγορίθµων συµπίεσης δεδοµένων υπάρχουν. Περίγραψέ τις.

? Περίγραψε τον αλγόριθµο RLE.

? Περίγραψε τον αλγόριθµο Huffman.

? Περίγραψε τον αλγόριθµο LZW.
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ΜΜάάθθηηµµαα

22..44
Ψηφιακή Παράσταση Ήχου,

Εικόνας, Video

Σκοπός του µαθήµατος αυτού είναι να εξηγήσει τις µεθόδους και τα σύγχρονα
πρότυπα κωδικοποίησης και ψηφιακής αναπαράστασης σύνθετων µορφών ψηφιακών
δεδοµένων όπως ήχοι, εικόνες και video.

Σκοπός του
µαθήµατος

Όταν ολοκληρώσεις το µάθηµα αυτό, θα µπορείς:
♦ Να περιγράφεις τα πρότυπα κωδικοποίησης ήχου
♦ Να  αναφέρεις τις µορφές αποθήκευσης ψηφιακής εικόνας
♦ Να απαριθµείς τι τεχνικές κωδικοποίησης video υπάρχουν

Τι θα µάθεις;

Ψηφιακή Παράσταση Ήχου
Η ψηφιοποίηση του αναλογικού ήχου γίνεται µε την περιοδική
λήψη δειγµάτων από το αναλογικό σήµα πολλές φορές το
δευτερόλεπτο, η οποία λέγεται δειγµατοληψία (sampling). Ο
αριθµός των δειγµάτων που παίρνουµε ανά δευτερόλεπτο,
ώστε ο ψηφιακός ήχος να έχει την ίδια ποιότητα µε τον
αναλογικό, καθορίζεται από τη µέγιστη συχνότητα που
εµφανίζει ο αναλογικός ήχος µας. Ο αριθµός αυτός πρέπει να
είναι τουλάχιστο ίσος µε το διπλάσιο της µέγιστης συχνότητας
του ήχου, σύµφωνα µε το θεώρηµα του Shannon. Το
ανθρώπινο αυτί αντιλαµβάνεται ήχους συχνοτήτων από 20Hz
έως 20ΚHz. Έτσι, για να έχουµε πιστή αναπαραγωγή του
αναλογικού ήχου χρειάζονται πάνω από 40.000 δείγµατα ανά
δευτερόλεπτο.

Το πλήθος των δειγµάτων ή αλλιώς ο ρυθµός (rate) ή
συχνότητα δειγµατοληψίας (sampling frequency), δεν είναι το
µόνο στοιχείο που καθορίζει την κωδικοποίηση του ψηφιακού
ήχου. Το κάθε δείγµα αντικατοπτρίζει την ένταση του ήχου για
τη στιγµή της δειγµατοληψίας στην οποία αντιστοιχεί. Στον
αναλογικό ήχο, οποιαδήποτε τιµή έντασης είναι επιτρεπτή.
Στον ψηφιακό ήχο όµως, το πλήθος των bits (number of bits),
που χρησιµοποιούµε για την αποθήκευση του κάθε
δείγµατος, καθορίζει και τον αριθµό των διαφορετικών τιµών
εντάσεως που µπορεί να εµφανιστεί. Συνεπώς, κοντινές,
αλλά διαφορετικές τιµές αναλογικής έντασης αντιστοιχούν
στην ίδια ψηφιακή τιµή. Το φαινόµενο αυτό λέγεται
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κβαντισµός (quantization) των σταθµών έντασης του ήχου. Είναι φανερό ότι όσο πιο
πολλά bits χρησιµοποιούµε για την αποθήκευση του κάθε δείγµατος, τόσο πιο πιστή
αναπαράσταση του αναλογικού ήχου πετυχαίνουµε. Αυτός ο τρόπος κωδικοποίησης
λέγεται παλµοκωδική κωδικοποίηση (Pulse Code Modulation).

Ήχος σε ποιότητα CD χρειάζεται δείγµατα των 16 bits
(2 bytes) και ρυθµό δειγµατοληψίας 44,1 KΗz
(χιλιάδες δείγµατα ανά δευτερόλεπτο) για κάθε
κανάλι. Έτσι για ψηφιακό στερεοφωνικό ήχο (2
κανάλια ήχου) ποιότητας CD έχουµε 176.400
bytes/δευτερόλεπτο· ένα τραγούδι διάρκειας πέντε
λεπτών καταλαµβάνει περίπου 50MB.

Αν οι ανάγκες µας σε ποιότητα ήχου είναι µεγάλες,
τότε η παλµοκωδική κωδικοποίηση έχει πολύ
µεγάλες αποθηκευτικές απαιτήσεις. Σε συνήθεις
εφαρµογές πολυµέσων δεν έχουµε απαιτήσεις
στερεοφωνικού ήχου ή ακουστικών συχνοτήτων

άνω των 4-5KHz (συχνότητα δειγµατοληψίας 11ΚHz) και
αφιερώνουµε 1 byte για κάθε δείγµα. Έτσι για το παραπάνω
τραγούδι των 5 λεπτών χρειαζόµαστε το 1/16 των 50ΜΒ.

Το επόµενο βήµα για να µειώσουµε περισσότερο το µέγεθος
των ηχητικών δεδοµένων είναι να µην κωδικοποιούµε
ξεχωριστά το κάθε δείγµα δίνοντας του π.χ. 8 bits. Είναι πιο
οικονοµικό να βρίσκουµε τη διαφορά του κάθε δείγµατος µε το

προηγούµενο και να κωδικοποιούµε αυτήν. Επειδή ο
αριθµός των δειγµάτων ανά δευτερόλεπτο είναι µεγάλος,
η πιθανότητα δυο διαδοχικά δείγµατα να έχουν κοντινές
τιµές έντασης είναι µεγάλη, άρα έχουµε να
κωδικοποιήσουµε µικρές διαφορές και δεσµεύουµε λίγα
bits, συνήθως 2-3 αντί των 8. H κωδικοποίηση αυτή
λέγεται διαφορική παλµοκωδική (Differential Pulse Code
Modulation). Μια παραλλαγή της µεθόδου αυτής που
επιτρέπει την ύπαρξη µεγαλύτερων διαφορών λέγεται
προσαρµοστική-διαφορική παλµοκωδική (Adaptive
Differential Pulse Code Modulation) και χρησιµοποιείται

στα αρχεία .wav των Windows.

Όλες αυτές οι τεχνικές αντιµετωπίζουν το ηχητικό σήµα σαν µαθηµατική
κυµατοµορφή, αγνοώντας τις ιδιαιτερότητες του ανθρώπινου αυτιού. Έτσι, όλες οι
συχνότητες αντιµετωπίζονται ισοδύναµα. Στην πράξη όµως το ανθρώπινο αυτί είναι
περισσότερο ευαίσθητο σε κάποια ζώνη συχνοτήτων από κάποια άλλη. Νέες τεχνικές
κωδικοποίησης που βασίζονται σε αυτή την απλή παρατήρηση, επιτυγχάνουν πολύ
µεγαλύτερα ποσοστά συµπίεσης, χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερη απώλεια σε ποιότητα
ήχου. Το πρότυπο MPEG-3 (Μotion Picture Expert Group) πετυχαίνει συµπίεση έως
και 12 φορές ως προς την αρχική µορφή χωρίς εµφανείς απώλειες στην ποιότητα. Τα
αρχεία .mp3 είναι κωδικοποιηµένα µε το  πρότυπο αυτό. Αν όµως δεχθούµε
συµβιβασµούς στην ακουστική ποιότητα, π.χ. για µονοφωνικό ήχο ποιότητας
τηλεφωνικής µετάδοσης, τότε επιτυγχάνεται συµπίεση µέχρι και 100 φορές.
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Ψηφιακή Παράσταση Εικόνας
Μία ψηφιακή εικόνα αποτελείται από µικρές κουκίδες που
ονοµάζονται εικονοστοιχεία (pixels). Στην πιο απλή
περίπτωση κάθε εικονοστοιχείο µπορεί να είναι είτε άσπρο
είτε µαύρο.

Στο διπλανό σχήµα βλέπουµε µία ασπρόµαυρη
ψηφιακή εικόνα. Η εικόνα του σχήµατος αποτελείται
από 256 γραµµές και 256 στήλες, περιέχει δηλαδή
65.536 διαφορετικά εικονοστοιχεία. Επειδή η
φωτογραφία είναι ασπρόµαυρη, κάθε εικονοστοιχείο
κωδικοποιείται µε ένα bit: το 0 συµβολίζει το µαύρο
χρώµα και το 1 το άσπρο. Έτσι, για την αποθήκευση
αυτής της φωτογραφίας στον υπολογιστή χρειαζόµαστε
65.536 bits ή ισοδύναµα 8.192 bytes.

Για έγχρωµες εικόνες, κάθε εικονοστοιχείο απαιτεί περισσότερα από 1 bit για την
αναπαράσταση του αντίστοιχου χρώµατος. Για παράδειγµα, αν έχουµε 16 διαφορετικά
χρώµατα και κάθε χρώµα εµφανίζει 16 αποχρώσεις, τότε χρειαζόµαστε 16×16=256
διαφορετικές τιµές. Όλες αυτές µπορούµε να τις αναπαραστήσουµε µε ένα byte (8
bits). Aν, για παράδειγµα, έχουµε µια εικόνα µεγέθους 640×480, δηλαδή 307.200
εικονοστοιχεία και για καθένα χρησιµοποιούµε 3 bytes=24bit για την αναπαράσταση
του χρώµατος, τότε χρειαζόµαστε  921.600 bytes.  Τα αρχεία που περιέχουν την
εικόνα ασυµπίεστη, ονοµάζονται χαρτογραφικά (bitmap, BMP).

To µέγεθος των ασυµπίεστων εικόνων αυξάνει δραµατικά µε την αύξηση των
διαστάσεων της ή του βάθους χρώµατος (δηλ. τον αριθµό των bytes για την
αναπαράσταση των διαφορετικών χρωµάτων). Η χρησιµοποίηση της µεθόδου
συµπίεσης RLE σε εικόνες που είναι σκίτσα ή σχεδιαγράµµατα, κυρίως µε
αποχρώσεις του γκρι, οδηγεί σε σηµαντική µείωση του όγκου τους. Η RLE µέθοδος
είναι πολύ αποτελεσµατική για εικόνες µε συνεχόµενες περιοχές εικονοστοιχείων που
έχουν το ίδιο χρώµα, καθώς τα αντικαθιστά µε ένα κωδικό και το πλήθος τους (βλέπε
κεφάλαιο 2.3). Tα αρχεία αυτά είναι τα PCX αλλά και πολλές µορφές TIFF.

Η συµπίεση LZW εφαρµόζεται σε περισσότερο σύνθετες εικόνες, όπως π.χ. έγχρωµες
φωτογραφίες. Εκεί, υπάρχει µεγάλη ποικιλία χρωµάτων, που όµως επαναλαµβάνονται
πολλές φορές τα ίδια, άρα, όπως είδαµε στο κεφάλαιο 2.3, η κωδικοποίηση τους µε
λιγότερα bit φέρνει µεγάλα ποσοστά συµπίεσης. Tέτοια συµπίεση υπάρχει στα αρχεία
GIF.

Tέλος, αντίθετα µε τις προηγούµενες µεθόδους αναπαράστασης που
χρησιµοποιούσαν µη απωλεστικούς αλγόριθµους συµπίεσης, υπάρχει µια ευρύτατα
διαδεδοµένη µέθοδος για εικόνες, που επιτυγχάνει συµπίεση µέχρι και 100-200 φορές
σε ορισµένες περιπτώσεις, µε µικρή απώλεια της ποιότητας. Η κωδικοποίηση αυτή
λέγεται κωδικοποίηση JPEG (Joint Photographic Expert Group). Βασίζεται στην
εφαρµογή µιας σειράς πολύπλοκων µαθηµατικών µετασχηµατισµών στην εικόνα. Για
τη συµπίεση ή την αποσυµπίεση από JPEG χρειάζεται αρκετή υπολογιστική ισχύς,
κάτι που παλαιότερα ήταν ιδιαίτερα χρονοβόρα. Σήµερα, που υπάρχουν ισχυροί
επεξεργαστές, η κωδικοποίηση JPEG δεν είναι πια πρόβληµα, και έχει το
πλεονέκτηµα της δυνατότητας επιλογής του ποσοστού συµπίεσης που θέλουµε να
επιτύχουµε,  µε αντίστοιχη επιβάρυνση στην ποιότητα της εικόνας. Συνήθως
συµπιέσεις 10 έως και 20 φορές, οδηγούν σε εικόνες µε µη ορατή διαφορά από την
αρχική.
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καρέ αναφοράς

άνυσµα κίνησης

διαφορά

Αντίθετα µε την  παραπάνω µορφή ψηφιακής αναπαράστασης εικόνας όπου υπάρχει
κωδικοποίηση της κάθε εικονοστοιχείου µε συγκεκριµένο αριθµό bits, η διανυσµατική
αναπαράσταση βασίζεται στα γεωµετρικά χαρακτηριστικά των σχηµάτων που
απεικονίζουν την εικόνα. Έτσι αν π.χ. έιχαµε να αναπαρταστήσουµε ένα τρίγωνο, τότε
η διανυσµατική αναπαράσταση περιλαµβάνει την αποθήκευση των καρτεσιανών
συντεταγµένων των τριών κορυφών. Κάθε κορυφή θεωρείται εικονοστοιχείο και
αποθηκεύτεται όπως πριν. Όµως τώρα έχουµε τρία σηµεία που ορίζουν όλο το σχήµα.
Η διανυσµατική µορφή παράγεται κυρίως από προγράµµατα σχεδίασης (CAD –
Computer Aided Design). O υπολογιστής σχεδιάζει τα γεωµετρικά σχήµατα µε βάση
τις συντεταγµένες που διαβάζει από τέτοια αρχεία

Ψηφιακή Παράσταση Video
Τα τελευταία χρόνια η εξέλιξη στις µεθόδους συµπίεσης έχει επιτρέψει την
αναπαραγωγή κινούµενης εικόνας ή video µέσω των υπολογιστών χαµηλού κόστους.
Η κινούµενη εικόνα είναι πιο σύνθετη από την απλή εικόνα ή τον ήχο, καθώς περιέχει
εικόνα και ήχο που συγχρονίζονται. Η αρχή πάνω στην οποία στηρίζεται η
αναπαραγωγή video είναι ίδια µε αυτή του κινηµατογράφου. Σε κάθε δευτερόλεπτο
εναλλάσσονται αρκετές εικόνες µε ταχύτητα και µικροδιαφορές µεταξύ τους, δίνοντας
στον άνθρωπο την ψευδαίσθηση της κίνησης. Το ανθρώπινο µάτι δεν µπορεί να
αντιληφθεί εύκολα αλλαγές µε ρυθµό πάνω από 20 εικόνες/δευτερόλεπτο και
εποµένως νοµίζει πως βλέπει µια συνεχόµενη σκηνή. Στον κινηµατογράφο έχουµε 24
εικόνες (ή καρέ όπως λέγονται) ανά δευτερόλεπτο, ενώ στην τηλεόραση κυµαίνονται
από 25 καρέ/δευτερόλεπτο  (σύστηµα PAL στην Ευρώπη) εως και 30
καρέ/δευτερόλεπτο (NTSC στην Αµερική).

Οι συχνότητες αυτές αναφέρονται στο ρυθµό εναλλαγής των ακίνητων
εικόνων για να σχηµατιστεί το video και δεν έχουν σχέση µε τη συχνότητα
ανανέωσης του πλαισίου που θα δούµε στην τεχνολογία των οθονών.

Αν µια εικόνα διαστάσεων 640×480 εικονοστοιχείων µε 24 bits χρώµατος
για κάθε εικονοστοιχείο, έχει κανονικό µέγεθος 920 ΚΒ, τότε για ένα
δευτερόλεπτο video µε ρυθµό 25 εικόνων ανά δευτερόλεπτο θα
χρειαζόµασταν 24ΜΒ περίπου. Για µια ταινία 90 λεπτών θα
χρειαζόµασταν 24MB/sec × 60sec/min × 90min περίπου 3500 GB!!

Το µέγεθος αυτό είναι τεράστιο για την σηµερινή τεχνολογία των αποθηκευτικών
µέσων αλλά και των δικτύων µετάδοσης δεδοµένων. Η συµπίεση εδώ είναι

υποχρεωτική.

Για να συµπιεστεί το video, η κάθε ακίνητη εικόνα
συµπιέζεται µε κάποιο απωλεστικό

αλγόριθµο συµπίεσης εικόνας,
συνήθως τον JPEG. Αυτό όµως
δεν αρκεί καθώς έστω και
υποδεκαπλασιασµός του
µεγέθους της ακίνητης εικόνας,

θα είχε στο παραπάνω παράδειγµα αντίστοιχη
µείωση στην τιµή των 350GB που εξακολουθεί να είναι
τεράστιο.

Ο µεγάλος όγκος δεδοµένων προέρχεται από τον
µεγάλο αριθµό των εικόνων ή πλαισίων, όπως θα τα
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λέµε στο εξής, ανά δευτερόλεπτο. Η αίσθηση της κίνησης βασίζεται στην ταχύτατη
εναλλαγή εικόνων που διαφέρουν πολύ λίγο µεταξύ τους, ώστε το µάτι να µην βλέπει
ξαφνικά µεγάλες διαφορές. Η τεχνολογία συµπίεσης σε κινούµενη εικόνα βασίζεται
στην  αποµάκρυνση της πλεονάζουσας πληροφορίας που επαναλαµβάνεται στα
διαδοχικά πλαίσια. Η τεχνική που χρησιµοποιείται για την ανίχνευση της
πλεονάζουσας πληροφορίας, βασίζεται στην σύγκριση διαδοχικών πλαισίων και στην
εύρεση των διαφορών µεταξύ τους. Στη συνέχεια αντί να κωδικοποιηθεί το πλαίσιο,
κωδικοποιούµε µόνο τις διαφορές. Το τρέχον πλαίσιο ανακατασκευάζεται από το
προηγούµενο και τη διαφορά του µε αυτό.

Στην πράξη τα σχήµατα κωδικοποίησης είναι αρκετά πιο σύνθετα από την παραπάνω
περιγραφή. Η διαδικασία εύρεσης των διαφορών λέγεται αλγόριθµος εκτίµησης
κίνησης (motion estimation algorithm). Έχουµε δύο διαδοχικά πλαίσια που
ονοµάζουµε προηγούµενο και τρέχον. Τα δύο πλαίσια διαιρούνται σε στοιχειώδεις
µικρές τετραγωνικές περιοχές (blocks). H κάθε περιοχή του τρέχοντος πλαισίου
αναζητείται στο προηγούµενο. Όταν βρεθεί, αντί να κωδικοποιήσουµε την περιοχή µε
κάποιο αλγόριθµο κωδικοποίησης εικόνας, κωδικοποιούµε το διάνυσµα που δείχνει τις
συντεταγµένες του σηµείου µετατόπισης, άρα σηµαντικά λιγότερη πληροφορία και
εποµένως επιτυγχάνουµε µεγάλη συµπίεση.

Το πιο διαδεδοµένο πρότυπο συµπίεσης για κινούµενη εικόνα είναι το MPEG-2. Για να
κωδικοποιήσουµε ένα video σύµφωνα µε το πρότυπο αυτό, διαιρούµε το συνολικό
αριθµό των 25 ή 30 ή περισσοτέρων πλαισίων το δευτερόλεπτο σε κατηγορίες.
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Η ψηφιακή αναπαράσταση σύνθετων µορφών δεδοµένων που χρησιµοποιούνται
κυρίως σε εφαρµογές πολυµέσων γίνεται µε την κωδικοποίησή τους σε µορφές που
προσφέρουν αρκετή συµπίεση, ώστε να ελαττωθεί το µεγάλο τους µέγεθος. Ο
αναλογικός ήχος υπόκειται σε δειγµατοληψία και κβαντοποιείται σε ψηφιακές τιµές.
Ο ψηφιακός πλέον ήχος κωδικοποιείται µε µεθόδους όπως η παλµοκωδική ή η
διαφορική παλµοκωδική ή η µέθοδος MPEG-Layer III (.mp3).

H ψηφιακή αναπαράσταση της εικόνας βασίζεται στην ανάλυσή της σε
εικονοστοιχεία. Το κάθε εικονοστοιχείο καταλαµβάνει χώρο ανάλογο του πλήθους
των χρωµάτων που χρησιµοποιούνται για την εικόνα. Υπάρχουν τεχνικές
κωδικοποίησης που οδηγούν σε απωλεστική συµπίεση (π.χ. JPEG), χωρίς όµως
ορατές διαφορές στην εµφάνιση της εικόνας.

Το video αποτελείται από µια σειρά εικόνων που εναλλάσσονται γρήγορα στο
χρόνο, ώστε να δηµιουργούν την ψευδαίσθηση της κίνησης. Η αναπαράσταση της
κινούµενης εικόνας βασίζεται στην κωδικοποίηση των διαφορετικών πλαισίων-
εικόνων που αποτελούν το video µε τεχνικές αναπαράστασης εικόνων και στην
απαλοιφή των κοινών σηµείων µεταξύ διαδοχικών πλαισίων, που
επαναλαµβάνονται, σχεδόν τα ίδια, πολλές φορές το δευτερόλεπτο.

Αλγόριθµος Εκτίµησης Κίνησης Motion Estimation Algorithm
∆ειγµατοληψία Sampling
∆ιαφορική Παλµοκωδική Κωδικοποίηση Differential Pulse Code Modulation
Εικόνα ή Πλαίσιο ή Καρέ Frame
Κβαντισµός Quantization

Γλ
ω
σσ

άρ
ιο

όρ
ω
ν

Κωδικοποιήσεις

BMP- Bitmap
GIF -  Graphics Interchange Format

JPEG - Joint Picture Expert Group
MPEG - Motion Picture Expert Group

Παλµοκωδική Κωδικοποίηση Pulse Code Modulation
Προσαρµοστική - ∆ιαφορική
Παλµοκωδική Κωδικοποίηση

Adaptive Differential Pulse Code
Modulation

Ρυθµός Rate
Συχνότητα ∆ειγµατοληψίας Sampling Frequency
Εικονοστοιχείο Pixel

Ερωτήσεις
? Τι λέγεται δειγµατοληψία;

? Από τι εξαρτάται η ποιότητα του ψηφιακού ήχου;

? Τι εννοούµε µε τον όρο «κβαντισµό»;

? Τι λέγεται παλµοκωδική κωδικοποίηση;

? Τι λέγεται διαφορική παλµοκωδική κωδικοποίηση;

? Πώς παριστάνεται ο ήχος ψηφιακά;

? Πώς παριστάνεται η κινούµενη εικόνα;
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♦  Όλα τα δεδοµένα παριστάνονται στον υπολογιστή σαν ακολουθίες από 0
και 1.

♦  Ένα αριθµητικό σύστηµα µε βάση β παριστάνει κάθε αριθµό ως άθροισµα
δυνάµεων του αριθµού β..

♦  Ο πιο συνηθισµένος τρόπος παράστασης των αρνητικών ακεραίων
αριθµών είναι η παράσταση συµπληρώµατος του 2. Για την παράσταση
των πραγµατικών αριθµών χρησιµοποιείται συνήθως η παράσταση κινητής
υποδιαστολής

♦  Οι χαρακτήρες παριστάνονται σαν ακολουθίες από 8 ή 16 δυαδικά ψηφία,
σύµφωνα µε ένα πρότυπο κωδικοποίησης.

♦  Oι αλγόριθµοι συµπίεσης χρησιµοποιούνται για την µείωση του µεγέθους
που καταλαµβάνουν τα δεδοµένα τα οποία είναι αποθηκευµένα στους
υπολογιστές.

♦  Ο αναλογικός ήχος δειγµατοληπτείται και κβαντοποιείται σε ψηφιακές τιµές.

♦  H ψηφιακή αναπαράσταση της εικόνας βασίζεται στην ανάλυσή της σε
εικονοστοιχεία.

♦  Το video αποτελείται από µια σειρά εικόνων που εναλλάσσονται γρήγορα
στο χρόνο, ώστε να δηµιουργούν την ψευδαίσθηση της κίνησης.

� Παπακωσταντίνου Γ., Π. Τσανάκα, Γ. Φραγκάκη, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Συµµετρία, 1987.

� Hayes J., Computer Architecture and Organization, McGraw-Hill, 1988.

� Patterson D., Hennessy J. Computer Organization & Design, The Hardware/Software Interface,
Morgan Kaufmann, 1994.

Βιβλιογραφία – Πηγές
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33
ΚΚεεφφάάλλααιιοο

ΟΟρργγάάννωωσσηη  κκααιι  ΛΛεειιττοουυρργγίίαα
ΕΕππεεξξεερργγαασσττώώνν

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να περιγράψει την εσωτερική οργάνωση των υπολογιστών, ιδιαίτερα
των επεξεργαστών, και τον τρόπο προγραµµατισµού τους, σε γλώσσα µηχανής και σε συµβολική

γλώσσα.

Όταν ολοκληρώσεις το κεφάλαιο αυτό, θα µπορείς:

♦ Να περιγράφεις την οργάνωση ενός υπολογιστή και τις βασικές µονάδες που τον αποτελούν.

♦ Να διακρίνεις τις µονάδες οι οποίες αποτελούν τον επεξεργαστή.

♦ Να γράφεις απλά προγράµµατα σε γλώσσα µηχανής ενός εκπαιδευτικού υπολογιστή και να
εξηγείς την εκτέλεσή τους.

♦ Να γράφεις προγράµµατα σε συµβολική γλώσσα για τον ίδιο εκπαιδευτικό υπολογιστή.

♦ Να εξηγείς πώς εκτελεί ο υπολογιστής τα προγράµµατα σε διάφορες γλώσσες προγραµµατισµού.

♦ Να απαριθµείς τις διάφορες σύγχρονες αρχιτεκτονικές επεξεργαστών.

Μ
αθ
ήµ

ατ
α

33..11  Τµήµατα του Υπολογιστή

33..22  Γλώσσα Μηχανής

33..33  Συµβολική Γλώσσα

33..44  Από τη Γλώσσα Μηχανής στα Προγράµµατα Εφαρµογής

33..55  Σύγχρονοι Επεξεργαστές
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ΜΜάάθθηηµµαα

33..11 Τµήµατα του Υπολογιστή

Σκοπός του µαθήµατος αυτού είναι να περιγράψει τη βασική εσωτερική δοµή ενός
υπολογιστή και ιδιαίτερα της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας· να δείξει τη
χρησιµότητα και τη λειτουργία κάθε µονάδας, και τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ τους.

Σκοπός του
µαθήµατος

Όταν ολοκληρώσεις το µάθηµα αυτό, θα µπορείς:
♦ Να απαριθµείς τα βασικά τµήµατα ενός υπολογιστή
♦ Να περιγράφεις τη λειτουργία κάθε µίας από τις βασικές µονάδες του υπολογιστή
♦ Να εξηγείς τον τρόπο που οι µονάδες αλληλεπιδρούν µεταξύ τους

Τι θα µάθεις;

Κάθε ηλεκτρονικός υπολογιστής αποτελείται από τουλάχιστον τέσσερα κύρια τµήµατα:

� την αριθµητική-λογική µονάδα (arithmetic logical unit - ALU)

� τη µονάδα µνήµης (memory unit)

� τη µονάδα εισόδου-εξόδου (Input-Output ή I/Ο unit)

� τη µονάδα ελέγχου (control unit).

Η µονάδα ελέγχου µαζί µε την αριθµητική-λογική µονάδα αποτελούν την κεντρική
µονάδα επεξεργασίας ή ΚΜΕ (Central Processing Unit - CPU) ή επεξεργαστή
(processor).

Μολονότι κάθε µία από αυτές τις µονάδες διαφέρει από υπολογιστή σε υπολογιστή ως
προς την πολυπλοκότητα, το µέγεθος και το σχεδιασµό της, ωστόσο επιτελεί την ίδια
εργασία.

Καταχωρητές
Η ΚΜΕ χρειάζεται κάποιο τρόπο να αποθηκεύει προσωρινά κάποια δεδοµένα, τα
οποία χρησιµοποιεί κατά τη λειτουργία της.

Μονάδα
µνήµης

Αριθµητική-
Λογική
Μονάδα

Μονάδα
Εισόδου/
Εξόδου

Μονάδα
ελέγχου

Περιφερειακές
συσκευές

Κεντρική Μονάδα
Επεξεργασίας
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Για να εκτελέσει µια πρόσθεση, η ΚΜΕ πρέπει να έχει αποθηκεύσει
κάπου τους προσθετέους και µετά να καταχωρήσει το αποτέλεσµα.

Έτσι στο εσωτερικό της η ΚΜΕ διαθέτει µικρές µονάδες αποθήκευσης δεδοµένων,
που έχουν µέγεθος ένα byte ή όσο το µήκος λέξης του υπολογιστή και ονοµάζονται
καταχωρητές (registers).

Οργάνωση του υπολογιστή
Η αριθµητική-λογική µονάδα έχει τις ακόλουθες δυνατότητες:

♦ εκτελεί τις βασικές αριθµητικές πράξεις, δηλαδή την πρόσθεση, αφαίρεση,
πολλαπλασιασµό και διαίρεση

♦ εκτελεί λογικές πράξεις, π.χ. λογικό αθροισµα (OR), λογικό γινόµενο (AND).

♦ εκτελεί διάφορες βοηθητικές εργασίες, π.χ. ολίσθηση (shift) µίας τιµής.

Οι πράξεις αυτές µπορούν να γίνουν µέσα σε κλάσµατα του δευτερολέπτου. Οι
µεγάλες όµως ταχύτητες θα ήταν άχρηστες, αν τα δεδοµένα για την εκτέλεση των
πράξεων έπρεπε να διοχετευθούν στον υπολογιστή από τον άνθρωπο αµέσως πριν
από την εκτέλεση κάθε πράξης.

Έτσι οι πληροφορίες για τους υπολογισµούς που πρόκειται να εκτελέσει ο
υπολογιστής, δίνονται όλες µαζί στην αρχή και στη συνέχεια αυτός λειτουργεί
αυτόµατα, χωρίς τη µεσολάβηση του ανθρώπου. Αναγκαία προϋπόθεση για να γίνει
αυτό δυνατό είναι η ύπαρξη της µονάδας µνήµης.

Η µονάδα µνήµης χρησιµεύει για την αποθήκευση των αρχικών δεδοµένων που είναι
απαραίτητα για τους υπολογισµούς, των αποτελεσµάτων που προκύπτουν ενδιάµεσα,
των τελικών αποτελεσµάτων καθώς και ενός συνόλου εντολών (οδηγιών), τις οποίες ο
υπολογιστής πρέπει να εκτελέσει για να πραγµατοποιήσει τον υπολογισµό.

Τα αρχικά δεδοµένα ονοµάζονται δεδοµένα εισόδου (input data), τα τελικά
αποτελέσµατα δεδοµένα εξόδου (output data) και το σύνολο των εντολών πρόγραµµα
(program).

Η µονάδα εισόδου/εξόδου επιτρέπει την επικοινωνία του εξωτερικού περιβάλλοντος
µε τον υπολογιστή. Στη µονάδα αυτή συνδέονται οι διάφορες περιφερειακές µονάδες,
όπως π.χ. ο εκτυπωτής και το πληκτρολόγιο.

Η µονάδα ελέγχου έχει σκοπό τον έλεγχο και το συντονισµό όλων των λειτουργιών
του υπολογιστή. Παίρνει από τη µνήµη µία προς µία τις εντολές του προγράµµατος,
τις αναλύει σε στοιχειώδεις εργασίες και στέλνει στις διάφορες µονάδες λεπτοµερείς
οδηγίες για το ποια λειτουργία πρέπει να εκτελέσουν και πότε.

Το µοντέλο αυτό του υπολογιστή δόθηκε για πρώτη φορά από τον Von Neumann το
1947. Σήµερα οι περισσότεροι υπολογιστές ακολουθούν βασικά αυτό το µοντέλο.

Αριθµητική-λογική µονάδα
Η αριθµητική-λογική µονάδα, όπως είδαµε, εκτελεί αριθµητικές και λογικές πράξεις
καθώς και διάφορες βοηθητικές εργασίες. Αποτελείται από δύο τµήµατα:

� καταχωρητές που χρησιµεύουν για την προσωρινή αποθήκευση αριθµών

� κυκλώµατα για την εκτέλεση πράξεων και άλλων βοηθητικών εργασιών
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Μονάδα
µνήµης

Καταχωρητής
Καταχωρητής

Συσσωρευτής

Κύκλωµα
αριθµητικών-

λογικών πράξεων
Μονάδα
µνήµης

Αριθµητική-Λογική
Μονάδα

Συνήθως σε µία αριθµητική-λογική µονάδα υπάρχει ένας
καταχωρητής που χρησιµοποιείται για την αποθήκευση του
αποτελέσµατος από κάθε πράξη που εκτελεί η µονάδα. Ο
καταχωρητής αυτός ονοµάζεται συσσωρευτής (accumulator), γιατί
«συσσωρεύει» τα διάφορα αποτελέσµατα των υπολογισµών.

Κατά τον υπολογισµό της αριθµητικής έκφρασης
((x+1)/5)*3 + y ο συσσωρευτής θα περιέχει κατά σειρά τις
τιµές x, x+1, (x+1)/5, ((x+1)/5)*3, ((x+1)/5)*3 + y.

Για να εκτελεστούν οι πράξεις από την αριθµητική-λογική µονάδα πρέπει πρώτα να
µεταφερθούν τα δεδοµένα των πράξεων στους καταχωρητές της από τη µνήµη και
µετά να µεταφερθούν τα αποτελέσµατα από την αριθµητική-λογική µονάδα προς τη
µνήµη.

Μονάδα µνήµης
Η µονάδα µνήµης του υπολογιστή αποτελείται από ολοκληρωµένα κυκλώµατα που
αποθηκεύουν δυαδικά ψηφία, δηλαδή πληροφορίες µε τη µορφή 0 ή 1.

∆ιαιρείται σε θέσεις µνήµης (memory positions) και κάθε µια θέση µνήµης µπορεί να
αποθηκεύσει µία λέξη (word), δηλαδή ένα σύνολο δυαδικών ψηφίων. Το πλήθος των
δυαδικών ψηφίων της λέξης ονοµάζεται µήκος λέξης (word length) και είναι σταθερό
για κάθε υπολογιστή· συνήθως είναι µία δύναµη του 2.

Το πλήθος των λέξεων που αποτελούν τη µνήµη είναι το µέγεθός της. Όπως το µήκος
λέξης, έτσι και το µέγεθος της µνήµης συνήθως είναι µία δύναµη του 2.

Για να µπορούµε να αναφερθούµε στις θέσεις της µνήµης, τις αριθµούµε. Κάθε θέση
µνήµης έτσι έχει ένα αριθµό που αντιστοιχεί σε αυτή και ονοµάζεται διεύθυνση
(address). Αν η διεύθυνση παριστάνεται µε m δυαδικά ψηφία, οι διευθύνσεις της
µνήµης ξεκινούν από το 0 και φθάνουν έως 2m-1.

Σε ένα υπολογιστή που η µνήµη έχει µέγεθος 210 λέξεις, οι διευθύνσεις
της µνήµης ξεκινούν από 0 και φθάνουν µέχρι τη 210-1 = 1023. Οι αριθµοί
αυτοί µπορούν να παρασταθούν στο δυαδικό σύστηµα µε 10 bits, έτσι οι
διευθύνσεις στον υπολογιστή αυτό παριστάνονται σαν ένας 10-ψήφιος
δυαδικός αριθµός.

Εκτός από τα κυκλώµατα που αποθηκεύουν δεδοµένα, η µονάδα µνήµης
περιλαµβάνει επίσης τουλάχιστον δύο καταχωρητές:

Ο καταχωρητής δεδοµένων της µνήµης (memory data register - MDR)
χρησιµοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση των δεδοµένων που

διαβάζονται ή γράφονται στη µνήµη. Επειδή χρησιµοποιείται
για τη µεταφορά δεδοµένων, ο MDR έχει ίδιο µέγεθος µε τη
λέξη του υπολογιστή.

Ο καταχωρητής διευθύνσεων της µνήµης (memory address register -
MAR) κρατά τη διεύθυνση της λέξης που πρόκειται να
διαβαστεί από τη µνήµη ή να γραφεί σε αυτή.
Επειδή χρησιµοποιείται για την αποθήκευση διευθύνσεων, το
µέγεθος του MAR είναι τέτοιο ώστε να κωδικοποιήσει
οποιαδήποτε διεύθυνση.

Για να αποθηκευθεί µία λέξη στη µνήµη, η τιµή της γράφεται στον MDR και η
διεύθυνση όπου θα αποθηκευθεί η λέξη γράφεται στον MAR. Μετά ενεργοποιείται η
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Άλλες µονάδες

PC

IR

ΜνήµηΜνήµη Μονάδα
Ελέγχου

Κεντρικό
ρολόι

µονάδα της µνήµης και γίνεται η µεταφορά των δεδοµένων στη θέση που πρέπει. Η
διαδικασία αυτή ονοµάζεται εγγραφή (write) στη µνήµη. Μετά από µία εγγραφή, το
περιεχόµενο µίας θέσης της µνήµης διατηρείται το ίδιο έως ότου γίνει νέα εγγραφή
στην ίδια θέση. Τότε το παλιό της περιεχόµενο χάνεται και αντικαθίσταται µε το νέο.

Για να διαβαστεί το περιεχόµενο µίας θέσης της µνήµης, πρέπει πρώτα να γραφεί
στον MAR η διεύθυνσή της. Μόλις ενεργοποιηθεί η µονάδα της µνήµης, τα
περιεχόµενα της θέσης αυτής µεταφέρονται στον MDR, για να χρησιµοποιηθούν µετά
από κάποια άλλη µονάδα του υπολογιστή. Αυτή η διαδικασία ονοµάζεται ανάγνωση
(read). Η ανάγνωση δεν επηρεάζει το περιεχόµενο της θέσης µνήµης που διαβάζεται.

H µονάδα µνήµης περιέχει επιπλέον κυκλώµατα για τον έλεγχο της λειτουργίας της και
την επικοινωνία µε τις υπόλοιπες µονάδες του υπολογιστή.

Μονάδα Εισόδου - Εξόδου
Η µονάδα εισόδου - εξόδου δέχεται πληροφορίες από το εξωτερικό περιβάλλον του
υπολογιστή, µέσω των περιφερειακών µονάδων και δίνει πάλι µέσω των µονάδων τα
αποτελέσµατα σε αυτό.

Όπως και η µονάδα µνήµης, η µονάδα εισόδου / εξόδου διαθέτει τουλάχιστον δύο
καταχωρητές, έναν για τα δεδοµένα που µεταδίδονται από και προς τις περιφερειακές

συσκευές, και έναν για τη «διεύθυνση» της περιφερειακής συσκευής µε την
οποία ανταλλάσσονται τα δεδοµένα. Τα δεδοµένα αποθηκεύονται προσωρινά
σε µικρές «µνήµες» της µονάδας που ονοµάζονται αποµονωτές (buffers).

Το µέγεθος του καταχωρητή των δεδοµένων της µονάδας Ε/Ε είναι συνήθως
ίδιο µε το µήκος λέξης του υπολογιστή, ενώ το µέγεθος του καταχωρητή των
«διευθύνσεων» εξαρτάται από το πλήθος των περιφερειακών που µπορεί να
χειριστεί η µονάδα.

Οι περιφερειακές µονάδες έχουν γενικά µικρή ταχύτητα, πολύ µικρότερη από
την ΚΜΕ. Για να γίνει συγχρονισµός της διαφοράς ταχύτητας µεταξύ ΚΜΕ και
περιφερειακών µονάδων, υπάρχουν µέσα στη µονάδα εισόδου-εξόδου ειδικά
κυκλώµατα για κάθε περιφερειακό, τα οποία ελέγχουν εάν έχει τελειώσει µια µεταφορά
δεδοµένων από τη µονάδα προς το περιφερειακό (ή αντίστροφα).

Επίσης, η µονάδα εισόδου-εξόδου περιέχει διάφορα κυκλώµατα για τον έλεγχο της
λειτουργίας της και την επικοινωνία της µε τις υπόλοιπες µονάδες του υπολογιστή.

Μονάδα ελέγχου
Η µονάδα ελέγχου αποτελείται από δύο κύριους καταχωρητές, καθώς και από
άλλα απαραίτητα κυκλώµατα για τον έλεγχο και συντονισµό της λειτουργίας του

υπολογιστή.

� Kαταχωρητής εντολών (instruction register - IR). Ο καταχωρητής αυτός
που δέχεται µία προς µία τις εντολές του προγράµµατος από τη µνήµη, για να
αναγνωρισθούν, να αναλυθούν σε επί µέρους εργασίες και τέλος να
εκτελεσθούν.

Το µήκος του καταχωρητή εντολών IR είναι ίσο µε το µήκος λέξεως του
υπολογιστή.

� Μετρητής προγράµµατος ή µετρητής εντολών  (program counter – PC,
instruction counter). Το περιεχόµενό του δίνει κάθε φορά τη διεύθυνση κάποιας
θέσης της µνήµης στην οποία υπάρχει η επόµενη εντολή προγράµµατος που θα
εκτελεστεί.
Η εντολή αυτή θα µεταφερθεί πρώτα από τη µνήµη στον καταχωρητή IR, και µετά

Περιφερειακές συσκευές

«∆ιεύθυνση»
∆εδοµένα

ΚΜΕ, Μνήµη Μονάδα
Εισόδου/Εξόδου
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ο µετρητής προγράµµατος θα αυξηθεί αυτοµάτως κατά 1 για να αναφέρεται στην
επόµενη εντολή.
Αν 2k είναι το πλήθος των θέσεων της µνήµης που µπορεί να έχει ο υπολογιστής,
το µήκος του µετρητή προγράµµατος PC είναι k.

Η µονάδα ελέγχου δέχεται σε τακτικά χρονικά διαστήµατα, της τάξης των λίγων ns,
ένα σήµα από το κεντρικό ρολόι του υπολογιστή (ένα κρύσταλλο). Στο «ρυθµό» αυτού
του σήµατος γίνονται όλες οι λειτουργίες στον υπολογιστή.

Η γενική οργάνωση του υπολογιστή φαίνεται και στο σχήµα που ακολουθεί.
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Οι βασικές µονάδες ενός υπολογιστή είναι τέσσερις:
- Η αριθµητική-λογική µονάδα που εκτελεί όλες τις αριθµητικές και λογικές

πράξεις που περιέχονται σε ένα πρόγραµµα.
- Η µονάδα µνήµης, η οποία αποθηκεύει τα προγράµµατα και τα δεδοµένα τους.
- Η µονάδα εισόδου/εξόδου, η  οποία συντονίζει την επικοινωνία του υπολογιστή

µε τις περιφερειακές συσκευές, και, µέσω αυτών, µε το χρήστη.
- Η µονάδα ελέγχου η οποία αποκωδικοποιεί τα προγράµµατα που εκτελούνται

από τον υπολογιστή και αποφασίζει ποιες λειτουργίες πρέπει να εκτελέσουν οι
υπόλοιπες µονάδες.

Η αριθµητική-λογική µονάδα και η µονάδα ελέγχου αποτελούν την Κεντρική Μονάδα
Επεξεργασίας του Υπολογιστή.

Ανάγνωση Read
Αποµονωτής Buffer
Αριθµητική-Λογική Μονάδα Arithmetic Logical Unit - ALU
∆εδοµένα Εισόδου Input Data
∆εδοµένα Εξόδου Output Data
∆ιεύθυνση Address
Εγγραφή Write
Επεξεργαστής Processor
Θέση Μνήµης Memory Position

Γλ
ω
σσ

άρ
ιο

όρ
ω
ν

Καταχωρητής Register
Καταχωρητής ∆εδοµένων Της Μνήµης Memory Data Register - MDR
Καταχωρητής ∆ιευθύνσεων Της Μνήµης Memory Address Register - MAR
Kαταχωρητής Εντολών Instruction Register - IR
Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας - ΚΜΕ Central Processing Unit - CPU
Λέξη Word
Λογικό Αθροισµα OR
Λογικό Γινόµενο AND
Μετρητής Προγράµµατος ή Μετρητής
Εντολών

Program Counter - PC ή Instruction
Counter

Μονάδα Εισόδου-Εξόδου Input/Output ή I/Ο Unit
Μονάδα Ελέγχου Control Unit
Μονάδα Μνήµης Memory Unit
Ολίσθηση Shift
Πρόγραµµα Program
Συσσωρευτής Accumulator

Ερωτήσεις
? Ποια είναι τα κύρια µέρη ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή;

? Ποια είναι η οργάνωση και η λειτουργία της αριθµητικής-λογικής µονάδας;

? Ποια είναι η οργάνωση και η λειτουργία της µονάδας µνήµης;

? Ποια είναι η οργάνωση και η λειτουργία της µονάδας εισόδου/εξόδου;

? Ποια είναι η οργάνωση και η λειτουργία της µονάδας ελέγχου;

? Τι ονοµάζουµε µήκος λέξης;

? Ποια είναι η λειτουργία των καταχωρητών MAR και MDR;

? Ποια είναι η λειτουργία του καταχωρητή εντολών και του µετρητή προγράµµατος;

? Περίγραψε τη διαδικασία της εγγραφής και της ανάγνωσης στη µνήµη.
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ΜΜάάθθηηµµαα

33..22 Γλώσσα Μηχανής

Σκοπός του µαθήµατος αυτού είναι να παρουσιάσει τις εντολές που µπορεί να
εκτελέσει η ΚΜΕ ενός εκπαιδευτικού υπολογιστή και τον τρόπο που µπορούµε να
γράψουµε προγράµµατα µε αυτές.

Σκοπός του
µαθήµατος

Όταν ολοκληρώσεις το µάθηµα αυτό, θα µπορείς:
♦ Να εξηγείς την αρχή των δύο φάσεων
♦ Να απαριθµείς τις εντολές ενός εκπαιδευτικού υπολογιστή και να εξηγείς τη

λειτουργία τους
♦ Να γράφεις απλά προγράµµατα για τον υπολογιστή αυτόν και να εξηγείς τα

αποτελέσµατα της εκτέλεσής τους

Τι θα µάθεις;

Στο µάθηµα αυτό και στα επόµενα, θα περιγράψουµε τον τρόπο λειτουργίας ενός
υπολογιστή µε τη βοήθεια ενός εκπαιδευτικού υπολογιστή που ονοµάζεται Άβακας. Ο
Άβακας είναι σκόπιµα µικρός και απλός για εκπαιδευτικούς λόγους, ωστόσο οι αρχές
λειτουργίας του είναι οι ίδιες µε αυτές των πραγµατικών υπολογιστών.

Το µήκος λέξης του Άβακα είναι 16 bits. Στην Αριθµητική-Λογική του µονάδα περιέχει
το συσσωρευτή Α. Οι αρνητικοί αριθµοί στον Άβακα κωδικοποιούνται µε την
παράσταση συµπληρώµατος του 2.

Η αρχή των δύο φάσεων
Όπως έχουµε ήδη µάθει, στη µνήµη αποθηκεύονται πληροφορίες που µπορούν να
ερµηνευθούν σαν δεδοµένα ή σαν εντολές. Για να εκτελεστεί ένα πρόγραµµα από τον
υπολογιστή, πρέπει οι εντολές του προγράµµατος να είναι αποθηκευµένες σε κάποιες
από τις θέσεις της µνήµης. Μάλιστα, συνήθως οι εντολές αποθηκεύονται σε διαδοχικές
θέσεις της µνήµης σύµφωνα µε την σειρά που πρέπει να εκτελεστούν.

Υπάρχει λοιπόν µια οµάδα διευθύνσεων µνήµης οι οποίες αντιστοιχούν σε θέσεις
µνήµης που περιέχουν εντολές. Θα αποκαλούµε «διεύθυνση της εντολής» τη
διεύθυνση της θέσης µνήµης που περιέχει την εντολή.

Για να εκτελέσει κάθε εντολή του προγράµµατος, ο υπολογιστής περνά από
δύο φάσεις (phases) ή κύκλους (cycles):

♦ Τη φάση (ή κύκλο) ανάκλησης (fetch phase ή cycle). Στη φάση αυτή
µεταφέρεται από τη µνήµη στην ΚΜΕ η εντολή που θα εκτελεστεί.

♦ Τη φάση (ή κύκλο) εκτέλεσης (execution phase ή cycle), όπου γίνεται η
εκτέλεση των λειτουργιών που υποδηλώνει η συγκεκριµένη εντολή.

Άβακας: ο
αρχαιότερος
αριθµητικός
υπολογιστής❢❢❢❢
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Φάση ανάκλησης
Στη φάση ανάκλησης, η διεύθυνση εντολής που περιέχεται στο µετρητή
προγράµµατος PC µεταφέρεται στον καταχωρητή διευθύνσεων µνήµης
MAR της µονάδας µνήµης (βήµα �). Στη συνέχεια ενεργοποιείται η
λειτουργία ανάγνωσης της µονάδας µνήµης (βήµα �) και το περιεχόµενο
της θέσης που υποδεικνύει ο MAR, δηλαδή η εντολή, µεταφέρεται στον
καταχωρητή δεδοµένων µνήµης MDR (βήµα �). Από εκεί, η εντολή
µεταφέρεται στον καταχωρητή εντολών IR της µονάδας ελέγχου (βήµα �).

Όταν τελειώσει η µεταφορά της εντολής στον IR, ο µετρητής προγράµµατος
PC αυξάνεται αυτοµάτως κατά 1, και υποδεικνύει την επόµενη εντολή στη
µνήµη. Έτσι είναι έτοιµος για την ανάκληση της επόµενης εντολής.

Ο καταχωρητής εντολών IR περιέχει πλέον την τρέχουσα εντολή, η οποία
είναι έτοιµη να εκτελεστεί από την ΚΜΕ.

Φάση εκτέλεσης
Στη συνέχεια ακολουθεί η φάση εκτέλεσης. Σε αυτή η εντολή που βρίσκεται στον
καταχωρητή εντολών IR αποκωδικοποιείται από ένα ειδικό κύκλωµα που ονοµάζεται
αποκωδικοποιητής (decoder) και αναλύεται σε επί µέρους στοιχειώδεις λειτουργίες.

Η µονάδα ελέγχου στέλνει τότε στις υπόλοιπες µονάδες τα κατάλληλα σήµατα για την
εκτέλεση των επί µέρους λειτουργιών µε την κατάλληλη σειρά. Η ολοκλήρωση των επί
µέρους λειτουργιών σηµαίνει και εκτέλεση της ίδιας της εντολής.

Τη φάση εκτέλεσης ακολουθεί ένα νέο ζεύγος φάσης ανάκλησης - φάσης εκτέλεσης
για την επόµενη εντολή.

Τα ζεύγη των δύο φάσεων θα επαναλαµβάνονται για όλες τις εντολές του
προγράµµατος µε τη σειρά, ώσπου να ανακληθεί και εκτελεστεί µια συγκεκριµένη
εντολή του υπολογιστή, η οποία υποδεικνύει τη διακοπή της λειτουργίας του (εντολή
STOP).

Στην πράξη, στους πιο πολλούς υπολογιστές υπάρχουν και άλλες δευτερεύουσες
φάσεις µέσα στον κύκλο κάθε εντολής.

Μορφή της εντολής
Κάθε εντολή παριστάνεται µε µία ή περισσότερες λέξεις του υπολογιστή, ενώ µερικοί
υπολογιστές αποθηκεύουν πολλές εντολές σε µία λέξη. Στον Άβακα κάθε εντολή έχει
µέγεθος µίας λέξης, δηλαδή 16 bits.

Η εντολή χωρίζεται σε δύο τµήµατα, όπως βλέπουµε και στο σχήµα. Το πρώτο
ονοµάζεται κώδικας εντολής (instruction code)  και έχει µήκος n1 bits και το δεύτερο
τµήµα διευθύνσεως (address part) και έχει µήκος n2 bits· το άθροισµα n1 + n2 δίνει το
µήκος της εντολής. Ο κώδικας εντολής ορίζει τη λειτουργία που πρέπει να εκτελεστεί
από την ΚΜΕ, ενώ το τµήµα διευθύνσεως περιέχει τα δεδοµένα της.
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τµήµα εντολής
n1 = 4 bits

τµήµα διεύθυνσης
n2 = 12 bits
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Στον Άβακα, που το µήκος της εντολής είναι 16 bits, τα n1 = 4 πρώτα bits
περιέχουν τον κώδικα της εντολής και τα υπόλοιπα n2 = 12 bits
αποτελούν το τµήµα διευθύνσεως.

Ο σχεδιαστής κάθε υπολογιστή αποφασίζει και καθορίζει τις εντολές που θα µπορεί να
εκτελέσει ο υπολογιστής, δηλαδή το ρεπερτόριο εντολών του (instruction set). Στη
συνέχεια αντιστοιχίζει κάθε µία από τις εντολές µε ένα δυαδικό αριθµό των n1 bits που
θα τη συµβολίζει.

Αφού ο κώδικας εντολής έχει µήκος n1 bits και κάθε κώδικας πρέπει βέβαια να
παριστάνει µόνο µία εντολή, κάθε υπολογιστής µπορεί να διαθέτει έως
διαφορετικές εντολές.

Στον Άβακα όπου n1=4 bits, ο µέγιστος αριθµός των διαφορετικών
εντολών είναι 24=16.

Ο πίνακας που περιέχει τις εντολές ενός υπολογιστή και τον αντίστοιχο δυαδικό
κώδικα για κάθε εντολή είναι ο πίνακας εντολών του υπολογιστή αυτού.

Οι εντολές χωρίζονται σε οµάδες, ανάλογα µε την εργασία την οποία επιτελούν.
Υπάρχουν λοιπόν εντολές εκτέλεσης αριθµητικών πράξεων, εντολές µεταφοράς
πληροφοριών, εντολές άλµατος, εντολές ολίσθησης, εντολές εισόδου-εξόδου κλπ.

Το τµήµα διευθύνσεως της εντολής, που έχει µήκος n2, είναι ένας δυαδικός αριθµός,
που συνήθως παριστάνει µια διεύθυνση µνήµης.

Η εντολή 0011000000001101 του Άβακα, έχει κώδικα εντολής 0011 και
τµήµα διευθύνσεως 000000001101(2). Η τιµή αυτή, αν ερµηνευθεί σαν
διεύθυνση µνήµης, δηλώνει τη θέση µνήµης µε διεύθυνση 1101(2) = 13(10).

Οι έννοιες «διεύθυνση της εντολής» και «τµήµα διευθύνσεως της εντολής»
είναι διαφορετικές και δεν πρέπει να τις συγχέουµε.

∆ιεύθυνση της εντολής είναι η διεύθυνση µιας θέσεως της µνήµης στην
οποία είναι αποθηκευµένη η εντολή.

Το τµήµα διευθύνσεως της εντολής είναι ένα µέρος της ίδιας της εντολής,
το οποίο συνήθως υποδεικνύει τη διεύθυνση κάποιας άλλης θέσεως
της µνήµης, το περιεχόµενο της οποίας θα χρησιµοποιηθεί κατά την
εκτέλεση της εντολής.

Εντολές αναφοράς στη µνήµη
Θα ξεκινήσουµε µε το ρεπερτόριο εντολών του Άβακα από µία οµάδα εντολών που
ονοµάζονται εντολές αναφοράς στη µνήµη (memory reference instructions). Στις
εντολές αυτές, το τµήµα διεύθυνσης ερµηνεύεται πάντα σαν µία διεύθυνση της
µνήµης.

Στον πίνακα που ακολουθεί θα συµβολίζουµε:

- την τιµή του τµήµατος διεύθυνσης της εντολής µε Ν
- το περιεχόµενο του συσσωρευτή Α µε (Α)
- το περιεχόµενο της διεύθυνσης που υποδεικνύει το τµήµα διεύθυνσης Ν της

εντολής µε (Ν)

12n
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- την αποθήκευση µίας τιµής σε µία θέση µνήµης ή σε ένα καταχωρητή µε το
σύµβολο ←

Κώδικας
εντολής Σηµασία της εντολής

0001 (Α) ←←←← (Ν) To περιεχόµενο της διεύθυνσης Ν της µνήµης αντιγράφεται στο
συσσωρευτή Α.

0010 (Ν) ←←←← (Α) To περιεχόµενο του συσσωρευτή Α αντιγράφεται στη διεύθυνση Ν της
µνήµης.

0011 (Α) ←←←← (Α)+(Ν)
Το περιεχόµενο της διεύθυνσης Ν της µνήµης προστίθεται στο
περιεχόµενο του συσσωρευτή Α. Το αποτέλεσµα µένει στο συσσωρευτή
και αποτελεί το νέο περιεχόµενό του.

0100 (Α) ←←←← (Α)-(Ν) Το περιεχόµενο της διεύθυνσης Ν της µνήµης αφαιρείται από το
περιεχόµενο του συσσωρευτή Α. Το αποτέλεσµα µένει στο συσσωρευτή.

0101 (Α) ←←←← (Α)××××(Ν)
Το περιεχόµενο του συσσωρευτή Α πολλαπλασιάζεται µε το
περιεχόµενο της διεύθυνσης Ν της µνήµης. Το αποτέλεσµα µένει στο
συσσωρευτή.

0110 (Α) ←←←← (Α):(Ν)
Το περιεχόµενο του συσσωρευτή Α διαιρείται µε το περιεχόµενο της
διεύθυνσης Ν της µνήµης. Το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης µένει στο
συσσωρευτή, ενώ το υπόλοιπο χάνεται.

Η εντολή 0010000000000010 έχει κώδικα εντολής 0001 και τµήµα
διεύθυνσης 000000000010(2) = 2(10). Έτσι η εντολή σηµαίνει «αντίγραψε
το περιεχόµενο του συσσωρευτή Α στη θέση 2 της µνήµης».

Η εντολή 0100000000000110 έχει κώδικα εντολής 0100 και τµήµα
διεύθυνσης 000000000110(2) = 6(10). Η εντολή σηµαίνει «αφαίρεσε το
περιεχόµενο της θέσης 6 της µνήµης από το συσσωρευτή Α και
αποθήκευσε το αποτέλεσµα πάλι στον Α». Το περιεχόµενο της θέσης 6
της µνήµης δεν αλλάζει.

Ας δούµε ένα µικρό πρόγραµµα που χρησιµοποιεί εντολές αναφοράς στη µνήµη.

Το πρόγραµµα αυτό αποτελείται από
τέσσερις εντολές, αποθηκευµένες στις
διευθύνσεις της µνήµης 0(10)   - 3(10).

Εντολή 0: Ο κώδικας εντολής είναι 0001 και
το τµήµα διευθύνσεως έχει την τιµή 1010(2) =
10(10). Η εντολή σηµαίνει «φόρτωσε το
συσσωρευτή Α µε το περιεχόµενο της θέσης
µνήµης 10(10)».

Εντολή 1: Ο κώδικας εντολής είναι 0011 και
το τµήµα διευθύνσεως έχει την τιµή 1011(2) =
11(10). Η εντολή σηµαίνει «πρόσθεσε στο
συσσωρευτή Α µε το περιεχόµενο της θέσης
µνήµης 11(10)».

Εντολή 2: Ο κώδικας εντολής είναι 0010 και το τµήµα διευθύνσεως έχει την τιµή
1100(2) = 12(10). Η εντολή σηµαίνει «αποθήκευσε το περιεχόµενο του συσσωρευτή Α
στη θέση µνήµης 12(10)».

Εντολή 3: Ο κώδικας εντολής είναι 0000, που όπως θα δούµε παρακάτω σηµαίνει
«τερµάτισε τη λειτουργία του υπολογιστή», είναι δηλαδή η εντολή STOP.

Θα παρακολουθήσουµε βήµα-βήµα την εκτέλεση του προγράµµατος αυτού. Αρχικά, οι
τρεις καταχωρητές της ΚΜΕ που χρησιµοποιούµε, δηλαδή ο PC, ο IR και ο A έχουν
την τιµή 0.

Περιεχόµενο∆ιεύθυνση
µνήµης Κώδικας εντολής Τµήµα διεύθυνσης

000000000000 0001 000000001010
000000000001 0011 000000001011
000000000010 0010 000000001100
000000000011 0000 000000001000

Πρόγραµ-
µα

000000000100
000000000101
000000000110
000000000111
000000001000
000000001001

Το περιεχόµενο αυτών των θέσεων
µνήµης δε µας ενδιαφέρει.

000000001010 0000000010000000
000000001011 0000000010000101
000000001100 0000000000000000

∆εδοµένα
πρόγραµ-
µατος
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Εντολή Λειτουργία της εντολής Καταχωρητές της ΚΜΕ
αν

ά-
κλ
ησ

η Το περιεχόµενο της θέσης µνήµης που δείχνει ο PC µεταφέρεται στον
IR. Ο PC αυξάνεται κατά 1.

(PC) = 000000000001
(IR) = 0001000000001010
(A) = 0000000000000000

0
εκ
τέ
λε
ση

Ο κώδικας εντολής (0001(2)) του IR αποκωδικοποιείται και βρίσκεται
ότι είναι η εντολή (Α) ←←←← (N), δηλαδή (Α) ←←←← (1010(2)). Ο συσσωρευτής Α
φορτώνεται µε το περιεχόµενο της θέσης µνήµης 1010(2) µε τα εξής
βήµατα:
1) Η διεύθυνση µνήµης Ν = 000000001010 µεταφέρεται στον

καταχωρητή MAR της µονάδας µνήµης.
2) Ενεργοποιείται η µονάδα µνήµης για ανάγνωση και τα

περιεχόµενα της θέσης µνήµης Ν γράφονται στον καταχωρητή
δεδοµένων MDR.

3) Από τον MDR τα δεδοµένα που έχουν την τιµή 0000000010000000(2)
αντιγράφονται στο συσσωρευτή Α.

4
(PC) = 000000000001
(IR) = 0001000000001010
(A) = 0000000010000000

αν
ά-

κλ
ησ

η Το περιεχόµενο της θέσης µνήµης που δείχνει ο PC µεταφέρεται στον
IR. Ο PC αυξάνεται κατά 1.

(PC) = 000000000010
(IR) = 0011000000001011
(A) = 0000000010000000

1
εκ
τέ
λε
ση

Ο κώδικας εντολής (0011(2)) του IR αποκωδικοποιείται και βρίσκεται
ότι είναι η εντολή (Α) ←←←← (Α)+(N), δηλαδή (Α) ←←←← (Α)+(1011(2)). Ο
υπολογισµός γίνεται µε τα εξής στάδια:
1) Η διεύθυνση µνήµης Ν = 000000001011 µεταφέρεται στον

καταχωρητή MAR της µονάδας µνήµης.
2) Ενεργοποιείται η µονάδα µνήµης για ανάγνωση και τα

περιεχόµενα της θέσης µνήµης Ν γράφονται στον καταχωρητή
δεδοµένων MDR.

3) Το περιεχόµενο του MDR που έχει την τιµή 0000000010000101(2)
προστίθεται µέσα στην αριθµητική-λογική µονάδα του Άβακα µε
τα περιεχόµενα του Α. Το αποτέλεσµα έχει την τιµή
0000000100000101(2) και είναι αποθηκευµένο µέσα στην
αριθµητική-λογική µονάδα.

4) Το αποτέλεσµα της πρόσθεσης καταχωρείται στο συσσωρευτή Α.

5
(PC) = 000000000010
(IR) = 0011000000001011
(A) = 0000000100000101

αν
ά-

κλ
ησ

η Το περιεχόµενο της θέσης µνήµης που δείχνει ο PC µεταφέρεται στον
IR. Ο PC αυξάνεται κατά 1.

(PC) = 000000000011
(IR) = 0010000000001100
(A) = 0000000100000101

2
εκ
τέ
λε
ση

Ο κώδικας εντολής (0010(2)) του IR αποκωδικοποιείται και βρίσκεται
ότι είναι η εντολή (Ν) ←←←← (Α), δηλαδή (1100(2)) ←←←← (Α). Το περιεχόµενο
του συσσωρευτή καταχωρείται στη θέση µνήµης 1100(2) µε τα εξής
βήµατα:
1) Η διεύθυνση µνήµης Ν = 000000001100 µεταφέρεται στον

καταχωρητή MAR της µονάδας µνήµης.
2) Το περιεχόµενο του συσσωρευτή Α που είναι 0000000100000101 (2)

αντιγράφεται στον MDR.
3) Ενεργοποιείται η µονάδα µνήµης για εγγραφή και τα περιεχόµενα

του καταχωρητή δεδοµένων MDR γράφονται στη θέση µνήµης Ν.

4
(PC) = 000000000011
(IR) = 0010000000001100
(A) = 0000000100000101

αν
ά-

κλ
ησ

η Το περιεχόµενο της θέσης µνήµης που δείχνει ο PC µεταφέρεται στον
IR. Ο PC αυξάνεται κατά 1.

3
εκ
τέ
λε
ση Ο κώδικας εντολής (0000(2)) του IR αποκωδικοποιείται και βρίσκεται

ότι είναι η εντολή STOP. Η λειτουργία του υπολογιστή σταµατά. Το
τµήµα διευθύνσεως της εντολής αγνοείται.

(PC) = 000000000100
(IR) = 0000000000001000
(A) = 0000000100000101

Μετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος το περιεχόµενο της θέσης µνήµης 1100(2) =
12(10) έχει αλλάξει και έχει πάρει την τιµή 0000000100000101(2). Οι υπόλοιπες θέσεις
µνήµης διατηρούν τα περιεχόµενά τους.

Στο πρόγραµµα αυτό οι θέσεις µνήµης µε διευθύνσεις από 000000000000 έως και
000000000011 περιέχουν εντολές, ενώ οι θέσεις µνήµης µε διευθύνσεις από
000000001010 έως και 000000001100 περιέχουν δεδοµένα. Ο υπολογιστής όµως δεν
κάνει διάκριση µεταξύ δεδοµένων και εντολών. Αν κάποια στιγµή ο µετρητής



Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα

56

προγράµµατος PC είχε την τιµή 000000001011, το περιεχόµενο της αντίστοιχης θέσης
µνήµης θα είχε εκτελεστεί σαν να ήταν εντολή, παρότι στην πραγµατικότητα αποτελεί
δεδοµένα.

Είναι ευθύνη του προγραµµατιστή να γράψει το πρόγραµµα κατά τέτοιο
τρόπο, ώστε ο υπολογιστής να εκτελεί τις εντολές και όχι κατά λάθος
δεδοµένα σαν εντολές.

Η εντολή STOP
Η εντολή STOP έχει κωδικό 0000 και η εκτέλεσή της προκαλεί τον τερµατισµό της
λειτουργίας του Άβακα.

Εντολές άλµατος

Ας φανταστούµε ένα πρόγραµµα αρκετά µεγάλο, ώστε να καταλαµβάνει
όλες τις θέσεις της µνήµης του Άβακα, που είναι 212 = 4096. Αν κάθε
εντολή του Άβακα απαιτεί κατά µέσο όρο 2ms1 για να εκτελεστεί, τότε όλο
το πρόγραµµα θα χρειαζόταν 4096 · 2ms = 8,192s για να εκτελεστεί.
Ξέρουµε όµως πάρα πολλά προγράµµατα που απαιτούν πολύ
περισσότερο χρόνο για να εκτελεστούν σε πολύ πιο γρήγορους
υπολογιστές. Τι συµβαίνει;

Στο ρεπερτόριο εντολών όλων των υπολογιστών υπάρχουν εντολές οι οποίες
αλλάζουν τη σειρά εκτέλεσης των εντολών. Όταν εκτελεστεί µια τέτοια εντολή, αλλάζει
η τιµή του µετρητή προγράµµατος και η εκτέλεση του προγράµµατος συνεχίζεται σε
κάποιο άλλο σηµείο του, σε µεγαλύτερη ή µικρότερη διεύθυνση µνήµης. Αυτές είναι οι
εντολές άλµατος (jump instructions) και είναι απαραίτητες για τη δηµιουργία
προγραµµάτων, όπου κάποιες εντολές εκτελούνται κατ’ επανάληψη.

Ο Άβακας διαθέτει δύο εντολές άλµατος:

Α) Την εντολή άλµατος χωρίς συνθήκη (unconditional jump instruction) µε
κώδικα εντολής 0111.

Κατά την εκτέλεση της εντολής αυτής το περιεχόµενο του τµήµατος διευθύνσεως
του καταχωρητή εντολών IR γράφεται στο µετρητή προγράµµατος PC.

Στην επόµενη φάση ανακλήσεως θα διαβαστεί από τη µνήµη η επόµενη εντολή,
της οποίας η διεύθυνση περιέχεται στο µετρητή προγράµµατος. Το περιεχόµενο
του µετρητή προγράµµατος όµως τώρα έχει µεταβληθεί από την εντολή άλµατος
και είναι το ίδιο µε το τµήµα διευθύνσεως της εντολής άλµατος χωρίς συνθήκη.

Ας δούµε τι θα γίνει, όταν
εκτελεστεί το πρόγραµµα
του σχήµατος. Αρχικά ο
µετρητής προγράµµατος
έχει την τιµή 0. Έτσι κατά

               
1 Τα 2ms σ
επεξεργασ

00
00
00
00

0111 000000001011

IR

000000001011

PC
Περιεχόµενο∆ιεύθυνση
µνήµης Κώδικας

εντολής
Τµήµα διεύθυνσης

0000000000 0111 000000000010
0000000001 0000 000000001011
0000000010 0111 000000000000
0000000011 0000 000000001000
 τη φάση ανάκλησης

                                      

την πραγµατικότητα είναι πολύ µεγάλος χρόνος για µια εντολή. Οι σύγχρονοι
τές εκτελούν χιλιάδες εντολές σ’ αυτό το χρονικό διάστηµα.
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1000 000000001011IR

000000001011PC

1 000000000001011Α

1000 000000001011IR

000000110000PC

0 000000000001011Α

δεν αλλάζει

διαβάζεται από τη µνήµη η εντολή που βρίσκεται στη θέση µνήµης
000000000000, και ο µετρητής προγράµµατος αυξάνεται κατά 1,
παίρνοντας την τιµή 000000000001. Η εντολή που θα εκτελεστεί είναι η
0111 000000000010. Πρόκεται για µια εντολή άλµατος χωρίς συνθήκη
και η εκτέλεσή της έχει σαν αποτέλεσµα την εγγραφή στον PC του
τµήµατος διευθύνσεως του IR, το οποίο είναι το 000000000010. Η τιµή
του PC λοιπόν αλλάζει και γίνεται 000000000010.

Η εκτέλεση της εντολής ολοκληρώθηκε και ήρθε η ώρα για την επόµενη
φάση ανάκλησης. Τώρα το περιεχόµενο του PC «δείχνει» στην τρίτη
εντολή του προγράµµατος, και όχι στη δεύτερη όπως θα γινόταν αν δεν
είχε εκτελεστεί η εντολή άλµατος.

Β) Την εντολή άλµατος υπό συνθήκη αρνητικού περιεχοµένου του
συσσωρευτή (conditional jump instruction) µε κώδικα εντολής 1000.

Όταν εκτελείται η εντολή άλµατος υπό συνθήκη
αρνητικού περιεχοµένου του συσσωρευτή, το
αποτέλεσµα εξαρτάται από την τιµή του
συσσωρευτή Α.

• Αν το περιεχόµενο του συσσωρευτή είναι αρνητικό
(δηλαδή το αριστερότερο bit του συσσωρευτή, το bit
του προσήµου, είναι 1), εκτελείται το άλµα στην
εντολή που υποδεκνύει το τµήµα διεύθυνσης της
εντολής, γράφοντας στο µετρητή προγράµµατος το περιεχόµενο του
τµήµατος διεύθυνσης.

• Αν το περιεχόµενο του συσσωρευτή είναι 0 ή θετικός αριθµός, δηλαδή το
αριστερότερό του bit έχει την τιµή 0, τότε η εντολή δεν προκαλεί την εκτέλεση
καµιάς λειτουργίας.

Ας δούµε την εκτέλεση ενός προγράµµατος, που υπολογίζει την απόλυτη
τιµή του αριθµού που βρίσκεται στη θέση 20(10) = 10100(2) της µνήµης και
την αποθηκεύει στη θέση 50(10) = 110010(2) της
µνήµης.

Στο σχήµα βλέπουµε ότι ο αριθµός που είναι
αποθηκευµένος στη θέση 20 είναι θετικός, αφού
το πιο σηµαντικό του ψηφίο έχει την τιµή 0. Έτσι,
όταν εκτελεστεί το πρόγραµµα, η θέση 50 της
µνήµης πρέπει να περιέχει τον αριθµό αυτό.

Οι εντολές του προγράµµατος είναι οι εξής:

Εντολή 0: Ο κώδικας εντολής είναι 0001 και το τµήµα
διευθύνσεως έχει την τιµή 10100(2) = 20(10). Η
εντολή σηµαίνει «φόρτωσε το συσσωρευτή Α µε το
περιεχόµενο της θέσης µνήµης 20».

Εντολή 1: Ο κώδικας εντολής είναι 1000 και το τµήµα
διευθύνσεως έχει την τιµή 100(2) = 4(10). Αυτή είναι
µια εντολή άλµατος υπό συνθήκη, και σηµαίνει «αν ο Α εί
στην εντολή 4, αλλιώς µην κάνεις τίποτα».

00
00
00
00
00
00
00
00

00

00
Περιεχόµενο∆ιεύθυνση
µνήµης Κώδικας εντολής Τµήµα διεύθυνσης

0000000000 0001 000000010100
0000000001 1000 000000000100
0000000010 0010 000000110010
0000000011 0000 000000001000
0000000100 0001 000000000111
0000000101 0100 000000010100
0000000110 0111 000000000010
0000000111 0000 000000000000

0000010100 0000000010000000

0000110010 0000000000000000
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ναι αρνητικός, πήγαινε
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Εντολή 2: Ο κώδικας εντολής είναι 0010 και το τµήµα διευθύνσεως έχει την τιµή
110010(2) = 50(10), πρόκειται δηλαδή για την εντολή «αποθήκευσε το περιεχόµενο
του συσσωρευτή Α στη θέση µνήµης 50».

Εντολή 3: Η εντολή αυτή έχει κώδικα 0000, είναι δηλαδή µία εντολή STOP.

Εντολή 4: Έχει κώδικα 0001 και τµήµα διευθύνσεως 111(2) = 7(10). Η εντολή αυτή θα
φέρει στον Α το περιεχόµενο της θέσης 7 της µνήµης, η οποία όπως βλέπουµε
έχει την τιµή 0. Έτσι πρακτικά η εντολή αυτή θέτει τον Α στην τιµή 0.

Εντολή 5: Η εντολή αυτή µε κωδικό 0100 αφαιρεί από το συσσωρευτή (που έχει την
τιµή 0) το περιεχόµενο της θέσης µνήµης 20, υπολογίζοντας έτσι την αντίθετη τιµή
του.

Εντολή 6: Ο κώδικας εντολής είναι 0111 0010 και το τµήµα διευθύνσεως έχει την
τιµή 10(2) = 2(10), πρόκειται δηλαδή για άλµα χωρίς συνθήκη στην εντολή 2.

Εντολή Λειτουργία της εντολής Καταχωρητές της ΚΜΕ

αν
ά-

κλ
ησ

η Το περιεχόµενο της θέσης µνήµης που δείχνει ο PC µεταφέρεται στον
IR. Ο PC αυξάνεται κατά 1.

(PC) = 000000000001
(IR) = 0001000000010100
(A) = 0000000000000000

0
εκ
τέ
λε
ση Ο κώδικας εντολής (0001(2)) του IR αποκωδικοποιείται και βρίσκεται

ότι είναι η εντολή (Α) ←←←← (N), δηλαδή (Α) ←←←← (10100(2)). Ο συσσωρευτής
Α φορτώνεται µε το περιεχόµενο της θέσης µνήµης 10100(2) .

5
(PC) = 000000000001
(IR) = 0001000000010100
(A) = 0000000010000000

αν
ά-

κλ
ησ

η Το περιεχόµενο της θέσης µνήµης που δείχνει ο PC µεταφέρεται στον
IR. Ο PC αυξάνεται κατά 1.

(PC) = 000000000010
(IR) = 1000000000000100
(A) = 0000000010000000

1
εκ
τέ
λε
ση Ο κώδικας εντολής (1000(2)) του IR αποκωδικοποιείται και βρίσκεται

ότι είναι η εντολή άλµατος υπό συνθήκη. Το αριστερότερο bit του
συσσωρευτή είναι 0, έτσι δε γίνεται καµία άλλη λειτουργία.

6
(PC) = 000000000010
(IR) = 1000000000000100
(A) = 0000000010000000

αν
ά-

κλ
ησ

η Το περιεχόµενο της θέσης µνήµης που δείχνει ο PC µεταφέρεται στον
IR. Ο PC αυξάνεται κατά 1.

(PC) = 000000000011
(IR) = 0010000000110010
(A) = 0000000010000000

2
εκ
τέ
λε
ση Ο κώδικας εντολής (0010(2)) του IR αποκωδικοποιείται και βρίσκεται

ότι είναι η εντολή (Ν) ←←←← (Α), δηλαδή (110010(2)) ←←←← (Α). Το περιεχόµενο
του συσσωρευτή καταχωρείται στη θέση µνήµης 110010(2) .

5
(PC) = 000000000011
(IR) = 0010000000110010
(A) = 0000000010000000

αν
ά-

κλ
ησ

η Το περιεχόµενο της θέσης µνήµης που δείχνει ο PC µεταφέρεται στον
IR. Ο PC αυξάνεται κατά 1.

(PC) = 000000000100
(IR) = 0000000000001000
(A) = 0000000010000000

3
εκ
τέ
λε
ση Ο κώδικας εντολής (0000(2)) του IR αποκωδικοποιείται και βρίσκεται

ότι είναι η εντολή STOP. Η λειτουργία του υπολογιστή σταµατά.

Μετά την εκτέλεση της τελευταίας εντολής η θέση µνήµης 50 περιέχει την τιµή
0000000010000000, η οποία είναι η απόλυτη τιµή του αριθµού που περιέχεται στη
θέση 20 της µνήµης.
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Ας δούµε τι γίνεται αν στη θέση µνήµης 20 περιέχεται ένας αρνητικός αριθµός, π.χ. ο
-14(10) = 1111111111110010(2).

Εντολή Λειτουργία της εντολής Καταχωρητές της ΚΜΕ

αν
ά-

κλ
ησ

η Το περιεχόµενο της θέσης µνήµης που δείχνει ο PC µεταφέρεται στον
IR. Ο PC αυξάνεται κατά 1.

(PC) = 000000000001
(IR) = 0001000000010100
(A) = 0000000000000000

0
εκ
τέ
λε
ση Ο κώδικας εντολής (0001(2)) του IR αποκωδικοποιείται και βρίσκεται

ότι είναι η εντολή (Α) ←←←← (N), δηλαδή (Α) ←←←← (10100(2)). Ο συσσωρευτής
Α φορτώνεται µε το περιεχόµενο της θέσης µνήµης 10100(2) .

6
(PC) = 000000000001
(IR) = 0001000000010100
(A) = 1111111111110010

αν
ά-

κλ
ησ

η Το περιεχόµενο της θέσης µνήµης που δείχνει ο PC µεταφέρεται στον
IR. Ο PC αυξάνεται κατά 1.

(PC) = 000000000010
(IR) = 1000000000000100
(A) = 1111111111110010

1
εκ
τέ
λε
ση

Ο κώδικας εντολής (1000(2)) του IR αποκωδικοποιείται και βρίσκεται
ότι είναι η εντολή άλµατος υπό συνθήκη. Το αριστερότερο bit του
συσσωρευτή είναι 1, έτσι εκτελείται η εντολή άλµατος. Το τµήµα
διεύθυνσης του IR µεταφέρεται στον PC, που τώρα δείχνει στην
εντολή 4 και όχι στη 2 που έδειχνε µετά τη φάση ανάκλησης.

7
(PC) = 000000000100
(IR) = 1000000000000100
(A) = 1111111111110010

αν
ά-

κλ
ησ

η Το περιεχόµενο της θέσης µνήµης που δείχνει ο PC µεταφέρεται στον
IR. Ο PC αυξάνεται κατά 1.

(PC) = 000000000101
(IR) = 0001000000000111
(A) = 1111111111110010

2
εκ
τέ
λε
ση Ο κώδικας εντολής (0001(2)) του IR αποκωδικοποιείται και βρίσκεται

ότι είναι η εντολή (Α) ←←←← (Ν), δηλαδή (Α)) ←←←← (111(2). Το περιεχόµενο της
θέσης µνήµης 111(2) µεταφέρεται στον Α.

6
(PC) = 000000000101
(IR) = 0001000000000111
(A) = 0000000000000000

αν
ά-

κλ
ησ

η Το περιεχόµενο της θέσης µνήµης που δείχνει ο PC µεταφέρεται στον
IR. Ο PC αυξάνεται κατά 1.

(PC) = 000000000110
(IR) = 0100000000010100
(A) = 0000000000000000

3
εκ
τέ
λε
ση

Ο κώδικας εντολής (0100(2)) του IR αποκωδικοποιείται και βρίσκεται
ότι είναι η εντολή (Α) ←←←← (A) - (Ν), δηλαδή (Α) ←←←← (A) -(10100(2). Το
περιεχόµενο της θέσης µνήµης 10100(2) αφαιρείται από τον Α που έχει
την τιµή 0, δηλαδή υπολογίζεται ο αντίθετός της. Το αποτέλεσµα
καταχωρείται στον Α.

7
(PC) = 000000000110
(IR) = 0100000000010100
(A) = 0000000000001110

αν
ά-

κλ
ησ

η Το περιεχόµενο της θέσης µνήµης που δείχνει ο PC µεταφέρεται στον
IR. Ο PC αυξάνεται κατά 1.

(PC) = 000000000111
(IR) = 0111000000000010
(A) = 0000000000001110

4
εκ
τέ
λε
ση Ο κώδικας εντολής (0111(2)) του IR αποκωδικοποιείται και βρίσκεται

ότι πρόκειται για εντολή άλµατος χωρίς συνθήκη. Το τµήµα
διεύθυνσης του IR αντιγράφεται στον PC.

8
(PC) = 000000000010
(IR) = 0111000000000010
(A) = 0000000000001110

αν
ά-

κλ
ησ

η Το περιεχόµενο της θέσης µνήµης που δείχνει ο PC µεταφέρεται στον
IR. Ο PC αυξάνεται κατά 1.

(PC) = 000000000011
(IR) = 0010000000110010
(A) = 0000000000001110

5
εκ
τέ
λε
ση Ο κώδικας εντολής (0010(2)) του IR αποκωδικοποιείται και βρίσκεται

ότι είναι η εντολή (Ν) ←←←← (Α), δηλαδή (110010(2)) ←←←← (Α). Το περιεχόµενο
του συσσωρευτή καταχωρείται στη θέση µνήµης 110010(2) .

9
(PC) = 000000000011
(IR) = 0010000000110010
(A) = 0000000000001110



Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα

60

αν
ά-

κλ
ησ

η Το περιεχόµενο της θέσης µνήµης που δείχνει ο PC µεταφέρεται στον
IR. Ο PC αυξάνεται κατά 1.

(PC) = 000000000100
(IR) = 0000000000001000
(A) = 0000000000001110

6
εκ
τέ
λε
ση Ο κώδικας εντολής (0000(2)) του IR αποκωδικοποιείται και βρίσκεται

ότι είναι η εντολή STOP. Η λειτουργία του υπολογιστή σταµατά.

Αυτή τη φορά η θέση µνήµης 50 περιέχει την τιµή 0000000000001110(2) = 14(2), η
οποία είναι και πάλι η απόλυτη τιµή του αριθµού που περιέχεται στη θέση 20 της
µνήµης.

Εντολές ολίσθησης
Ο Άβακας διαθέτει δύο εντολές ολίσθησης (shift instructions).

Η πρώτη από αυτές ονοµάζεται εντολή ολίσθησης προς τα αριστερά (shift left
instruction) και έχει κώδικα εντολής 1011.

Η εντολή προκαλεί ολίσθηση του περιεχοµένου του συσσωρευτή Α κατά Ν θέσεις
προς τα αριστερά, όπου Ν είναι ο αριθµός που περιέχει το τµήµα διευθύνσεως της
εντολής. Από τα δεξιά ο αριθµός συµπληρώνεται µε µηδενικά bits.

Αν ο Α περιέχει την τιµή 1101001110001111 και εκτελεστεί η εντολή
1011 000000000100 (ολίσθηση προς τα αριστερά κατά 4 θέσεις), το νέο
του περιεχόµενο θα είναι το 0011100011110000.

Για να µηδενίσουµε λοιπόν τον Α µπορούµε να τον ολισθήσουµε προς τα αριστερά
κατά 16 θέσεις, οπότε όλα του τα ψηφία θα χαθούν και θα αντικατασταθούν από
µηδενικά.

Η δεύτερη εντολή ολίσθησης είναι η εντολή ολίσθησης προς τα δεξιά (shift right
instruction) µε κώδικα εντολής 1100. Η εντολή προκαλεί ολίσθηση του περιεχοµένου
του συσσωρευτή Α κατά Ν θέσεις προς τα δεξιά, όπου Ν είναι ο αριθµός που περιέχει
το τµήµα διευθύνσεως της εντολής. Από τα αριστερά ο αριθµός συµπληρώνεται µε
µηδενικά bits.

Αν ο Α περιέχει την τιµή 1101001110001111 και εκτελεστεί η εντολή
1100 000000000100 (ολίσθηση προς τα δεξιά κατά 4 θέσεις), το νέο του
περιεχόµενο θα είναι το 0000110100111000.

Στις εντολές ολίσθησης το τµήµα διευθύνσεως δεν περιέχει µια διεύθυνση
αλλά τον αριθµό των ολισθήσεων που θα πραγµατοποιηθούν.

1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1

0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0

1
1

0
1

Ν bits

Ν bits
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Εντολές εισόδου-εξόδου
Η επικοινωνία του ανθρώπου µε τον υπολογιστή πραγµατοποιείται µε τις
περιφερειακές µονάδες, µέσω της µονάδας εισόδου-εξόδου (ή µονάδας Ε/Ε).
Υπάρχουν πολλών ειδών περιφερειακές µονάδες στους υπολογιστές: πληκτρολόγιο,
οθόνη, ποντίκι, εκτυπωτής, κλπ.

Ο Άβακας διαθέτει ένα πληκτρολόγιο και µια οθόνη ως περιφερειακές µονάδες που
είναι συνδεδεµένα µε την µονάδα Ε/Ε. Για να επικοινωνεί µε τις περιφερειακές
µονάδες αυτές, και µέσω αυτών µε το χρήστη, ο Άβακας περιλαµβάνει στο ρεπερτόριο
εντολών του δύο εντολές Ε/Ε (input /output instructions ή I/O instructions).

Η πρώτη είναι η εντολή εξόδου (output instruction) µε κώδικα εντολής 1001.

- Αν το δεξιότερο bit της εντολής, δηλαδή το λιγότερο σηµαντικό ψηφίο της, έχει την
τιµή 0, τότε τα 7 δεξιότερα bits του συσσωρευτή Α (bits 0-6) στέλνονται στην
οθόνη όπου εµφανίζεται ο αντίστοιχος χαρακτήρας της κωδικοποίησης ASCII.

- Αν το δεξιότερο bit της εντολής έχει την τιµή 1, τότε τα 3 δεξιότερα bits του
συσσωρευτή Α (bits 0-2) στέλνονται στην οθόνη όπου εµφανίζεται το αντίστοιχο
οκταδικό ψηφίο.

Αν ο συσσωρευτής έχει την τιµή
0000000000100011, η εντολή
1001000000000000 προκαλεί την εµφάνιση
στην οθόνη του χαρακτήρα που αντιστοιχεί
στον κωδικό 0100011, δηλαδή του %.

Η εντολή 1001000000000001 θα έχει σαν
αποτέλεσµα την εµφάνιση του οκταδικού
αριθµού που αντιστοιχεί στα bits 011,
δηλαδή του 3.

Η δεύτερη εντολή Ι/Ο είναι η εντολή εισόδου (input instruction) µε κώδικα εντολής
1010.

Με την εντολή αυτή διαβάζεται από το πληκτρολόγιο µια πληροφορία και καταχωρείται
στο συσσωρευτή. Ο υπολογιστής αναµένει το χρήστη να πατήσει ένα πλήκτρο, οπότε
αποθηκεύεται στον καταχωρητή δεδοµένων της µονάδας Ε/Ε ένας χαρακτήρας ASCII.
Η πληροφορία που θα αποθηκευθεί στον Α εξαρτάται από το δεξιότερο bit της
εντολής:

- Αν το δεξιότερο bit της εντολής, δηλαδή το λιγότερο σηµαντικό ψηφίο της, έχει την
τιµή 0, τα 7 δεξιότερα bits του καταχωρητή δεδοµένων της µονάδας Ε/Ε
αποθηκεύονται στα 7 δεξιότερα bits του Α.

- Αν το δεξιότερο bit της εντολής, δηλαδή το λιγότερο σηµαντικό ψηφίο της, έχει την
τιµή 1, τα 3 δεξιότερα bits του καταχωρητή δεδοµένων της µονάδας Ε/Ε
αποθηκεύονται στα 3 δεξιότερα bits του Α και παριστάνουν έναν οκταδικό αριθµό.
Αυτό γίνεται ακόµα και αν το πλήκτρο που πάτησε ο χρήστης δεν είναι ένα
οκταδικό ψηφίο.

Και στις εντολές E/E το τµήµα διευθύνσεως της εντολής δεν δείχνει κάποια διεύθυνση·
χρησιµοποιείται µόνο το δεξιότερο bit του για τον προσδιορισµό του τύπου των
δεδοµένων που µεταφέρονται, αριθµού ή χαρακτήρα.

1001 000000000001IR

0000000000100011Α

3

1001 000000000000IR

0000000000100011Α

%
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Όταν εκτελεστεί η εντολή
1010000000000000, ο υπολογιστής
περιµένει το χρήστη να πατήσει κάποιο
πλήκτρο. Αν ο χρήστης πατήσει το
πλήκτρο Α, που έχει ASCII κώδικα 65(10),
στα 7 τελευταία bits του Α θα
καταχωρισθεί η τιµή 1000001(2).

Αν εκτελεστεί η εντολή
1010000000000001, και ο χρήστης
πατήσει το πλήκτρο 4, στα 3 τελευταία
bits του Α θα καταχωρισθεί η τιµή 100(2) =
4.

Α
να

κε
φα

λα
ίω
ση

Η εκτέλεση µίας εντολής µηχανής από ένα υπολογιστή περιλαµβάνει τη φάση
ανάκλήσης της εντολής στη µνήµη και τη φάση εκτέλεσης της εντολής.

Ο εκπαιδευτικός υπολογιστής Άβακας περιέχει ένα καταχωρητή στην αριθµητική-
λογική µονάδα του, το συσσωρευτή Α. ∆ιαθέτει 13 εντολές µηχανής, που
αποτελούνται από εντολές αναφοράς στη µνήµη (περιλαµβάνουν και τις τέσσερις
αριθµητικές πράξεις), εντολές άλµατος χωρίς και υπό συνθήκη, εντολές ολίσθησης
και εντολές εισόδου-εξόδου.

Αποκωδικοποιητής Decoder
Εντολή Άλµατος Jump Instruction
Εντολή Άλµατος Υπό Συνθήκη Conditional Jump Instruction
Εντολή Άλµατος Χωρίς Συνθήκη Unconditional Jump Instruction
Εντολή Αναφοράς Στη Μνήµη Memory Reference Instruction
Εντολή Ε/Ε Input /Output Instruction ή I/O Instruction
Εντολή Εισόδου Input Instruction
Εντολή Εξόδου Output Instruction

Γλ
ω
σσ

άρ
ιo

όρ
ω
ν

Εντολή Ολίσθησης Shift Instruction
Εντολή Ολίσθησης Προς Τα Αριστερά Shift Left Instruction
Εντολή Ολίσθησης Προς Τα ∆εξιά Shift Right Instruction
Κύκλος Cycle
Κώδικας Εντολής Instruction Code
Τµήµα ∆ιευθύνσεως Address Part
Φάση Phase
Φάση ή Κύκλος Ανάκλησης Fetch Phase ή Cycle
Φάση ή Κύκλος Εκτέλεσης Execution Phase ή Cycle

Ερωτήσεις
? Ποιες είναι οι φάσεις εκτέλεσης µίας εντολής και τα τέσσερα βήµατα της φάσης

ανάκλησης;

? Τι εννοούµε µε τον όρο «διεύθυνση εντολής» και µε τον όρο «τµήµα διεύθυνσης
εντολής»;

? Ποια είναι η λειτουργία των εντολών άλµατος;

? Ποια είναι η λειτουργία των εντολών ολίσθησης;

1010 000000000001IR

0000000000000100Α

1010 000000000000IR

0000000001000001Α
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ΜΜάάθθηηµµαα

33..33 Συµβολική Γλώσσα

Σκοπός του µαθήµατος αυτού είναι να περιγράψει τον προγραµµατισµό ενός
υπολογιστή σε συµβολική γλώσσα.

Σκοπός του
µαθήµατος

Όταν ολοκληρώσεις το µάθηµα αυτό, θα µπορείς:
♦ Να εξηγείς τις διαφορές της συµβολικής γλώσσας από τη γλώσσα µηχανής.
♦ Να περιγράφεις το ρόλο των ψευδοεντολών σε ένα πρόγραµµα.
♦ Να γράφεις απλά προγράµµατα στη συµβολική γλώσσα του Άβακα.

Τι θα µάθεις;

Μέχρι τώρα είδαµε παραδείγµατα προγραµµατισµού του Άβακα όπου τόσο οι εντολές
όσο και οι διευθύνσεις µνήµης ήταν γραµµένες σε αριθµητική µορφή και µάλιστα στο
δυαδικό σύστηµα. Τα προγράµµατα αυτά είναι γραµµένα σε γλώσσα µηχανής
(machine language).

Είναι φανερό ότι η σύνταξη έστω και πολύ απλών προγραµµάτων στη γλώσσα
µηχανής είναι εργασία κουραστική και απαιτεί χρόνο. Τα πράγµατα θα ήταν πολύ πιο
απλά αν γράφαµε τις εντολές µας µε τρόπο «συµβολικό», που να µας θυµίζει αµέσως
το νόηµά τους.

Η εντολή 0001 φορτώνει (LoaDs) το συσσωρευτή (Accumulator) µε µία
τιµή. Ένα καλό µνηµονικό όνοµα για την εντολή αυτή είναι το LDA.

Μπορούµε επίσης να δίνουµε συµβολικά ονόµατα στις διευθύνσεις της µνήµης, ώστε
να δουλεύουµε µε σύµβολα αντί µε αριθµούς.

Aν συµβολίσουµε τη διεύθυνση 000000100101(2) µε το όνοµα
«IN_NUM», τότε η εντολή 0001 000000100101 θα µπορούσε να γραφτεί
συµβολικά σαν «LDA  IN_NUM».

Με τον τρόπο αυτό µπορούµε να γράφουµε τις εντολές του προγράµµατος µας σε µια
άλλη γλώσσα, που ονοµάζουµε συµβολική γλώσσα (assembly language).

Ένα πρόγραµµα γραµµένο σε συµβολική γλώσσα, για να µπορεί να εκτελεστεί από
τον υπολογιστή, πρέπει να µεταφραστεί πρώτα σε γλώσσα µηχανής. Τη µετάφραση
αυτή των προγραµµάτων από συµβολική γλώσσα σε γλώσσα µηχανής την
πραγµατοποιεί ο ίδιος ο υπολογιστής, µε ένα ειδικό πρόγραµµα που είναι γραµµένο
σε γλώσσα µηχανής και ονοµάζεται συµβολοµεταφραστής (assembler).

Ο συµβολοµεταφραστής, εκτός από το να µετατρέπει το πρόγραµµα από τη
συµβολική γλώσσα σε γλώσσα µηχανής, αναγνωρίζει τα λάθη («συντακτικά» ή
«ορθογραφικά»), που µπορεί να υπάρχουν στις εντολές του προγράµµατός µας.

   Πρόγραµµα
  σε
γλώσσα
 µηχανής

Συµβολο-
µεταφραστής

   Πρόγραµµα
  σε
συµβολική
 γλώσσα
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Για κάθε εντολή από το ρεπερτόριο εντολών του υπολογιστή υπάρχει και η αντίστοιχη
εντολή σε συµβολική γλώσσα. Επιπλέον όµως η συµβολική γλώσσα διαθέτει µερικές
ακόµα εντολές, τις ψευδοεντολές (pseudo instructions). Οι ψευδοεντολές δεν
εκτελούνται από τον υπολογιστή, αλλά χρησιµοποιούνται από το συµβολοµεταφραστή
κατά το µεταφραστικό στάδιο και διευκολύνουν τον προγραµµατιστή όταν γράφει το
πρόγραµµα.

Ας δούµε ποιες είναι οι συµβολικές µορφές των εντολών του Άβακα:

Συµβολικό όνοµα Κώδικας Λειτουργία
HLT = HaLT 0000 STOP

LDA = LoaD A 0001 Φόρτωση του Α (Α) ← (Ν)

STA = STore to A 0010 Αποθήκευση του Α (Ν) ← (Α)

ADA = ADd to A 0011 Πρόσθεση στον Α (Α) ← (Α) + (Ν)

SBA = SuBtract from A 0100 Αφαίρεση από τον Α (Α) ← (Α) - (Ν)

MLA = MuLtiply A 0101 Πολλαπλασιασµός µε τον Α (Α) ← (Α) * (Ν)

DVA = DiVide A 0110 ∆ιαίρεση του Α (Α) ← (Α) / (Ν)

JMP = JuMP 0111 Άλµα χωρίς συνθήκη (PC) ← Ν

JAN = Jump if A is Negative 1000 Άλµα υπό συνθήκη (PC) ← Ν αν (Α) < 0

OUT = OUTput 1001 Έξοδος δεδοµένων στην οθόνη

INP = INPut 1010 Είσοδος δεδοµένων από το πληκτρολόγιο

SAL = Shift A Left 1011 Ολίσθηση του Α αριστερά

SAR = Shift A Right 1100 Ολίσθηση του Α δεξιά

Κάθε εντολή σε ένα πρόγραµµα συµβολικής γλώσσας έχει την εξής µορφή:

Συµβολική ετικέτα εντολής: Το τµήµα αυτό της εντολής είναι προαιρετικό και
αποτελεί το «όνοµα» που δίνουµε στην εντολή για να µπορούµε να
αναφερθούµε σε αυτή σε µία άλλη εντολή άλµατος.

Συµβολική ετικέτα εντολής Συµβολικό όνοµα εντολής Τµήµα διεύθυνσης εντολής Σχόλια

START LDA NUM Φόρτωσε τον Α µε τα δεδοµένα εισόδου
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Συµβολικό όνοµα της εντολής: Περιέχει µία από τις συµβολικές εντολές που είδαµε
παραπάνω. Αυτό είναι το µόνο τµήµα της εντολής που υπάρχει
υποχρεωτικά.

Τµήµα διεύθυνσης της εντολής: Στο τµήµα αυτό γράφουµε τα δεδοµένα που
αντιστοιχούν στο τµήµα διεύθυνσης της εντολής γλώσσας µηχανής.

Αν πρόκειται για µία εντολή αναφοράς στη µνήµη, αυτό το πεδίο πρέπει να
περιέχει µία διεύθυνση στη µνήµη. Η διεύθυνση µπορεί να γραφτεί σαν
αριθµός, σαν ετικέτα ή σαν µία αριθµητική παράσταση που συνδυάζει
αριθµούς και ετικέτες.

Η εντολή «STA 10» αποθηκεύει το περιεχόµενο του Α στη θέση
µνήµης µε διεύθυνση 10. Αν αυτή η θέση µνήµης
χαρακτηρίζεται από την ετικέτα SUM, τότε µπορούµε να
γράψουµε την εντολή σαν «STA SUM» η οποία αποθηκεύει το
περιεχόµενο του Α στη θέση µνήµης που συµβολίζεται µε την
ετικέτα SUM. Παρακάτω θα δούµε πώς αντιστοιχίζουµε στο
πρόγραµµά µας θέσεις µνήµης για δεδοµένα µε ετικέτες.

Αν στη συνέχεια θέλουµε να µεταφέρουµε στον Α τα
περιεχόµενα της επόµενης θέσης µνήµης από τη SUM, θα
γράψουµε «LDA SUM+1».

Αν πρόκειται για εντολή άλµατος, το τµήµα διεύθυνσης θα πρέπει να
αναφέρεται σε µια άλλη εντολή του προγράµµατος. Έτσι µπορεί να περιέχει
έναν αριθµό, µία ετικέτα εντολής, ή µία αριθµητική παράσταση µε αριθµούς
και ετικέτες εντολής.

Η εντολή «JMP START» προκαλεί άλµα στην εντολή µε ετικέτα
START, ενώ η εντολή «JMP START+1» προκαλεί άλµα στην
επόµενη από την εντολή µε ετικέτα START.

Η ειδική ετικέτα εντολής «*» συµβολίζει την ίδια την εντολή.

Ας δούµε το πρόγραµµα:

MLA 10

LDA SUM

JMP *-2

Όταν φθάσουµε στην τελευταία εντολή, θα εκτελεστεί ένα άλµα
στην εντολή που βρίσκεται 2 θέσεις πιο πριν απ’ αυτή, δηλαδή
στην πρώτη εντολή «MLA 10».

Στις εντολές εισόδου-εξόδου, όπως έχουµε δει, το δεξιότερο bit του τµήµατος
διεύθυνσης προσδιορίζει, αν τα δεδοµένα που θα µεταφερθούν από ή προς
την περιφερειακή συσκευή θα ερµηνευθούν σαν αριθµός ή σαν χαρακτήρας.
Στη συµβολική γλώσσα το τµήµα διεύθυνσης έχει αντίστοιχα το περιεχόµενο
0 ή 1.

Με την εντολή:

INP 1

διαβάζουµε από το πληκτρολόγιο έναν οκταδικό αριθµό που
αποθηκεύεται στο συσσωρευτή Α.

Σύγκρινε το
πρόγραµµα αυτό µε
το παράδειγµα της

σελίδας 56.



Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα

Στις εντολές ολίσθησης το τµήµα διεύθυνσης περιέχει τον αριθµό των
θέσεων κατά τις οποίες θέλουµε να ολισθήσουµε το συσσωρευτή.

Η εντολή «SAR 12» ολισθαίνει το συσσωρευτή Α κατά 12
θέσεις προς τα δεξιά.

Σχόλια: Στο τελευταίο τµήµα, που είναι προαιρετικό, γράφουµε ένα κείµενο της
επιλογής µας, το οποίο αποτελεί επεξήγηση για τη λειτουργία της εντολής. Ο
συµβολοµεταφραστής αγνοεί το τµήµα αυτό.

Στην παρακάτω εντολή, το κείµενο «Αποθήκευση του Α»
αναγνωρίζεται από το συµβολοµεταφραστή σαν σχόλιο, και έτσι
αγνοείται.

STA 17 Αποθήκευση του Α

Ψευδοεντολές
Οι ψευδοεντολές δε µεταφράζονται από το συµβολοµεταφραστή σε εντολές µηχανής,
αλλά χρησιµοποιούνται κατά τη µετάφραση του προγράµµατος. Έχουν και αυτές ένα
συµβολικό όνοµα που τοποθετείται στο αντίστοιχο τµήµα της εντολής αλλά δεν
αντιστοιχεί µε κάποιο κώδικα εντολής. Οι ψευδοεντολές µπορούν και αυτές να έχουν
συµπληρωµένα και τα υπόλοιπα τµήµατά τους.

Στην αρχή του προγράµµατος γράφουµε µία ψευδοεντολή NAM (από τη λέξη name =
όνοµα). Στο τµήµα διεύθυνσής της γράφουµε µία λέξη που αποτελεί το όνοµα του
προγράµµατος.ΜΜ
ΝΝΝΑΑΑΜ
Το πρόγραµµα που υπολογίζει την απόλυτη τιµή ενός αριθµού θα ξεκινά
µε την ψευδοεντολή «NAM ABS» (από τη λέξη absolute = απόλυτος).

Για να ορίσουµε θέσεις µνήµης που περιέχουν κάποιους αριθµούς και έχουν ένα
συµβολικό όνοµα, χρησιµοποιούµε την ψευδοεντολή CON (από τη λέξη constant =
σταθερά). Στην ψευδοεντολή αυτή πρέπει να δώσουµε µία ετικέτα, για να µπορούµε
να αναφερόµαστε στις θέσεις µνήµης αυτές, και αντί για πεδίο διεύθυνσης γράφουµε

NN
CCCOOON

µία σειρά από αριθµούς.

Η πραγµατική διεύθυνση µνήµης που αντιστοιχεί στην ετικέτα δε µας ενδιαφέρει· την
επιλέγει ο συµβολοµεταφραστής.

Με την ψευδοεντολή «DATA CON 0,8,27» ορίζουµε τρεις θέσεις µνήµης,
που περιέχουν τους αριθµούς 0, 8 και 27 αντίστοιχα. Στην πρώτη θέση
αναφερόµαστε ως «DATA», στη δεύτερη ως «DATA+1» και στην τρίτη
ως «DATA+3».

Αν µέσα στο πρόγραµµά µας υπάρχει η εντολή «LDA DATA+1», αυτή θα
µεταφέρει στον Α το περιεχόµενο της θέσης µνήµης DATA+1, δηλαδή την
τιµή 8.

Όπως συµβολίζουµε θέσεις µνήµης που περιέχουν δεδοµένα, µπορούµε να
συµβολίσουµε θέσεις µνήµης όπου θα αποθηκευθούν τα αποτελέσµατα που
υπολογίζει το πρόγραµµα. Αυτό γίνεται µε µία ψευδοεντολή RES (από το αγγλικό
ρήµα reserve = κρατώ, κάνω κράτηση).

SS
RRREEES
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Στην ψευδοεντολή RES δίνουµε µία ετικέτα, για να αναφερόµαστε στις θέσεις µνήµης
που κρατεί. Το πεδίο διεύθυνσής της περιέχει έναν αριθµό, το πλήθος των θέσεων
µνήµης που θέλουµε να κρατήσουµε.

Με την ψευδοεντολή «SUM RES 2» κρατάµε δύο θέσεις µνήµης για να
αποθηκεύσουµε αποτελέσµατα. Για να καταχωρήσουµε το περιεχόµενο
του Α στην πρώτη από αυτές τις θέσεις, θα γράψουµε την εντολή «STA
SUM», ενώ για να το αποθηκεύσουµε στη δεύτερη θέση θα γράψουµε
«STA SUM+1».

Το τέλος του προγράµµατος συµβολίζεται από µία ψευδοεντολή END.Στο τµήµα
διεύθυνσής της γράφουµε την ετικέτα της πρώτης εντολής του προγράµµατος. Έτσι
µπορούµε στην αρχή του προγράµµατος σε συµβολική γλώσσα να τοποθετήσουµε
δεδοµένα, αλλά η εκτέλεσή του να αρχίσει από το σηµείο που θα υποδείξουµε µε την
ψευδοεντολή END.

∆εν πρέπει να µπερδέψουµε την ψευδοεντολή END µε την εντολή HLT. Η
πρώτη απευθύνεται µόνο στο συµβολοµεταφραστή και υποδεικνύει την
ολοκλήρωση της µετάφρασης. Η δεύτερη απευθύνεται και στον υπολογιστή
και προκαλεί παύση της λειτουργίας του.

Ας δούµε ένα πλήρες πρόγραµµα γραµµένο σε συµβολική γλώσσα, που υπολογίζει
την απόλυτη τιµή ενός αριθµού. Ο αριθµός βρίσκεται στη θέση µνήµης που έχει
οριστεί µε την ψευδοεντολή CON και έχει ετικέτα NUM, και το αποτέλεσµα
αποθηκεύεται στη θέση µνήµης που έχει οριστεί µε την ψευδοεντολή RES και έχει
ετικέτα ABS. Στο πρόγραµµα αυτό οι εντολές άλµατος χρησιµοποιούνται για τη
διακλάδωση της ροής εκτέλεσής του.

NAM ABSOLUTE_VALUE

NUM CON 32

ZERO CON 0

ABS RES 1

START LDA NUM

JAN NEG

STORE STA ABS

HLT

NEG LDA ZERO

SBA NUM

JMP STORE

END START

DDD

Ετικέτες εντολών

Τα δεδοµένα εισόδου

∆εσµεύει µία θέση µνήµης που έχε
συµβολικό όνοµα NUM και τιµή 3

Ο αριθµός 0 ∆εσµεύει µία θέση µνήµης που περιέχ

Το όνοµα του
προγράµµατος

Το αποτέλεσµα ∆εσµεύει 1 θέση µνήµης

Η εκτέλεση του προγ
από την εντολή µε 

Ψευδοεντολές

Ετ
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έτ
ες

 δ
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ω
ν
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Πρόγραµµα µε βρόχο
Oι εντολές άλµατος έχουν µία πολύ σηµαντική χρησιµότητα: βοηθούν να
κατασκευάζουµε προγράµµατα που εκτελούν επαναληπτικά κάποιες λειτουργίες.

Η επαναληπτική εκτέλεση µίας οµάδας εντολών σε ένα πρόγραµµα
ονοµάζεται βρόχος (loop).

Αν µάλιστα η επαναληπτική εκτέλεση του βρόχου δε σταµατά, τότε λέµε ότι το
πρόγραµµα έχει πέσει σε ατέρµονα βρόχο (infinite loop).

Μία διαδικασία που µπορεί να υλοποιηθεί µε ένα βρόχο, είναι η ανάγνωση από το
πληκτρολόγιο ενός αριθµού, bit προς bit. Η διαδικασία ανάγνωσης ενός bit είναι η ίδια,
ανεξάρτητα από τη θέση του µέσα στη λέξη. Έτσι µπορούµε να κατασκευάσουµε ένα
βρόχο που θα επαναληφθεί 16 φορές και θα διαβάζει ένα bit από το πληκτρολόγιο.

Επειδή από το πληκτρολόγιο µπορούµε να διαβάσουµε ή χαρακτήρες ή οκταδικούς
αριθµούς, και όχι µόνο 1 bit, θα επιλέξουµε την ανάγνωση οκταδικών αριθµών, αλλά
θα χρησιµοποιούµε µόνο το τελευταίο δυαδικό ψηφίο τους. Για να το κάνουµε αυτό,
διαβάζουµε τον οκταδικό αριθµό στο συσσωρευτή Α, τον ολισθαίνουµε 15 θέσεις προς
τα αριστερά (οπότε όλα τα ψηφία του εκτός από το τελευταίο χάνονται) και µετά τον
INP 1

SAL 15

SAR 15
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ολισθαίνουµε 15 θέσεις προς τα δεξιά, οπότε επανέρχεται το τελευταίο bit στη σωστή
θέση και συµπληρώνεται από τα αριστερά µε µηδενικά.

Αν ο συσσωρευτής Α περιέχει αρχικά τον αριθµό 0010000001010001 και
διαβαστεί ο οκταδικός αριθµός 3(8)=011(2) από το πληκτρολόγιο, η νέα
τιµή του Α θα είναι 0010000001010011. Ολισθαίνοντας τον Α κατά 15
θέσεις προς τα αριστερά, θα πάρει τη νέα τιµή 1000000000000000. Όταν
τον ολισθήσουµε ξανά 15 θέσεις προς τα δεξιά, η τιµή του θα γίνει
0000000000000001, έχει διατηρηθεί δηλαδή µόνο το δεξιότερο bit.

Ο αριθµός που διαβάζουµε θα αποθηκευθεί σε µία θέση µνήµης στην οποία θα
δώσουµε το όνοµα NUM. Αρχικά η θέση µνήµης NUM θα έχει την τιµή 0. Επίσης θα
χρειαστούµε άλλη µία θέση µνήµης, µε το όνοµα COUNTER, στην οποία θα µετράµε
το πλήθος των επαναλήψεων, ώστε να σταµατήσουµε µετά από 16 επαναλήψεις,
όσες και τα bits µίας λέξης. Και η µεταβλητή COUNTER αρχικά θα έχει την τιµή 0. Σε
γενικές γραµµές, η λειτουργία του προγράµµατος θα είναι η εξής:

Βήµα 1: Φόρτωσε την τρέχουσα τιµή του αριθµού από τη θέση µνήµης NUM.

Βήµα 2: Ολίσθησε προς τα αριστερά την τρέχουσα τιµή του αριθµού κατά 1, για να
κάνεις «χώρο» για το νέο bit.

Βήµα 3: Αποθήκευσε την τρέχουσα τιµή του αριθµού στη θέση µνήµης NUM.

Βήµα 4: ∆ιάβασε ένα bit από το πληκτρολόγιο.

Βήµα 5: Πρόσθεσε την τρέχουσα τιµή του αριθµού NUM στο bit αυτό, για να πάρεις
το νέο αριθµό.

Βήµα 6: Αποθήκευσε τη νέα τιµή του αριθµού στη θέση µνήµης NUM.

Βήµα 7: Φόρτωσε την τιµή του µετρητή COUNTER στο συσσωρευτή.

Βήµα 8: Πρόσθεσε 1 στην τιµή του µετρητή.

Βήµα 9: Αποθήκευσε τη νέα τιµή του συσσωρευτή στη θέση µνήµης COUNTER.
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Βήµα 10: Αφαίρεσε 16 από την τιµή του συσσωρευτή.

Βήµα 11: Αν η τιµή του Α είναι αρνητική, τότε το πρόγραµµα πρέπει να τελειώσει,
οπότε γίνεται άλµα στην τελευταία εντολή του, το βήµα 13.

Βήµα 12: Αν φθάσουµε στο βήµα αυτό, το πρόγραµµα δεν έχει τελειώσει ακόµα, έτσι
πάµε ξανά στο βήµα 1.

Βήµα 13: STOP.

Ας δούµε και ολόκληρο το πρόγραµµα σε συµβολική γλώσσα:

NAM READ_NUMBER

NUM CON 0

COUNTER CON 0

ONE CON 1

REPS CON 16

START LDA NUM

SAL 1

STA NUM

INP 1

SAL 15

SAR 15

ADA NUM

STA NUM

LDA COUNTER

ADA ONE

STA COUNTER

SBA REPS

JAN START

FINISH HLT

END START

Η θέση µνήµης όπου αποθηκεύεται ο αριθµός

Η θέση µνήµης όπου αποθηκεύεται ο µετρητής των επαναλήψεων

Ο αριθµός 1, που προσθέτουµε κάθε φορά στο µετρητή

Το πλήθος των επαναλήψεων που θα κάνει το πρόγραµµα

Βήµατα 1-3: ολίσθηση του τρέχοντος
αριθµού κατά µία θέση αριστερά

Βήµα 4: ανάγνωση ενός bit από
το πληκτρολόγιο

Βήµατα 5,6: το νέο bit συνδυάζεται µε τον
αριθµό και αποθηκεύεται στη θέση NUM

Βήµα 10: αφαιρούµε 16 από τη νέα τιµή του µετρητή· αν
έχει αρνητική τιµή, αυτό σηµαίνει ότι ο µετρητής ήταν
µικρότερος από 16, άρα δεν έχουµε τελειώσει ακόµα

Βήµατα 7-9: ο µετρητής των
επαναλήψεων αυξάνεται κατά 1
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Επειδή ο προγραµµατισµός σε γλώσσα µηχανής είναι δύσκολος, γράφουµε τις
εντολές του προγράµµατος µε συµβολικά ονόµατα, δηλαδή σε συµβολική γλώσσα.
Ένα ειδικό πρόγραµµα, ο συµβολοµεταφραστής αναλαµβάνει να µετατρέψει το
πρόγραµµα από τη συµβολική γλώσσα σε γλώσσα µηχανής. Ο
συµβολοµεταφραστής επίσης παρέχει στον προγραµµατιστή τη δυνατότητα να
ορίζει θέσεις µνήµης µε συµβολικά ονόµατα, οι οποίες είτε περιέχουν αρχικά
κάποιες τιµές, είτε χρησιµοποιούνται για την αποθήκευση αποτελεσµάτων.

Ατέρµων Βρόχος Infinite Loop
Γλώσσα Μηχανής Machine Language
Συµβολική Γλώσσα Assembly Language
Συµβολοµεταφραστής Assembler
Ψευδοεντολή Pseudo Instruction

Γλ
ω
σσ

άρ
ιο

όρ
ω
ν

Ερωτήσεις
? Σε τι µας βοηθά ο προγραµµατισµός σε συµβολική γλώσσα;

? Ποια εντολή παριστάνεται µε το συµβολικό όνοµα LDA, STA, DVA;

? Ποιες εντολές παριστάνονται µε τα ονόµατα JMP, JAN;

? Τι περιέχει το πρώτο πεδίο της εντολής συµβολικής γλώσσας;

? Ποια είναι η λειτουργία της ψευδοεντολής NAM;

? Σε τι διαφέρει η ψευδοεντολή CON από την ψευδοεντολή RES;

? Τι είναι ο βρόχος;
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ΜΜάάθθηηµµαα

33..44
Από τη Γλώσσα Μηχανής στα
Προγράµµατα Εφαρµογής

Σκοπός του µαθήµατος αυτού είναι να περιγράψει τις τεχνικές και τα εργαλεία που
διαθέτουν οι προγραµµατιστές για να γράφουν γρήγορα και εύκολα τα προγράµµατά
τους.

Σκοπός του
µαθήµατος

Όταν ολοκληρώσεις το µάθηµα αυτό, θα µπορείς:
♦ Να ορίζεις τις γλώσσες προγραµµατισµού
♦ Να περιγράφεις τη λειτουργία του διερµηνέα, του µεταφραστή και του

συµβολοµεταφραστή
♦ Να εξηγείς πώς λειτουργεί ένας µεταφραστής

Τι θα µάθεις;

Γλώσσες προγραµµατισµού
Ο προγραµµατισµός σε γλώσσα µηχανής είναι ένα αρκετά χρονοβόρο έργο, στο
οποίο υποβόσκουν κίνδυνοι για πολλά προγραµµατιστικά λάθη:

❢ Είναι πολύ εύκολο να γράψει κανείς ένα λανθασµένο κώδικα εντολής, όταν
µάλιστα αυτός αποτελείται από αρκετά bits. Μπορεί να γράψει π.χ. «100101» αντί
για «101001» αλλοιώνοντας τελείως το νόηµα της εντολής και, βέβαια, το
αποτέλεσµα του προγράµµατος.

❢ Επειδή οι εντολές αναφέρονται σε συγκεκριµένες διευθύνσεις µνήµης τόσο για τα
δεδοµένα τους όσο και για τις εντολές άλµατος, ο προγραµµατιστής µπορεί να
γράψει εύκολα κάποια λανθασµένη διεύθυνση. Τα λάθη αυτά, όπως και τα λάθη
στον κώδικα εντολής, είναι δύσκολο και κουραστικό να εντοπιστούν µέσα σε ένα
πρόγραµµα.

❢ Σε όλες τις εντολές άλµατος η διεύθυνση προορισµού είναι καθορισµένη µε
ακρίβεια. Αν όµως το πρόγραµµα µεταβληθεί µε την εισαγωγή µίας επιπλέον
εντολής ή την αφαίρεση άλλης, όλες οι εντολές άλµατος που επηρεάζονται πρέπει
να µετατραπούν.

Επίσης όλα τα προγράµµατα σε γλώσσα µηχανής περιέχουν ένα πολύ µεγάλο αριθµό
εντολών, διότι ακόµα και για τα απλούστερα έργα, όπως µία απλή αριθµητική
παράσταση απαιτούνται αρκετές εντολές. Έτσι ο προγραµµατιστής σπαταλά πολύ
χρόνο γράφοντάς τα και ακόµα περισσότερο ελέγχοντάς τα.

Τα προβλήµατα που αναφέρονται λύνονται εν µέρει µε τη συµβολική γλώσσα, αν και
σε αυτή δεν είναι πολύ δύσκολο να κάνει ένας προγραµµατιστής ένα λάθος.
Παραµένει όµως το γεγονός ότι τα προγράµµατα είναι πολύ ογκώδη, και βέβαια οι
προγραµµατιστές πρέπει να θυµούνται πάντα τα συµβολικά ονόµατα για όλες τις
εντολές του υπολογιστή.
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Ένα πρόγραµµα σε συµβολική γλώσσα µπορεί να εκτελεστεί µόνο στον τύπο
υπολογιστή για τον οποίο γράφτηκε. Για να εκτελεστεί σε οποιοδήποτε άλλο
υπολογιστή πρέπει να ξαναγραφεί από την αρχή.

Για να αντιµετωπιστούν όλα αυτά τα προβλήµατα, δηµιουργήθηκαν οι γλώσσες
προγραµµατισµού υψηλού επιπέδου (high level programming languages). Στις
γλώσσες αυτές, που είναι πιο κοντά στην ανθρώπινη γλώσσα και διευκολύνουν τον
άνθρωπο-προγραµµατιστή, κάθε εντολή αποτελεί µία πολύπλοκη λειτουργία και
αντιστοιχεί σε πολλές εντολές γλώσσας µηχανής. Επίσης οι γλώσσες
προγραµµατισµού δεν εξαρτώνται από κάποια συγκεκριµένη αρχιτεκτονική
υπολογιστή.

Μεταφραστές
Οι γλώσσες προγραµµατισµού κάνουν το έργο των προγραµµατιστών πιο εύκολο,
αλλά δεν µπορούν να εκτελεστούν από τον υπολογιστή, που «καταλαβαίνει» µόνο
εντολές µηχανής. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για τα προγράµµατα σε συµβολική
γλώσσα. Το χάσµα αυτό γεφυρώνουν οι µεταφραστές (translators), ειδικά
προγράµµατα που µετατρέπουν τα προγράµµατα από µία µορφή κατανοητή στον
άνθρωπο στη µορφή που µπορεί να εκτελεστεί από τον υπολογιστή.

Οι µεταφραστές διακρίνονται σε τρεις µεγάλες κατηγορίες:

Α. Οι συµβολοµεταφραστές (assemblers) µετατρέπουν προγράµµατα από
συµβολική γλώσσα σε γλώσσα µηχανής. Επειδή η αντιστοιχία µεταξύ των
συµβολικών εντολών και των εντολών µηχανής είναι ένα προς ένα, το έργο του
συµβολοµεταφραστή είναι:

(1) Να αντικαθιστά κάθε συµβολική εντολή µε την αντίστοιχη εντολή µηχανής (2)
να υπολογίζει τις διευθύνσεις κάθε εντολής για να θέτει σωστά τις διευθύνσεις
προορισµού στις εντολές άλµατος και (3) να υπολογίζει τις διευθύνσεις των
δεδοµένων του προγράµµατος και να αντικαθιστά τις ετικέτες που αναφέρονται
σε δεδοµένα µε τις πραγµατικές διευθύνσεις.

Επειδή υπάρχει αυτή η στενή σχέση µεταξύ συµβολικής γλώσσας και γλώσσας
µηχανής, ο συµβολοµεταφραστής λειτουργεί µόνο στον υπολογιστή για τον οποίο
γράφτηκε.

B. Οι µεταγλωττιστές (compilers) διαβάζουν ένα πρόγραµµα σε µία γλώσσα
προγραµµατισµού και το µετατρέπουν στην αντίστοιχη ακολουθία από εντολές
µηχανής. Κάθε εντολή της γλώσσας προγραµµατισµού αντικαθίσταται από
πολλές εντολές µηχανής.

Ο µεταγλωττιστής είναι πιο πολύπλοκο πρόγραµµα από το συµβολοµεταφραστή,
γιατί αναγνωρίζει και µετατρέπει πιο πολύπλοκες γλώσσες. Μερικές φορές
µάλιστα οι µεταγλωττιστές παράγουν ένα πρόγραµµα σε συµβολική γλώσσα, το
οποίο µετά αναλαµβάνει ο συµβολοµεταφραστής.

Γ. Οι διερµηνείς (interpreters) συγχρόνως µεταφράζουν και εκτελούν ένα
πρόγραµµα εντολή προς εντολή. Αυτό σηµαίνει ότι κάθε εντολή του
προγράµµατος µεταφράζεται µόνο όταν έρθει η ώρα να εκτελεστεί, αλλά και ότι
µπορεί να µεταφραστεί πολλές φορές, µία για κάθε φορά που εκτελείται.

∆οµή του µεταγλωττιστή
Ένας µεταγλωττιστής γενικά αποτελείται από δύο µέρη: το ένα τµήµα είναι
αφιερωµένο στην αναγνώριση και ανάλυση του προγράµµατος στη γλώσσα υψηλού
επιπέδου και το άλλο αναλαµβάνει την παραγωγή της συµβολικής γλώσσας και της
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γλώσσας µηχανής. Το τµήµα που κάνει την
αναγνώριση της γλώσσας προγραµµατισµού δεν
εξαρτάται από τον υπολογιστή στον οποίο θα
εκτελεστεί αλλά µόνο από τη γλώσσα
προγραµµατισµού. Αντίστοιχα, το τµήµα που
κάνει την παραγωγή της γλώσσας µηχανής δεν
εξαρτάται από τη γλώσσα προγραµµατισµού αλλά
µόνο από το ρεπερτόριο εντολών µηχανής που
παράγει. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους
κατασκευαστές των µεταγλωττιστών να κατασκευάζουν
ανεξάρτητα τα δύο τµήµατα, και να τα συνδυάζουν όπως
χρειάζεται.

Μία εταιρία λογισµικού που κατασκευάζει µεταγλωττιστές µπορεί
να σχεδιάζει και να υλοποιεί τα τµήµατα των µεταγλωττιστών
ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, και µετά να τα συνδυάζει. Αν οι
γλώσσες µε τις οποίες ασχολείται είναι η Pascal, η C++ και η
Ada, ενώ οι αρχιτεκτονικές επεξεργαστών για τους οποίους
παράγονται τα προγράµµατα είναι ο Sparc της Sun, ο Pentium
της Intel και ο Alpha της DEC, τότε µπορεί να κατασκευάσει τρία
τµήµατα για τις γλώσσες προγραµµατισµού και άλλα τρία για τις
αρχιτεκτονικές. Συνδυάζοντας τα έξι τµήµατα αυτά µεταξύ τους έχει
έτοιµους εννέα µεταγλωττιστές.

Το πρώτο τµήµα του µεταγλωττιστή εκτελεί τρεις λειτουργίες: τη λεκτική, τη συντακτική
και τη σηµασιολογική ανάλυση του προγράµµατος. Από τις λειτουργίες αυτές
προκύπτει µία αναπαράσταση του προγράµµατος η οποία δεν εξαρτάται από τη
γλώσσα προγραµµατισµού. Την αναπαράσταση αυτή χρησιµοποιεί το δεύτερο µέρος
του µεταγλωττιστή, που επιτελεί την παραγωγή κώδικα µηχανής (ή συµβολικής
γλώσσας) και τη βελτιστοποίησή του.

Στη λεκτική ανάλυση (lexical analysis) του προγράµµατος, ο µεταγλωττιστής το
χωρίζει στις βασικές του µονάδες: τις λέξεις, τα σύµβολα, τους αριθµούς κλπ. Τα
διαστήµατα που διαχωρίζουν τις µονάδες του προγράµµατος αφαιρούνται, και το
αποτέλεσµα είναι µία σειρά από µονάδες του προγράµµατος (tokens).

Σε ένα πρόγραµµα Pascal εµφανίζονται οι εντολές

y := 5;

x := y+15;

Ο λεκτικός αναλυτής θα χωρίσει αυτό το τµήµα του προγράµµατος στην
ακολουθία:

«αναγνωριστικό όνοµα y», «τελεστής ανάθεσης»,
«αριθµητική σταθερά 5», «ερωτηµατικό»,
«αναγνωριστικό όνοµα x», «τελεστής ανάθεσης»,
«αναγνωριστικό όνοµα y», «τελεστής συν»,
«αριθµητική σταθερά 15», «ερωτηµατικό».

Λεκτική
ανάλυση
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Στη συντακτική ανάλυση (syntax analysis) του προγράµµατος, ελέγχεται κατά πόσο
αυτό ακολουθεί τους συντακτικούς κανόνες της γλώσσας προγραµµατισµού, και
µετασχηµατίζεται σε κάποια ενδιάµεση αναπαράσταση, την ενδιάµεση γλώσσα
(intermediate language), η οποία δεν εξαρτάται από τη γλώσσα προγραµµατισµού.

Στη γλώσσα Pascal οι εντολές χωρίζονται µεταξύ τους µε ερωτηµατικό
(«;»). Ο συντακτικός αναλυτής θα διαπιστώσει το λάθος και θα
ενηµερώσει τον προγραµµατιστή αν έχει κατά λάθος γράψει τις
παραπάνω εντολές σαν:

y := 5

x := y+15;

όπου λείπει ένα ερωτηµατικό µεταξύ των εντολών.

Παράλληλα µε τη συντακτική, γίνεται και η σηµασιολογική ανάλυση (semantic
analysis).

Αν ο προγραµµατιστής γράψει σε ένα πρόγραµµα Pascal:

y := 5 + “abcde”;

ο σηµασιολογικός αναλυτής θα διαπιστώσει την εσφαλµένη πρόσθεση
µεταξύ ενός αριθµού και ενός κειµένου, και θα ενηµερώσει τον
προγραµµατιστή για αυτό.

Στη συνέχεια ο µεταγλωττιστής παράγει τις εντολές σε γλώσσα µηχανής ή σε
συµβολική γλώσσα οι οποίες αντιστοιχούν στο πρόγραµµα το οποίο µεταφράζει. Αυτό
το στάδιο της µεταγλώττισης ονοµάζεται παραγωγή κώδικα (code generation). Με
βάση την ενδιάµεση µορφή του προγράµµατος που έχει κατασκευάσει κατά τη
συντακτική ανάλυση, ο µεταγλωττιστής αντικαθιστά κάθε εντολή του προγράµµατος µε
τις κατάλληλες εντολές µηχανής. Στο στάδιο αυτό αποφασίζει για τις θέσεις της µνήµης
όπου θα αποθηκευθούν τα δεδοµένα του προγράµµατος.

Για τις δύο εντολές Pascal που είδαµε, ένας µεταγλωττιστής για τον
Άβακα πρέπει να αποφασίσει πού στη µνήµη θα κρατούνται οι δύο
σταθερές 5 και 15 και οι δύο µεταβλητές x και y. Αν οι σταθερές
τοποθετούνται σε θέσεις µνήµης µε συµβολικά ονόµατα C5 και C15
αντίστοιχα, και οι δύο µεταβλητές τοποθετούνται σε θέσεις µνήµης µε τα
συµβολικά ονόµατα X και Y, τότε το πρόγραµµα σε συµβολική γλώσσα
που θα παραγάγει ο µεταγλωττιστής είναι:

C5 CON 5
C15 CON 15
…
X RES 1
Y RES 1
…

LDA C5
STA Y

LDA Y
ADA C15
STA X

Συντακτική
ανάλυση

Σηµασιολογική
ανάλυση

x :=y+1 5

 y := 5

σταθερές

µεταβλητές

Παραγωγή
κώδικα
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Οι πληροφορίες για τη θέση των µεταβλητών και των σταθερών κρατούνται από το
µεταγλωττιστή στον πίνακα συµβόλων (symbol table).

Ο πίνακας συµβόλων για το παράδειγµά µας είναι:

Το τελευτ
κώδικα (c
µηχανής,
γρήγορος

Το
απ
Υ κ
στ
µν
βε
πρ

C5
C1
X
Y
ST

Αν ο µετα
επεξεργα
για εκτέλ

Τε

Σ
υµβολική διεύθυνση Σχετική διεύθυνση Αρχικό περιεχόµενο
C5 0 0000000000000101

C15 1 0000000000001111

Y 2 0000000000000000

X 3 0000000000000000
αίο στάδιο στη µεταγλώττιση ενός προγράµµατος είναι η βελτιστοποίηση του
ode optimization). Στη φάση αυτή, γίνονται µικρές µετατροπές στον κώδικα
 µε τέτοιο τρόπο ώστε να επιτελεί τις ίδιες λειτουργίες αλλά να είναι πιο
 ή πιο µικρός σε µέγεθος.

 πρόγραµµα του παραδείγµατός µας, µε τη δεύτερη εντολή του
οθηκεύει το περιεχόµενο του συσσωρευτή στη θέση µνήµης µε ετικέτα
αι αµέσως µετά αντιγράφει πάλι το περιεχόµενο της θέσης µνήµης Υ
ο συσσωρευτή. Η δεύτερη αντιγραφή είναι περιττή, αφού η θέση
ήµης Υ και ο συσσωρευτής έχουν το ίδιο περιεχόµενο. Κατά τη
λτιστοποίηση του κώδικα, η δεύτερη εντολή θα παραλειφθεί, και το
όγραµµα θα γίνει τελικά:

CON 5
5 CON 15

RES 1
RES 1

ART LDA C5
STA Y
ADA C15
STA X
END START

γλωττιστής παράγει συµβολική γλώσσα, τότε ο συµβολοµεταφραστής θα
στεί το πρόγραµµα και θα παραγάγει τις εντολές µηχανής που είναι έτοιµες
εση από τον υπολογιστή.

λικά, το πρόγραµµα σε γλώσσα µηχανής είναι:

Βελτιστοποίηση
κώδικα

∆
00
00
00
00
00
00
00
00
00

Κώδικας
µηχανής
ιεύθυνση Περιεχόµενο
0000000000 0001000000000101 LDA C5
0000000001 0010000000001000 STA Y
0000000010 0011000000000110 ADA C15
0000000011 0010000000000111 STA X
0000000100 0000000000000000 HLT
0000000101 0000000000000101 C5
0000000110 0000000000001111 C15
0000000111 0000000000000000 Χ
0000001000 0000000000000000 Υ
75
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Οι γλώσσες προγραµµατισµού υψηλού επιπέδου έχουν δηµιουργηθεί για να κάνουν
το έργο των προγραµµατιστών πιο απλό και γρήγορο. Τα προγράµµατα
µετατρέπονται από τη γλώσσα προγραµµατισµού σε γλώσσα µηχανής από ειδικά
προγράµµατα: τους µεταφραστές και τους διερµηνείς. Ένας µεταφραστής ακολουθεί
συνήθως πέντε στάδια για να µεταφράσει ένα πρόγραµµα: τη λεκτική ανάλυση, τη
συντακτική ανάλυση, τη σηµασιολογική ανάλυση, την παραγωγή κώδικα και τη
βελτιστοποίηση κώδικα.

Βελτιστοποίηση Κώδικα Code Optimization
Γλώσσα Προγραµµατισµού Υψηλού Επιπέδου High Level Programming Language
∆ιερµηνέας Interpreter
Ενδιάµεση Γλώσσα Intermediate Language
Λεκτική Ανάλυση Lexical Analysis
Μεταγλωττιστής Compiler
Μεταφραστής Translator
Μονάδες Προγράµµατος Tokens
Παραγωγή Κώδικα Code Generation

Γλ
ω
σσ

άρ
ιο

όρ
ω
ν

Πίνακας Συµβόλων Symbol Table
Σηµασιολογική Ανάλυση Semantic Analysis
Συµβολοµεταφραστής Assembler
Συντακτική Ανάλυση Syntax Analysis

Ερωτήσεις
? Ποιες είναι οι δυσκολίες του προγραµµατισµού σε γλώσσα µηχανής;

? Τι είναι οι συµβολοµεταφραστές και οι µεταφραστές;

? Ποια είναι η διαφορά του µεταγλωττιστή από το διερµηνέα;

? Ποια είναι τα στάδια της µεταγλώττισης;

? Σε τι τµήµατα χωρίζει ένα πρόγραµµα η λεκτική ανάλυση;

? Ποιο είναι το έργο της συντακτικής ανάλυσης;

? Ποιο είναι το έργο της σηµασιολογικής ανάλυσης;

? Τι γίνεται κατά την παραγωγή κώδικα;

? Ποιος είναι ο σκοπός της βελτιστοποίησης κώδικα;

? Τι περιέχει ο πίνακας συµβόλων;
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ΜΜάάθθηηµµαα

33..55 Σύγχρονοι Eπεξεργαστές

Σκοπός του µαθήµατος αυτού είναι να παρουσιάσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των
αρχιτεκτονικών που χρησιµοποιούνται στους σύγχρονους επεξεργαστές.

Σκοπός του
µαθήµατος

Όταν ολοκληρώσεις το µάθηµα αυτό, θα µπορείς:
♦ Να εξηγείς τη λειτουργικότητα του µικροπρογραµµατισµού
♦ Να περιγράφεις την αρχιτεκτονική RISC και την αρχιτεκτονική αγωγού
♦ Να απαριθµείς τις διάφορες εναλλακτικές αρχιτεκτονικές επεξεργαστών που

χρησιµοποιούνται σήµερα

Τι θα µάθεις;

Μικρολειτουργίες
Γνωρίζουµε ότι κάθε επεξεργαστής µπορεί να εκτελέσει ένα σύνολο από εντολές, το
ρεπερτόριο εντολών του. Κάθε εντολή εκτελείται στο εσωτερικό του επεξεργαστή σαν
µία σειρά από πολύ απλά και στοιχειώδη βήµατα.

Η εντολή του Άβακα µε κωδικό 0011 και συµβολικό όνοµα ADA,
προσθέτει το περιεχόµενο του συσσωρευτή Α  και το περιεχόµενο της
θέσης µνήµης που προσδιορίζεται από το τµήµα διευθύνσεως της
εντολής.
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Στο σχήµα βλέπουµε τα τρία στάδια εκτέλεσης της εντολής αυτής. Κάθε
στάδιο είναι µία στοιχειώδης λειτουργία ή µικρολειτουργία (microopera-
tion) του επεξεργαστή.

Το τµήµα διευθύνσεως της εντολής περιέχει τη διεύθυνση µίας θέσης στη
µνήµη. Για να διαβαστεί το περιεχόµενο της θέσης αυτής, πρέπει το
τµήµα διευθύνσεως του IR (δηλαδή τα 12 λιγότερο σηµαντικά bits, από το
bit 0 έως το bit 11) να αντιγραφεί στον καταχωρητή MAR της µονάδας
µνήµης. Αυτό είναι η πρώτη µικρολειτουργία στην εκτέλεση της εντολής,
που θα συµβολίζεται µε:

MAR ←←←← IR(0,11)

Στη δεύτερη µικρολειτουργία που αποτελεί την εντολή, γίνεται µία
λειτουργία ανάγνωσης στη µνήµη. Με τη λειτουργία αυτή, το περιεχόµενο
της διεύθυνσης µνήµης που υποδεικνύει ο MAR µεταφέρεται στον MDR,
τον καταχωρητή δεδοµένων της µονάδας µνήµης. Η µικρολειτουργία αυτή
θα συµβολίζεται σαν:

MDR ←←←← M[MAR] ή απλά READ

Στην τρίτη µικρολειτουργία γίνεται τελικά η πρόσθεση µεταξύ των δύο
αριθµών. Ο ένας αριθµός λαµβάνεται από τον καταχωρητή δεδοµένων
MDR και ο άλλος από το συσσωρευτή Α. Τα δεδοµένα περνούν από τα
κυκλώµατα της αριθµητικής-λογικής µονάδας που εκτελούν την
πρόσθεση και το αποτέλεσµα διοχετεύεται πάλι στο συσσωρευτή Α. Η
αποθήκευση γίνεται κατευθείαν στον Α, µια που αυτός βρίσκεται στο
εσωτερικό της αριθµητικής-λογικής µονάδας. Η µικρολειτουργία αυτή θα
συµβολίζεται ως:

A ←←←← A + MDR

Μικροπρογραµµατισµός
Όπως η εντολή ADA, έτσι και όλες οι υπόλοιπες εντολές του Άβακα και κάθε
υπολογιστή µπορούν να αναλυθούν σε µία ακολουθία από µικρολειτουργίες. Οι
µικρολειτουργίες που χρειάζονται για να περιγραφούν όλες οι εντολές ενός
υπολογιστή δεν είναι πολλές· το πλήθος τους είναι παρόµοιο ή µικρότερο από το
πλήθος των εντολών µηχανής του υπολογιστή.

Ένας πιο συστηµατικός τρόπος οργάνωσης ενός επεξεργαστή είναι η µικροπρογραµ-
µατιζόµενη αρχιτεκτονική (microprogrammed architecture). Η βασική της ιδέα είναι να
αναλύονται οι εντολές µηχανής σε µικρολειτουργίες, και οι ακολουθίες
µικρολειτουργιών για κάθε εντολή να είναι καταχωρηµένες σαν προγράµµατα σε µία
ειδική µνήµη, τη µνήµη ελέγχου (control memory). Η µνήµη αυτή βρίσκεται στο
εσωτερικό του επεξεργαστή και όχι στη µονάδα µνήµης του υπολογιστή.

Σε κάθε µικρολειτουργία αντιστοιχίζεται µία µικροεντολή (microinstruction), και η µνήµη
ελέγχου περιέχει µία σειρά µικροεντολών, δηλαδή ένα µικροπρόγραµµα
(microprogram). Για να εκτελεστεί το µικροπρόγραµµα µίας εντολής από την ΚΜΕ, και
να εκτελεστεί η εντολή, είναι απαραίτητοι οι αντίστοχοι καταχωρητές ελέγχου µέσα
στην ΚΜΕ, ο καταχωρητής µικροεντολών (MIR) και ο µετρητής µικροπρογράµµατος
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(MPC). Οι καταχωρητές αυτοί παίζουν για την ΚΜΕ τον ίδιο ρόλο που παίζουν ο
καταχωρητής εντολών IR και ο µετρητής προγράµµατος PC για τον υπολογιστή.

Μπορούµε να φανταστούµε έτσι ότι ο επεξεργαστής είναι στην πραγµατικότητα ένας
«µικρός υπολογιστής» µέσα στον υπολογιστή, που εκτελεί προγράµµατα στη δική του
γλώσσα µηχανής, τη γλώσσα των µικρολειτουργιών. Κάθε πρόγραµµα στη γλώσσα
αυτή είναι µία εντολή µηχανής για τον υπολογιστή.

Σε πολλούς υπολογιστές ο κατασκευαστής δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να
επέµβουν στο επίπεδο των µικρολειτουργιών και να κατασκευάσουν το δικό τους
ρεπερτόριο εντολών µηχανής. Με έµµεσο τρόπο έτσι οι χρήστες µπορούν να
επέµβουν «προγραµµατιστικά» στην οργάνωση του υλικού. Αυτό το συνδυασµό
υλικού και λογισµικού τον ονοµάζουµε υλικολογισµικό (firmware).

Άλλες αρχιτεκτονικές επεξεργαστών
Ο Άβακας, ο υπολογιστής που είδαµε µέχρι τώρα, είναι πολύ απλός γιατί σκοπός του
είναι να καταδείξει τις βασικές αρχές λειτουργίας των επεξεργαστών. Στην πράξη τα
πράγµατα είναι αρκετά πιο πολύπλοκα.

Σε όλους τους σύγχρονους επεξεργαστές κάθε εντολή αποτελείται από πολλά πεδία,
και όχι µόνο από δύο. Εκτός από το πεδίο εντολής και το πεδίο διεύθυνσης, µπορούν
να υπάρχουν:

� Πεδία που προσδιορίζουν τον
τρόπο προσπέλασης στη
µνήµη.

Συνήθως το πεδίο
διεύθυνσης της εντολής
προσδιορίζει τη θέση της
µνήµης όπου βρίσκονται
κάποια δεδοµένα. Ο τρόπος
αυτός αναφοράς στη µνήµη
ονοµάζεται άµεση αναφορά
(direct access). Το πεδίο
διεύθυνσης µπορεί επίσης να
προσδιορίζει τη θέση στη
µνήµη όπου βρίσκεται η
διεύθυνση η οποία τελικά
περιέχει τα δεδοµένα και
πρέπει να χρησιµοποιήσει η
εντολή. Αυτή είναι η έµµεση
αναφορά (indirect access)
στη µνήµη και υπάρχει ειδικό
πεδίο µέσα στην εντολή που
προσδιορίζει αν θα
εφαρµοστεί ή όχι. Το πεδίο
αυτό µπορεί επίσης να προσδιορίζει ότι τα δεδοµένα περιέχονται
απευθείας στο τµήµα διεύθυνσης της εντολής, δηλαδή ότι γίνεται
απευθείας αναφορά (immediate access).
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� Πεδία που προσδιορίζουν τη συνθήκη για τις εντολές άλµατος. Στον Άβακα, η
εντολή άλµατος υπό συνθήκη ελέγχει αν ο συσσωρευτής Α έχει αρνητική τιµή.
Ένα άλµα υπό συνθήκη όµως µπορεί να γίνει ανάλογα µε τις τιµές διαφόρων
καταχωρητών, µε το αποτέλεσµα µίας αριθµητικής ή λογικής πράξης που έγινε
προηγουµένως, κλπ. Οι συνθήκες αυτές κωδικοποιούνται µέσα σε ένα πεδίο της
εντολής.

� Πεδία που αναφέρονται σε καταχωρητές της ΚΜΕ. Όταν η ΚΜΕ περιέχει πολλούς
καταχωρητές, οι εντολές µπορούν να αναφέρονται σε οποιονδήποτε από αυτούς.

Μία εντολή της µορφής LDA, µπορεί να µεταφέρει δεδοµένα από τη
µνήµη σε οποιοδήποτε καταχωρητή και όχι µόνο τον Α. Έτσι υπάρχει
ένας κώδικας εντολής, που σηµαίνει «µεταφορά από τη µνήµη σε
καταχωρητή» και ένα πεδίο εντολής που περιέχει τον «κωδικό» του
καταχωρητή στον οποίο θα γραφούν τα δεδοµένα.

Υπολογιστές σύνθετου ρεπερτορίου εντολών
Οι υπολογιστές σύνθετου ρεπερτορίου εντολών (Complex Instruction Set Computers -
CISC) διαθέτουν ένα µεγάλο ρεπερτόριο εντολών (120 έως 350 περίπου),
χρησιµοποιούν µικρό αριθµό καταχωρητών (8 έως 24) και επίσης χρησιµοποιούν
πολλούς διαφορετικούς τρόπους προσπέλασης στη µνήµη (περισσότερους από 12).

Οι υπολογιστές CISC χρησιµοποιούν συνήθως ένα συνδυασµό µικροπρογραµµατιζό-
µενης και καλωδιωµένης αρχιτεκτονικής. ∆ιαθέτουν λανθάνουσα µνήµη και
διαδρόµους µεγάλου πλάτους, κοινούς για δεδοµένα και διευθύνσεις.

Το βασικό τους πλεονέκτηµα είναι ότι διευκολύνουν ιδιαίτερα τον προγραµµατισµό σε
γλώσσα µηχανής και οι µεταφραστές για τις γλώσσες προγραµµατισµού είναι σχετικά
απλοί. Μειονέκτηµά τους είναι ότι κάθε εντολή τους απαιτεί αρκετό χρόνο να
εκτελεστεί και βέβαια η σχεδίασή τους είναι αρκετά πολύπλοκη.

Οι περισσότεροι προσωπικοί υπολογιστές χρησιµοποιούν επεξεργαστές CISC.

Υπολογιστές µειωµένου ρεπερτορίου εντολών
Με την εξέλιξη των επεξεργαστών CISC, το ρεπερτόριο εντολών τους γινόταν όλο και
µεγαλύτερο. Οι σχεδιαστές υπολογιστών παρατήρησαν όµως στατιστικά ότι µόνο το
25% των εντολών ενός υπολογιστή χρησιµοποιούνται πολύ (περίπου το 95% του
χρόνου). Το ρεπερτόριο εντολών, απ’ ό,τι φαινόταν, θα µπορούσε να µειωθεί
δραστικά, απλουστεύοντας έτσι και το υλικό. Οι επιπλέον εντολές θα µπορούσαν να
υλοποιηθούν µε λογισµικό.

Αυτή είναι η κεντρική ιδέα των υπολογιστών µειωµένου ρεπερτορίου εντολών
(Reduced Instruction Set Computers, RISC). Το ρεπερτόριο εντολών των
υπολογιστών αυτών είναι µικρό, µε λιγότερες από 100 εντολές, οπότε το πεδίο κώδικα
εντολής δεν καταλαµβάνει µεγάλο χώρο στην εντολή. Έτσι οι εντολές εκτελούνται
γρήγορα.
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Όταν η ΚΜΕ περιέχει µόνο έναν ή λίγους
καταχωρητές, τότε η ΚΜΕ χρειάζεται πολύ
συχνά να µεταφέρει δεδοµένα από και προς
τη µνήµη, γιατί δεν είναι σε θέση να τα
αποθηκεύσει εσωτερικά.

Μία ΚΜΕ που περιέχει πολλούς
καταχωρητές όµως µπορεί να κρατά
εσωτερικά τα ενδιάµεσα αποτελέσµατα όταν
εκτελεί ακολουθίες υπολογισµών. Έτσι δεν
έχει τόσο µεγάλη
ανάγκη για
ανταλλαγή
δεδοµένων και
προσπέλαση της
µνήµης. Αυτό έχει
σαν άµεσο
αποτέλεσµα την
αύξηση της
ταχύτητας του
υπολογιστή σε σχέση µε κάποιον µε λίγους καταχωρητές.

Μία εντολή ενός υπολογιστή RISC είναι αυτή που προσθέτει δύο
αριθµούς που είναι αποθηκευµένοι σε δύο καταχωρητές και αποθηκεύει
το αποτέλεσµα σε έναν τρίτο καταχωρητή. Για την εντολή αυτή υπάρχουν
πολλοί συνδυασµοί εκτέλεσης, αλλά ο κώδικας της εντολής είναι ένας. Σε
συµβολική γλώσσα, η µορφή της εντολής θα ήταν:

ADD R1, R2, R3

και θα είχε την έννοια R3 := R1+ R2.

Αν η ΚΜΕ περιέχει 10 καταχωρητές, τότε για κάθε έναν από τους R1, R2,
R3 θα υπάρχουν 10 διαφορετικές επιλογές και οι τελικοί συνδυασµοί θα
είναι 10×10×10=1000. Με έναν κώδικα εντολής λοιπόν µπορούν να
κωδικοποιηθούν 1000 διαφορετικές εντολές.

Πρακτικά, οι πολλοί καταχωρητές µέσα στην ΚΜΕ συνθέτουν µία πολύ µικρή και
γρήγορη µνήµη. Σήµερα οι περισσότεροι επεξεργαστές, κυρίως σε σταθµούς
εργασίας, είναι τύπου RISC.

Οι υπολογιστές RISC δε χρησιµοποιούν µικροπρογραµµατιζόµενη αρχιτεκτονική
εξαιτίας της απλότητας των εντολών τους. Επίσης διαθέτουν ξεχωριστούς διαδρόµους
για τα δεδοµένα και τις διευθύνσεις τους.

Το µειονέκτηµα των υπολογιστών RISC είναι ότι ο προγραµµατισµός σε γλώσσα
µηχανής γίνεται πιο δύσκολος και απαιτούνται πιο «έξυπνοι» µεταφραστές για τις
γλώσσες προγραµµατισµού.

Αρχιτεκτονική αγωγού
Μία αρχιτεκτονική που χρησιµοποιείται σε πολλούς σύγχρονους επεξεργαστές είναι η
αρχιτεκτονική αγωγού (pipeline architecture).
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Στους επεξεργαστές αυτούς, ο κύκλος εκτέλεσης µίας εντολής διαιρείται σε πολλές
διαδοχικές φάσεις, που ονοµάζονται κύκλοι αγωγού (pipeline cycles). Μέσα στην ΚΜΕ
υπάρχει ένα διακεκριµένο τµήµα που αντιστοιχεί σε κάθε ένα κύκλο και ονοµάζεται
βαθµίδα (stage). Κάθε εντολή ξεκινά από την πρώτη βαθµίδα του αγωγού και περνά
από όλες µε τη σειρά µέχρι να φθάσει και στην τελευταία. Μόλις µία βαθµίδα τελειώσει
την επεξεργασία µίας εντολής, µπορεί αµέσως να προχωρήσει στην επόµενη χωρίς
καθυστέρηση.

Ένας υπολογιστής είναι οργανωµένος σε αγωγό τεσσάρων βαθµίδων.
Κάθε βαθµίδα εκτελεί µία φάση στην εκτέλεση µίας εντολής, όπως
φαίνεται στο σχήµα.

Αν κάθε βαθµίδα
της εντολής
ολοκληρώνει τη
λειτουργία της σε 1
χρονική µονάδα,
τότε η εκτέλεση

των εντολών γίνεται όπως φαίνεται στο πρώτο χρονικό διάγραµµα
εκτέλεσης. Παρατηρούµε ότι η πρώτη εντολή απαιτεί τέσσερις χρονικές
µονάδες να ολοκληρωθεί, αλλά από εκεί και στο εξής σε κάθε χρονική
µονάδα ολοκληρώνεται µία εντολή. Έτσι µακροπρόθεσµα µπορούµε να
πούµε ότι ο υπολογιστής αυτός εκτελεί µία εντολή ανά χρονική µονάδα.

Αν αντιπαραβάλουµε τον υπολογιστή
αυτόν µε κάποιον που δεν έχει αγωγό
αλλά εκτελεί τις εντολές µία µία βλέπουµε
ότι είναι τέσσερις φορές πιο γρήγορος,
αφού ο υπολογιστής χωρίς αγωγό
χρειάζεται τέσσερις χρονικές µονάδες ανά
εντολή, µία ανά φάση εκτέλεσης.

Εκτέλεση εντολών στον υπολογιστή µε
αγωγό: κατά µέσο όρο ολοκληρώνεται µία

εντολή σε κάθε χρονική µονάδα
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Μία ιδιαιτερότητα της αρχιτεκτονικής αγωγού είναι ο τρόπος που εκτελούνται οι
εντολές άλµατος υπό συνθήκη. Το αν θα εκτελεστεί ένα τέτοιο άλµα ή όχι, συνήθως
εξαρτάται από το αποτέλεσµα µίας αριθµητικής ή λογικής πράξης, η οποία µπορεί να
µην έχει ακόµα ολοκληρωθεί όταν η εντολή άλµατος «εισαχθεί» στον αγωγό. Έτσι
λοιπόν ο επεξεργαστής πρέπει να λάβει υπόψη του συγχρόνως και τα δύο «σενάρια»
εκτέλεσης του προγράµµατος. Όταν ολοκληρωθεί η λειτουργία που επηρεάζει την
εκτέλεση του άλµατος, ο επεξεργαστής θα επιλέξει το κατάλληλο «σενάριο» και θα το
συνεχίσει.

Εκτός από τους αγωγούς που αναλαµβάνουν ολόκληρη την εκτέλεση µίας εντολής,
υπάρχουν και οι αριθµητικοί αγωγοί, οι οποίοι χρησιµοποιούνται για το γρηγορότερο
υπολογισµό αριθµητικών εκφράσεων.

Μία αρχιτεκτονική παρόµοια µε την αρχιτεκτονική αγωγού είναι η υπερβαθµωτή
(superscalar) αρχιτεκτονική. Σε αυτήν, ο επεξεργαστής µπορεί να εκτελέσει
παράλληλα πολλές, ανεξάρτητες µεταξύ τους εντολές µηχανής, ενώ εντολές που
επηρεάζουν η µία την άλλη εκτελούνται ακολουθιακά.

Υπάρχουν ακόµα διάφορες άλλες αρχιτεκτονικές υπολογιστών, όπως:

� Οι παράλληλοι υπολογιστές. Στο µοντέλο αυτό, πολλοί επεξεργαστές
συνεργάζονται και συγχρονίζονται για να εκτελέσουν ένα πρόγραµµα γραµµένο
έτσι ώστε να µοιράζει το υπολογιστικό φορτίο ανάµεσα στις διάφορες ΚΜΕ. Οι
επεξεργαστές αυτοί µπορούν να έχουν κοινή µνήµη, οπότε ονοµάζονται
πολυεπεξεργαστές (multiprocessors) ή να έχει καθένας τη δική του µνήµη, οπότε
µιλάµε για πολυυπολογιστές (multicomputers).

� Οι µη συµβατικοί υπολογιστές. Αυτοί δεν ακολουθούν το κλασικό µοντέλο του
Von Neumann όπως ο Άβακας, όπου το πρόγραµµα είναι αποθηκευµένο στη
µνήµη και υπάρχει ο µετρητής προγράµµατος. Τέτοιοι υπολογιστές είναι οι
µηχανές ροής δεδοµένων (data flow machines), και οι µηχανές αναγωγής
(reduction machines).

� Οι υπολογιστές ειδικού σκοπού, όπως οι συστολικές διατάξεις (systolic arrays),
οι κυτταρικές διατάξεις (cellular arrays), οι ειδικοί επεξεργαστές για επεξεργασία
σήµατος (DSP) κλπ.

� Οι υπολογιστές µεγάλου µήκους λέξης ή πολύ µεγάλου µήκους λέξης (long
instruction word computers, LIW ή very long instruction word computers, VLIW).
Σε αυτούς το µήκος λέξης είναι πολύ µεγαλύτερο από ό,τι στους περισσότερους
υπολογιστές, της τάξης των εκατοντάδων bits. Κάθε εντολή περιλαµβάνει την
ταυτόχρονη εκτέλεση πολλών λειτουργιών.

Εκτέλεση εντολών στον υπολογιστή χωρίς αγωγό: κατά µέσο όρο
ολοκληρώνεται µία εντολή κάθε τέσσερις χρονικές µονάδες
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Σε πολλούς σύγχρονους επεξεργαστές οι εντολές σε γλώσσα µηχανής αποτελούν
µε τη σειρά τους προγράµµατα που αποτελούνται από στοιχειώδεις λειτουργίες του
επεξεργαστή, τις µικροεντολές.
Στους σύγχρονους επεξεργαστές συναντάµε µία ποικιλία αρχιτεκτονικών, όπως
είναι η αρχιτεκτονική µειωµένου ρεπερτορίου εντολών, η αρχιτεκτονική αγωγού, η
υπερβαθµωτή αρχιτεκτονική κλπ.

Άµεση Αναφορά Direct Access
Απευθείας Αναφορά Immediate Access
Αρχιτεκτονική Αγωγού Pipeline Architecture
Βαθµίδα Stage
Έµµεση Αναφορά Indirect Access
Καταχωρητής Μικροεντολών MIR
Κύκλοι Αγωγού Pipeline Cycles
Κυτταρικές ∆ιατάξεις Cellular Arrays
Μετρητής Μικροπρογράµµατος MPC
Μηχανές Αναγωγής Reduction Machines

Γλ
ω
σσ

άρ
ιο

όρ
ω
ν

Μηχανές Ροής ∆εδοµένων Data Flow Machines
Μικροεντολή Microinstruction
Μικρολειτουργία Microoperation
Μικροπρόγραµµα Microprogram
Μικροπρογραµµατιζόµενη Αρχιτεκτονική Microprogrammed Architecture
Μνήµη Ελέγχου Control Memory
Πολυεπεξεργαστές Multiprocessors
Πολυυπολογιστές Multicomputers
Συστολικές ∆ιατάξεις Systolic Arrays
Υλικολογισµικό Firmware
Υπερβαθµωτή Αρχιτεκτονική Superscalar Architecture
Υπολογιστής Μεγάλου Μήκους Λέξης Long Instruction Word - LIW
Υπολογιστής Μειωµένου Ρεπερτορίου
Εντολών

Reduced Instruction Set Computer -
RISC

Υπολογιστής Σύνθετου Ρεπερτορίου
Εντολών Complex Instruction Set Computer - CISC

Ερωτήσεις
? Τι είναι η µικρολειτουργία και το µικροπρόγραµµα;

? Ποιο είναι το χαρακτηριστικό των υπολογιστών µειωµένου ρεπερτορίου εντολών;

? Πώς λειτουργούν οι υπολογιστές µε αρχιτεκτονική αγωγού;
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♦ Ένας υπολογιστής περιλαµβάνει την αριθµητική-λογική µονάδα, τη µονάδα
ελέγχου, τη µονάδα µνήµης και τη µονάδα εισόδου/εξόδου. Οι δύο πρώτες
αποτελούν την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας.

♦ Η εκτέλεση µίας εντολής µηχανής από έναν υπολογιστή περιλαµβάνει τη
φάση ανάκλησης της εντολής και τη φάση εκτέλεσης.

♦ Ο εκπαιδευτικός υπολογιστής Άβακας διαθέτει ένα βασικό καταχωρητή, ο
οποίος είναι ο συσσωρευτής Α και 13 εντολές µηχανής.

♦ Επειδή ο προγραµµατισµός σε γλώσσα µηχανής είναι δύσκολος, γράφουµε
τις εντολές του προγράµµατος σε συµβολική γλώσσα, δηλαδή µε
συµβολικά ονόµατα.

♦ Τα προγράµµατα µετατρέπονται από µία γλώσσα προγραµµατισµού
υψηλού επιπέδου σε γλώσσα µηχανής από ειδικά προγράµµατα: τους
µεταφραστές και τους διερµηνείς.

♦ Σε πολλούς σύγχρονους επεξεργαστές οι εντολές σε γλώσσα µηχανής
αποτελούν µε τη σειρά τους προγράµµατα που αποτελούνται από
στοιχειώδεις λειτουργίες του επεξεργαστή, τις µικροεντολές.
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44
ΚΚεεφφάάλλααιιοο

ΟΟρργγάάννωωσσηη  ΜΜννήήµµηηςς

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να περιγράψει τον τρόπο που διαχειρίζονται οι υπολογιστές τη
µνήµη που περιέχουν, ώστε αυτή να κατανέµεται δίκαια και µε ασφάλεια µεταξύ των προγραµµάτων,

και ο υπολογιστής να λειτουργεί όσο πιο αποδοτικά είναι δυνατό.

Όταν ολοκληρώσεις το κεφάλαιο αυτό, θα µπορείς:

♦ Να περιγράφεις τα τµήµατα του συστήµατος µνήµης και τα χαρακτηριστικά τους.

♦ Να εξηγείς τον τρόπο ανάγνωσης και εγγραφής στην κύρια µνήµη.

♦ Να περιγράφεις τα επίπεδα ιεραρχίας της µνήµης και τα χαρακτηριστικά τους.

♦ Να καταρτίσεις την κύρια µνήµη για ένα ορισµένο υπολογιστή και να χρησιµοποιείς την τεχνική της
διαφύλλωσης.

♦ Να περιγράφεις τον τρόπο λειτουργίας της λανθάνουσας µνήµης και να υπολογίζεις την
επιτάχυνση που προσφέρει στα προγράµµατα.

Μ
αθ
ήµ

ατ
α 44..11  Τεχνολογία και Χαρακτηριστικά Μνηµών

44..22  Ιεραρχία Μνήµης

44..33  Σχεδίαση και Οργάνωση Κύριας Μνήµης

44..44  Λανθάνουσα Μνήµη
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ΜΜάάθθηηµµαα

44..11
Τεχνολογία και Χαρακτηριστικά

Μνηµών

Σκοπός του µαθήµατος αυτού είναι να παρουσιάσει τα κύρια χαρακτηριστικά του
συστήµατος µνήµης για έναν υπολογιστή και τις βασικές λειτουργίες της κύριας
µνήµης.

Σκοπός του
µαθήµατος

Όταν ολοκληρώσεις το µάθηµα αυτό, θα µπορείς:
♦ Να περιγράφεις τα βασικά χαρακτηριστικά των µνηµών
♦ Να απαριθµείς τους βασικούς στόχους των σχεδιαστών ενός συστήµατος µνήµης
♦ Να περιγράφεις τη διαδικασία ανάγνωσης και εγγραφής της κύριας µνήµης
♦ Να προσδιορίζεις το χώρο διευθύνσεων της µνήµης

Τι θα µάθεις;

Το υποσύστηµα της µνήµης σε έναν υπολογιστή περιλαµβάνει όλες εκείνες
τις µονάδες που έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουν δυαδικές
πληροφορίες και να επιτρέπουν την αξιόπιστη ανάκτησή τους οποτεδήποτε
αυτό ζητηθεί από τον επεξεργαστή.

Η αποθήκευση των πληροφοριών σε µία µονάδα µνήµης γίνεται µε τη λειτουργία της
εγγραφής (write) στη µνήµη και η ανάκτησή τους γίνεται µε τη λειτουργία της
ανάγνωσης (read) από τη µνήµη. Και οι δύο λειτουργίες ενεργοποιούνται µέσω των
αντίστοιχων εντολών του επεξεργαστή.

Οι λειτουργίες της εγγραφής και της ανάγνωσης σε κάθε µονάδα µνήµης, για να
λειτουργεί η µονάδα ικανοποιητικά, πρέπει να εκτελούνται:

(1) Αξιόπιστα, δηλαδή χωρίς σφάλµατα. Όταν εκτελείται µια λειτουργία ανάγνωσης
στη µνήµη, τα δεδοµένα που θα διαβαστούν πρέπει να είναι ακριβώς αυτά που
είχαν εγγραφεί την τελευταία φορά σε αυτή τη θέση.

(2) Ταχύτατα, όσο βέβαια επιτρέπουν οι φυσικοί περιορισµοί της µονάδας µνήµης.

(3) Με το ελάχιστο δυνατό κόστος, ώστε να είναι εφικτή η αποθήκευση µεγάλου
όγκου δεδοµένων χωρίς υπέρµετρη οικονοµική επιβάρυνση.

Οι πληροφορίες που είναι αποθηκευµένες σε µια µονάδα µνήµης είναι συνήθως
οργανωµένες σε οµάδες δυαδικών ψηφίων. Κάθε οµάδα χαρακτηρίζεται από τα
περιεχόµενά της και από τη διεύθυνσή της. Κάθε προσπέλαση (ανάγνωση ή εγγραφή)
στη µνήµη γίνεται για τη µεταφορά µιας ενιαίας οµάδας πληροφοριών, µε βάση τη
διεύθυνση τής οµάδας. Οι συνηθέστεροι τύποι οµάδων είναι η λέξη και η ενότητα.

Η λέξη (word) συνήθως αποτελείται από  1-8 bytes (δηλαδή, 8-64 bits) και
χρησιµοποιείται για την προσπέλαση στη µονάδα της κύριας µνήµης του υπολογιστή.
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Η ενότητα (block ή frame), η οποία συνήθως περιλαµβάνει έναν µεγάλο αριθµό από
λέξεις, χρησιµοποιείται συχνά ως βασική µονάδα ανταλλαγής πληροφορίας µε τις
περιφερειακές συσκευές. Έτσι η ανάγνωση ή η εγγραφή στο σκληρό δίσκο δεν µπορεί
να γίνει για µία µόνο λέξη, αλλά για ολόκληρη την ενότητα στην οποία αυτή
περιλαµβάνεται.

Σε κάθε υπολογιστή υπάρχουν διάφορες µορφές µνήµης, που διαφέρουν µεταξύ τους
ως προς τα ποσοτικά χαρακτηριστικά τους, όπως:

� Το κόστος τους, σε δρχ ανά bit αποθηκευµένης πληροφορίας

� Το χρόνο προσπέλασης (access time). Αυτός είναι ο χρόνος που απαιτείται για
την ανάγνωση ή εγγραφή στη µνήµη µίας µονάδας πληροφορίας. Ο χρόνος
προσπέλασης σήµερα µετράται σε εκατοµµυριοστά του δευτερολέπτου (ns).

� Τη χωρητικότητά της (storage capacity), δηλαδή τον συνολικό όγκο πληροφοριών
που µπορούν να αποθηκευθούν στη µονάδα αυτή. Η χωρητικότητα µιας µονάδας
µνήµης µετράται σε εκατοµµύρια bytes ή ΜΒytes*.

Οι σχεδιαστές ενός συστήµατος µνήµης επιδιώκουν:

Να µεγιστοποιήσουν την ταχύτητα µεταφοράς των πληροφοριών από
και προς τη  µονάδα αποθήκευσης. Έτσι ελαχιστοποιείται ο χρόνος
προσπέλασης στη µνήµη.

Να ελαχιστοποιήσουν το µέσο κόστος αποθήκευσης, ώστε µονάδες
µνήµης µε µεγάλη χωρητικότητα να έχουν προσιτή τιµή.

Η διαδικασία της µεταφοράς πληροφοριών µεταξύ των διαφόρων
µονάδων µνήµης να είναι αυτοµατοποιηµένη. Έτσι, όταν οι
προγραµµατιστές γράφουν προγράµµατα, τα οποία χρησιµοποιούν τις
µονάδες µνήµης, δε χρειάζεται να καταβάλουν προσπάθεια στον τοµέα
αυτό.

                                                                
* Στο χώρο των υπολογιστών, το πρόθεµα Mega συµβολίζει έναν πολλαπλασιαστικό
παράγοντα µε τιµή 220 = 1.048.576, και όχι τον συνηθισµένο παράγοντα 106 = 1.000.000.
Επειδή όµως οι δύο τιµές είναι παραπλήσιες, πολλές φορές λέµε «εκατοµµύρια» και εννοούµε
1.048.576.

Μονάδα Κόστος
(δρχ/bit) Ταχύτητα Χωρητικότητα

(Mbytes)
Η µνήµη ενός
προσωπικού

υπολογιστή το 1980
0,1 120 ns 0,2

Η µνήµη ενός
προσωπικού

υπολογιστή το 1999
10-4 60 ns 64

Ένας σκληρός
δίσκος για

εξυπηρετητή (server)
το 1999

10-5 10 ms 10000

Mερικά παραδείγµατα µονάδων µνήµης, παλιών και νεότερων,
και των χαρακτηριστικών τους.

K Kilo 210

M Mega 220

G Giga 230

T Tera 240

m milli 10-3

µ µικρο 10-6

n nano 10-9

Οι πολλαπλασιαστικοί
παράγοντες που
χρησιµοποιούνται

περισσότερο στο χώρο
των υπολογιστών
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Να παρέχουν αποτελεσµατικούς µηχανισµούς που θα προστατεύουν τα
αποθηκευµένα δεδοµένα. Ο κίνδυνος για αυτά προέρχεται από
σφάλµατα ή ανεπίτρεπτες ενέργειες των προγραµµάτων, που είναι
δυνατόν να οδηγήσουν στην καταστροφή των δεδοµένων ή σε αθέµιτη
αντιγραφή τους.

Κύρια και δευτερεύουσα µνήµη

Η µνήµη ενός υπολογιστή διακρίνεται συνήθως στην κύρια µνήµη (main
memory) και τη δευτερεύουσα µνήµη (secondary memory).

Η κύρια µνήµη είναι αυτή που είδαµε στο µάθηµα 3.1 και µπορεί να προσπελαστεί απ’
ευθείας από την ΚΜΕ, χωρίς να παρεµβληθεί η µονάδα εισόδου/εξόδου. Ένα βασικό
της χαρακτηριστικό είναι ότι τα περιεχόµενά της χάνονται, όταν σταµατήσει η
λειτουργία του υπολογιστή. Στην κύρια µνήµη αποθηκεύονται από την ΚΜΕ τα
προγράµµατα που εκτελεί, καθώς και τα δεδοµένα των προγραµµάτων αυτών.

Η δευτερεύουσα ή βοηθητική µνήµη απαρτίζεται από
διάφορες περιφερειακές συσκευές. Σ’ αυτήν αποθηκεύονται
τα δεδοµένα που δεν είναι άµεσα απαραίτητα στην ΚΜΕ, τα

οποία διατηρούνται αναλλοίωτα και µετά τη διακοπή
λειτουργίας του υπολογιστή. Η δευτερεύουσα µνήµη
αποτελείται συνήθως από µαγνητικούς δίσκους, οπτικούς
δίσκους (CD-ROM) και µαγνητικές ταινίες.

Μνήµη άµεσης προσπέλασης
Η κύρια µνήµη του υπολογιστή είναι µνήµη άµεσης προσπέλασης (Random Access
Memory). Σε µία τέτοια µνήµη, ο χρόνος που χρειάζεται για να διαβάσουµε ή να
γράψουµε µία πληροφορία στη µνήµη είναι πάντα ο ίδιος, ανεξάρτητα από τη
συγκεκριµένη διεύθυνση της πληροφορίας αυτής.

Μια µονάδα µνήµης άµεσης προσπέλασης
πραγµατοποιείται συνήθως µε ένα ολοκληρωµένο
κύκλωµα, το οποίο επικοινωνεί µε τον
υπολογιστή µε ηλεκτρικά σήµατα που περνούν
από τους ακροδέκτες του. Υπάρχουν τέτοια
σήµατα για τον προσδιορισµό µιας διεύθυνσης, για την ανταλλαγή των πληροφοριών
που αποθηκεύει η µνήµη και για τον προσδιορισµό της λειτουργίας που θα επιτελέσει.

Οι δύο βασικές τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται σήµερα για την κύρια µνήµη είναι
(α) οι στατικές µνήµες (SRAM), µε χρόνο προσπέλασης 10-20 ns και (β) οι δυναµικές
µνήµες (DRAM), µε χρόνο προσπέλασης 90-120 ns*. Το κόστος των δυναµικών
µνηµών είναι περίπου το 25% αυτού των στατικών µνηµών.

Μπορούµε να φανταζόµαστε µια µονάδα µνήµης άµεσης προσπέλασης σαν ένα
πίνακα από λέξεις, κάθε µία από τις οποίες αντιστοιχεί σε µία διεύθυνση. Αν η µονάδα
περιέχει 2κ λέξεις, οι διευθύνσεις τους θα είναι οι αριθµοί από 0 έως 2κ-1, και θα
απαιτούν κ bits για να παρασταθούν.

                                                                
* Οι τιµές αυτές, οι οποίες βελτιώνονται συνεχώς, είναι ενδεικτικές για το 1999.

Αν το πλήθος των
λέξεων σε µία

µονάδα µνήµης
είναι δύναµη του 2,
π.χ. 2Κ, τότε οι
διευθύνσεις των

λέξεων χρειάζονται
ακριβώς Κ bits για
να παρασταθούν.
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Έτσι λοιπόν το ολοκληρωµένο κύκλωµα της µνήµης επικοινωνεί µε τις υπόλοιπες
µονάδες του υπολογιστή µε:

�  Τις γραµµές διεύθυνσης, που είναι k το πλήθος, και έχουν τα ονόµατα Αk-1-Α0.

�  Τις γραµµές δεδοµένων, που είναι n το πλήθος (n είναι το µέγεθος σε bits της
λέξης για τη µνήµη) µε ονόµατα Dn-1-D0.

�  Μια γραµµή για την ενεργοποίηση της εγγραφής στη µνήµη, µε το όνοµα WR (από
το Write, γράφω)

�  Μια γραµµή για την ενεργοποίηση της
ανάγνωσης από τη µνήµη, µε το όνοµα RD
(από το Read, διαβάζω)

Για να γίνει µια λειτουργία ανάγνωσης από
τη µονάδα της µνήµης, οι γραµµές
διεύθυνσης (Αk-1…Α0) µεταφέρουν τη
δυαδική διεύθυνση της λέξης που θα
διαβαστεί. Στη συνέχεια ο επεξεργαστής
ενεργοποιεί το σήµα RD, και µετά από µια
µικρή καθυστέρηση οι γραµµές δεδοµένων
(Dn-1…D0) ενεργοποιούνται µε τα δεδοµένα
της λέξης.

Με παρόµοιο τρόπο, για να γίνει µια
εγγραφή στη µονάδα της µνήµης, οι
γραµµές διεύθυνσης µεταφέρουν τη
διεύθυνση της λέξης που θα γραφεί και οι

γραµµές δεδοµένων τα περιεχόµενά της. Κατόπιν ο επεξεργαστής ενεργοποιεί το
σήµα WR και µετά από ένα µικρό χρονικό διάστηµα η λέξη έχει εγγραφεί στη µνήµη.

Ο χώρος διευθύνσεων του επεξεργαστή
Ο επεξεργαστής του υπολογιστή µπορεί να αναφερθεί άµεσα στις λέξεις της µνήµης οι
οποίες περιγράφονται από µια διεύθυνση µεταξύ 0 και 2k-1, αφού οι γραµµές
διεύθυνσης είναι k. Το σύνολο των διευθύνσεων αυτών αποτελεί το χώρο
διευθύνσεων (address space) του επεξεργαστή.

Οι σύγχρονοι επεξεργαστές χαρακτηρίζονται από σχετικά µεγάλο χώρο διευθύνσεων.

Οι επεξεργαστές Intel της οικογένειας Pentium διαθέτουν 32 γραµµές
διεύθυνσης, οπότε έχουν χώρο διευθύνσεων 232 bytes = 4 × 230 bytes =
4 GB.

Σήµα ανάγνωσης RD

∆ιεύθυνση Αk-1 Ak-2 … A0

∆εδοµένα Dn-1 … D0

Χρονική εξέλιξη των σηµάτων κατά την ανάγνωση από τη µνήµη

Σήµα εγγραφής WR

∆ιεύθυνση Αk-1 Ak-2 … A0

∆εδοµένα Dn-1 Dn-2 … D0

Χρονική εξέλιξη των σηµάτων κατά την εγγραφή στη µνήµη
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Η αλµατώδης αύξηση των απαιτήσεων των εφαρµογών σε µνήµη έχει απαξιώσει
πρόωρα πολλούς τύπους υπολογιστών,  επειδή αυτοί µπορούσαν να αναφερθούν σε
µικρό χώρο διευθύνσεων, και έτσι αποδείχθηκαν ανεπαρκείς για νεότερα
προγράµµατα και λειτουργικά συστήµατα.

Άλλοι τύποι µνήµης
Η δευτερεύουσα µνήµη χρησιµοποιείται για τη µόνιµη και οικονοµικότερη αποθήκευση
µεγάλου όγκου πληροφοριών.

Κύριο χαρακτηριστικό των περιφερειακών µονάδων που αποτελούν τη δευτερεύουσα
µνήµη είναι ο συνδυασµός ηλεκτροµηχανικών διατάξεων για τη µαγνητική ή οπτική
αποθήκευση και ανάκτηση µεγάλου όγκου  πληροφοριών. Το µηχανικό µέρος αυτών
των συσκευών τις καθιστά βραδύτερες σε σχέση µε την κύρια µνήµη, της οποίας η
λειτουργία είναι καθαρά ηλεκτρονική.

Επειδή η διαδικασία του εντοπισµού και της ανάκτησης των δεδοµένων στις µονάδες
αυτές είναι σχετικά χρονοβόρα, οι λειτουργίες ανάγνωσης και εγγραφής γίνονται για
µεγαλύτερες ενότητες δεδοµένων από ό,τι στην κύρια µνήµη.

Σε ένα σκληρό δίσκο η ενότητα είναι συχνά 512 bytes, δηλαδή πολύ
µεγαλύτερη από τη λέξη του επεξεργαστή, που σε πολλούς επεξεργαστές
είναι µόνο 1 byte.

Για να διαβάσουµε από το δίσκο αυτό 2000 συνεχόµενα bytes θα
χρειαστούν 4 αναγνώσεις. Αν όµως η µονάδα διαβάζει ενότητες των 8
bytes, θα απαιτούνταν 250 λειτουργίες ανάγνωσης και 50 φορές
περισσότερος χρόνος!

Ας σηµειώσουµε ότι η δευτερεύουσα µνήµη δεν είναι άµεσα προσπελάσιµη από τον
επεξεργαστή· τα περιεχόµενά της πρέπει πρώτα να µεταφερθούν στην κύρια µνήµη µε
τη βοήθεια της µονάδας εισόδου-εξόδου, και µετά να χρησιµοποιηθούν από τον
επεξεργαστή.
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Η µνήµη του υπολογιστή συνήθως οργανώνεται σε οµάδες δυαδικών ψηφίων, τις
λέξεις. Κάθε λέξη έχει µία διεύθυνση, η οποία είναι ένας αριθµός. Η κύρια µνήµη του
υπολογιστή συνήθως είναι µνήµη άµεσης προσπέλασης, όπου κάθε λέξη απαιτεί
τον ίδιο χρόνο για να διαβαστεί ή να γραφεί. Αυτό γίνεται ενεργοποιώντας, µε τη
διεύθυνση της λέξης, τις κατάλληλες γραµµές εξόδου στο ολοκληρωµένο κύκλωµα
της µνήµης και διαβάζοντας ή γράφοντας τα δεδοµένα στις αντίστοιχες γραµµές-
ακροδέκτες του κυκλώµατος.

Ανάγνωση Read
Γραµµές ∆εδοµένων Data Lines
Γραµµές ∆ιεύθυνσης Address Lines
∆ευτερεύουσα Μνήµη Secondary Memory
Εγγραφή Write
Ενότητα Block ή Frame
Κύρια Μνήµη Main Memory
Λέξη Word
Μνήµη Άµεσης Προσπέλασης Random Access Memory
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Χρόνος Προσπέλασης Access Time
Χωρητικότητα Storage Capacity
Χώρος ∆ιευθύνσεων Address Space

Ερωτήσεις
? Τι είναι η λέξη µνήµης;

? Τι είναι η ενότητα µνήµης;

? Τι είναι η κύρια και τι η δευτερεύουσα µνήµη;

? Πώς επικοινωνεί το ολοκληρωµένο κύκλωµα της µνήµης µε τον υπόλοιπο
υπολογιστή;

? Τι είναι ο χώρος διευθύνσεων ενός επεξεργαστή;
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ΜΜάάθθηηµµαα

44..22 Ιεραρχία Μνήµης

Σκοπός του µαθήµατος αυτού είναι να περιγράψει την ιεραρχική οργάνωση της µνήµης
στους υπολογιστές.

Σκοπός του
µαθήµατος

Όταν ολοκληρώσεις το µάθηµα αυτό, θα µπορείς:
♦ Να εξηγείς την τοπικότητα της αναφοράς των προγραµµάτων
♦ Να απαριθµείς τα διάφορα επίπεδα στην ιεραρχία της µνήµης
♦ Να περιγράφεις τις ιδιότητες του κάθε επιπέδου

Τι θα µάθεις;

Η τοπικότητα αναφοράς για τα προγράµµατα και τα δεδοµένα
Η σπουδαιότερη ιδιότητα που χαρακτηρίζει την εκτέλεση των προγραµµάτων των
υπολογιστών είναι η τοπικότητα της αναφοράς (locality of reference). Όταν ένα
πρόγραµµα εκτελείται από την ΚΜΕ, η επόµενη εντολή που θα ανακληθεί κάθε φορά
από τη µνήµη και θα εκτελεστεί στην ΚΜΕ θα ανήκει πιθανότατα σε κάποια γειτονική
θέση σε σχέση µε αυτή που εκτελέστηκε αµέσως προηγουµένως.

Στην καθηµερινή µας ζωή η τοπικότητα της αναφοράς εµφανίζεται στους
αριθµούς τηλεφώνου που χρησιµοποιούµε, γιατί οι περισσότερες
τηλεφωνικές κλήσεις µας γίνονται σε περιορισµένο αριθµό προσώπων.

Για να εκµεταλλευθούµε την τοπικότητα αυτή, καταχωρίζουµε τους
αριθµούς που µας ενδιαφέρουν σε προσωπικά ευρετήρια ή
σηµειωµατάρια, αντί να χρησιµοποιούµε τους επίσηµους
τηλεφωνικούς καταλόγους. Επίσης συνηθίζουµε να
αποµνηµονεύουµε µερικούς τηλεφωνικούς αριθµούς που
χρησιµοποιούµε πάρα πολύ τακτικά, ώστε η ανάκλησή τους να
γίνεται ακόµη πιο γρήγορα. Έτσι, διευκολυνόµαστε στις
περισσότερες επικοινωνίες µας, αποφεύγοντας την αναζήτηση
στοιχείων στους ογκώδεις καταλόγους, στους οποίους
καταφεύγουµε µόνο σε σπάνιες περιπτώσεις.

Λόγω του περιορισµένου τους µεγέθους, τα προσωπικά ευρετήρια δεν
µπορούν να καλύψουν πάντα τους αριθµούς τηλεφώνων που
χρησιµοποιούµε πολύ συχνά. Αναγκαζόµαστε τότε να διαγράψουµε τις
παλαιότερες ή λιγότερο χρησιµοποιούµενες εγγραφές, για να τις
αντικαταστήσουµε µε νέες, αναµένοντας ότι αυτές θα ζητηθούν
συχνότερα στο άµεσο µέλλον. Κάτι παρόµοιο γίνεται και µε τους
αποµνηµονευµένους αριθµούς, αφού ξεχνάµε όσους έχουµε καιρό να
καλέσουµε, αλλά θυµόµαστε αυτούς που καλέσαµε πρόσφατα.
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Λανθάνουσα
µνήµη, π.χ.

SRAM

Κύρια µνή-
µη, π.χ.
SDRAM

Μαγνητικοί
(σκληροί)
δίσκοι

Οπτικοί
δίσκοι (π.χ.

CDROM)
Μαγνητικές
ταινίες (π.χ.

DAT)χρόνος προσπέλασης

κό
στ
ος

 α
π
οθ
ήκ
ευ
ση

ς

Στην περίπτωση των προγραµµάτων, η τοπικότητα της αναφοράς είναι πάρα πολύ
συχνή. Εκτός από τις εντολές, ισχύει και για τις αναφορές προς τα δεδοµένα που είναι
αποθηκευµένα στη µνήµη.

Ένα πρόγραµµα µαθηµατικών, που εκτελεί πράξεις σε πίνακες, αποθηκεύει
τα στοιχεία των πινάκων κατά γραµµές στη µνήµη. Ο πίνακας του σχήµατος,
που έχει διαστάσεις 4 × 4, αποθηκεύεται ξεκινώντας από τη διεύθυνση
8270(16) της µνήµης.

Όπως βλέπουµε και στο σχήµα, τα περιεχόµενα του πίνακα αποθηκεύονται
σε συνεχόµενες θέσεις της µνήµης. Όταν π.χ. το πρόγραµµα εκτελεί µια
πράξη που χρησιµοποιεί τον πίνακα κατά γραµµές, θα προσπελάσει µε τη
σειρά όλες τις θέσεις µνήµης που του αναλογούν, ξεκινώντας από τη
διεύθυνση 8270, και συνεχίζοντας µέχρι την 827F.

Όπως λοιπόν διαχειρίζεται ένας άνθρωπος τους τηλεφωνικούς αριθµούς, µπορεί και ο
υπολογιστής να διαχειριστεί τα δεδοµένα του: τα δεδοµένα που χρησιµοποιούνται
συχνά να βρίσκονται αποθηκευµένα σε µία µνήµη µε µικρό µέγεθος και γρήγορη
προσπέλαση, ενώ τα υπόλοιπα δεδοµένα θα είναι αποθηκευµένα σε µνήµη µε
µεγαλύτερη χωρητικότητα για την οποία όµως απαιτείται πιο µεγάλος χρόνος
προσπέλασης.

Στο εσωτερικό του επεξεργαστή αυτή η µέθοδος εφαρµόζεται µε τη λανθάνουσα
µνήµη (cache memory), την οποία θα δούµε αναλυτικά στο Μάθηµα 4.4. Η µνήµη
αυτή κρατά τα δεδοµένα που χρησιµοποιούνται συχνά. Έτσι αυτά είναι άµεσα
διαθέσιµα για χρήση και δεν είναι απαραίτητη µία εξωτερική επικοινωνία µε την κύρια
µνήµη.

Η ίδια µέθοδος εφαρµόζεται και στο σύστηµα της εικονικής µνήµης (virtual memory),
την οποία διαχειρίζεται το λειτουργικό σύστηµα (θα παρουσιαστεί στο Κεφάλαιο 9).
Εκεί η κύρια µνήµη του συστήµατος παίζει το ρόλο της µικρής και γρήγορης µνήµης,
ενώ η «αργή» και µεγαλύτερη σε µέγεθος µνήµη βρίσκεται σε κάποια περιφερειακή
συσκευή, συνήθως στο σκληρό δίσκο.

Ιεραρχία µνήµης στους σύγχρονους υπολογιστές
Βλέπουµε ότι τα σύγχρονα υπολογιστικά συστήµατα, για να καλύψουν διαφόρων
επιπέδων ανάγκες σε ταχύτητα και χωρητικότητα µνήµης, επιστρατεύουν πολλαπλούς
τύπους µνήµης.

Οι διαφορετικές αυτές µνήµες διαφοροποιούνται ως
προς τα τρία βασικά τους χαρακτηριστικά: το

χρόνο προσπέλασης, το κόστος
αποθήκευσης και τη χωρητικότητά

τους. Μάλιστα, ο χρόνος
προσπέλασης και η
χωρητικότητα είναι
«ανάλογα» µεταξύ τους,
δηλαδή όταν το ένα αυξάνει,
τότε αυξάνει και το άλλο,
ενώ αυτά τα δύο µεγέθη
είναι «αντιστρόφως
ανάλογα» προς το κόστος
αποθήκευσης.

96 43 67 51
0 54 33 78

27 0 15 35
41 72 18 0

8270 96
8271 43
8272 67
8273 51
8274 0
8275 54
8276 33
8277 78
8278 27
8279 0
827A 15
827B 35
827C 41
827D 72
827E 18
827F 0

∆ιεύθυνση Θέση
µνήµης
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Για να µπορεί να εκµεταλλευθεί ο υπολογιστής τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των
µνηµών που διαθέτει, χωρίς το κόστος του να είναι παράλογο, οι µονάδες µνήµης
µπορούν να θεωρηθούν ότι είναι οργανωµένες σε µια ιδεατή ιεραρχία (memory
hierarchy). Στην «κορυφή» της ιεραρχίας, όπου το µέγεθος της µνήµης είναι πολύ
µικρό, βρίσκονται οι πιο γρήγορες και ακριβές µνήµες. Στη «βάση» της ιεραρχίας το
µέγεθος της µνήµης είναι µεγάλο και τοποθετούνται αργές και φθηνές µνήµες.

Με τον τρόπο αυτό ελαχιστοποιείται ο µέσος χρόνος προσπέλασης στη µνήµη και το
κόστος αποθήκευσης ανά µονάδα πληροφορίας, ενώ µεγιστοποιείται ο συνολικός
χώρος αποθήκευσης του συστήµατος.

Μια τυπική ιεραρχία µνήµης έχει στο ανώτατο επίπεδό της τους
καταχωρητές της ΚΜΕ, επειδή αυτοί αντιπροσωπεύουν τον
αµεσότερο τρόπο αποθήκευσης πληροφοριών. Ωστόσο, οι
καταχωρητές δεν µπορούν να αποθηκεύσουν
αξιόλογο όγκο δεδοµένων.

Στο αµέσως επόµενο επίπεδο της ιεραρχίας
τοποθετείται η λανθάνουσα µνήµη, η οποία
συνήθως υλοποιείται µε ψηφίδες στατικής
RAM (SRAM). Στη λανθάνουσα µνήµη
αντιγράφονται τµήµατα της κύριας
µνήµης, µε την προσδοκία ότι οι
επόµενες αναφορές προς την κύρια
µνήµη θα µπορέσουν να εξυπηρετηθούν κατ’
ευθείαν.Η λανθάνουσα µνήµη είναι περίπου δέκα
φορές ταχύτερη από την κύρια µνήµη.

Η κύρια µνήµη καταλαµβάνει το αµέσως επόµενο επίπεδο της
ιεραρχίας. Υλοποιείται συνήθως µε ψηφίδες δυναµικής RAM (DRAM),
οι οποίες χαρακτηρίζονται από µεγαλύτερο χρόνο προσπέλασης και
µικρότερο κόστος ανά µονάδα αποθηκευµένης πληροφορίας σε σχέση µε τα
κυκλώµατα τύπου SRAM. Η κύρια µνήµη χρησιµοποιείται, όταν µία λέξη δεν βρεθεί
στη λανθάνουσα µνήµη. Τότε, εκτός από την ανάγνωση ή εγγραφή αυτής της λέξης,
ενεργοποιείται και ο µηχανισµός για την αντιγραφή των γειτονικών της θέσεων από
την κύρια προς τη λανθάνουσα µνήµη. Αυτό γίνεται γιατί η τοπικότητα της αναφοράς
προβλέπει ότι είναι πιθανόν οι επόµενες προσπελάσεις στη µνήµη να γίνουν σε λέξεις
γειτονικές µε αυτή που τώρα προσπελάστηκε.

Στα τελευταία επίπεδα της ιεραρχίας τοποθετούνται οι µονάδες των µαγνητικών και
οπτικών δίσκων, και οι µονάδες των µαγνητικών ταινιών. Αυτές οι µονάδες
εξασφαλίζουν τη µόνιµη και ασφαλή αποθήκευση µεγάλου όγκου δεδοµένων. Η
ταχύτητα προσπέλασης σε αυτές είναι σχετικά χαµηλή, λόγω των ηλεκτροµηχανικών
διαδικασιών προσπέλασης στα δεδοµένα. Οι µαγνητικές ταινίες είναι ιδεώδεις για την
αποθήκευση εφεδρικών αντιγράφων (backup copies) των δεδοµένων. Οι µαγνητικοί
δίσκοι προσφέρονται και για την υλοποίηση του µηχανισµού της εικονικής µνήµης.

Η κύρια µνήµη ενός
προσωπικού

υπολογιστή είναι
περίπου 1000 φορές
πιο γρήγορη από ένα
σκληρό δίσκο και γύρω
στις 100 φορές πιο

µικρή σε χωρητικότητα.
Επίσης είναι περίπου
100 φορές πιο ακριβή

ανά bit.
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Η τοπικότητα της αναφοράς βοηθά στην οργάνωση του συστήµατος µνήµης µε
τρόπο που επιταχύνει την εκτέλεση των προγραµµάτων. Τα υπολογιστικά
συστήµατα διαθέτουν πολλούς τύπους µνήµης, που διαφέρουν ως προς τρία
χαρακτηριστικά: τη χωρητικότητα, το κόστος και την ταχύτητα προσπέλασης. Οι
διάφοροι τύποι µνήµης σχηµατίζουν µια ιεραρχία, στην κορυφή της οποίας
βρίσκονται οι καταχωρητές της ΚΜΕ και στη βάση της οι αργές και φθηνές µνήµες
όπως οι µαγνητικές ταινίες.

Εικονική Μνήµη Virtual Memory
Εφεδρικό Αντίγραφο Backup Copy
Ιεραρχία Μνήµης Memory Hierarchy
Λανθάνουσα Μνήµη Cache Memory
Τοπικότητα Αναφοράς Locality Of Reference
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Ερωτήσεις
? Τι είναι η τοπικότητα της αναφοράς στα προγράµµατα;

? Πώς είναι οργανωµένη η ιεραρχία της µνήµης;

? Ποιο είδος µνήµης βρίσκεται στην κορυφή της ιεραρχίας της µνήµης;

? Ποια µεγέθη αυξάνονται όσο ανεβαίνουµε σε ανώτερα επίπεδα της ιεραρχίας της
µνήµης;

? Ποια µεγέθη µειώνονται όσο ανεβαίνουµε σε ανώτερα επίπεδα της ιεραρχίας της
µνήµης;

? Για ποιες λειτουργίες είναι κατάλληλες οι µνήµες στο κατώτατο επίπεδο της
ιεραρχίας της µνήµης;
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ΜΜάάθθηηµµαα

44..33 Οργάνωση και Σχεδίαση Μνήµης

Σκοπός του µαθήµατος αυτού είναι να παρουσιάσει τους τρόπους σχεδίασης ενός
συστήµατος κύριας µνήµης.

Σκοπός του
µαθήµατος

Όταν ολοκληρώσεις το µάθηµα αυτό, θα µπορείς:
♦ Να καταρτίζεις το Χάρτη ∆ιευθύνσεων για ένα σύστηµα µνήµης
♦ Να περιγράφεις την επικοινωνία του επεξεργαστή µε την κάθε ψηφίδα
♦ Να εξηγείς τον τρόπο λειτουργίας ενός συστήµατος µε διαφύλλωση µνήµης

Τι θα µάθεις;

Σχεδίαση συστήµατος κύριας µνήµης
Η κύρια µνήµη σε ένα υπολογιστικό σύστηµα αποτελείται από τη µνήµη µόνο
ανάγνωσης (ROM) και από τη µνήµη ανάγνωσης - εγγραφής (RAM)1.

Η κύρια µνήµη είναι άµεσα προσπελάσιµη από τον επεξεργαστή, χρησιµοποιώντας τα
σήµατα ανάγνωσης (RD), εγγραφής (WR), ∆ιευθύνσεων (Αk-1 - A0) και ∆εδοµένων
(Dn-1 - D0), όπως είδαµε στο Μάθηµα 4.1, σύµφωνα µε τον κύκλο ανάγνωσης και τον
κύκλο εγγραφής της µνήµης.

Για τη δηµιουργία της κύριας µνήµης συνήθως χρησιµοποιούνται ψηφίδες
ολοκληρωµένων κυκλωµάτων µνηµών τύπου ROM και RAM. Οι ψηφίδες αυτές
χαρακτηρίζονται από τις διαστάσεις (dimensions) τους, δηλαδή από το πλήθος των
λέξεων που περιέχουν και το µήκος σε bits της κάθε λέξης.

Μια ψηφίδα διαστάσεων 1024×8 περιέχει 1024 λέξεις
των 8 bits η κάθε µία.

Με την κατάλληλη διασύνδεση τέτοιων ψηφίδων είναι δυνατή η
σχεδίαση µονάδων κύριας µνήµης οποιωνδήποτε διαστάσεων
(πλήθος και µέγεθος λέξεων), για την εξυπηρέτηση των
συγκεκριµένων απαιτήσεων ενός υπολογιστικού συστήµατος.

Ένα σύστηµα στηρίζεται σε επεξεργαστή ο οποίος
διαθέτει 8 γραµµές δεδοµένων (D7 – D0) και 11 γραµµές
διευθύνσεων (Α10 – A0). Ο χώρος µνήµης του
υπολογιστή αυτού λοιπόν θα αποτελείται από 211 = 2048
λέξεις των 8 bits.

                                                     
1 Ο όρος RAM ο οποίος σηµαίνει Μνήµη Τυχαίας Προσπέλασης, έχει επικρατήσει ιστορικά,
χωρίς να περιγράφει επακριβώς τη µνήµη στην οποία αναφερόµαστε
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Θέλουµε να σχεδιάσουµε µια µονάδα κύριας µνήµης που να διαθέτει
µνήµη τύπου RAM  για τις διευθύνσεις από 0 έως 1023 και µνήµη τύπου
ROM για τις διευθύνσεις από 1024 έως 2047. ∆ιαθέτουµε ψηφίδες RAM
διαστάσεων 256x8 bits και ROM διαστάσεων 512x4 bits.

Για τον σκοπό αυτό καταρτίζουµε τον Χάρτη ∆ιευθύνσεων (Address
Map), όπου καταγράφονται όλες οι αναγκαίες ψηφίδες µνήµης, µαζί µε
τους αντίστοιχες περιοχές του χώρου διευθύνσεων του επεξεργαστή.

Επειδή οι µνήµες ROM περιέχουν λέξεις των 4 bits, για κάθε λέξη της
µνήµης που αντιστοιχεί στη ROM (8 bits) θα χρησιµοποιήσουµε 2 λέξεις
των 4 bits µε την ίδια διεύθυνση από δύο διαφορετικές ψηφίδες ROM.

Οι διευθύνσεις που καταλαµβάνονται από µνήµη RAM, οι 0-1023,
απαιτούν 1024/256 = 4 ψηφίδες, τις RAM0, RAM1, RAM2 και RAM3. Οι
διευθύνσεις που καταλαµβάνονται από µνήµη ROM, οι 1024-2047
απαιτούν 1024/512 = 2 ζεύγη ψηφίδων ROM, τα (ROM0, ROM1) και
(ROM2, ROM3).

Ο χάρτης διευθύνσεων θα είναι λοιπόν:

∆ιευθύνσεις
Ψηφίδα

A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0

από 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = 0(10)
RAM0

έως 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 = 255(10)

από 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 = 256(10)
RAM1

έως 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 = 511(10)

από 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = 512(10)
RAM2

έως 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 = 767(10)

από 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 = 768(10)
RAM3

έως 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 = 1023(10)

από 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = 1024(10)ROM0 και
ROM1 έως 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 = 1535(10)

από 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = 1536(10)ROM2 και
ROM3 έως 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 = 2047(10)

Από το χάρτη διευθύνσεων βλέπουµε για κάθε διεύθυνση µνήµης την ψηφίδα στην
οποία αντιστοιχεί. Για να βρούµε την εσωτερική διεύθυνση µέσα στην ψηφίδα που
πρέπει να προσπελαστεί, αφαιρούµε την αρχική διεύθυνση για την ψηφίδα.

Η διεύθυνση 777 βρίσκεται µέσα στο διάστηµα 768-1023, άρα βρίσκεται
στην ψηφίδα RAM3. Η εσωτερική της διεύθυνση µέσα στην ψηφίδα είναι η
777-768 = 9.

H διεύθυνση 1548 καλύπτεται από τις ψηφίδες ROM2 και ROM3, από τις
εσωτερικές θέσεις 1548-1536=12 κάθε ψηφίδας. Kάθε ψηφίδα παρέχει 4
από τα 8 bit της λέξης.
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Προκειµένου να γίνεται επιλεκτική ενεργοποίηση των ψηφίδων της µνήµης, ανάλογα
µε την τιµή της διεύθυνσης, κάθε ψηφίδα έχει µια επιπλέον γραµµή εισόδου, την
επιλογή ψηφίδας (chip select, CS).

Όταν η είσοδος CS είναι ανενεργή (δηλαδή έχει την τιµή 0), τότε η ψηφίδα µένει
αδρανής και δεν ανταποκρίνεται σε κανένα από τα άλλα σήµατα (RD ή WR). Μόνον
όταν η είσοδος CS είναι ενεργή (έχει την τιµή 1) η ψηφίδα της µνήµης ανταποκρίνεται,
σύµφωνα µε τον κύκλο ανάγνωσης µνήµης (όταν RD=1) ή µε τον κύκλο εγγραφής
µνήµης (όταν WR=1), όπως είδαµε στο Μάθηµα 4.1.

Για τη σχεδίαση του συστήµατος
κύριας µνήµης  του παραδείγµατός
µας, πρέπει αρχικά να συνδέσουµε
τις γραµµές δεδοµένων όλων των
ψηφίδων (D7 – D0) µε τις αντίστοιχες
γραµµές τού επεξεργαστή. Οι
ψηφίδες ROM συνδέονται ανά
ζεύγη, έτσι ώστε να καλύπτεται όλο
το µήκος λέξης του υπολογιστή.

Οι γραµµές διευθύνσεως των
ψηφίδων µνήµης συνδέονται επίσης
µε τις αντίστοιχες γραµµές
διευθύνσεως του υπολογιστή. Οι
ψηφίδες RAM που έχουν 256 λέξεις,
διαθέτουν 8 γραµµές διευθύνσεως,
οι οποίες συνδέονται µε τις γραµµές
Α0 έως Α7 του υπολογιστή.
Αντίστοιχα, οι ψηφίδες ROM που
έχουν 512 λέξεις, διαθέτουν 9
γραµµές διευθύνσεως, οι οποίες
συνδέονται µε τις γραµµές Α0 έως
Α8 του υπολογιστή. Επίσης, όλες οι
ψηφίδες RAM συνδέονται µε τα
σήµατα RD και WR του υπολογιστή,
για τον προσδιορισµό της
λειτουργίας που πρέπει να
εκτελεστεί κάθε φορά.

Επειδή κάθε διεύθυνση που δηµιουργείται
από τον επεξεργαστή (και µεταφέρεται
µέσω των γραµµών διευθύνσεως) αναφέρεται σε συγκεκριµένη ψηφίδα (ή ζεύγος
ψηφίδων), σύµφωνα µε τον Χάρτη ∆ιευθύνσεων, είναι απαραίτητος ένας επιπλέον
µηχανισµός (CS), ο οποίος να επιλέγει και να ενεργοποιεί κάθε φορά την κατάλληλη
ψηφίδα, ώστε αυτή µόνο να µεταφέρει δεδοµένα πάνω στις γραµµές δεδοµένων του
επεξεργαστή.

Ο µηχανισµός CS θα επιλέγει την ψηφίδα RAM3 µόνο όταν Α10=0, Α9=1
και Α8=1.

2
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Μπορούµε να δούµε από τον Χάρτη
∆ιευθύνσεων ότι οι τιµές των ψηφίων
Α10, Α9 και Α8 µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για την
ενεργοποίηση των ψηφίδων µνήµης,
σύµφωνα µε τον πίνακα.
Α10 Α9 Α8 Ψηφίδα
0 0 0 RAM0

0 0 1 RAM1

0 1 0 RAM2

0 1 1 RAM3

1 0 0 ή 1 ROM0 και ROM1

1 1 0 ή 1 ROM2 και ROM3
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∆ιαφύλλωση µνήµης
Στο παράδειγµα της προηγούµενης παραγράφου, είδαµε ότι οι γειτονικές διευθύνσεις
µνήµης αποθηκεύονται στην ίδια ψηφίδα. Μπορούµε όµως να αντιστοιχίσουµε
γειτονικές διευθύνσεις µνήµης σε διαφορετικές ψηφίδες µε τέτοιο τρόπο, ώστε, υπό
ορισµένες προϋποθέσεις, να µειωθεί ο µέσος χρόνος που απαιτείται για µια αναφορά
στη µνήµη.

Η τεχνική κατά την οποία η απεικόνιση γειτονικών θέσεων του χώρου
µνήµης γίνεται σε διαφορετικές ψηφίδες, αναφέρεται ως διαφύλλωση
µνήµης (memory interleaving).

Θέλουµε να συνδυάσουµε 4 ψηφίδες µνήµης (Μ0, Μ1, Μ2 και Μ3),
διαστάσεων 512×8 bits  η κάθε µια, για τη δηµιουργία ενός συστήµατος
µνήµης 2Κ (=2048) λέξεων.

Κάθε µια από τις ψηφίδες Μ τοποθετεί σε ένα εσωτερικό της καταχωρητή,
τον καταχωρητή δεδοµένων εξόδου (Data Register, DR) το περιεχόµενο
της λέξης που υποδεικνύεται από την τιµή των γραµµών διευθύνσεών
της. Το περιεχόµενο του καταχωρητή DR µεταφέρεται στις γραµµές
δεδοµένων του συστήµατος µόνον όταν ενεργοποιηθεί η αντίστοιχη
είσοδος επιλογής CS.

Με τη συνδεσµολογία του σχήµατος, η διεύθυνση 0 αποθηκεύεται στη
λέξη 0 της µνήµης Μ0, η διεύθυνση 1 αποθηκεύεται στη λέξη 0 της
µνήµης Μ1, η διεύθυνση 2 αποθηκεύεται στη λέξη 0 της µνήµης Μ2 και η

διεύθυνση 3 αποθηκεύεται στη λέξη 0
της µνήµης Μ3. Ανάλογα, προκύπτει ότι
διεύθυνση 4 αποθηκεύεται στη θέση 1
της µνήµης Μ0 κ.ο.κ.

Όταν γίνεται ανάγνωση µιας λέξης από
τη µνήµη, ταυτόχρονα διαβάζονται και
οι άλλες τρεις γειτονικές της λέξεις, από
τις άλλες τρεις ψηφίδες.

Για παράδειγµα, όταν ζητηθεί η
ανάγνωση από τη διεύθυνση 5
(00000000101), αυτή η λέξη θα δοθεί
από τη µνήµη Μ1, µέσω του
DR1.Ταυτόχρονα όµως, θα διαβαστούν
και οι γειτονικές της διευθύνσεις 4, 6 και
7. Τα περιεχόµενα των διευθύνσεων
αυτών θα παραµείνουν στους
καταχωρητές DR0, DR2 και DR3,
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αντίστοιχα. Έτσι, εάν τύχει η επόµενη αναφορά µνήµης να είναι για
ανάγνωση από κάποια από τις διευθύνσεις 4, 5, 6 ή 7, τότε αυτή η λέξη
διαβάζεται απευθείας από τον αντίστοιχο καταχωρητή DR, χωρίς την
καθυστέρηση που απαιτείται για την µεταφορά της λέξης από το
εσωτερικό της µνήµης στον καταχωρητή DR. ∆εδοµένου ότι οι
περισσότερες αναφορές στη µνήµη ακολουθούν την ιδιότητα της
τοπικότητας της αναφοράς, και επειδή η πλειοψηφία των αναφορών στη
µνήµη γίνεται για ανάγνωση δεδοµένων, παρατηρείται σηµαντική
βελτίωση του µέσου χρόνου προσπέλασης της µνήµης µε τη χρήση της
διαφύλλωσης.

Στην περίπτωση του παραδείγµατός µας έχουµε διαφύλλωση 4 δρόµων (4-way
interleaving), επειδή γίνεται ταυτόχρονη ανάκτηση 4 γειτονικών θέσεων. Το πλήθος
των δρόµων είναι κάποια δύναµη του δύο· όσο µεγαλύτερο το πλήθος των δρόµων,
τόσο µεγαλύτερη η πιθανότητα για ταχεία ανάγνωση µιας λέξεως από τη µνήµη.

Γενικά λοιπόν, ένα σύστηµα µνήµης µε διαφύλλωση κ-δρόµων (k-way interleaving),
όπου κ=2m, αποτελείται από κ ψηφίδες µνήµης. Η επιλογή της ψηφίδας γίνεται από τα
m δεξιότερα ψηφία της διεύθυνσης, και η εσωτερική διεύθυνση της ψηφίδας δίνεται
από τα υπόλοιπα bits της διεύθυνσης µνήµης. Με τον τρόπο αυτό, οι κ συνεχόµενες
θέσεις µνήµης αποθηκεύονται σε κ διαφορετικές ψηφίδες. Όταν γίνεται ανάγνωση για
οποιαδήποτε λέξη της µνήµης, τότε µεταφέρονται στους εσωτερικούς καταχωρητές
(DR) των ψηφίδων της µνήµης οι υπόλοιπες κ-1 γειτονικές λέξεις. Έτσι, αν στη
συνέχεια διαβαστεί µια από αυτές, κάτι που γίνεται συχνά, θα είναι αµέσως διαθέσιµη.
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Για να σχεδιάσουµε ένα σύστηµα κύριας µνήµης για ένα συγκεκριµένο επεξεργαστή
από δεδοµένους τύπους ψηφίδων, πρώτα καταρτίζουµε το Χάρτη ∆ιευθύνσεων.
Από το χάρτη αυτό βρίσκουµε τον τρόπο σύνδεσης των ψηφίδων µε τις γραµµές
διευθύνσεων και δεδοµένων της ΚΜΕ. Αν θέλουµε να επιταχύνουµε τις
προσπελάσεις σε γειτονικές θέσεις µνήµης, χρησιµοποιούµε τη µέθοδο της
διαφύλλωσης της µνήµης, που κατανέµει γειτονικές θέσεις µνήµης σε διαφορετικές
ψηφίδες, ώστε να είναι όλες διαθέσιµες µε µια ανάγνωση.

∆ιαστάσεις Dimensions
∆ιαφύλλωση κ-∆ρόµων k-Way Interleaving
∆ιαφύλλωση Μνήµης Memory Interleaving
Επιλογή Ψηφίδας Chip Select - CS
Καταχωρητής ∆εδοµένων Εξόδου Data Register - DR
Μνήµη Μόνο Ανάγνωσης Read Only Memory - ROM
Μνήµη Ανάγνωσης-Εγγραφής RAM
Χάρτης ∆ιευθύνσεων Address Map
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Ερωτήσεις
? Τι παριστάνουν οι διαστάσεις µιας ψηφίδας µνήµης;

? Πώς καταρτίζουµε το χάρτη διευθύνσεων για ένα σύστηµα µνήµης;

? Ποια είναι η λειτουργία της επιλογής ψηφίδας;

? Τι είναι η διαφύλλωση µνήµης;

? Τι επιτυγχάνουµε µε τη διαφύλλωση µνήµης;
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ΜΜάάθθηηµµαα

44..44 Λανθάνουσα Μνήµη

Σκοπός του µαθήµατος αυτού είναι να περιγράψει την οργάνωση της λανθάνουσας
µνήµης και τον τρόπο που επιταχύνει την εκτέλεση των προγραµµάτων.

Σκοπός του
µαθήµατος

Όταν ολοκληρώσεις το µάθηµα αυτό, θα µπορείς:
♦ Να περιγράφεις την οργάνωση της λανθάνουσας µνήµης
♦ Να καθορίζεις πότε αντιγράφονται δεδοµένα από την κύρια στη λανθάνουσα µνήµη
♦ Να υπολογίζεις πόσο επιταχύνεται η ταχύτητα εκτέλεσης ενός προγράµµατος από

την ύπαρξη της λανθάνουσας µνήµης

Τι θα µάθεις;

Αρχές λειτουργίας της λανθάνουσας µνήµης
Η λανθάνουσα µνήµη (cache memory) ανήκει στα ανώτερα στρώµατα της ιεραρχίας
της µνήµης, επειδή χαρακτηρίζεται από τη µεγάλη ταχύτητα προσπέλασης αλλά και
το υψηλό κόστος κατασκευής.

Συνήθως υλοποιείται µε την τεχνολογία των στατικών µνηµών (SRAM), που διαθέτουν
τα δύο αυτά χαρακτηριστικά. Επίσης οι στατικές µνήµες έχουν µικρή πυκνότητα
αποθήκευσης, ιδιαίτερα σε σχέση µε τις δυναµικές µνήµες, που σε συνδυασµό µε το
υψηλό κόστος τους δεν τις καθιστούν κατάλληλες για τη δηµιουργία όλου του χώρου
της κύριας µνήµης.

Αυτό συνεχίζει να ισχύει και σήµερα, παρά τη διαρκή µείωση των τιµών για όλους
τύπους µνήµης, επειδή παράλληλα διογκώνονται συνεχώς και οι απαιτήσεις σε χώρο
µνήµης όλων των σύγχρονων εφαρµογών και λειτουργικών συστηµάτων. Έτσι,
προτιµάται η χρήση και των δύο τεχνολογιών µνήµης, δυναµικής και στατικής, για την
κύρια και λανθάνουσα µνήµη αντίστοιχα.

Όπως είδαµε και στο Μάθηµα 4.2, η λειτουργία της λανθάνουσας µνήµης στηρίζεται
στην αντιγραφή µέρους από τα περιεχόµενα της κύριας µνήµης. Αξιοποιώντας την
τοπικότητα της αναφοράς των προγραµµάτων, οι περισσότερες αναφορές σε θέσεις
µνήµης εξυπηρετούνται από τη λανθάνουσα µνήµη µε πολύ µικρή καθυστέρηση.

Για τον σκοπό αυτό η λανθάνουσα µνήµη είναι οργανωµένη σε ενότητες λέξεων, που
αναφέρονται και ως γραµµές (cache lines). Κάθε γραµµή της λανθάνουσας µνήµης
έχει σταθερό µέγεθος (π.χ. 16 λέξεις) και περιλαµβάνει τα αντίγραφα λέξεων, που είναι
γειτονικές στην κύρια µνήµη. Έτσι, µπορούµε να φανταστούµε ότι η κύρια µνήµη
χωρίζεται σε αντίστοιχες νοητές ενότητες, µεγέθους όσο µια γραµµή της λανθάνουσας
µνήµης. Ορισµένες από τις ενότητες αυτές µπορούν να αντιγραφούν στη λανθάνουσα
µνήµη.
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Ας δούµε ένα σενάριο
προσπελάσεων µνήµης
από ένα υποθετικό
πρόγραµµα. Η
λανθάνουσα µνήµη
αποτελείται από 64
λέξεις, χωρισµένες σε 4
γραµµές των 16 λέξεων
η κάθε µια, και αρχικά
είναι κενή.

Κάθε φορά που
σηµειώνεται αποτυχία
της λανθάνουσας
µνήµης (cache miss),
δηλαδή αδυναµία να βρεθεί η ζητούµενη λέξη σε κάποια γραµµή της,
µεταφέρεται ολόκληρη η αντίστοιχη ενότητα από την κύρια µνήµη στην
λανθάνουσα µνήµη.

Αυτό συµβαίνει στα σηµεία �,�,� και � του προγράµµατος. Μετά από
αυτά, όλες οι ενότητες της λανθάνουσας µνήµης είναι κατειληµµένες µε
περιεχόµενα της κύριας µνήµης. Όταν παρατηρηθεί η επόµενη αποτυχία
λανθάνουσας µνήµης (µε την εντολή «Read 18», στο σηµείο �), τότε
µεταφέρεται η ενότητα 16-31 στη λανθάνουσα µνήµη, αντικαθιστώντας
κάποια από τις ήδη αποθηκευµένες ενότητές της. Με ανάλογο τρόπο
συνεχίζεται η εκτέλεση του προγράµµατος µέχρι την ολοκλήρωσή του.

Όλες οι αναγκαίες λειτουργίες για τη διαχείριση της λανθάνουσας µνήµης γίνονται
εντελώς αυτόµατα από το υλικό του επεξεργαστή. Οι λειτουργίες αυτές είναι:

� ο έλεγχος των περιεχοµένων της λανθάνουσας µνήµης·

� οι µεταφορές των δεδοµένων από την κύρια µνήµη·

� οι αντικαταστάσεις των δεδοµένων όταν η λανθάνουσα µνήµη είναι πλήρης.

Έτσι δεν προκαλείται αξιόλογη καθυστέρηση στο πρόγραµµα που εκτελείται, γιατί κάτι
τέτοιο θα εκµηδένιζε τα πλεονεκτήµατα της λανθάνουσας µνήµης.
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Χρήση της λανθάνουσας µνήµης
Όταν ξεκινά µια ανάγνωση από ή µια εγγραφή στη µνήµη, γίνονται τα ακόλουθα
βήµατα:

� Ελέγχεται άν η ζητούµενη λέξη  είναι αποθηκευµένη στη λανθάνουσα µνήµη.

� Εάν αυτό ισχύει, τότε η αναφορά στη µνήµη ολοκληρώνεται ταχύτατα από τη
λανθάνουσα µνήµη, χωρίς την ανάµιξη της κύριας µνήµης.

� Εάν η ζητούµενη διεύθυνση µνήµης δεν περιλαµβάνεται στα τρέχοντα
περιεχόµενα της λανθάνουσας µνήµης, τότε η προσπέλαση (ανάγνωση ή
εγγραφή) γίνεται στην κύρια µνήµη. Ταυτόχρονα αντιγράφονται από την κύρια
µνήµη όλες οι λέξεις της ενότητας στην οποία ανήκει η ζητούµενη λέξη. Αυτό
γίνεται επειδή, σύµφωνα µε την αρχή της τοπικότητας της αναφοράς, οι
επόµενες αναφορές στη µνήµη είναι πολύ πιθανό να γίνουν σε διευθύνσεις
γειτονικές µε την προηγούµενη.

Με τη διαδικασία αυτή, ένα µεγάλο ποσοστό από τις αναφορές στην µνήµη
εξυπηρετείται ταχύτατα µέσω της λανθάνουσας µνήµης. Αυτό το ποσοστό, που
συνήθως αναφέρεται και ως λόγος επιτυχίας λ (hit ratio), είναι δυνατόν να ξεπεράσει
το 99%, οδηγώντας έτσι σε σηµαντική µείωση του χρόνου εκτέλεσης των
προγραµµάτων.

Εάν ο χρόνος προσπέλασης στην κύρια µνήµη είναι 100 ns, ο χρόνος
προσπέλασης στη λανθάνουσα µνήµη είναι 10 ns, και ο λόγος επιτυχίας
είναι λ=95%, τότε ο µέσος χρόνος προσπέλασης tµ στη µνήµη είναι:

επειδή το 95% των προσπελάσεων γίνεται στη λανθάνουσα µνήµη µε
ταχύτητα 10ns, ενώ για το 5% των προσπελάσεων γίνεται αναφορά και
στη λανθάνουσα µνήµη και στην κύρια µνήµη µε ταχύτητα 10ns + 100ns.

Στη γενική περίπτωση, εάν θεωρήσουµε ότι tm είναι ο χρόνος προσπέλασης στην
κύρια µνήµη, tc ο χρόνος προσπέλασης στη λανθάνουσα µνήµη και λ είναι ο λόγος
επιτυχίας, τότε ο µέσος χρόνος προσπέλασης στη µνήµη είναι:

Παρατηρούµε ότι όσο ο λόγος επιτυχίας λ πλησιάζει το 100, η τιµή του µέσου χρόνου
προσπέλασης στη µνήµη (tµ) τείνει να εξισωθεί µε τον χρόνο προσπέλασης της
λανθάνουσας µνήµης (tc).

Μέθοδοι εγγραφής στη λανθάνουσα µνήµη
Σε ένα σύστηµα µε λανθάνουσα µνήµη η λειτουργία της εγγραφής στη µνήµη µπορεί
να αντιµετωπιστεί µε διαφορετικούς τρόπους1.

Η εντολή «Write 52», στο προηγούµενο παράδειγµα, οδηγεί στην
καταγραφή µιας νέας λέξης στη διεύθυνση µνήµης 52, η οποία τυχαίνει

                                                     
1 Σηµειώνουµε ότι το πλήθος των εγγραφών στη µνήµη είναι πολύ µικρότερο από αυτό των
αναγνώσεων.
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να είναι αποθηκευµένη και στη λανθάνουσα µνήµη (ενότητα 48-63). Τόσο
τα περιεχόµενα της κύριας όσο και της λανθάνουσας µνήµης πρέπει να
ενηµερωθούν.

Στην περίπτωση αυτή το σύστηµα µπορεί να εφαρµόσει µια από τις ακόλουθες δύο
τεχνικές:

α) Επανεγγραφή (write back): Στην περίπτωση αυτή, η νέα τιµή της θέσης
µνήµης 52 καταγράφεται µόνο στη λανθάνουσα µνήµη. Όταν όµως αργότερα
χρειαστεί να αποµακρυνθεί η ενότητα 48-63 από τη λανθάνουσα µνήµη, θα
πρέπει τα περιεχόµενά της να αντιγραφούν πάλι στις αντίστοιχες θέσεις της
κύριας µνήµης. Η µέθοδος αυτή έχει ως κύριο πλεονέκτηµα την πολύ γρήγορη
εκτέλεση των εγγραφών στη µνήµη. Απαιτεί, ωστόσο, πρόσθετο έργο για την
αντιγραφή από τη λανθάνουσα µνήµη στην κύρια µνήµη2 των ενοτήτων που
αντικαθίστανται.

β) ∆ιεγγραφή (write through): Στην περίπτωση αυτή, η νέα τιµή της θέσης µνήµης
52 καταγράφεται στη λανθάνουσα µνήµη και ταυτόχρονα, ενώ συνεχίζεται η
εκτέλεση του προγράµµατος µε επόµενες λειτουργίες, γίνεται καταγραφή της
νέας τιµής και στη διεύθυνση 52 της κύριας µνήµης. Η µέθοδος αυτή
εξασφαλίζει τη µόνιµη συµφωνία ανάµεσα στα περιεχόµενα της λανθάνουσας
µνήµης και της κύριας µνήµης. Έτσι, όταν µια ενότητα αντικαθίσταται στη
λανθάνουσα µνήµη, δε χρειάζεται να επανεγγραφεί στην κύρια µνήµη. Μπορεί
όµως να προκαλέσει καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των εγγραφών στη
µνήµη.

Αντικατάσταση ενοτήτων στη λανθάνουσα µνήµη
∆εν είναι δύσκολο να δούµε ότι η επιλογή των ενοτήτων που θα µεταφερθούν στη
λανθάνουσα µνήµη επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό το λόγο επιτυχίας της λανθάνουσας
µνήµης και συνεπώς την ταχύτητα εκτέλεσης των προγραµµάτων.

Όταν εκτελείται ένα πρόγραµµα, ενότητες από την κύρια µνήµη µεταφέρονται στη
λανθάνουσα µνήµη έως ότου αυτή γεµίσει. Αφού συµβεί αυτό, όλες οι επόµενες
αποτυχίες στη λανθάνουσα µνήµη αναγκαστικά οδηγούν στην αντικατάσταση µιας
από τις υπάρχουσες ενότητες µε αυτή στην οποία παρουσιάστηκε η αποτυχία.

Αν αντικατασταθεί (δηλαδή διαγραφεί) µια ενότητα και κατόπιν γίνει αναφορά σε
κάποια λέξη της ενότητας αυτής, προκαλείται µια νέα αποτυχία λανθάνουσας µνήµης.
Αυτό έχει προφανείς αρνητικές συνέπειες στην απόδοση του συστήµατος µνήµης. Για
το λόγο αυτό, επιδιώκεται η αντικατάσταση εκείνης της ενότητας για την οποία η
πιθανότητα να γίνει αναφορά στο άµεσο µέλλον είναι ελάχιστη. Με αυτό το στόχο, και
δεδοµένου ότι µας είναι άγνωστο ποιες ακριβώς θα είναι οι επόµενες αναφορές
µνήµης ενος προγράµµατος, υπάρχουν οι ακόλουθες τακτικές αντικατάστασης:

� Αντικατάσταση µε βάση το χρόνο παραµονής (First-In First-Out, FIFO), κατά
την οποία αντικαθίσταται κάθε φορά εκείνη η ενότητα που είχε εισαχθεί
παλαιότερα στη λανθάνουσα µνήµη.

� Αντικατάσταση µε βάση το χρόνο τελευταίας προσπέλασης (Least Recently
Used, LRU),  κατά την οποία αντικαθίσταται κάθε φορά εκείνη η ενότητα στην
οποία έχει να γίνει αναφορά για περισσότερο χρόνο.

                                                     
2 Αυτό µπορεί να αποφευχθεί µόνον αν, στην ενότητα που θα αντικατασταθεί, δεν έχει γίνει
καµία εγγραφή για όσο χρόνο η ενότητα αυτή βρισκόταν στη λανθάνουσα µνήµη.
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Και οι δύο αυτές µέθοδοι προσπαθούν να εκµεταλλευθούν την τοπικότητα αναφοράς
των προγραµµάτων, προκειµένου να προβλέψουν την ενότητα µε τη µικρότερη
πιθανότητα αναφοράς. Από αυτήν την άποψη, η µέθοδος LRU είναι η πιο
αποτελεσµατική. Η υλοποίησή της, όµως, είναι πιο πολύπλοκη από ό,τι η FIFO,
επειδή πρέπει να κρατά και να επεξεργάζεται στοιχεία για το χρόνο στον οποίο γίνεται
προσπέλαση σε κάθε ενότητα της λανθάνουσας µνήµης.

Πολυεπίπεδη οργάνωση λανθάνουσας µνήµης
Με τη διαρκή πρόοδο στον τοµέα των ολοκληρωµένων κυκλωµάτων έχει γίνει δυνατή
η υλοποίηση ενος µέρους της λανθάνουσας µνήµης µέσα στο κύκλωµα του ίδιου του
επεξεργαστή. Αυτή η µνήµη είναι πάρα πολύ γρήγορη, επειδή η προσπέλαση γίνεται
στο εσωτερικό του ίδιου ολοκληρωµένου κυκλώµατος, του επεξεργαστή.

Αυτή η «εσωτερική» µνήµη, όµως, είναι σχετικά περιορισµένη σε µέγεθος· έτσι,
χρησιµοποιείται και άλλη, εξωτερική µνήµη, ως λανθάνουσα µνήµη, δηµιουργώντας
έτσι δύο επίπεδα λανθάνουσας µνήµης:

LL11
Το πρώτο επίπεδο λανθάνουσας µνήµης (Level 1 cache ή L1) είναι πάρα
πολύ ταχύ επειδή ανήκει στον επεξεργαστή και λειτουργεί µε την ίδια
ταχύτητα µε αυτόν.

LL22
Το δεύτερο επίπεδο λανθάνουσας µνήµης (Level 2 cache ή L2) έχει
συνήθως περισσότερο χώρο αποθήκευσης και σχετικά µεγαλύτερο χρόνο
προσπέλασης.

Το σύστηµα διαχείρισης της λανθάνουσας µνήµης προσπαθεί να επιτύχει τη µέγιστη
αξιοποίηση της µνήµης L1, ώστε να ελαχιστοποιείται ο χρόνος εκτέλεσης των
προγραµµάτων.

Στην περίπτωση αυτή, η προσπέλαση της µνήµης γίνεται σε τρία βήµατα:

- Αν η λέξη που προσπελάζεται βρίσκεται στη µνήµη L1, τότε χρησιµοποιείται
απευθείας από εκεί.

- Αν δε βρεθεί στη µνήµη L1, τότε ελέγχεται µήπως βρίσκεται στη µνήµη L2. Αν ναι,
χρησιµοποιείται και αντιγράφεται στη µνήµη L1.

- Αν δε βρεθεί ούτε στη µνήµη L2, τότε η λέξη προσπελάζεται στο χώρο της κύριας
µνήµης και αντιγράφεται συγχρόνως στη µνήµη L2.
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Η λανθάνουσα µνήµη είναι µια γρήγορη µνήµη που κρατά τα πιο πρόσφατα
χρησιµοποιηµένα περιεχόµενα της κύριας µνήµης. Όταν γίνεται µία αναφορά στη
µνήµη, καταβάλλεται προσπάθεια να εξυπηρετηθεί αυτή από τη λανθάνουσα µνήµη,
και αν αυτό δε γίνει, τότε οι αντίστοιχες λέξεις αντιγράφονται από τη λανθάνουσα
στην κύρια µνήµη. Το ποσοστό των αναφορών στη µνήµη που εξυπηρετούνται από
τη λανθάνουσα µνήµη ονοµάζεται ποσοστό επιτυχίας.

Αντικατάσταση µε Βάση το Χρόνο Παραµονής First-In First-Out - FIFO
Αντικατάσταση µε Βάση το Χρόνο Τελευταίας
Προσπέλασης Least Recently Used - LRU

Αποτυχία της Λανθάνουσας Μνήµης Cache Miss
Γραµµή Cacheline
∆εύτερο Επίπεδο Λανθάνουσας Μνήµης Level 2 Cache -  L2
∆ιεγγραφή Write Through
Επανεγγραφή Write Back
Λανθάνουσα Μνήµη Cache Memory
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Λόγος Επιτυχίας Hit Ratio
Πρώτο Επίπεδο Λανθάνουσας Μνήµης Level 1 Cache - L1

Ερωτήσεις
? Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της λανθάνουσας µνήµης;

? Με τι τύπους κυκλωµάτων συνήθως υλοποιείται η λανθάνουσα µνήµη;

? Πώς ονοµάζονται τα τµήµατα στα οποία χωρίζεται η λανθάνουσα µνήµη;

? Τι είναι ο λόγος επιτυχίας λ;

? Ποιοι είναι οι τρόποι εγγραφής στη λανθάνουσα µνήµη;

? Ποιες είναι οι µέθοδοι αντικατάστασης γραµµών στη λανθάνουσα µνήµη;

? Τι είναι τα επίπεδα λανθάνουσας µνήµης L1 και L2;
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♦ Η µνήµη του υπολογιστή συνήθως οργανώνεται σε οµάδες δυαδικών
ψηφίων, τις λέξεις.

♦ Οι διάφοροι τύποι µνήµης του υπολογιστή σχηµατίζουν µία ιεραρχία, στην
κορυφή της οποίας βρίσκονται οι καταχωρητές της ΚΜΕ και στη βάση της
οι αργές και φθηνές µνήµες.

♦ Η κύρια µνήµη ενός υπολογιστή µπορεί να καταρτιστεί από διάφορες
ψηφίδες, διασυνδέοντάς τις µε τον επεξεργαστή όπως υπαγορεύει ο
χάρτης διευθύνσεων.

♦ Με τη διαφύλλωση µνήµης αποθηκεύουµε γειτονικές διευθύνσεις µνήµης
σε διαφορετικές ψηφίδες µνήµης.

♦ Η λανθάνουσα µνήµη είναι µία γρήγορη µνήµη που κρατά τα πιο
πρόσφατα χρησιµοποιηµένα περιεχόµενα της κύριας µνήµης για να
επιταχύνει την εκτέλεση των προγραµµάτων.

� Παπακωσταντίνου Γ., Π. Τσανά

� Patterson D., Hennesy J., Com
Morgan Kaufmann, 2η έκδοση, 

� Hayes J., Computer Architectur
Βιβλιογραφία – Πηγές
111

κα, Γ. Φραγκάκη, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Συµµετρία, 1987.

puter Organization and Design: The Hardware/Software Interface,
1998.

e and Organization, McGraw-Hill, 1988.



Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 5

113

55
ΚΚεεφφάάλλααιιοο

ΠΠεερριιφφεερρεειιαακκέέςς  ΜΜοοννάάδδεεςς

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να περιγράψει τον τρόπο διασύνδεσης και λειτουργίας καθώς και τις
τεχνολογίες των βασικότερων περιφερειακών µονάδων που υποστηρίζουν τη λειτουργία του

υπολογιστή.

Όταν ολοκληρώσεις το κεφάλαιο αυτό:

♦ Θα περιγράφεις την λειτουργία, την οργάνωση και τις κατηγορίες διαδρόµων στους σύγχρονους
υπολογιστές.

♦ Θα εξηγείς τις σύγχρονες τεχνολογίες εκτύπωσης και τις διάφορες κατηγορίες εκτυπωτών που
χρησιµοποιούνται από τους υπολογιστές.

♦ Θα κατανοήσεις τις πιο αντιπροσωπευτικές τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις οθόνες των
υπολογιστών

♦ Θα περιγράφεις τον τρόπο λειτουργίας, τις κατηγορίες και τα χαρακτηριστικά των οπτικών και
µαγνητικών µέσων αποθήκευσης στους σύγχρονους υπολογιστές.

♦ Θα εξηγείς την λειτουργία και τις τεχνολογίες των πιο διαδεδοµένων συσκευών διασύνδεσης

Μ
αθ
ήµ

ατ
α

55..11  ∆ιάδροµοι Υπολογιστικών Συστηµάτων

55..22  Τεχνολογίες Εκτυπωτών

55..33  Τεχνολογία Απεικονιστικών Μονάδων

55..44  Μαγνητικά Μέσα Αποθήκευσης

55..55  Οπτικά Μέσα Αποθήκευσης

55..66  Συσκευές Τηλεπικοινωνιών & ∆ικτύωσης





Περιφερειακές Μονάδες Μάθηµα 5.1

115

ΜΜάάθθηηµµαα

55..11
∆ιάδροµοι Υπολογιστικών

Συστηµάτων

Σκοπός του µαθήµατος είναι να περιγράψει τις λειτουργία και τις κατηγορίες
διαδρόµων στους σύγχρονους υπολογιστές και ιδιαίτερα την οργάνωση των επιµέρους
διαδρόµων στους προσωπικούς υπολογιστές.

Σκοπός του
µαθήµατος

Όταν ολοκληρώσεις το µάθηµα αυτό, θα µπορείς:
♦ Να oρίζεις τι είναι διάδροµος, και ποια τα χαρακτηριστικά του
♦ Να διακρίνεις τις κατηγορίες διαδρόµων
♦ Να περιγράφεις την µορφή των διαδρόµων σε σύγχρονους υπολογιστές

Τι θα µάθεις;

Σε ένα υπολογιστικό σύστηµα τα επιµέρους υποσυστήµατα πρέπει να διασυνδέονται
µεταξύ τους για να ανταλλάσσουν δεδοµένα. Για παράδειγµα, η κεντρική µνήµη
επικοινωνεί µε τον επεξεργαστή, όπως και οι περιφερειακές µονάδες. Αυτό γίνεται µε
την ύπαρξη του διαδρόµου (bus), δηλαδή ενός συνόλου παράλληλων καλωδίων στα
οποία συνδέονται oι επιµέρους  µονάδες. Το κύριο πλεονέκτηµα του διαδρόµου είναι η

ευκολία µε την οποία µπορούµε να τον επεκτείνουµε προσθέτοντας επιπλέον
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περιφερειακές µονάδες. Απλά συνδέουµε την αντίστοιχη µονάδα σε µια κενή θέση, η
οποία πρέπει να ακολουθεί το συγκεκριµένο πρωτόκολλο επικοινωνίας.

Με τον όρο πρωτόκολλο επικοινωνίας διαδρόµου (bus communication
protocol) αναφερόµαστε στο σύνολο των κανόνων που καθορίζουν τον
τρόπο µε τον οποίο γίνεται η ανταλλαγή σηµάτων και δεδοµένων µεταξύ
δυο περιφερειακών µονάδων που είναι διασυνδεδεµένες µέσω του
διαδρόµου αυτού.

Ο διάδροµος αποτελείται από τις γραµµές ελέγχου (control) και τις γραµµές δεδοµένων
(data).

� Οι γραµµές ελέγχου χρησιµοποιούνται για τη µετάδοση των σηµάτων ελέγχου, τα
οποία καθορίζουν ποια µονάδα αποστέλλει δεδοµένα, ποια µονάδα έχει τον
έλεγχο των γραµµών δεδοµένων, τι είδους δεδοµένα µεταδίδονται κλπ.

� Οι γραµµές δεδοµένων του διαδρόµου µεταφέρουν δυαδικές πληροφορίες από τη
συσκευή-αποστολέα στη συσκευή-παραλήπτη. Οι δυαδικές πληροφορίες µπορεί
να είναι εντολές προγράµµατος, διευθύνσεις µνήµης ή ψηφιακά δεδοµένα όπως
για παράδειγµα περιεχόµενα του δίσκου.

Αν ο δίσκος θέλει να γράψει κάποια δεδοµένα στη µνήµη, οι γραµµές
δεδοµένων θα περιέχουν στην αρχή τη διεύθυνση της µνήµης στην οποία
θα γίνει η εγγραφή και κατόπιν τα δεδοµένα του δίσκου. Στην αρχή οι
γραµµές ελέγχου θα περιέχουν το σήµα ελέγχου που καθορίζει ότι στο
διάδροµο δεδοµένων περιέχεται διεύθυνση και στη συνέχεια ένα άλλο
σήµα ελέγχου που θα δηλώνει ότι πλέον περιέχονται δεδοµένα. Σε
µερικές περιπτώσεις χρησιµοποιείται ένα «διευρυµένο» είδος διαδρόµου,
όπου οι γραµµές διευθύνσεων είναι ξεχωριστές από τις γραµµές
δεδοµένων. Στις περισσότερες όµως περιπτώσεις δεδοµένα και
διευθύνσεις µεταφέρονται από το ίδιο σύνολο γραµµών µε τα κατάλληλα
σήµατα ελέγχου να διαφοροποιούν την κάθε µετάδοση.

Τα κύρια χαρακτηριστικά ενός διαδρόµου είναι η ταχύτητα ή συχνότητα µετάδοσης των
bits (bus clock, bandwith), το εύρος του (bus width) και ο χρόνος αδράνειας (bus
latency).

� Ταχύτητα διαδρόµου ονοµάζεται η ποσότητα των δυαδικών δεδοµένων που
µεταδίδονται σε µία µονάδα χρόνου. Η ταχύτητα µετριέται σε bits ανά
δευτερόλεπτο. Ειδικά για διαδρόµους που η µετάδοση γίνεται σε
προκαθορισµένους παλµούς ενός ρολογιού, αντί του όρου ταχύτητα συχνά
χρησιµοποιούµε τον όρο συχνότητα του διαδρόµου, η οποία µετριέται σε Hz. Έτσι
ένας διάδροµος µε ρολόι 33 MHz σηµαίνει ότι µπορεί να µεταδίδει σε κάθε
γραµµή του 33 εκατοµµύρια bits το δευτερόλεπτο.

� Χρόνος αδράνειας ονοµάζεται ο χρόνος που χρειάζεται για τη µετάδοση του
πρώτου τµήµατος δεδοµένων από το ένα σηµείο του διαδρόµου στο άλλο, από
το δίσκο στη κεντρική µνήµη, από την κεντρική µνήµη στη λανθάνουσα µνήµη
κλπ. Ο χρόνος αδράνειας εξαρτάται από το µήκος του διαδρόµου µεταξύ των δύο
σηµείων. Όσο µεγαλύτερο είναι το µήκος, και όσο περισσότερες µονάδες
παρεµβάλλονται στο διάδροµο, τόσο µεγαλύτερος είναι ο χρόνος αυτός.

� Εύρος διαδρόµου ονοµάζεται το πλήθος των παράλληλων γραµµών που
αποτελούν το διάδροµο. Το εύρος αντιπροσωπεύει τον αριθµό των bits που
µεταδίδονται ταυτόχρονα και κυµαίνεται από 8 έως 64 ή και πολλές φορές 128
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bits. Πάντα λόγω του µεγέθους των δεδοµένων, το εύρος είναι πολλαπλάσιο του
µήκους λέξης ενός υπολογιστή. Το εύρος του διαδρόµου επί την ταχύτητα του
µας δίνουν το µέγιστο αριθµό των bytes που µεταδίδονται από όλα τα κανάλια
του διαδρόµου, παράλληλα, και ονοµάζεται διαµεταγωγή (throughput). Η τιµή
αυτή είναι η µέγιστη δυνατή, καθώς στην πράξη ο όγκος των πληροφοριών που
µεταδίδονται  στη µονάδα του χρόνου είναι µικρότερος

Οι διάδροµοι ταξινοµούνται σε τρεις κατηγορίες: τους διαδρόµους µνήµης-επεξεργαστή
(memory-CPU bus), τους διαδρόµους εισόδου-εξόδου (input-output bus) και τους
επίπεδους διαδρόµους (flat bus).

Οι διάδροµοι µνήµης-επεξεργαστή έχουν µικρό µήκος, πολύ µεγάλες ταχύτητες
µετάδοσης δεδοµένων και ο χρονισµός τους εξαρτάται από την ταχύτητα ανάκτησης
δεδοµένων από τη
µνήµη.

Οι διάδροµοι
εισόδου-εξόδου,
διασύνδεουν περιφερειακές µονάδες
διαφορετικού τύπου και ποικίλων ταχυτήτων
µετάδοσης δεδοµένων. Σε αντίθεση µε τους
διαδρόµους µνήµης-επεξεργαστή, έχουν µεγάλο
µήκος, και µικρή συνήθως ταχύτητα µετάδοσης
δεδοµένων καθώς χρησιµοποιούνται από αργές
περιφερειακές συσκευές. Οι διάδροµοι εισόδου-
εξόδου δε συνδέονται κατευθείαν µε την µνήµη ή
τον επεξεργαστή. Επικοινωνούν µε αυτά µέσω
ξεχωριστού διάδροµου κατηγορίας µνήµης-επεξεργαστή µέσω ειδικού
προσαρµοστικού κυκλώµατος το οποίο ρυθµίζει την επικοινωνία µεταξύ
µονάδων µε διαφορετική συχνότητα λειτουργίας.

Τέλος, οι επίπεδοι διάδροµοι, διασυνδέουν όλων των ειδών τις συσκευές στο ίδιο
φυσικό κανάλι. Έτσι επεξεργαστής, µνήµη, υποσύστηµα γραφικών, δίσκοι και άλλες

περιφερειακές συσκευές
είναι συνδεδεµένες στο
ίδιο σύνολο γραµµών
και επικοινωνούν. Λόγω
του διαφορετικού είδους
των συσκευών που
συνδέονται πάνω στο ίδιο
φυσικό κανάλι, οι
διάδροµοι της κατηγορίας
αυτής έχουν περιορισµένο
εύρος και ταχύτητες µετάδοσης. Συνήθως υπάρχουν ειδικά προσαρµοστικά
κυκλώµατα µε σκοπό να προσαρµόζουν αργές περιφερειακές συσκευές καθώς και
γρήγορες µονάδες όπως οι µνήµες ή ο επεξεργαστής.
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Τα περισσότερα
υπολογιστικά συστήµατα,
κυρίως οι
υπερυπολογιστές,
χρησιµοποιούν
συνδυασµό και των τριών
κατηγοριών διαδρόµων:

Υπάρχει ένας  διάδροµος µνήµης-επεξεργαστή που  διασυνδέεται µε έναν ή
περισσότερους διάδροµους εισόδου-εξόδου µέσω ειδικών προσαρµοστών. Η διάταξη
αυτή προσφέρει το πλεονέκτηµα της γρήγορης επικοινωνίας επεξεργαστή και
κεντρικής µνήµης, καθώς και επικοινωνία σταθερού ρυθµού για τις περιφερειακές
µονάδες.

∆ιακοπές
Oι διακοπές (interrupts) είναι τα σήµατα που παράγονται όταν χρειάζεται να
πραγµατοποιηθεί κάποια διαδικασία εισόδου/εξόδου και απαιτείται η χρησιµοποίηση
της κεντρικής µονάδας επεξεργασίας. Οι διακοπές χωρίζονται σε διακοπές υλικού
(hardware interrupts) και διακοπές λογισµικού (software interrupts), ανάλογα µε την
προέλευσή τους.

∆ιακοπές υλικού συµβαίνουν κάθε φορά που πιέζεται ένα πλήκτρο ή
µετακινείται το ποντίκι. ∆ιακοπές λογισµικού παράγονται από ένα
πρόγραµµα, όταν για παράδειγµα απαιτείται ανάγνωση ή εγγραφή στο
δίσκο.

Ένας εσωτερικός χρονιστής διακόπτει την κεντρική µονάδα επεξεργασίας αρκετές
φορές το δευτερόλεπτο, για να µοιράζει τον έλεγχο σε διαφορετικά προγράµµατα σε
συστήµατα πολυεπεξεργασίας, για να κρατά την ώρα κ.ά. Όταν συµβαίνει µια
διακοπή, ο έλεγχος µεταφέρεται στο λειτουργικό σύστηµα, το οποίο και αναλαµβάνει
να εξυπηρετήσει την αίτηση της διακοπής, εκτελώντας διάφορες λειτουργίες. H αίτηση
διακοπής περιγράφεται µε το διάνυσµα διακοπής (interrupt vector). Αυτό είναι η
διεύθυνση του προγράµµατος που θα εκτελεστεί για να εξυπηρετηθεί η αίτηση της
διακοπής. Αν κάποιο πρόγραµµα χρειάζεται να διαβάσει από το πληκτρολόγιο,
αποστέλλεται το αντίστοιχο διάνυσµα διακοπής µε διεύθυνση το «πρόγραµµα» του
λειτουργικού συστήµατος που διαβάζει από το πληκτρολόγιο. Ο επεξεργαστής στη
συνέχεια εκτελεί αυτό το «πρόγραµµα», που ονοµάζεται ρουτίνα εξυπηρέτησης
διακοπής (interrupt service routine) και στο τέλος αποθηκεύει σε προκαθορισµένους
καταχωρητές τα αποτελέσµατα, ώστε το πρόγραµµα να τα χρησιµοποιήσει.

Οι διακοπές έχουν προτεραιότητες, ώστε συσκευές ή προγράµµατα που έχουν
υψηλότερη προτεραιότητα να εξυπηρετούνται κατά προτίµηση, διακόπτοντας (σε
ορισµένα συστήµατα ακόµα και στην µέση) την εξυπηρέτηση άλλων συσκευών. Για το
σκοπό αυτό υπάρχουν διάφορα συστήµατα που καθορίζουν τις προτεραιότητες των
συσκευών στο διάδροµο περιφερειακών µονάδων.

Σύµφωνα µε το µοντέλο του διαδρόµου και των διακοπών που είδαµε, η
µεταφορά δεδοµένων από το δίσκο στην κεντρική µνήµη, γίνεται ως εξής:

� Πραγµατοποιείται µια αίτηση διακοπής για ανάγνωση από το δίσκο

� Ο επεξεργαστής σταµατά να εκτελεί ό,τι έκανε µέχρι εκείνη τη στιγµή

� Για όσο διάστηµα γίνεται ανάγνωση από το δίσκο και µετακίνηση στη
µνήµη, ο επεξεργαστής εκτελεί τη ρουτίνα µετακίνησης δεδοµένων.
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Μονάδα Απευθείας Προσπέλασης Μνήµης (DMA)
Από το παράδειγµα στο τέλος της προηγούµενης ενότητας βλέπουµε ότι σηµαντικό
µέρος της ισχύος της µονάδας επεξεργασίας καταναλώνεται για την µετακίνηση
µεγάλων όγκων δεδοµένων από και προς το δίσκο.  Η λύση είναι η ύπαρξη ενός
ξεχωριστού επεξεργαστή, ο οποίος εξυπηρετεί κάθε αίτηση ανάγνωσης ή εγγραφής
από και προς το δίσκο αντίστοιχα. Αυτός αναλαµβάνει τον έλεγχο του διαδρόµου και
εποµένως των µετακινήσεων, απελευθερώνοντας τον επεξεργαστή, ο οποίος µπορεί
να κάνει άλλους υπολογισµούς, οι οποίοι δε χρειάζονται τον έλεγχο του διαδρόµου. Ο
«επεξεργαστής» αυτός ονοµάζεται  µονάδα απευθείας προσπέλασης µνήµης (direct
memory access unit) και  αποτελεί ένα ξεχωριστό κύκλωµα, διασυνδεδεµένο στο
διάδροµο, που µεταφέρει δεδοµένα από τις περιφερειακές µονάδες στην κεντρική
µνήµη χωρίς τη διαµεσολάβηση του κεντρικού επεξεργαστή.

Στους προσωπικούς υπολογιστές υπάρχουν οκτώ διαφορετικά κανάλια χρήσης της
µονάδας απευθείας προσπέλασης µνήµης. Το κάθε κανάλι αντιπροσωπεύει
διαφορετικά χαρακτηριστικά µεταφοράς δεδοµένων και χρησιµοποιείται από την
κατάλληλη συσκευή. Για παράδειγµα, το υποσύστηµα ήχου χρησιµοποιεί το κανάλι 1
που µεταφέρει δεδοµένα ανά  8 bits, ενώ ο δίσκος χρησιµοποιεί κανάλι εύρους 16 bit.
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O διάδροµος αποτελεί το µέσο διασύνδεσης µεταξύ των επιµέρους συστηµάτων
που αποτελούν τον υπολογιστή. Τα χαρακτηριστικά του είναι η ταχύτητα λειτουργίας
του, το πλήθος των bits που µεταδίδονται ταυτόχρονα (εύρος) και ο χρόνος
αδράνειας κατά τη µετάδοση. Oι κυριότερες κατηγορίες διαδρόµων είναι οι επίπεδοι
διάδροµοι, οι διάδροµοι µνήµης-επεξεργαστή και οι διάδροµοι εισόδου-εξόδου.

Οι διακοπές αποτελούν τον τρόπο ελέγχου του διαδρόµου από κάποια συσκευή.
Γίνεται αίτηση διακοπής, εξυπηρετείται η αίτηση από τον επεξεργαστή, και στη
συνέχεια η συσκευή που ζήτησε τη διακοπή, επικοινωνεί µε τον επεξεργαστή µέσω
ενός συγκεκριµένου προγράµµατος, της ρουτίνας εξυπηρέτησης διακοπής.

Η µονάδα απευθείας προσπέλασης µνήµης αναλαµβάνει την απευθείας επικοινωνία
της κεντρικής µνήµης µε κάποια περιφερειακή συσκευή, ώστε να απελευθερωθεί ο
επεξεργαστής, ο οποίος µπορεί να εκτελεί άλλα προγράµµατα.

Γραµµές ∆εδοµένων Data
Γραµµές Ελέγχου Control
∆ιάδροµος Bus
∆ιάδροµος Εισόδου-Εξόδου Input-Output Bus
∆ιάδροµος Μνήµης-Επεξεργαστή Memory-Cpu Bus
∆ιακοπή Interrupt
∆ιακοπή Λογισµικού Software Interrupt
∆ιακοπή Υλικού Hardware Interrupt
∆ιάνυσµα ∆ιακοπής Interrupt Vector

Γλ
ω
σσ

άρ
ιο

όρ
ω
ν

Επίπεδος ∆ιάδροµος Flat Bus
Εύρος ∆ιαδρόµου Bus Bandwidth
∆ιαµεταγωγή Throughput
Μονάδα Απευθείας Προσπέλασης Μνήµης DMA
Πρωτόκολλο Επικοινωνίας ∆ιαδρόµου Bus Communication Protocol
Ρουτίνα Εξυπηρέτησης ∆ιακοπής Interrupt Service Routine
Ταχύτητα ∆ιαδρόµου Bus Clock
Χρόνος Αδράνειας Latency

Ερωτήσεις
? Τι είναι διάδροµος;

? Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός διαδρόµου;

? Ποιές είναι οι κατηγορίες διαδρόµων;

? Τι είναι DMA;
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ΜΜάάθθηηµµαα

55..22 Τεχνολογίες Εκτυπωτών

Σκοπός του µαθήµατος είναι να περιγράψει τις σύγχρονες τεχνολογίες εκτύπωσης και
τις διάφορες κατηγορίες εκτυπωτών που χρησιµοποιούνται από τους υπολογιστές.

Σκοπός του
µαθήµατος

Όταν ολοκληρώσεις το µάθηµα αυτό, θα µπορείς:
♦ Να απαριθµείς τις κατηγορίες των εκτυπωτών
♦ Να περιγράφεις τη λειτουργία του κρουστικού εκτυπωτή
♦ Να περιγράφεις τη λειτουργία του εκτυπωτή ψεκασµού µελάνης
♦ Να περιγράφεις τη λειτουργία του εκτυπωτή laser
♦ Να εξηγείς πώς λειτουργούν οι σχεδιογράφοι

Τι θα µάθεις;

Ο εκτυπωτής (printer) είναι το µέσο στο οποίο αποτυπώνονται σε χαρτί τα δεδοµένα
που είναι αποθηκευµένα στον υπολογιστή. Ο εκτυπωτής τυπώνει κείµενα
µορφοποιηµένα από επεξεργαστές κειµένου, εικόνες και σχέδια από ειδικά
προγράµµατα επεξεργασίας εικόνων, αριθµητικά δεδοµένα από λογιστικά φύλλα,
αποδείξεις και τιµολόγια σε εφαρµογές επιχειρήσεων και ό,τι άλλο µπορεί να
αναπαρασταθεί σε χαρτί.

Η εξέλιξη στην τεχνολογία εκτύπωσης είναι πολύ µεγάλη, ιδιαίτερα την τελευταία
δεκαετία. Πριν από µερικά χρόνια για τους χρήστες προσωπικών υπολογιστών ήταν
σχεδόν αδύνατη η εκτύπωση γραφικών και σύνθετων µορφών κειµένου µε εικόνες.
Όµως, οι εξελίξεις στις µηχανές εκτύπωσης που βασίζονται στην τεχνολογία των laser,
έχουν κάνει δυνατή την αναπαραγωγή και των πιο δύσκολων εκτυπώσεων. Σήµερα οι
εκτυπωτές κοινής χρήσης προσεγγίζουν σε ποιότητα επαγγελµατικές
φωτοστοιχειοθετικές µηχανές.

Οι εκτυπωτές διαχωρίζονται σε τρεις κατηγορίες ανάλογα µε την τεχνολογία
εκτύπωσης που χρησιµοποιούν:

� Κρουστικοί εκτυπωτές (Ιmpact printers)

� Εκτυπωτές ψεκασµού (Inkjet printers)

� Εκτυπωτές laser (Laser printers).

Ένας άλλος διαχωρισµός των εκτυπωτών γίνεται ως προς τον τρόπο εκτύπωσης, σε
εκτυπωτές γραµµής και εκτυπωτές σελίδας.

� Οι εκτυπωτές σελίδας (page printers) ολοκληρώνουν το σχηµατισµό της σελίδας
στην µνήµη τους πριν προχωρήσουν στην εκτύπωση και κατόπιν την
εκτυπώνουν.

� Οι εκτυπωτές γραµµής (line printers) εκτυπώνουν τη σελίδα γραµµή-γραµµή.
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Τα βασικότερα χαρακτηριστικά των εκτυπωτών είναι τα εξής:

Ταχύτητα εκτύπωσης: Ανάλογα µε την τεχνολογία εκτύπωσης έχουµε και
διαφορετικές µονάδες µέτρησης. Στους εκτυπωτές γραµµής, η ταχύτητα εκφράζεται σε
χαρακτήρες ανά δευτερόλεπτο (characters per second - cps) ενώ στους εκτυπωτές
σελίδας, σε σελίδες ανά λεπτό (pages per minute - ppm).

Aνάλυση εκτύπωσης: H ελάχιστη µονάδα εκτύπωσης (µε άλλα λόγια, το πιο µικρό
ίχνος) που µπορεί να τυπωθεί στο χαρτί και ονοµάζεται κουκίδα (dot). Η ανάλυση
εκτύπωσης ορίζεται ώς το πλήθος των διαφορετικών κουκίδων που µπορούν να
εκτυπωθούν ανά ίντσα1 (dots per inch - dpi).

Η ποιότητα της τελικής εκτύπωσης ενός εκτυπωτή εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από
την ανάλυση εκτύπωσης που αναφέρει ο κατασκευαστής του, όχι όµως αποκλειστικά
από αυτήν. Στην πράξη η τεχνολογία που χρησιµοποιείται για την εκτύπωση καθορίζει
και την ποιότητα, όπως θα δούµε στη συνέχεια. Το πλήθος των κουκίδων ανά ίντσα
είναι σηµαντικό, όµως παίζουν ρόλο και άλλα χαρακτηριστικά, όπως το µέγεθος και το
σχήµα της κουκίδας, η ακρίβεια στοίχισης των κουκίδων που ανήκουν στην ίδια
ευθεία, το χαρτί εκτύπωσης και άλλα. Έτσι η επιλογή ενός ποιοτικού εκτυπωτή,
εξαρτάται από πολλούς άλλους παράγοντες εκτός της τιµής της ανάλυσης εκτύπωσης.

Κρουστικοί Εκτυπωτές
Οι κρουστικοί εκτυπωτές αποτελούν την πιο παλιά κατηγορία εκτυπωτών. Η
τεχνολογία εκτύπωσης τους βασίζεται στην ύπαρξη µιας κινούµενης κεφαλής, η οποία
περιέχει ακίδες ή χαρακτήρες που κτυπάνε µία µελανοταινία προς το χαρτί. Έτσι σε
κάθε κτύπηµα αποτυπώνεται στο χαρτί ένας συγκεκριµένος χαρακτήρας ή ένα ίχνος
µελανιού. Λειτουργούν µε πανοµοιότυπο τρόπο όπως οι παλαιές γραφοµηχανές,
όµως εδώ τα ηλεκτρονικά κυκλώµατα και οι µηχανισµοί του εκτυπωτή καθορίζουν την
µετακίνηση του χαρτιού. Η ταχύτητα εκτύπωσης στους κρουστικούς εκτυπωτές
µετριέται και σε γραµµές ανά δευτερόλεπτο (lines per second – lps).

Η πρώτη µορφή κρουστικού εκτυπωτή, ήταν ο εκτυπωτής µαργαρίτας (daisy wheel).
Αυτός, όπως και οι γραφοµηχανές, περιείχε έναν τροχό, στον οποίο υπήρχαν σε
διάταξη µαργαρίτας οι χαρακτήρες µιας γραµµατοσειράς. Αν ο χρήστης ήθελε να
αλλάξει γραµµατοσειρά, σταµατούσε την εκτύπωση, άλλαζε µαργαρίτα χαρακτήρων,
και συνέχιζε. Είναι φανερό ότι οι εκτυπωτές αυτοί δεν µπορούσαν να απεικονίσουν
γραφικά ή να τυπώσουν σε οποιοδήποτε σηµείο του χαρτιού.

Σύντοµα η τεχνολογία µαργαρίτας στους κρουστικούς εκτυπωτές ξεπεράστηκε και
κυριάρχησε το µοντέλο των εκτυπωτών πίνακα ακίδων (dot matrix). Εδώ υπάρχει µια
κινούµενη κεφαλή που περιέχει µικροσκοπικές µεταλλικές ακίδες, πολύ κοντά τη µία
στην άλλη, διατεταγµένες σε µια ή δυο σειρές. Ανάµεσα στις ακίδες και το χαρτί
υπάρχει η µελανοταινία. Το κτύπηµα των ακίδων πάνω στη µελανοταινία, αφήνει το
ίχνος τους στο χαρτί. Έτσι οι χαρακτήρες αποτυπώνονται µε το συνδυασµό
διαδοχικών κτυπηµάτων σε προκαθορισµένες θέσεις, που αντιστοιχούν στον κάθε
χαρακτήρα. Όσο πιο πολλά κτυπήµατα χρησιµοποιούνται για την απεικόνιση ενός
χαρακτήρα τόσο πιο ποιοτική εκτύπωση παράγεται στο χαρτί. Θεωρητικά η ποιότητα
της εκτύπωσης δεν εξαρτάται τόσο από το πλήθος των ακίδων της κεφαλής, όσο από
το πόσες ακίδες χρησιµοποιούνται ταυτόχρονα για την εκτύπωση του ίδιου
χαρακτήρα.

                                                     
1 Ίντσα: αγγλοσαξονική µονάδα µήκους ίση µε 2,54 εκ.

✿
Εκτυπωτές
µαργαρίτας

Εκτυπωτές
πίνακα
 ακίδων
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Μπορούµε να πετύχουµε το ίδιο ποιοτικό αποτέλεσµα µε κεφαλές των 24
και 9 ακίδων, όµως στη δεύτερη περίπτωση χρειάζονται πολλά
περάσµατα για κάθε χαρακτήρα, προκαλώντας έτσι καθυστέρηση στην
εκτύπωση.

Στην περίπτωση των 9 ακίδων, επειδή η πυκνότητα των ακίδων είναι
µικρότερη, η κεφαλή µετατοπίζεται ελάχιστα σε κάθε πέρασµα, ώστε να
καλύπτει τα κενά της εκτύπωσης. Στην πράξη η διαδικασία αυτή είναι
αρκετά σύνθετη: απαιτεί το συγχρονισµό της κεφαλής µε το µηχανισµό
τροφοδοσίας χαρτιού ώστε να γίνει µε ακρίβεια η µικρή µετατόπιση του
χαρτιού που χρειάζεται για το επόµενο πέρασµα.

Στον ίδιο λόγο οφείλονται και τα προβλήµατα που εµφανίζουν οι εκτυπωτές ακίδων
στην εκτύπωση γραµµικών σχεδίων. Οι οριζόντιες γραµµές τυπώνονται αρκετά
εύκολα και µε ακρίβεια, αφού γίνεται µόνο οριζόντια µετακίνηση των ακίδων
εκτύπωσης κατά µήκος του χαρτιού. Στις κατακόρυφες και πολύ περισσότερο στις
διαγώνιες γραµµές όµως τα πράγµατα δεν είναι το ίδιο εύκολα. Απαιτούνται αργές
µετακινήσεις της κεφαλής για να αποφεύγονται τα κενά και οι ασυνέχειες. Σε
εκτυπώσεις τέτοιου είδους υπερτερούν οι εκτυπωτές µε πολλές ακίδες διατεταγµένες
σε δύο ή τρεις στήλες. Αυτοί µε λιγότερα περάσµατα µπορούν να επιτύχουν µερική
επικάλυψη των κουκίδων και εποµένως την εικόνα συνεχούς κατακόρυφης γραµµής.

Εκτυπωτές ψεκασµού µελάνης
Οι εκτυπωτές ψεκασµού µελάνης αποτελούν το ενδιάµεσο στάδιο µεταξύ των
κρουστικών εκτυπωτών και των εκτυπωτών laser. Συνδυάζουν τη χαµηλή τιµή των
κρουστικών εκτυπωτών µε την ταχύτητα και την ποιότητα εκτύπωσης των
ακριβότερων εκτυπωτών laser.

Όπως και οι κρουστικοί εκτυπωτές, οι εκτυπωτές ψεκασµού µελάνης
περιέχουν µία κεφαλή εκτύπωσης που κινείται οριζόντια πάνω στο χαρτί
σχηµατίζοντας την εκτύπωση γραµµή-γραµµή. Η κεφαλή αυτή όµως δεν
αποτελείται από ακίδες αλλά από µικροσκοπικές τρύπες, τα ακροφύσια,
που εκτοξεύουν απειροελάχιστες ποσότητες µελάνης στο χαρτί,
δηµιουργώντας κουκίδες.

Η κεφαλή περιέχει ένα σύνολο θαλάµων µελάνης που καταλήγουν στα
ακροφύσια. Το µελάνι θερµαίνεται σε κάθε θάλαµο, µέσω µιας
αντίστασης. Η αυξηµένη θερµότητα, δηµιουργεί σε ελάχιστο χρόνο µία φυσαλίδα
αερίου, η οποία σπρώχνει µία µικρή ποσότητα µελάνης προς τα έξω, µέσω του
ακροφυσίου. Μερικές κεφαλές δεν έχουν θερµαντική αντίσταση, αλλά κρύσταλλο
χαλαζία, ο οποίος ταλαντώνεται µε την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος ασκώντας πίεση
στο θάλαµο µε αποτέλεσµα την εκτόξευση της µελάνης.

Το µεγαλύτερο µειονέκτηµα των εκτυπωτών ψεκασµού είναι η ακρίβεια του σχήµατος
της κουκίδας εκτύπωσης. Επειδή γίνεται έκχυση υγρής µελάνης απευθείας πάνω στο
χαρτί, όταν χρησιµοποιούνται απορροφητικά χαρτιά γίνεται διάχυση της κουκίδας, µε
αποτέλεσµα η ευκρίνεια της εκτύπωσης να µειώνεται. Συνήθως για ποιοτικές
εκτυπώσεις χρησιµοποιούνται ειδικού τύπου χαρτιά, στα οποία η µελάνη στεγνώνει
στην επιφάνεια χωρίς να διαχέεται. Από την άλλη πλευρά, λόγω της ύπαρξης
θαλάµων µελάνης σε υγρή µορφή, είναι δυνατή η δηµιουργία πολύ ποιοτικών
έγχρωµων εκτυπώσεων µε εύκολη ανάµειξη των µελανιών βασικών χρωµάτων. Στις
µέρες µας που το κόστος των µονόχρωµων εκτυπωτών laser έχει πέσει κατακόρυφα,
πλησιάζοντας το κόστος των εκτυπωτών ψεκασµού, η τεχνολογία έκχυσης µελάνης

Ένα χτύπηµα
της κεφαλής

Η ακίδα χτυπά το χαρτί
Η ακίδα δε χτυπά το χαρτί
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χρησιµοποιείται κυρίως για έγχρωµες εκτυπώσεις, µε ποιότητα κατάλληλη ακόµα και
για φωτογραφίες.

Εκτυπωτές laser
H xρήση της τεχνολογίας laser έχει επιφέρει κατακόρυφη βελτίωση στους εκτυπωτές
των υπολογιστών. Οι εκτυπωτές laser ανήκουν στην κατηγορία των εκτυπωτών
σελίδας. ∆εν κάνουν σάρωση της σελίδας γραµµή προς γραµµή· ο υπολογιστής
στέλνει τα δεδοµένα για κάθε σελίδα, που αποθηκεύονται στη µνήµη του εκτυπωτή.
Εκεί σχηµατίζεται η τελική εικόνα της σελίδας, κουκίδα προς κουκίδα, και κατόπιν
αρχίζει η διαδικασία της εκτύπωσής της.

Οι σύγχρονοι εκτυπωτές laser έχουν ονοµαστικές ταχύτητες που πλησιάζουν τις 16
και 20 σελίδες το λεπτό σε αναλύσεις των 600 ή και 1200 dpi. Η ονοµαστική ταχύτητα
εκτύπωσης αφορά την παραγωγή πολλαπλών αντιγράφων της ίδιας σελίδας. Στις
συνήθεις εκτυπωτικές εργασίες, χρειάζεται ένας αρχικός χρόνος προετοιµασίας της
κάθε σελίδας στη µνήµη, εποµένως η πραγµατική ταχύτητα εκτύπωσης είναι
µικρότερη της ονοµαστικής ταχύτητας που αναφέρει κάθε κατασκευαστής.

Ο µηχανισµός εκτύπωσης είναι παρόµοιος µε αυτόν των φωτοαντιγραφικών
µηχανηµάτων. Περιέχει ένα φωτοευαίσθητο κύλινδρο (τύµπανο, drum), πάνω στον
οποίο σχηµατίζεται η εικόνα της σελίδας, µε τη βοήθεια µιας ακτίνας laser. Aναλυτικά,
η διαδικασία εκτύπωσης περιλαµβάνει τα εξής στάδια:

Αρχικά, σχηµατίζεται η ακριβής εικόνα της σελίδας στη µνήµη του εκτυπωτή.

� Με βάση τη µορφή της σελίδας στη µνήµη, µια ακτίνα laser (µονοχρωµατική
δέσµη φωτός, µεγάλης ισχύος)
πέφτει πάνω στο τύµπανο. Αυτό
επειδή είναι φωτοευαίσθητο έχει
την δυνατότητα αποφορτίσεως σε
όποια σηµεία πέσει φωτεινή
ακτινοβολία και έτσι φορτίζεται µε
θετικό στατικό ηλεκτρισµό
δηµιουργώντας το αρνητικό της
σελίδας επάνω στην επιφάνειά του.

� Στη συνέχεια το τύµπανο
περιστρέφεται γύρω από ένα ειδικό
δοχείο µε γραφίτη που ονοµάζεται
toner. Ο γραφίτης, που είναι σε
µορφή σκόνης, προσκολλάται στις
φορτισµένες επιφάνειες του
τυµπάνου, µε αποτέλεσµα να
δηµιουργηθεί στη επιφάνεια του η
εικόνα της σελίδας µε γραφίτη.

� Ο µηχανισµός τροφοδοσίας
χαρτιού προωθεί ένα λευκό χαρτί,
το οποίο έρχεται σε άµεση επαφή

µε το τύµπανο, µε αποτέλεσµα ο γραφίτης να µείνει πάνω στο χαρτί.

� Τέλος, το χαρτί µε τη σχηµατισµένη σελίδα, περνά από το πιεστήριο, µια
συστοιχία κυλίνδρων που πιέζουν και ξεραίνουν το γραφίτη σε υψηλή
θερµοκρασία ώστε να σταθεροποιηθεί στο χαρτί.

φακός
ανακλάσεως

τόνερ

laser

κύλινδρος
αποξήρανσης του

γραφίτη

1. το laser εκφορτίζει το
τύµπανο µε µάσκα το προς
εκτύπωση κείµενο

2. το τόνερ καλύπτει µε
γραφίτη το φορτισµένο
τύµπανο

3. το χαρτί διαπερνά το
τύµπανο και εκτυπώνεται

4. το χαρτί θερµαίνεται και
αποξηραίνεται ο γραφίτης

τύµπανο
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� Η επιφάνεια του τύµπανου εκφορτίζεται, καθαρίζεται από το γραφίτη, και
συνεχίζεται η εκτύπωση των επόµενων αντιγράφων.

Ο υπολογιστής στέλνει στους εκτυπωτές laser την περιγραφή κάθε σελίδας, µαζί µε
οδηγίες για τον τρόπο εκτύπωσής της. Τα δεδοµένα αυτά περιγράφονται µε τη
βοήθεια µιας ειδικής γλώσσας για την περιγραφή σελίδων. Οι κυριώτερες γλώσσες
είναι η PCL (Printer Control Language) και η γλώσσα Postscript.

Σχεδιογράφοι (Plotters)
Oι σχεδιογράφοι (plotters), είναι ειδικές εκτυπωτικές µηχανές για γραµµικά σχέδια
µεγάλων διαστάσεων, όπως είναι τα αρχιτεκτονικά, τα µηχανολογικά, τα
ηλεκτρολογικά σχέδια κ.ά. Αρκετοί σχεδιογράφοι παράγουν αντίγραφα µεγέθους µέχρι
και 40×48 ίντσες (περίπου 102×123 εκ.), πολύ µεγαλύτερα από τα συνήθη
τυποποιηµένα µεγέθη A3 και A4 που παράγουν οι εκτυπωτές γραφείου. Οι
σχεδιογράφοι ταξινοµούνται µε βάση τον τρόπο δηµιουργίας του
σχεδίου. Έτσι υπάρχουν σχεδιογράφοι µελάνης και ηλεκτροστατικοί.

Οι σχεδιογράφοι µελάνης παράγουν σχέδια µε την µετακίνηση
ειδικών στυλό µελάνης πάνω στην επιφάνεια του χαρτιού.
∆ιακρίνονται σε επίπεδους και κυλινδρικούς. Στους επίπεδους
σχεδιογράφους µελάνης το χαρτί απλώνεται πάνω σε µια λεία
επιφάνεια. Κατά µήκος του χαρτιού κινείται ένα σύστηµα από στυλό
µελάνης (1-4 στυλό διαφορετικών χρωµάτων). Στους κυλινδρικούς
σχεδιογράφους, τα στυλό είναι σταθερά και κινείται το χαρτί πάνω σε
ένα κύλινδρο, τυλιγµένο σε ρολό.

Οι ηλεκτροστατικοί σχεδιογράφοι βασίζονται στην ηλεκτροστατική
φόρτιση του χαρτιού στα σηµεία που θέλουµε, και µετά στην
«εµφάνισή» του, δηλαδή στο πέρασµά του από γραφίτη ώστε να δηµιουργηθεί το
σχέδιο. Η τεχνική αυτή µοιάζει αρκετά µε εκείνη των εκτυπωτών laser.
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 Η εξέλιξη στις τεχνολογίες εκτύπωσης είναι ραγδαία, επιτρέποντας σε πολλές
περιπτώσεις εκτυπώσεις επαγγελµατικής ποιότητας. ∆ιακρίνονται δύο είδη
εκτυπωτών ανάλογα µε τον τρόπο επεξεργασίας της εκτύπωσης: Εκτυπωτές
γραµµής και εκτυπωτές σελίδας.

Τα βασικότερα χαρακτηριστικά των εκτυπωτών είναι η ταχύτητα και η ανάλυση
εκτύπωσης. Ως προς την τεχνολογία που χρησιµοποιείται οι εκτυπωτές διακρίνονται
σε κρουστικούς εκτυπωτές, εκτυπωτές ψεκασµού µελάνης και εκτυπωτές laser. Οι
κρουστικοί εκτυπωτές τυπώνουν πιέζοντας την µελανοταινία προς το χαρτί,
χρησιµοποιώντας πιο συχνά ακίδες (εκτυπωτές ακίδας) ή παλαιότερα έτοιµους
χαρακτήρες (εκτυπωτές µαργαρίτας) όπως οι γραφοµηχανές. Οι εκτυπωτές
µελάνης βασίζονται στην έκχυση µελάνης σε µικροσκοπικές κουκίδες. Αποτελούν
την καλύτερη λύση για φθηνές και ποιοτικές έγχρωµες εκτυπώσεις. Οι εκτυπωτές
laser παράγουν τις πιο ποιοτικές εκτυπώσεις και λειτουργούν µε ηλεκτροστατική
φόρτιση του τυµπάνου, το οποίο αφού απορροφήσει σε επιλεγµένα σηµεία γραφίτη,
τον αποτυπώνει στο χαρτί.

Oι σχεδιογράφοι αποτελούν ειδική κατηγορία εκτυπωτών για την απεικόνιση
αρχιτεκτονικών, µηχανολογικών και άλλων σχεδίων µεγάλων διαστάσεων.

Γλώσσα Postscript
Γλώσσα Printer Control Language PCL
Γλώσσα Περιγραφής Σελίδας Page Description Language
Γραµµές Ανά ∆ευτερόλεπτο Lines Per Second – lps
Γραφίτης Toner
Εκτυπωτής Printer
Εκτυπωτής Laser Laser Printer
Εκτυπωτής Ακίδας Dot Matrix Printer
Εκτυπωτής Γραµµής Line Printer
Εκτυπωτής Μαργαρίτας Daisy Wheel Printer

Γλ
ω
σσ

άρ
ι

όρ
ω
ν

Εκτυπωτής Σελίδας Page Printer
Εκτυπωτής Ψεκασµού Μελάνης Inkjet Printer
Ηλεκτροστατικός Σχεδιογράφος
Κουκίδα Dot
Σελίδες Ανά Λεπτό Pages Per Minute – Ppm
Σχεδιογράφος Plotter
Σχεδιογράφος Μελάνης
Ταχύτητα Εκτύπωσης
Τύµπανo Drum
Χαρακτήρες Ανά ∆ευτερόλεπτο Characters Per Second - Cps

Ερωτήσεις
? Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των εκτυπωτών;

? Ποια είναι τα κύρια είδη των εκτυπωτών ανάλογα µε την τεχνολογία εκτύπωσης
που χρησιµοποιούν;

? Ποια είναι τα µειονεκτήµατα των εκτυπωτών ψεκασµού;

? Τι είναι ο σχεδιογράφος;
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ΜΜάάθθηηµµαα

55..33
Τεχνολογία Απεικονιστικών

Μονάδων

Σκοπός του µαθήµατος αυτού είναι να περιγράψει τις πιο αντιπροσωπευτικές
τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις οθόνες των υπολογιστών, τα χαρακτηριστικά
και τον τρόπο λειτουργίας των οθονών καθοδικού σωλήνα και υγρών κρυστάλλων.

Σκοπός του
µαθήµατος

Όταν ολοκληρώσεις το µάθηµα αυτό, θα µπορείς:
♦ Να περιγράφεις τη λειτουργία της οθόνης καθοδικού σωλήνα
♦ Να εξηγείς την ανάλυση οθόνης, τη συχνότητα ανανέωσης και το βήµα κουκίδας
♦ Να αναλύεις τη λειτουργία των οθονών υγρών κρυστάλλων

Τι θα µάθεις;

Η οθόνη (screen) αποτελεί το βασικότερο µέσο επικοινωνίας του υπολογιστή µε το
χρήστη.  Εκεί απεικονίζονται τα αποτελέσµατα κάθε λειτουργίας του υπολογιστή. Η
τεχνολογία των οθονών που χρησιµοποιούνται στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές είναι
πολύ καλύτερη των κλασικών τηλεοράσεων, καθώς οι απαιτήσεις σε ευκρίνεια,
καθαρότητα και ακρίβεια γεωµετρίας είναι µεγαλύτερες. Οι κατηγορίες οθονών που
έχουν επικρατήσει στο χώρο των υπολογιστών είναι οι οθόνες καθοδικού σωλήνα και
οι οθόνες υγρών κρυστάλλων.

Οθόνη καθοδικού σωλήνα
Oι οθόνες καθοδικού σωλήνα (Cathode Ray Tube - CRT) αποτελούνται από ένα (για
µονόχρωµες οθόνες) ή τρία (για έγχρωµες
οθόνες) πυροβόλα ηλεκτρονίων µέσα σε ένα
σωλήνα. Τα ηλεκτρόνια, αφού διανύσουν το
σωλήνα, προσκρούουν στο πίσω µέρος της
οθόνης που είναι επιστρωµένο µε
φωσφορίζουσα ουσία. Το σηµείο από όπου
ξεκινά η ακτίνα των ηλεκτρονίων λέγεται
κάθοδος (cathode). Στο σηµείο πρόσκρουσης
µε την οθόνη,  η φωσφορίζουσα ουσία
διεγείρεται και λάµπει µε αποτέλεσµα την
εµφάνιση µιας φωτεινής κουκίδας. Η κουκίδα
αυτή αποτελεί τo ελάχιστο ίχνος απεικόνισης
και ονοµάζεται εικονοστοιχείο (pixel - picture
element). Η διέγερση της φωσφορίζουσας
ουσίας διαρκεί µερικά χιλιοστά του
δευτερολέπτου, που αποτελούν το χρόνο
αναλαµπής (persistence).

Για το σχηµατισµό της εικόνας στην οθόνη,
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απαιτείται η αναλαµπή πολλών τέτοιων στοιχειωδών κουκίδων φωσφόρου, άρα
σχεδόν ταυτόχρονη διέγερση από το ηλεκτρονικό πυροβόλο. Για το λόγο αυτό το
ηλεκτρονικό πυροβόλο δε στοχεύει προς µια συγκεκριµένη κατεύθυνση, αλλά µε την
βοήθεια πηνίων εκτροπής, βάλλει προς όλες τα σηµεία της οθόνης για να σχηµατιστεί
η ζητούµενη εικόνα. Η σάρωση της οθόνης από το πυροβόλο γίνεται οριζόντια,
γραµµή προς γραµµή, από το πάνω µέχρι το κάτω µέρος της, οπότε και ξαναρχίζει
από την αρχή. Η διαδροµή αυτή πρέπει να πραγµατοποιείται σε χρόνο ταχύτερο από
του χρόνου αναλαµπής της φωσφορίζουσας ουσίας,  ώστε το µάτι να βλέπει
ταυτόχρονα ολόκληρη τη σχηµατισµένη εικόνα.

���� Ο ρυθµός σάρωσης της οθόνης ανά γραµµές ονοµάζεται οριζόντια
συχνότητα σάρωσης (horizontal scanning frequency) και υποδηλώνει το
πλήθος των γραµµών που εµφανίζονται ανά δευτερόλεπτο.

���� Ο αριθµός των διαφορετικών «οθονών» που µπορούν να εµφανιστούν
ανά δευτερόλεπτο, δηλαδή το πλήθος των φορών που σχεδιάζεται
ολόκληρη η οθόνη σε ένα δευτερόλεπτο, ονοµάζεται κατακόρυφη
συχνότητα (vertical scanning frequency), ή συχνότητα ανανέωσης
πλαισίου (refresh rate).

Θεωρητικά το γινόµενο της κατακόρυφης συχνότητας επί το πλήθος των γραµµών
στις οποίες είναι διαιρεµένη η οθόνη µας δίνει την οριζόντια συχνότητα. Λόγω όµως
της αδράνειας των ηλεκτρονικών πυροβόλων, κυρίως κατά την µετακίνηση από την
κάτω δεξιά γωνία στην πάνω αριστερή, η οριζόντια συχνότητα πρέπει να είναι λίγο
µεγαλύτερη  από το γινόµενο αυτό.

Στις µονόχρωµες οθόνες υπάρχει ένα µοναδικό ηλεκτρονικό πυροβόλο. Όταν η
ηλεκτρονική δέσµη προσπίπτει πάνω στην επιφάνεια της φωσφορίζουσας ουσίας
δηµιουργείται ένα λευκό ίχνος, αλλιώς η επιφάνεια παραµένει µαύρη. Στις πρώτες
µονόχρωµες  οθόνες κειµένου είχαµε µόνο τα δύο χρώµατα, το λευκό και το µαύρο.
Αργότερα οι οθόνες άρχισαν να απεικονίζουν γραφικά µε διαφορετικές αποχρώσεις
του γκρίζου, συνήθως 64 ή 256. Η ισχύς της ηλεκτρονικής ακτίνας καθόριζε και την
ένταση της ακτινοβολούµενης λάµψης της φωσφορίζουσας ουσίας που αντιστοιχούσε
σε διάφορα επίπεδα του του γκρίζου.

Η ίδια περίπου τεχνική χρησιµοποιείται και για τις έγχρωµες οθόνες. Αυτές περιέχουν
τρία πυροβόλα, ένα για κάθε βασικό χρώµα (Κόκκινο/Πράσινο/Μπλέ –
Red/Green/Blue - RGB).

Στη επιφάνεια δηµιουργούνται ξεχωριστά ίχνη για κάθε χρώµα, πολύ κοντά το ένα στο
άλλο, ώστε µε την διέγερσή τους από τα αντίστοιχα πυροβόλα να συνδυάζονται και να
δηµιουργούν τo εικονοστοιχείο, το οποίο φαίνεται έγχρωµο στο ανθρώπινο µάτι.

Η ισχύς του καθενός από τα τρία πυροβόλα καθορίζει τη φωτεινότητα (brightness) του
αντίστοιχου βασικού χρώµατος στο συνδυασµό για την παραγωγή του χρώµατος του
εικονοστοιχείου. Με τον τρόπο αυτό µπορούν να εµφανιστούν πολλά διαφορετικά
χρώµατα.

Αν σε µια οθόνη για κάθε χρώµα υπάρχουν 256 στάθµες φωτεινότητας,
τότε η οθόνη µπορεί να εµφανίσει 256×256×256 = 224 διαφορετικά
χρώµατα (περίπου 17 εκατοµµύρια).

Συχνότητες
σάρωσης

Μονόχρωµες
οθόνες

Έγχρωµες
οθόνες
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Για να εξασφαλιστεί ότι τα τρία ηλεκτρονικά πυροβόλα θα προσπίπτουν πάνω στα
σωστά εικονοστοιχεία, µεταξύ των πυροβόλων και της επιφάνειας της οθόνης
παρεµβάλλεται µια µεταλλική πλάκα στην οποία έχουν
ανοιχτεί τρύπες µε σταθερή απόσταση µεταξύ τους. Η
πλάκα αυτή ονοµάζεται µάσκα (mask) και η απόσταση
µεταξύ των τρυπών ονοµάζεται βήµα κουκίδας (dot pitch)
To βήµα κουκίδας καθορίζει και τη µέγιστη ανάλυση,
δηλαδή το πλήθος των διαφορετικών εικονοστοιχείων που
µπορεί να απεικονίσει µια οθόνη συγκεκριµένου µεγέθους.

Το µέγεθος της οθόνης χαρακτηρίζεται από το µήκος της
διαγωνίου της και µετράται σε ίντσες. Οι κατασκευαστές
δίνουν συνήθως το µέγεθος της ονοµαστικής διαγωνίου·
αυτό είναι λίγο µεγαλύτερο από το πραγµατικό µέγεθος του
πλαισίου της οθόνης που είναι ορατό για τον άνθρωπο.

Μια οθόνη ονοµαστικής διαγωνίου 15 ιντσών (περίπου 38 εκ.) έχει ορατό
πλαίσιο µε διαστάσεις 30×23 cm και βήµα κουκίδας 0,25 mm.

Κατά την οριζόντια διάσταση µπορεί να απεικονίσει 30cm / 0,25mm =
1200 διαφορετικά εικονοστοιχεία

Κατά την κατακόρυφη διάσταση µπορεί να απεικονίσει 23cm / 0,25mm =
920 διαφορετικά εικονοστοιχεία.

Τα µεγέθη αυτά ορίζουν την µέγιστη ανάλυση (resolution) που µπορεί να απεικονίσει η
συγκεκριµένη οθόνη. Η εικόνα που εµφανίζει ο υπολογιστής στην οθόνη, έχει
διαστάσεις µικρότερες από τη µέγιστη ανάλυση που µπορεί να υποστηρίξει η οθόνη.
Οι διαστάσεις απεικόνισης είναι τυποποιηµένες: υπάρχουν αναλύσεις 640×480,
800×600, 1024×768 κλπ.

Από τη µεριά του υπολογιστή υπάρχει το υποσύστηµα γραφικών, το οποίο καθορίζει
την ανάλυση και το πλήθος των χρωµάτων της εικόνας που θα απεικονιστεί στην
οθόνη. Στο υποσύστηµα γραφικών υπάρχει ειδική µνήµη, στην οποία φυλάσσεται για
κάθε εικονοστοιχείο η τιµή της φωτεινότητας του χρώµατος ή των χρωµάτων.

Αν το πλαίσιο της οθόνης έχει διαστάσεις 640×480 και χρησιµοποιούνται
24 bits για κάθε εικονοστοιχείο (8 bits για καθένα από τα τρία βασικά
χρώµατα), τότε η µνήµη του υποσυστήµατος γραφικών έχει µέγεθος

640 × 480 × 24 bits =  7.372.800 bits = 921.600 bytes

Όσο µεγαλύτερο είναι το πλαίσιο που θέλουµε να απεικονίσουµε, τόσο περισσότερη
πρέπει να είναι και η µνήµη του υποσυστήµατος γραφικών. Τα ηλεκτρονικά του
υποσυστήµατος γραφικών επιπλέον καθορίζουν την κάθετη συχνότητα ανανέωσης
των πλαισίων, καθώς και το πλήθος των διαφορετικών χρωµάτων σε κάθε ανάλυση.

Ένα υποσύστηµα γραφικών µε µνήµη 1 MB µπορεί να απεικονίσει σε µια
οθόνη ανάλυση 640×480 µε 24 bits για κάθε εικονοστοιχείο, αλλά για
ανάλυση 800×600 µπορεί να παραστήσει το χρώµα κάθε εικονοστοιχείου
µόνο µε 16 bits (δηλαδή διαθέτει 216 διαφορετικά χρώµατα) και για
ανάλυση 1024×768 διαθέτει µόνο 256 διαφορετικά χρώµατα.

Η τεχνολογία κατασκευής και οι διαστάσεις της οθόνης περιορίζουν τη µέγιστη
ανάλυση, το χρώµα και τη συχνότητα ανανέωσής της. Από εκεί και πέρα, το
υποσύστηµα γραφικών αναλαµβάνει να εκµεταλλευτεί τις δυνατότητες της οθόνης,
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χρησιµοποιώντας αναλύσεις µε τιµές µικρότερες ή ίσες των µεγίστων τιµών της
οθόνης. Και αυτές οι αναλύσεις είναι τυποποιηµένες και εξαρτώνται και από τις
δυνατότητες του υποσυστήµατος γραφικών (µνήµη, ηλεκτρονικά υποστήριξης κλπ).

Υπάρχουν όµως και άλλοι περιορισµοί όσον αφορά τις δυνατότητες απεικόνισης µιας
οθόνης. Η µέγιστη συχνότητα οριζόντιας σάρωσης είναι δεδοµένη· εποµένως όσο
µεγαλύτερη είναι η ανάλυση της εικόνας, τόσο µικρότερη είναι η συχνότητα κάθετης
ανανέωσης. Σε παλαιότερες οθόνες η µέγιστη συχνότητα οριζόντιας σάρωσης ήταν
µικρή, οπότε οι µεγάλες αναλύσεις απεικονίζονταν µε πολύ µικρή συχνότητα
σάρωσης. Το φαινόµενο αυτό ήταν ιδιαίτερα ενοχλητικό και κουραστικό για τα µάτια.

Μία λύση αποτέλεσε η πεπλεγµένη ή πλεκτή σάρωση (interlaced scanning). Στην
πεπλεγµένη σάρωση διαιρούµε το ορατό πλαίσιο της εικόνας σε άρτιες και περιττές
γραµµές. Κάθε φορά δεν ανανεώνουµε όλες τις γραµµές, αλλά εναλλάξ τις άρτιες και
τις περιττές.

Αν η κάθετη συχνότητα ανανέωσης της οθόνης µας είναι µόνο 30 Ηz
(δηλαδή τριάντα φορές το δευτερόλεπτο), η συχνότητα ανανέωσης των
περιττών γραµµών είναι 30 φορές το δευτερόλεπτο, ενώ το ίδιο ισχύει και
για τις άρτιες. Στην οθόνη απεικονίζονται εναλλάξ οι άρτιες και οι περιττές
γραµµές δίνοντας ένα σύνολο 60 ορατών πλαισίων το δευτερόλεπτο που
εναλλάσσονται. Το αποτέλεσµα της εναλλαγής αυτής των περιττών και
άρτιων πλαισίων είναι να νοµίζει ο χρήστης ότι έχει ανανέωση 60
πλαισίων το δευτερόλεπτο.

Η συνύπαρξη των περιττών γραµµών του τρέχοντος πλαισίου µε τις άρτιες του
προηγούµενου πλαισίου και αντίστροφα δηµιουργεί  τρεµόσβησµα (flickering) της
οθόνης που είναι κουραστικό στην πολύωρη εργασία.

Οθόνη Υγρών Κρυστάλλων
Οι οθόνες υγρών κρυστάλλων (Liquid Crystal Display - LCD) βασίζονται στο
φαινόµενο της πόλωσης της φωτεινής ακτινοβολίας όταν αυτή διαπερνά κάποιο υλικό
σε κρυσταλλική µορφή.

Οι πρώτες τέτοιες οθόνες εµφανίστηκαν σε φορητές συσκευές, όπως είναι οι
αριθµοµηχανές τσέπης, τα ηλεκτρονικά ρολόγια, οι οθόνες ιατρικών µηχανηµάτων
κλπ. Στην αρχή οι οθόνες ήταν µονόχρωµες και µικρές σε µέγεθος, ενώ η ευκρίνεια
απεικόνισής τους ήταν περιορισµένη. Στις µέρες µας υπάρχουν οθόνες 14 και 15
ιντσών µε δυνατότητα απεικόνισης εκατοµµυρίων χρωµάτων και ευκρίνεια αντίστοιχη
των οθονών καθοδικού σωλήνα.

Στις οθόνες υγρών κρυστάλλων δεν υπάρχει καθοδικός σωλήνας, ούτε ηλεκτρονικά
πυροβόλα. Η λειτουργία τους στηρίζεται στην ύπαρξη ενός πλέγµατος από κύτταρα
υγρών κρυστάλλων που είναι οργανωµένα σε γραµµές και στήλες. Τα κύτταρα
κρυστάλλων ελέγχονται από τρανζίστορ. Όταν διοχετεύεται ρεύµα στα τρανζίστορ,
αυτά περιστρέφουν τους κρυστάλλους κατά γωνία ανάλογη της έντασης του ρεύµατος.

Στο πίσω µέρος της οθόνης υπάρχει µια φθοριούχος πλάκα που ακτινοβολεί φως, το
οποίο διέρχεται µέσα από δύο φίλτρα οριζόντιας και κατακόρυφης πόλωσης, στη µέση
των οποίων υπάρχει το πλέγµα των κρυστάλλων και το φίλτρο των χρωµάτων. Τα
φίλτρα οριζόντιας και κατακόρυφης πόλωσης αφήνουν να περάσει ακτινοβολία
συγκεκριµένου µήκους κύµατος µε οριζόντια ή κατακόρυφη ταλάντωση. Στη συνέχεια
το πλέγµα των κρυστάλλων στρέφει την ακτίνα του φωτός ώστε να περάσει ολόκληρη,
λίγη ή καθόλου µέσα από το επόµενο φίλτρο, µε αποτέλεσµα στην οθόνη να
εµφανίζεται το τελικό ίχνος.
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Οι κυριότερες κατηγορίες οθονών υγρών κρυστάλλων είναι οι οθόνες ενεργής µήτρας
(active matrix) και οι οθόνες παθητικής µήτρας (passive matrix). Στις ενεργές οθόνες,
κάθε κύτταρο ελέγχεται από ένα ξεχωριστό τρανζίστορ. Οι οθόνες αυτές έχουν
καλύτερη ευκρίνεια άλλα είναι πολύ πιο ακριβές.

Λόγω της απουσίας του καθοδικού σωλήνα, οι οθόνες υγρών κρυστάλλων
είναι ελαφρύτερες και λιγότερο ογκώδεις από τις οθόνες καθοδικού
σωλήνα, µε αποτέλεσµα να αποτελούν ιδανική λύση για φορητούς
υπολογιστές.

Το  κόστος κατασκευής τους όµως είναι αρκετά µεγάλο. Η τεχνολογία που
χρησιµοποιείται, εµφανίζει µεγάλα ποσοστά ελαττωµατικών οθονών, και µόνο ένα
µικρό ποσοστό όσων κατασκευάζονται, είναι τελικά αποδεκτό για πώληση. Όσο
µεγαλώνει η διάµετρος της οθόνης τόσο πιο πιθανό είναι να εµφανιστεί λάθος κατά
την κατασκευή της οθόνης, άρα αυξάνεται το κόστος κατασκευής.

Στις µέρες µας κυκλοφορούν οθόνες υγρών κρυστάλλων διαγωνίου µέχρι και 15
ιντσών, που χρησιµοποιούνται όχι µόνο σε φορητούς υπολογιστές αλλά και σε
υπολογιστές γραφείου, καθώς εκπέµπουν πολύ λιγότερη ακτινοβολία και είναι πολύ
µικρότερες σε όγκο.

Oθόνη Αερίου-Πλάσµατος (Gas-Plasma Display)
H κατηγορία αυτή των οθονών βασίζεται στην τεχνολογία των λαµπτήρων µε αέριο
νέον: το αέριο παράγει φωτεινή ακτινοβολία µε την παρουσία ηλεκτρικού ρεύµατος.
Υπάρχουν ηλεκτρόδια πάνω και κάτω από ποσότητες αερίου, τα οποία διοχετεύουν
επιλεκτικά ηλεκτρικό ρεύµα διεγείροντας το αέριο που φωτοβολεί. Η τεχνολογία αυτή
είναι αρκετά υποσχόµενη και στο µέλλον θα εξαπλωθεί περισσότερο, ακόµα και σε
υπολογιστές γραφείου.
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Η πιο συνηθισµένη κατηγορία οθονών υπολογιστών είναι οι οθόνες καθοδικού
σωλήνα. Η λειτουργία τους στηρίζεται στην ύπαρξη ενός πυροβόλου που εκτοξεύει
ηλεκτρόνια σε φωσφορίζουσα επιφάνεια προκαλώντας την ακτινοβολία της. Τα
κυριότερα χαρακτηριστικά των οθονών καθοδικού σωλήνα είναι η ανάλυση, η
συχνότητα οριζόντιας σάρωσης και η συχνότητα ανανέωσης πλαισίου.

Οι κυριότερες κατηγορίες οθονών υγρών κρυστάλλων είναι οι οθόνες ενεργής
µήτρας και οι οθόνες παθητικής µήτρας. Οι οθόνες αυτές βασίζονται στην
τεχνολογία της πόλωσης του φωτός όταν διέρχεται από κρυσταλλική δοµή. Με την
παροχή ρεύµατος µέσω τρανζίστορ, προκαλείται επιλεκτικά περιστροφή του
κρυστάλλου και πόλωση του φωτός που διέρχεται από µέσα. Η τεχνολογία των
υγρών κρυστάλλων προσφέρει οθόνες λεπτότερες, µικρότερες σε όγκο  και
ελαφρύτερες, όµως ειδικά σε φθηνότερες οθόνες υπάρχουν προβλήµατα
απεικόνισης. Στο µέλλον αναµένεται να επικρατήσουν ακόµα και σε επιτραπέζιους
υπολογιστές γραφείου.

Ανάλυση Resolution
Βήµα Κουκίδας Dot Pitch
Εικονοστοιχείο Pixel - Picture Element
Κάθοδος Cathode
Κατακόρυφη Συχνότητα Vertical Scanning Frequency
Μάσκα Mask
Οθόνη Screen
Οθόνη Αερίου-Πλάσµατος Gas-Plasma Display
Οθόνη Ενεργής Μήτρας Active Matrix
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Οθόνη Καθοδικού Σωλήνα Cathode Ray Tube
Οθόνη Παθητικής Μήτρας Passive Matrix
Οθόνη Υγρών Κρυστάλλων Liquid Crystal Display
Οριζόντια Συχνότητα Σάρωσης Horizontal Scanning Frequency
Πλεκτή Σάρωση Interlaced Scanning
Συχνότητα Ανανέωσης Πλαισίου Refresh Rate
Τρεµόσβησµα Flickering
Φωτεινότητα Brightness
Χρόνος Αναλαµπής Persistence

Ερωτήσεις
? Πώς λειτουργούν οι µονόχρωµες οθόνες µε καθοδικό σωλήνα;

? Πώς λειτουργούν οι οθόνες µε αποχρώσεις του γκρί µε καθοδικό σωλήνα;

? Πώς λειτουργούν οι έγχρωµες οθόνες µε καθοδικό σωλήνα;

? Πώς λειτουργούν οι έγχρωµες οθόνες υγρών κρυστάλλων;
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ΜΜάάθθηηµµαα

55..44 Μαγνητικά Mέσα Aποθήκευσης

Σκοπός του µαθήµατος είναι να περιγράψει τον τρόπο λειτουργίας, τις κατηγορίες και
τα χαρακτηριστικά των µαγνητικών µέσων αποθήκευσης στους σύγχρονους
υπολογιστές.

Σκοπός του
µαθήµατος

Όταν ολοκληρώσεις το µάθηµα αυτό, θα µπορείς:
♦ Να εξηγείς τη δοµή και την οργάνωση των µονάδων µαγνητικών δίσκων
♦ Να περιγράφεις τη γεωµετρία ενός δίσκου
♦ Να διακρίνεις τις κατηγορίες µονάδων µαγνητικών ταινιών

Τι θα µάθεις;

Τα µαγνητικά µέσα αποθήκευσης είναι οι ταινίες (magnetic tapes) και οι δίσκοι (disks).
H εγγραφή των ψηφιακών δεδοµένων σε αυτά βασίζεται στη µόνιµη µαγνήτιση µιας
µικρής περιοχής του µαγνητικού µέσου µε την βοήθεια ενός ηλεκτροµαγνήτη. Η
ανάγνωση γίνεται µε το πέρασµα του ηλεκτροµαγνήτη πάνω από τη µαγνητισµένη
περιοχή και τη δηµιουργία επαγωγικού ρεύµατος. Η φορά του επαγωγικού ρεύµατος
εξαρτάται από την πολικότητα της µαγνήτισης και εποµένως καθορίζει τη τιµή της
ψηφιακής πληροφορίας: 0 ή 1. Στην περίπτωση της εγγραφής έχουµε το αντίστροφο
φαινόµενο. Ανάλογα µε την τιµή 0 ή 1 που θέλουµε να γραφεί στο δίσκο, διοχετεύεται
ρεύµα αντίστοιχης φοράς, δηµιουργείται λοιπόν µαγνητικό πεδίο που µαγνητίζει
αντίστοιχα την περιοχή του δίσκου.

Oργάνωση µαγνητικών δίσκων
Η επιφάνεια ενός µαγνητικού δίσκου διαµερίζεται σε
οµόκεντρους κύκλους ή τροχιές (tracks).  Κάθε τροχιά
χωρίζεται σε κυκλικά τόξα ή περιοχές που ονοµάζονται
τοµείς (sectors). Κάθε τοµέας έχει µέγεθος σταθερό, µε
άλλα λόγια περιέχει σταθερό αριθµό από bytes, ο
οποίος κυµαίνεται από 512 bytes ως 32 ΚΒ ή και
περισσότερο. Το σύνολο των δεδοµένων που
αποθηκεύονται σε ένα τοµέα  του δίσκου λέγεται
ενότητα (block). ∆ύο ή περισσότεροι τοµείς,
σχηµατίζουν την συστοιχία (cluster), που αποτελεί την
µικρότερη µονάδα αποθήκευσης για τα δεδοµένα ενός
προγράµµατος.
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Περιστροφή

Χρόνος
Μετάδοσης

Χρόνος
Αναζήτησης

Χρόνος
Περιστροφής

Κεφαλή
Εγγραφής/
Ανάγνωσης

Όπως µπορούµε να δούµε και στο σχήµα, το µέγεθος των τοµέων που ανήκουν σε
διαφορετικές τροχιές δεν είναι το ίδιο. Οι τοµείς που βρίσκονται κοντά στην εξωτερική

τροχιά του δίσκου έχουν µεγαλύτερο µήκος απ’ ό,τι οι
εσωτερικοί τοµείς. Η ποσότητα όµως των δεδοµένων που
αποθηκεύεται σε κάθε τοµέα είναι συνήθως σταθερή· άρα
έχουµε µεγαλύτερη πυκνότητα αποθήκευσης όσο
πλησιάζουµε προς το κέντρο του δίσκου.

Πάνω από την επιφάνεια του δίσκου και σε µικρή
απόσταση από αυτόν (εκατοµυριοστά του µέτρου)
βρίσκεται η κεφαλή (head) ανάγνωσης/εγγραφής, η
οποία φέρει τον ηλεκτροµαγνήτη για την ανάγνωση των 0
και 1 που είναι γραµµένα στην επιφάνεια του δίσκου. Οι
κεφαλές µπορεί να είναι σταθερές ή κινούµενες. Στην
περίπτωση των σταθερών κεφαλών, πάνω από την
επιφάνεια του µαγνητικού δίσκου βρίσκονται πολλές
κεφαλές, µια για κάθε τροχιά. Οι κινούµενες κεφαλές είναι
οι πλέον διαδεδοµένες σε µονάδες µαγνητικών δίσκων.

Όταν οι κεφαλές είναι κινούµενες, σε κάθε επιφάνεια του µαγνητικού δίσκου
αντιστοιχεί µια µοναδική κεφαλή.

Η διαδικασία ανάγνωσης/εγγραφής δεδοµένων αποτελείται από τα
εξής βήµατα:

1 Αρχικά µετακινείται η κεφαλή πάνω από την τροχιά
στην οποία υπάρχουν ή πρόκειται
να γραφούν τα δεδοµένα. Ο
χρόνος που απαιτείται για τη
µετακίνηση αυτή ονοµάζεται

χρόνος αναζήτησης (seek time).

2 Στη συνέχεια, καθώς ο δίσκος περιστρέφεται
συνεχώς, αναµένουµε να βρεθεί η κεφαλή ακριβώς πάνω

από τον συγκεκριµένο τοµέα και συστοιχία. Ο χρόνος
που απαιτείται µέχρι να γίνει αυτό εξαρτάται
από το ρυθµό περιστροφής του µαγνητικού
δίσκου.

3 Κατόπιν η κεφαλή διαβάζει ή γράφει τα δεδοµένα σε συστοιχίες και τα
µεταδίδει. Ο χρόνος ανάγνωσης ή εγγραφής εξαρτάται από την ταχύτητα
ανάγνωσης/εγγραφής της κεφαλής, από την ταχύτητα των ηλεκτρονικών που
υποστηρίζουν το δίσκο, από το πρωτόκολλο διαδρόµου κλπ.

Οι µαγνητικοί δίσκοι διακρίνονται σε σκληρούς δίσκους (hard disks) και σε εύκαµπτες
δισκέτες (floppy disks).

Σκληροί δίσκοι
Οι σκληροί δίσκοι αποτελούν το κυριότερο µέσο αποθήκευσης στους σύγχρονους
υπολογιστές. Αποτελούνται από δύο η περισσότερους οµοαξονικούς µαγνητικούς
δίσκους που περιστρέφονται συνεχώς µε την ίδια γωνιακή ταχύτητα σε µικρή
απόσταση µεταξύ τους. Οι δίσκοι κατασκευάζονται από µεταλλικό ή κεραµικό κράµα,
κατά προτίµηση ελαφρύ αλλά ανθεκτικό σε υψηλές θερµοκρασίες. Η χρήση υλικού
ανθεκτικού στη θερµότητα είναι απαραίτητη, καθώς οι σκληροί δίσκοι περιστρέφονται
µε χιλιάδες στροφές ανά λεπτό, σχεδόν συνεχώς, και εποµένως αναπτύσσονται

1

1
1

1

0
0

0

0

συστοιχία
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µεγάλες θερµοκρασίες στο εσωτερικό τους. Στις εξωτερικές επιφάνειες του δίσκου
υπάρχει λεία επίστρωση από µαγνητικό υλικό.

 Οι κεφαλές ανάγνωσης είναι συνήθως για καθένα δίσκο, µια σε κάθε πλευρά. Για να
επιτευχθούν µεγάλες ταχύτητες ανάγνωσης/εγγραφής δεδοµένων, οι κεφαλές
βρίσκονται σε πολύ µικρή
απόσταση από την επιφάνεια.
Οι σκληροί  δίσκοι είναι
συσκευασµένοι σε κενό αέρα,
καθώς το παραµικρό µόριο
σκόνης ή άλλης ακαθαρσίας
µπορεί να καταστρέψει τον
δίσκο.

Στο σχήµα βλέπουµε µια τυπική
διάταξη σκληρού δίσκου που
αποτελείται από οµοαξονικούς
µαγνητικούς δίσκους. Οι
αντίστοιχες τροχιές από κάθε
δίσκο, ορίζουν ένα κύλινδρο
(cylinder). Σε κάθε στιγµή, όλες
οι κεφαλές είναι τοποθετηµένες στις τροχιές που ανήκουν στον ίδιο κύλινδρο. Έτσι η
διαδικασία προσπέλασης γίνεται ταχύτερα, καθώς όλες οι κεφαλές λειτουργούν
ταυτόχρονα γράφοντας στην ίδια τροχιά, αλλά σε διαφορετικό µαγνητικό δίσκο. Τα
διαδοχικά δεδοµένα λοιπόν αποθηκεύονται σε τροχιές διαφορετικών µαγνητικών
δίσκων που ανήκουν στον ίδιο κύλινδρο.

Για την προσπέλαση των δεδοµένων στο σκληρό δίσκο, υπάρχει µια µοναδική
διεύθυνση για κάθε τοµέα, η οποία αποτελείται από τον αριθµό της κεφαλής (δηλαδή
τον αριθµό δίσκου), τον αριθµό του κυλίνδρου ή τροχιάς στο δίσκο και τον αριθµό του
τοµέα µέσα στον κύλινδρο. Η χωρητικότητα (capacity) σε  Kbytes (KB) ενός σκληρού
δίσκου δίνεται από το γινόµενο:

σύνολο κεφαλών ×××× αριθµός κυλίνδρων ×××× αριθµός τοµέων/κύλινδρο ×××× ΚB/τοµέα

Τα χαρακτηριστικά αυτά (κεφαλές, κύλινδροι, τοµείς) αποτελούν τη γεωµετρία του
σκληρού δίσκου. Η σύγχρονη τεχνολογία επιτρέπει την δηµιουργία δίσκων µε
πυκνότερες τροχιές και πιο µικρούς τοµείς ανά µονάδα πληροφορίας, άρα
µεγαλύτερες χωρητικότητες.

Ένας δίσκος µε 8 κεφαλές, 256 κυλίνδρους  και 128 τοµείς
ανά κύλινδρο έχει 8×256×128=262.144 τοµείς και αν ο τοµέας
έχει 512 bytes, τότε η χωρητικότητα του είναι 134.217.728
bytes ή 128 ΜΒ.

∆ισκέτες
Οι δισκέτες αποτελούνται από έναν εύκαµπτο πλαστικό δίσκο
πάνω στο οποίο βρίσκεται το µαγνητικό υλικό, ενώ το εξωτερικό
τους περίβληµα αποτελείται από πλαστικό, προστατεύοντάς τις από
υγρασία και σκόνη. Η εγγραφή πάνω στον εύκαµπτο µαγνητικό
δίσκο γίνεται και από τις δύο πλευρές, δίνοντας συνολική
χωρητικότητα 1,44MB για διάµετρο δίσκου 3,5 ιντσών, και 1,2 ΜΒ
για διάµετρο 5 ¼  ιντσών. Στις δισκέτες η κεφαλή
ανάγνωσης/εγγραφής δε βρίσκεται σε απόσταση από την επιφάνεια
του µαγνητικού δίσκου, αλλά έρχεται σε άµεση επαφή µε αυτόν.

1 τοµέας

1 ίχνος

Άξονας
περιστροφής
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Επιπλέον, οι δισκέτες περιστρέφονται µόνο όταν πρόκειται να γίνει προσπέλαση
δεδοµένων και όχι συνεχώς. Εξαιτίας των παραπάνω, η ταχύτητα περιστροφής µιας
δισκέτας είναι πολύ µικρότερη από αυτή του σκληρού δίσκου, γύρω στις 300
στροφές/λεπτό, και η ταχύτητα προσπέλασης δεδοµένων πολύ µικρότερη.

Μονάδες ∆ίσκων RAID
Οι µονάδες RAID (Redundant Array of Inexpensive/Independent
Disks) είναι συστοιχίες δύο ή περισσοτέρων κοινών σκληρών
δίσκων προσφέροντας κυρίως µεγαλύτερη απόδοση και ανοχή σε
σφάλµατα. Η απόδοση των δίσκων αυξάνεται, καθώς τα δεδοµένα
δεν αποθηκεύονται σειριακά στους δίσκους αλλά παράλληλα, όπως
υπαγορεύει το πρότυπο του RAID. Έτσι διαδοχικά bytes  ενός

τοµέα ή ακόµα και τα bits του ίδιου byte γράφονται σε ξεχωριστούς δίσκους, ώστε η
εγγραφή και η ανάγνωση να γίνονται µε παράλληλη λειτουργία όλων των δίσκων.
Ένας ελεγκτής RAID αναλαµβάνει το συνδυασµό των bits ή των bytes, ανάλογα µε την
υλοποίηση, ώστε ο υπολογιστής να βλέπει ένα «ενιαίο» σκληρό δίσκο. Η ανοχή σε

σφάλµατα επιτυγχάνεται µε δύο τρόπους:

♦ Με καθρεπτισµό των δίσκων (mirroring)

♦ Με την ύπαρξη δίσκου µε bit ισοτιµίας (parity bit).

Στον καθρεπτισµό υπάρχει ένα πανοµοιότυπο αντίγραφο κάθε
δίσκου, ώστε σε περίπτωση απώλειας του πρωτότυπου να υπάρχει
το αντίγραφο. Στην ισοτιµία, ένας δίσκος αποθηκεύει το bit ισοτιµίας
άλλων δύο δίσκων, ώστε σε περίπτωση απώλειας του ενός από
αυτούς, µε τον δίσκο ισοτιµίας και τον άλλο να µπορούµε να
ανακτήσουµε τα δεδοµένα αυτού που χάθηκε. Προφανώς και οι δύο
λύσεις µας επιβαρύνουν µε ύπαρξη δίσκων εφεδρείας που
λειτουργούν ως καθρέπτες ή ως δίσκοι ισοτιµίας. Το κόστος
απώλειας των δεδοµένων όµως είναι πάντα πολύ µεγαλύτερο από

αυτό των επιπλέoν µονάδων δίσκων.

Μονάδες Εφεδρικής Αποθήκευσης
Οι µονάδες εφεδρείας (backup units) χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία αντιγράφων
ασφαλείας των δεδοµένων που είναι αποθηκευµένα στους υπολογιστές. Στην
κατηγορία αυτή ανήκουν κυρίως οι µαγνητικές ταινίες, οι µαγνητοοπτικοί δίσκοι, ενώ
τελευταία χρησιµοποιούνται και οι οπτικοί δίσκοι CD-RW και DVD. Οι οπτικοί δίσκοι
θα αναλυθούν στο επόµενο µάθηµα.

Μαγνητοοπτικοί δίσκοι
Οι µαγνητοοπτικοί δίσκοι έχουν τις ίδιες διαστάσεις µε µια εύκαµπτη δισκέτα 5 ¼
ιντσών, αλλά είναι παχύτεροι. Η χωρητικότητα τους ποικίλλει από 128 MB έως 1,2 GB.
Συνδυάζουν τη µαγνητική τεχνολογία κατά την εγγραφή τους και την οπτική κατά την
ανάγνωση. Έχουν εποµένως µεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τις µαγνητικές ταινίες,
καθώς οι πολλαπλές αναγνώσεις  δεν αλλοιώνουν τα αποθηκευµένα δεδοµένα. Από
την άλλη πλευρά είναι σηµαντικά ακριβότερα µέσα αποθήκευσης, ενώ σηµαντικά
κοστίζουν και οι περιφερειακές συσκευές που τους υποστηρίζουν.

Τελευταία έχουν εµφανιστεί οδηγοί ανάγνωσης δισκετών, οι οποίοι διαβάζουν και
εύκαµπτους οπτικούς δίσκους, δισκέτες δηλαδή που έχουν την ίδια µαγνητοοπτική
τεχνολογία και χωρητικότητα που κυµαίνεται από 21-120 MB δεδοµένων.
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Μαγνητικές ταινίες
Στις µονάδες µαγνητικών ταινιών (magnetic tapes) οι πληροφορίες καταγράφονται σε
µια εύκαµπτη πλαστική ταινία, στην επιφάνεια της οποίας υπάρχει σιδηροµαγνητικό
υλικό. Οι πληροφορίες αποθηκεύονται συνήθως σε 9 (ή πιο σπάνια σε 7) παράλληλες
διαµήκεις τροχιές, τα ίχνη (tracks) στη µια επιφάνεια της ταινίας. Η µαγνητική κεφαλή
µπορεί να διαβάζει ή να γράφει παράλληλα και τα εννέα ίχνη, επιτρέποντας έτσι την

ταυτόχρονη ανάγνωση ή εγγραφή δεδοµένων µεγέθους 9 bits. Συχνά oι 8 τροχιές
χρησιµοποιούνται για την αποθήκευση ενός byte ενώ το 9o bit χρησιµοποιείται για την
αποθήκευση του bit ισοτιµίας (parity bit), ώστε να ανιχνεύονται πιθανά λάθη
ανάγνωσης.

Όταν πρόκειται να γίνει ανάγνωση δεδοµένων από την ταινία, τα ηλεκτρονικά
κυκλώµατα υποστήριξης της µονάδας (δηλαδή ο ελεγκτής ταινίας) φροντίζουν για την
περιστροφή της στο κατάλληλο σηµείο. Η προσπέλαση των δεδοµένων γίνεται
ακολουθιακά. Η ταχύτητα περιστροφής της ταινίας κατά την ανάγνωση σε συνδυασµό
µε την πυκνότητα εγγραφής των δεδοµένων στην επιφάνεια της, καθορίζουν την
ταχύτητα µετάδοσης (transmission rate) δεδοµένων από την ταινία.

Οι κυριότερες κατηγορίες ταινιών είναι:

9-Track ή ταινία µισής ίντσας: Παρόλο που αυτοί οι τύποι ταινιών εξακολουθούν να
χρησιµοποιούνται, είναι πολύ µικρών δυνατοτήτων αποθήκευσης µε βάση τα
σηµερινά δεδοµένα. Οι ταινίες αυτές κατά τη µέγιστη απόδοση τους µπορούν να
αποθηκεύσουν µέχρι 225ΜΒ.

QIC ή ταινία ενός τετάρτου: Η δυνατότητα αποθήκευσης αυτών των ταινιών έφθανε
τα 2 GB, ωστόσο συνήθως οι ταινίες αυτές είχαν δυνατότητες αποθήκευσης 150 ΜΒ,
320 ΜΒ και 525 ΜΒ.

DAT (Digital Audio Tape): Οι ψηφιακές ταινίες εµφανίζονται σε δύο σταθερά πλάτη: 8
mm και 4 mm. Αυτή των 4mm καλύπτει ανάγκες αποθήκευσης από 1 έως 4 GB (16
GB µε συµπίεση) ενώ η ταινία των 8 mm καλύπτει ανάγκες από 2 έως 10 GB. Οι
ταινίες των 8 mm και 4 mm είναι οι πιο συνηθισµένες στα νέα υπολογιστικά
συστήµατα. Η ταινία πλάτους 4 mm είναι φυσικά η µικρότερη σε µέγεθος µαγνητική
ταινία, γι’ αυτό έχει και τη µικρότερη αποθηκευτική δυνατότητα. Το µόνο σηµαντικό
µειoνέκτηµα αυτών των ταινιών είναι ότι είναι περισσότερο ευαίσθητες σε
θερµοκρασιακές καταπονήσεις απ’ ό,τι άλλα είδη ταινιών. Οι ταινίες των 4 mm ήταν οι
πιο ευρέως χρησιµοποιούµενες όµως έχουν αρχίσει να αντικαθίστανται από τις DLT.

DLT (Digital Linear Tape): Οι ψηφιακές γραµµικές ταινίες έχουν αποθηκευτική
δυνατότητα έως και 40 GB. Οι συσκευές που τις χειρίζονται είναι αρκετά γρήγορες και
αποτελούν τη νέα µέθοδο αποθήκευσης στην τεχνολογία των πολυµέσων.
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Byte δεδοµένων

bit ισοτιµίας

Ενότητα 1 Κενό Ενότητα 2
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Τα τελευταία χρόνια χρησιµοποιούνται για εφεδρεία και οπτικά µέσα, τα οποία
αναλύονται στο επόµενο µάθηµα.

Α
να

κε
φα

λα
ίω
ση

Οι µαγνητικοί δίσκοι αποτελούν το κύριο µέσο αποθήκευσης στους υπολογιστές. Η
εγγραφή τους βασίζεται στη µαγνήτιση της επιφάνειας του δίσκου και η ανάγνωση
στη δηµιουργία επαγωγικού ρεύµατος ορθής ή ανάστροφης φοράς (που αντιστοιχεί
σε 0 ή 1) κατά το πέρασµα ενός ηλεκτροµαγνήτη (της κεφαλής) πάνω από τη
µαγνητισµένη επιφάνεια. Οι σκληροί δίσκοι αποτελούνται από έναν ή
περισσότερους οµόκεντρους µαγνητικούς δίσκους. Οι δίσκοι διαιρούνται σε τροχιές,
τοµείς και συστοιχίες.

Οι µονάδες εφεδρείας βασίζονται κυρίως σε µαγνητικά µέσα. Έτσι υπάρχουν οι
µαγνητοοπτικοί δίσκοι και οι ταινίες διαφόρων διαµετρηµάτων και χωρητικοτήτων.

Bit Ισοτιµίας Parity Bit
Ενότητα Block
Εύκαµπτη ∆ισκέτα Floppy Disk
Καθρεπτισµός Των ∆ίσκων Mirroring
Κεφαλή Ανάγνωσης/Εγγραφής Read/Write Head
Κύλινδρος Cylinder
Μαγνητικές Ταινίες Magnetic Tapes
Μαγνητικοί ∆ίσκοι Magnetic Disks
Μονάδες ∆ίσκων RAID Redundant Array of Inexpensive/Independent Disks

Γλ
ω
σσ

άρ
ιο

όρ
ω
ν

Μονάδες Εφεδρείας Backup Units
Σκληρός ∆ίσκος Hard Disk
Συστοιχία Cluster
Ταχύτητα Μετάδοσης Transmission Rate
Τοµείς Sectors
Τροχιές Tracks
Χρόνος Αναζήτησης Seek Time
Χωρητικότητα Capacity

Ερωτήσεις
? Πώς είναι οργανωµένος ένας σκληρός δίσκος;

? Περίγραψε µία µονάδα σκληρού δίσκου.

? Περίγραψε µία δισκέτα.

? Τι είναι οι µονάδες εφεδρείας;
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ΜΜάάθθηηµµαα

55..55 Οπτικά Μέσα Αποθήκευσης

Σκοπός του µαθήµατος είναι να περιγράψει τον τρόπο λειτουργίας, τις κατηγορίες και
τα χαρακτηριστικά των οπτικών µέσων αποθήκευσης στους σύγχρονους υπολογιστές.

Σκοπός του
µαθήµατος

Όταν ολοκληρώσεις το µάθηµα αυτό, θα µπορείς:
♦ Να περιγράφεις την τεχνολογία ανάγνωσης στους δίσκους CD
♦ Να απαριθµείς τις κατηγορίες των οπτικών δίσκων
♦ Να απαριθµείς τις τεχνολογίες εγγραφής πληροφοριών στους οπτικούς δίσκους
♦ Να εξηγείς τί είναι δίσκοι CD-Audio, εγγράψιµοι/επανεγγράψιµοι δίσκοι, δίσκοι

DVD

Τι θα µάθεις;

Οπτικοί ∆ίσκοι
Οι οπτικοί δίσκοι (Compact Disk) είναι τα τελευταία χρόνια το πιο διαδεδοµένο µέσο
αποθήκευσης µεγάλου όγκου ψηφιακών δεδοµένων, ειδικά για εφαρµογές
πολυµέσων. Οι συσκευές ανάγνωσης οπτικών δίσκων βασίζονται στην ανάκλαση µιας
φωτεινής δέσµης laser πάνω στην επιφάνεια του δίσκου. Το υλικό κατασκευής τους
ποικίλλει ανάλογα µε την τεχνολογία ανάγνωσης και εγγραφής. Το κοινό
χαρακτηριστικό τους είναι η µεγάλη διάρκεια ζωής τους λόγω του προστατευτικού
στρώµατος πλαστικού που τους περιβάλλει. Οι πιο διαδεδοµένες κατηγορίες οπτικών
δίσκων είναι οι εξής:

� CD-ROM: Μουσικά CD (CD-Audio) και CD δεδοµένων (CD-Data)

� Εγγράψιµα CD (CD-Recordable ή WORM-Write Once Read Many)

� Eπανεγγράψιµα CD (CD-RW Rewritable ή CD-Erasable)

� DVD (Digital Versatile Disks)

Χάρη στο οπτικό σύστηµα σάρωσης, δεν υπάρχει τριβή ανάµεσα στο σύστηµα
ανάγνωσης και το δίσκο, µε αποτέλεσµα να µη φθείρεται ο δίσκος, όσο συχνά κι αν
χρησιµοποιείται. Πρέπει ωστόσο να είµαστε προσεκτικοί στη χρήση των οπτικών
δίσκων, καθώς γρατσουνιές και σκόνη µπορούν να διακόψουν ή να εµποδίσουν τη
δέσµη φωτός µε αποτέλεσµα κάποιο τµήµα των δεδοµένων να υπερπηδηθεί ή και να
χαθεί. Τέτοια προβλήµατα µπορούν να λυθούν αν κατά την εγγραφή προστεθεί ένας
«κώδικας διόρθωσης λαθών» (CIRC) που αυτόµατα αναπληρώνει κάθε χαµένη ή
αλλοιωµένη πληροφορία κάνοντας µια σειρά από µαθηµατικούς υπολογισµούς. Χωρίς
αυτόν τον κώδικα διόρθωσης λαθών δεν θα µπορούσε να λειτουργήσει αξιόπιστα ο
οπτικός δίσκος καθώς και η παραµικρή δόνηση του δαπέδου θα µπορούσε να
επιφέρει ακουστικές ή οπτικές διαταραχές.
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Για να είναι ο ρυθµός ανάγνωσης δεδοµένων σταθερός, ο
δίσκος στρέφεται µε µεταβλητή γωνιακή ταχύτητα (ρυθµός
περιστροφής) : µικρότερη αν η δέσµη laser προσπίπει κοντά
στο κέντρο του δίσκου και µεγαλύτερη όταν προσπίπει κοντά
στην περιφέρεια του δίσκου. Τα δεδοµένα είναι γραµµένα σε
σπειροειδείς τροχιές· έτσι, όσο πιο κοντά βρισκόµαστε στο
κέντρο του δίσκου τόσο πιο µικρό είναι το µήκος της τροχιάς
και εποµένως τόσο λιγότερα τα αποθηκευµένα δεδοµένα.
Συνεπώς ο ρυθµός περιστροφής όταν γίνεται ανάγνωση
κοντά στο κέντρο του δίσκου είναι µικρός. Όταν η δέσµη
laser προσπίπει σε µία τροχιά κοντά στην περιφέρεια, ο
ρυθµός περιστροφής είναι µεγαλύτερος. Έτσι ο ρυθµός
ανάγνωσης είναι σε κάθε περίπτωση σταθερός. Η γωνιακή
ταχύτητα περιστροφής κυµαίνεται από 268 ως 568 κύκλους
το λεπτό, δίνοντας µια σταθερή γραµµική ταχύτητα 1,2-1,4
m/sec.

CD-ROM
Ο πιο διαδεδοµένος τύπος οπτικών δίσκων που ξεκίνησε από το χώρο της ψηφιακής
µουσικής είναι τα CD-ROM.

O δίσκος αυτός έχει διάµετρο 120 mm. Τα δεδοµένα είναι γραµµένα πάνω σε ένα
ειδικό στρώµα αλουµινίου, καλυµµένο από διαδοχικές προστατευτικές στρώσεις
πλαστικού. Πάνω στο αλουµινένιο στρώµα σχηµατίζονται κοιλότητες ή εσοχές (pits)
και λείες επιφάνειες. Η δέσµη ανάγνωσης πέφτει πάνω στο αλουµινένιο στρώµα. Αν

πέσει επάνω σε εσοχή, τότε διαθλάται, και η ισχύς της
ακτινοβολίας που ανακλάται προς τα πίσω είναι πολύ
µικρότερη από την προσπίπτουσα. Ο αισθητήρας της
ανακλώµενης δέσµης αναγνωρίζει τη µείωση της ισχύος και
αντιστοιχίζει σε αυτήν το 0. Αν η δέσµη ανάγνωσης είχε πέσει
σε λεία επιφάνεια και είχε ανακλαστεί πλήρως, τότε θα
αντιστοίχιζε σε αυτήν το 1. Εποµένως οι εσοχές αντιστοιχούν
στο 0 και οι λείες επιφάνειες στο 1.

Υπάρχουν 2 κατηγορίες CD ανάλογα µε το αν περιέχουν
µουσική (CD-DA - Digital Audio) ή ψηφιακά δεδοµένα (CD-
Data). Και στις δύο περιπτώσεις ο δίσκος διαιρείται σε
333.000 τοµείς των 2352 bytes.

Στα CD δεδοµένων τα 2048 bytes από κάθε τοµέα
χρησιµοποιούνται για την αποθήκευση δεδοµένων και τα
υπόλοιπα είναι για τον καθορισµό της αρχής ή του τέλους του
τοµέα, την αρίθµησή του, καθώς και κώδικες διόρθωσης
λαθών. Η συνολική τους χωρητικότητα φτάνει τα 650 MB.

Στα µουσικά CD, ο ήχος είναι αποθηκευµένος σε
παλµοκωδική διαµόρφωση (PCM), µε συχνότητα
δειγµατοληψίας 44,1 ΚΗz και 2 κανάλια ήχου, µε δείγµατα των
16 bits (δηλαδή αποθηκεύονται 176.400 bytes για κάθε
δευτερόλεπτο µουσικής, που αντιστοιχούν σε 75 τοµείς). Στα

CD αυτά χρησιµοποιούνται όλα τα bytes του κάθε τοµέα για την αποθήκευση του ήχου
και δεν υπάρχουν αριθµήσεις τοµέων κλπ. Τα τραγούδια γράφονται συνεχόµενα, µε
ένα µικρό διάκενο µεταξύ τους για να το ανιχνεύει η µονάδα ανάγνωσης. Είναι φανερό
λοιπόν ότι η συνολική χωρητικότητα των CD που αποθηκεύουν ήχο είναι µεγαλύτερη
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από τα 650 MB, καθώς χρησιµοποιούνται όλα τα bytes κάθε τοµέα. Στα µουσικά CD ο
συνολικός διαθέσιµος αποθηκευτικός χώρος είναι 74 λεπτά.

Εγγράψιµα CD (CD-R)
H διαδικασία εγγραφής σε αυτή την κατηγορία οπτικών δίσκων έχει ουσιαστικές
διαφορές από τα κοινά CD. Οι δίσκοι αυτοί αποτελούνται από ένα λεπτό πλαστικό
υπόστρωµα που επιχρυσώνεται και µετά καλύπτεται µε στρώµα βαφής. Η βαφή είναι
χρυσή, πράσινη ή µπλέ και έχει την ιδιότητα να αλλάζει κατάσταση όταν υπόκειται
στην ακτινοβολία µιας ισχυρής δέσµης laser. H αλλαγή κατάστασης της βαφής είναι
µόνιµη, µε αποτέλεσµα τα CD-R να µπορούν να εγγραφούν µια φορά µόνο. Στη µια
κατάσταση το στρώµα βαφής είναι σχεδόν διαφανές ή υπέρυθρο1, ενώ.στην άλλη είναι
σχεδόν αδιαφανές. Η οπτική ακτίνα χαµηλής ισχύος που χρησιµοποιείται κατά την
ανάγνωση, διαπερνά το στρώµα βαφής, ανακλάται από το στρώµα χρυσού και
επιστρέφει πίσω στο φωτοευαίσθητο κύτταρο. Ανάλογα µε την κατάσταση του
στρώµατος βαφής, η φωτεινή δέσµη ανακλάται µε διαφορετική ισχύ, εποµένως
διαβάζεται το 0 ή το 1.

Eπανεγγράψιµα CD (CD-RW)
Σε αντίθεση µε τα εγγράψιµα CD, όπου το στρώµα εγγραφής καλύπτεται από βαφή
που µπορεί να αλλάξει κατάσταση µόνο µια φορά, τα επανεγγράψιµα CD
αποτελούνται από υλικό που µπορεί να αλλάξει κατάσταση πολλές φορές. Το στρώµα
εγγραφής αποτελείται από ένα χρυσόχρωµο κράµα που µετατρέπεται από άµορφο σε
κρυσταλλικό όταν εκτεθεί σε ισχυρή πηγή φωτός laser. Η αλλαγή κατάστασης του
υλικού παραµένει ακόµα και όταν πάψει να υπάρχει η επίδραση της ακτινοβολίας, ενώ
επιστρέφει στην προηγούµενη κατάσταση όταν εκτεθεί σε ακτινοβολία διαφορετικής
συχνότητας. Η κρυσταλλική µορφή του κράµατος ανακλά το φως όπως οι λείες
επιφάνειες στα απλά CD. H άµορφη κατάστασή του λειτουργεί όπως οι κοιλότητες στα
απλά CD. Με δύο ακτινοβολίες laser διαφορετικής συχνότητας λοιπόν µπορούµε να
προκαλούµε αλλαγές κατάστασης στην επιφάνεια του δίσκου, δηλαδή διαδοχικές
επανεγγραφές. Οι αλλαγές κατάστασης από άµορφη σε κρυσταλλική και αντίστροφα
δεν µπορούν να επαναλαµβάνονται επ' άπειρο. Ο αριθµός των εγγραφών σε ένα CD-
RW είναι περιορισµένος, συνήθως γύρω στις 1000 εγγραφές.

DVD
O δίσκοι DVD (Digital Versatile Disk) αποτελούν την επόµενη γενιά των οπτικών
δίσκων. Στην πράξη είναι µεγαλύτεροι, γρηγορότεροι δίσκοι CD που περιέχουν µέχρι
4,7 GB για κάθε στρώµα και πλευρά εγγραφής. Η χωρητικότητά τους φθάνει µέχρι τα
17 GB για δίσκους που έχουν εγγραφεί και από τις δύο πλευρές.

Κάθε πλευρά ενός δίσκου DVD αποτελείται από δύο στρώµατα. Η δέσµη ανάγνωσης
διαβάζει και τα δύο αυτά στρώµατα· έτσι περιέχεται διπλάσια πληροφορία σε κάθε
πλευρά.

Οι κυριότερες κατηγορίες των δίσκων DVD είναι:

���� DVD-Video: Οι δίσκοι DVD-Video µπορούν να αποθηκεύσουν ολόκληρες
κινηµατογραφικές ταινίες για να αναπαραχθούν στην οθόνη ενός προσωπικού
υπολογιστή. Οι ταινίες είναι κωδικοποιηµένες και αποθηκευµένες σε µορφή

                                                     
1 ∆ηλαδή αντανακλά ακτινοβολίες που η συχνότητά τους τις τοποθετεί στο υπέρυθρο τµήµα του
φάσµατος.
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MPEG-2. Για την αναπαραγωγή τους, εκτός από τη συσκευή ανάγνωσης
δίσκων DVD, απαιτείται και το υποσύστηµα αποκωδικοποίησης MPEG-2 που
συνδέεται µε τη µορφή κάρτας στο διάδροµο του υπολογιστή. Το DVD-Video
έρχεται να αντικαταστήσει το κλασικό οικιακό video, υποστηρίζοντας επιπλέον
προχωρηµένες τεχνικές αναπαραγωγής σε σχέση µε τις κλασικές ταινίες VHS.
Στο δίσκο αποθηκεύονται ξεχωριστά η ταινία χωρίς ήχο και η ηχητική επένδυση,
ώστε να µπορεί κανείς να διαλέξει τους υπότιτλους ή τους διαλόγους στη
γλώσσα που επιθυµεί. Επίσης µπορεί κανείς να παρακολουθήσει την ίδια
σκηνή από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Οι δίσκοι DVD αποτελούν την εξέλιξη
του CD-I (interactive CD), προτύπου που ανέπτυξε η Philips το 1987 για την
αναπαραγωγή ταινιών σε κωδικοποίηση Mpeg και την απευθείας σύνδεση µε
την οικιακή τηλεόραση.

���� DVD-ROM: Οι δίσκοι DVD, πέρα από τη χρήση τους ως µέσα αποθήκευσης και
αναπαραγωγής ταινιών και µουσικής, µπορούν να αποθηκεύσουν και µεγάλο
όγκο ψηφιακών δεδοµένων. Στο άµεσο µέλλον αναµένεται να αντικαταστήσουν
τους οπτικούς δίσκους CD των 650MB.

���� DVD-RAM και DVD-RW+: H τεχνολογία εγγραφής δίσκων DVD ονοµάζεται
DVD-RAM και DVD-RW+. Στην πραγµατικότητα πρόκειται για δυο πρότυπα
από διαφορετικές εταιρείες για επανεγγράψιµους δίσκους DVD που λειτουργούν
ανάλογα µε τα επανεγγράψιµα CD-RW.

Α
να

κε
φα

λα
ίω
ση

Οι συσκευές ανάγνωσης οπτικών δίσκων βασίζονται στην ανάκλαση µιας φωτεινής
δέσµης laser από την διαµόρφωση της επιφάνειας του οπτικού δίσκου. Οι πιο
διαδεδοµένες κατηγορίες οπτικών δίσκων είναι τα CD-ROM (µουσικά CD και CD
δεδοµένων), εγγράψιµα CD, επανεγγράψιµα CD και DVD. Η τεχνολογία εγγραφής
βασίζεται στη δηµιουργία µόνιµης ή προσωρινής αλλαγής στο υλικό του οπτικού
δίσκου (στρώµα βαφής ή κρυσταλλικό κράµα).

Οι δίσκοι DVD έχουν πολύ µεγαλύτερη χωρητικότητα από τους κοινούς οπτικούς
δίσκος και χρησιµοποιούνται κυρίως σε εφαρµογές πολυµέσων, όπως αποθήκευση
ταινιών, µουσικής, αλλά και σε εφαρµογές δηµιουργίας αντιγράφων εφεδρείας
(κυρίως οι επανεγγράψιµοι DVD).

CD ∆εδοµένων CD-Data
DVD Digital Versatile Disk
Εγγράψιµα CD CD-Recordable ή WORM-Write Once Read Many
Επανεγγράψιµα CD CD-RW Rewritable ή CD-Erasable
Κοιλότητα ή Εσοχή Pit
Μουσικά CD CD-Audio
Οπτικός ∆ίσκος Compact Disks

Γλ
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Ερωτήσεις
? Περίγραψε τον τρόπο εγγραφής και ανάγνωσης στα CD-audio.

? Περίγραψε τον τρόπο εγγραφής και ανάγνωσης στα CD-ROM.

? Περίγραψε τον τρόπο εγγραφής και ανάγνωσης στα επανεγράψιµα CD.
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ΜΜάάθθηηµµαα

55..66
Συσκευές Τηλεπικοινωνιών

και ∆ικτύωσης

Σκοπός του µαθήµατος είναι να εισαγάγει το µαθητή στις βασικές τεχνικές και στις
συσκευές που χρησιµοποιούνται για την επικοινωνία των υπολογιστών και τη
διασύνδεση τους σε δίκτυα.

Σκοπός του
µαθήµατος

Όταν ολοκληρώσεις το µάθηµα αυτό, θα µπορείς:
♦ Να εξηγείς πώς λειτουργεί ένα modem
♦ Να περιγράφεις την κάρτα δικτύου
♦ Να απαριθµείς τις κυριότερες συσκευές υποστήριξης δικτύων
♦ Να απαριθµείς τα φυσικά µέσα διασύνδεσης που χρησιµοποιούνται για την

επικοινωνία των υπολογιστών

Τι θα µάθεις;

Η τεχνολογία που έχει αυξήσει ραγδαία τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών
είναι η δικτύωσή τους, δηλαδή η διασύνδεσή τους µέσω κάποιου φυσικού µέσου για
την ανταλλαγή δεδοµένων και την από κοινού χρήση των περιφερειακών τους
µονάδων. Στις µέρες µας οι υπολογιστές διασυνδέονται µε διάφορους τρόπους,
ανάλογα µε το χρησιµοποιούµενο µέσο και τη φυσική τους απόσταση. Οι
περισσότεροι υπολογιστές αποτελούν τµήµατα ενός µικρού ή µεγαλύτερου δικτύου,
τοπικού ή ευρείας περιοχής. ∆ιασυνδέονται µε µέσα όπως οι τηλεφωνικές γραµµές, οι
οπτικές ίνες, µε ασύρµατο τρόπο ή ακόµα και µέσω δορυφόρων.

Συσκευές ∆ικτύωσης
Παράλληλη-Σειριακή Θύρα
Ο πιο απλός τρόπος διασύνδεσης δύο υπολογιστών είναι µέσω ενός καλωδίου που
συνδέει τις αντίστοιχες παράλληλες ή σειριακές θύρες τους. Η παράλληλη θύρα ή
θύρα centronics, όπως λέγεται, έχει 25 ακίδες, και µεταδίδει
παράλληλα 8 bits δεδοµένων. Η σειριακή θύρα ή RS-232 έχει 9 ή 25
ακίδες, µεταδίδει ένα bit κάθε φορά, και φθάνει σε ταχύτητα µετάδοσης
µέχρι τα 115.200 bits το δευτερόλεπτο.

Η σύνδεση µέσω των θυρών αυτών περιορίζεται από την απόσταση,
καθώς τα καλώδια δεν µπορούν να είναι µεγαλύτερα των 10 m (για την
παράλληλη θύρα). Αποτελεί όµως την πιο απλή λύση για ανταλλαγή
δεδοµένων µεταξύ δύο υπολογιστών.

Modem
Ο πιο συνηθισµένος τρόπος διασύνδεσης δύο υπολογιστών είναι µέσω µίας
τηλεφωνικής γραµµής. Από νωρίς χρησιµοποιήθηκε η τεχνολογία των κοινών
τηλεφωνικών δικτύων, καθώς το τηλέφωνο είναι η πιο διαδεδοµένη συσκευή
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επικοινωνίας. Βέβαια οι τηλεφωνικές γραµµές µεταδίδουν ηλεκτρικό σήµα που
αντιστοιχεί στη φωνή µας, οπότε χρειάζεται η µετατροπή των ψηφιακών δεδοµένων
των υπολογιστών σε σήµα αναλογικής µορφής που µεταδίδεται µέσω των
τηλεφωνικών γραµµών.

Η συσκευή που µετατρέπει τη σειρά των ψηφιακών δεδοµένων σε αναλογικό σήµα
που να µπορεί να διαδίδεται µέσω των τηλεφωνικών γραµµών και αντίστροφα,
ονοµάζεται modem. To modem µεταδίδει ένα σταθερό ηµιτονοειδές αναλογικό σήµα,
το φέρον σήµα (carrier). Τα χαρακτηριστικά του φέροντος, δηλαδή το πλάτος, η
συχνότητα και η φάση του µεταβάλλονται ανάλογα µε την τιµή της ψηφιακής
πληροφορίας (το 0 ή 1). Με άλλα λόγια γίνεται µια κωδικοποίηση του ψηφιακού
σήµατος σε αναλογικό σήµα, µε την πληροφορία να «µεταφέρεται» µέσω του
φέροντος σήµατος. Το modem αναλαµβάνει στη µία άκρη τη διαµόρφωση του

αναλογικού σήµατος και
στην άλλη την
αποδιαµόρφωση του
αναλογικού ήχου που
λαµβάνεται, ώστε να φτάσει

στον παραλήπτη-υπολογιστή η ψηφιακή πληροφορία.

Η τεχνική αυτή διαµόρφωσης-αποδιαµόρφωσης (Modulation-Demodulation) είναι µια
ευρέως διαδεδοµένη τεχνική στην επιστήµη των τηλεπικοινωνιών, όχι µόνο στους
υπολογιστές. Σε οποιοδήποτε φυσικό µέσο µετάδοσης ενός σήµατος, π.χ. τον αέρα,
την οπτική ίνα, το χάλκινο καλώδιο, φροντίζουµε να «κωδικοποιούµε» τη χρήσιµη
πληροφορία που θέλουµε να µεταδώσουµε πάνω σε ένα σήµα που µπορεί να
µεταφερθεί καλύτερα (π.χ. µε τις λιγότερες απώλειες σε ισχύ) στο φυσικό µέσο. Αυτή η
αρχή εφαρµόζεται στα ραδιοφωνικά σήµατα (διαµόρφωση ΑΜ ή FΜ), όπου ένα

αναλογικό σήµα
διαµορφώνει ένα άλλο
αναλογικό σήµα
µεγαλύτερης
συχνότητας.

Οι βασικοί τρόποι
διαµόρφωσης είναι:

∆ιαµόρφωση κατά
πλάτος (AM-Amplitude
Modulation): Το πλάτος

του φέροντος σήµατος µεταβάλλεται ανάλογα µε το σήµα της πληροφορίας.

∆ιαµόρφωση κατά συχνότητα (FM-Frequency Modulation): Στην περίπτωση αυτή η
συχνότητα του φέροντος σήµατος µεταβάλλεται ανάλογα µε το σήµα της
πληροφoρίας.

∆ιαµόρφωση κατά φάση (Phase Modulation): Η φάση του φέροντος σήµατος
µεταβάλλεται ανάλογα µε την πληροφορία.

Η ταχύτητα µετάδοσης στη διασύνδεση δύο υπολογιστών µετριέται σε bits ανά
δευτερόλεπτο. Εκφράζει το ρυθµό που µεταδίδονται τα ψηφιακά δεδοµένα από τον
έναν υπολογιστή στον άλλο. Γενικότερα οι ταχύτητες των δικτύων εκφράζονται σε
Kbits/sec ή και Mbits/sec. Στην περίπτωση της διασύνδεσης µέσω τηλεφωνικών
γραµµών υπάρχει και άλλη µια µονάδα µέτρησης της ταχύτητας, πέρα από το ρυθµό
µετάδοσης, που ίσως δηµιουργεί σύγχυση. Είναι η ταχύτητα µεταβολής των
χαρακτηριστικών του φέροντος σήµατος στην τηλεφωνική γραµµή, και µετριέται σε

Αναλογικό
Σήµα

0
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0

Ψηφιακό Σήµα ∆ιαµόρφωση
Συχνότητας
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baud. Για παράδειγµα, µετράµε σε baud, το ρυθµό εναλλαγών από τη µια συχνότητα
στην άλλη για την περίπτωση FM.

Ας υποθέσουµε ότι χρησιµοποιούµε δύο διαφορετικές συχνότητες για το
φέρον σήµα και αντιστοιχούµε στη φάση της διαµόρφωσης το µηδέν στη
µια και το ένα στην
άλλη. Τότε η ταχύτητα
µετάδοσης σε bits θα
ήταν ίση µε την
ταχύτητα σε baud. Αν
όµως χρησιµοποιούµε
για το φέρον 4
διαφορετικές
συχνότητες, σε κάθε
συχνότητα µπορούµε να
αντιστοιχίσουµε 2 bits.
Έτσι, αν το φέρον έχει
ταχύτητα 1200 baud, και
για κάθε baud έχουµε 2 bit, η ταχύτητα µετάδοσης των δεδοµένων είναι
2400 bits/sec.

H ταχύτητα µεταβολής του φέροντος περιορίζεται από την ποιότητα του φυσικού
µέσου, δηλαδή την τεχνολογία των τηλεφωνικών γραµµών. Επίσης δεν µπορούµε να
χρησιµοποιήσουµε πάρα πολλές στάθµες διαµόρφωσης (πλάτη ή συχνότητες), γιατί
πρέπει να γίνεται  χωρίς λάθη η αποδιαµόρφωση. Αυτό σηµαίνει ότι οι διαφορετικές
στάθµες του σήµατος πρέπει να είναι διακεκριµένες.  Η τεχνολογία των modem λοιπόν
επιτρέπει σχετικά χαµηλές ταχύτητες διασύνδεσης. Τα πρώτα modem συνέδεαν
υπολογιστές µε ταχύτητες 300 έως και 2400 bit/sec ενώ στις µέρες µας φθάνουν µέχρι
τα 56.600 bits/sec. Σε ιδιαίτερες συνθήκες µετάδοσης (καλή ποιότητα γραµµών,
κοντινές αποστάσεις) οι ταχύτητες αυξάνονται (π.χ. baseband modems)

Κάρτες δικτύου
Οι κάρτες δικτύου αποτελούν τις συσκευές µέσω των οποίων γίνεται η διασύνδεση
ενός υπολογιστή σε ένα τοπικό δίκτυο. Η κάρτα δικτύου συνδέεται στο διάδροµο του
υπολογιστή και αναλαµβάνει να µεταφέρει δεδοµένα από και προς το δίκτυο. Ο ρόλος
της είναι να οµαδοποιεί τα δεδοµένα, µετατρέποντάς τα σε κάποια µορφή που
είναι συµβατή µε το πρωτόκολλο του δικτύου, ώστε να µπορούν να
διαβαστούν από τους υπόλοιπους υπολογιστές. Τα ηλεκτρονικά κυκλώµατα
των καρτών αναλαµβάνουν τη διόρθωση των λαθών, την αποστολή και λήψη
των δεδοµένων. Το πιο διαδεδοµένο πρωτόκολλο δικτύωσης είναι το
Εthernet, και οι περισσότερες κάρτες στους προσωπικούς υπολογιστές
λειτουργούν µε αυτήν την κατηγορία δικτύων.

Οι κάρτες δικτύου Ethernet στο πίσω µέρος τους έχουν ειδικές υποδοχές για
διαφόρων ειδών συνδέσεις: υπάρχει η υποδοχή για συνδεσµολογία οµοαξονικού
καλωδίου (BNC) και η υποδοχή για συνδεσµολογία συνεστραµµένου ζεύγους (RJ45).

Επαναλήπτες - ∆ροµολογητές - Γέφυρες
Οι συσκευές αυτές χρησιµοποιούνται για να υποστηρίζουν τα δίκτυα των
υπολογιστών. Ένας επαναλήπτης (repeater) είναι µια συσκευή ενίσχυσης του
σήµατος που ταξιδεύει µέσα στο φυσικό µέσο δικτύωσης, για να µπορούµε να
δηµιουργούµε δίκτυα µεταξύ υπολογιστών που είναι αποµακρυσµένοι µεταξύ

0

1 1 1

0

Ψηφιακό Σήµα

Αναλογικό
Σήµα

∆ιαµόρφωση
Πλάτους
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τους περισσότερο απ’ όσο ορίζουν οι προδιαγραφές ενός συγκεκριµένου µέσου
µετάδοσης. Όσο µακρύτερο είναι π.χ. ένα καλώδιο, τόσο πέφτει η ισχύς του σήµατος
και χρειάζεται ενίσχυση για να µεταδοθεί σε µεγάλες αποστάσεις. Ο επαναλήπτης
τοποθετείται σε τακτά διαστήµατα κατά µήκος της διεύθυνσης µετάδοσης και ενισχύει
το σήµα.

Ο δροµολογητής (router) και  η γέφυρα (bridge) φροντίζουν για τη συνένωση
διαφορετικών δικτύων. Ο ρόλος τους είναι να προωθούν τα πακέτα πληροφορίας από
το ένα δίκτυο στο άλλο επιλεκτικά, ανάλογα µε τον υπολογιστή-προορισµό. Έτσι
αποφεύγεται η άσκοπη µετάδοση πακέτων δεδοµένων σε τµήµατα δικτύων που είναι
άσχετα µε τον προορισµό.

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας
Η δικτύωση µας δίνει τη δυνατότητα διασύνδεσης υπολογιστών µε διαφορετικά
λειτουργικά συστήµατα και επικοινωνίας µεταξύ διαφορετικών εφαρµογών λογισµικού.
Για να γίνει εφικτή η επικοινωνία, όλοι οι υπολογιστές και οι εφαρµογές χρησιµοποιούν
το ίδιο σύνολο κανόνων και διαδικασιών για την ανταλλαγή δεδοµένων. Αυτοί οι
κανόνες ονοµάζονται πρωτόκολλο επικοινωνίας (communication protocol). Έτσι τα
δεδοµένα µπορούν να αναπαρίστανται διαφορετικά σε κάθε υπολογιστή, όµως στο
δίκτυο «ταξιδεύουν» έχοντας µορφή και οργάνωση κοινά αποδεκτές απ’ όλους τους
υπολογιστές του δικτύου.

Εξαιτίας της πληθώρας διαφορετικών αρχιτεκτονικών υπολογιστών, λειτουργικών
συστηµάτων, εφαρµογών και τύπων δικτύων υπάρχει πολυπλοκότητα στο είδος και
στο πλήθος των πρωτοκόλλων επικοινωνίας. Υπάρχουν π.χ. πρωτόκολλα που
ρυθµίζουν την  επικοινωνία στο φυσικό µέσο διασύνδεσης, µεταξύ των καρτών
δικτύου και του καλωδίου. Σε αυτά τα πρωτόκολλα δε γίνεται διάκριση µεταξύ των
πληροφοριών · όλες µαζί ενσωµατώνονται σε πακέτα, δηλαδή αυτοτελείς µονάδες
πληροφορίας µήκους µερικών εκατοντάδων bytes που ταξιδεύουν στο δίκτυο.

Τα πρωτόκολλα εξαρτώνται από την ταχύτητα του δικτύου, τον τρόπο επικοινωνίας
υπολογιστή - δικτύου κλπ. Υπάρχουν όµως πρωτόκολλα ανωτέρου επιπέδου που
έχουν σχέση µε την επικοινωνία των εφαρµογών και διακρίνουν τις πληροφορίες,
µεταφράζοντάς τις για επεξεργασία από κάποιο πρόγραµµα. Το κάθε πρωτόκολλο
έχει τη δυνατότητα να ελέγχει και να διορθώνει  λάθη στο επίπεδο που ρυθµίζει.

Τα πιο γνωστά πρωτόκολλα επικοινωνίας είναι:

� Xmodem/Zmodem/Ymodem/Kermit: Aπλά πρωτόκολλα επικοινωνίας για
σύνδεση µέσω modem. ∆ιαφέρουν ως προς το µέγεθος του πακέτου που
χρησιµοποιείται για την αποστολή δεδοµένων. Έτσι το Xmodem χρησιµοποιεί
µέγεθος 128 bytes για κάθε πακέτο, to Ζmodem 512 bytes και το Υmodem 1024
bytes. Το Kermit έχει πακέτα µεταβλητού µεγέθους.

� Ethernet: Το πιο διαδεδοµένο πρωτόκολλο επικοινωνίας σε τοπικά δίκτυα
υπολογιστών

� Token Ring: Πρωτόκολλο επικοινωνίας που βασίζεται στην ύπαρξη ενός ειδικού
πακέτου (σκυτάλη) που ταξιδεύει µέσα στο δίκτυο. Όποιος υπολογιστής είναι
ιδιοκτήτης του πακέτου, έχει τον έλεγχο του δικτύου, και µπορεί να αποστείλει
δεδοµένα.

� FDDI: Πρωτόκολλο επικοινωνίας για µεγάλες ταχύτητες δικτύων µε οπτικές ίνες.
Χρησιµοποιείται κυρίως σε δίκτυα κορµού (backbone) που συνενώνουν µικρότερα
δίκτυα Ethernet.

� ATM: Πρωτόκολλο που υποστηρίζει πολύ µεγάλες ταχύτητες επικοινωνίας
� Frame Relay: Άλλο ένα πρωτόκολλο υψηλών ταχυτήτων για δίκτυα κορµού.
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� PowerTalk: Πρωτόκολλο επικοινωνίας για υπολογιστές Apple Macintosh
� X.25: ∆ιεθνές πρότυπο για δίκτυα µεταγωγής πακέτου.
� TCP/IP: Πρωτόκολλο περιγραφής των πακέτων που µεταδίδονται σε ένα δίκτυο.

Είναι το ευρέως διαδεδοµένο πρωτόκολλο στην κοινότητα του ∆ιαδικτύου
(Internet).

� IPX: Πρωτόκολλο µε λειτουργία αντίστοιχη του TCP/IP που χρησιµοποιείται σε
δίκτυα Novell.

Φυσικά µέσα διασύνδεσης
Τα µέσα διασύνδεσης είναι τα φυσικά υλικά ή άλλα µέσα που χρησιµοποιούνται στην
δηµιουργία των δικτύων επικοινωνίας. Οι δύο κύριοι τύποι των µέσων διασύνδεσης
είναι  τα ενσύρµατα µέσα όπως είναι τα  συνεστραµµένα καλώδια, τα οµοαξονικά και
οι οπτικές ίνες και τα ασύρµατα µέσα όπως είναι τα µικροκύµατα, τα ραδιοκύµατα και
η υπεριώδης ακτινοβολία.

� Το ζεύγος συνεστραµµένων καλωδίων (twisted-pair) αποτελείται από σύρµατα
χαλκού επικαλυµµένα µε πλαστικό τα οποία συστρέφονται µαζί. Ένα λεπτό
στρώµα από έγχρωµο πλαστικό αποµονώνει και ξεχωρίζει τα σύρµατα που στη
συνέχεια συστρέφονται προκειµένου να µειωθεί η ηλεκτρική αλληλεπίδραση τους.
Τα καλώδια twisted-pair χωρίζονται:

(i) Στα προστατευµένα καλώδια twisted-pair (STP)· σε αυτά γύρω από το κάθε
σύρµα τυλίγεται ένα φύλλο µετάλλου, το οποίο µειώνει επιπλέον την
εξωτερική ηλεκτρική επίδραση.

(ii) Στα απροστάτευτα καλώδια twisted-pair (UTP), που ονοµάζονται επίσης και
10BaseT καλώδια. Σε αυτά δεν υπάρχει το επιπλέον φύλλο µετάλλου.

Επειδή τα συνεστραµµένα καλώδια είναι ένα µέσο µετάδοσης µικρού κόσοτυς
χρησιµοποιούνται συνήθως τόσο στις τηλεφωνικές γραµµές όσο και για τη
µετάδοση δεδοµένων µεταξύ υπολογιστή και τερµατικών.

� Το οµοαξονικό (coaxial) καλώδιο αποτελείται από ένα χάλκινο σύρµα
περιβαλλόµενο από τρία στρώµατα: µια µόνωση, έναν εξωτερικό µεταλλικό
αγωγό και ένα πλαστικό περίβληµα. Επειδή το οµοαξονικό καλώδιο είναι
περισσότερο µονωµένο από ότι το συνεστρεµµένο καλώδιο, συνιστάται για
µεγάλες αποστάσεις όσο αφορά την ηλεκτρική αλληλεπίδραση και µεταφορά
δεδοµένων µε ταχύτητα.

� Η οπτική ίνα (fiber optic) είναι µια εύκαµπτη, λεπτή σαν τρίχα, ίνα από γυαλί ή
πλαστικό για τη µεταφορά δεδοµένων µε τη µορφή  παλµών φωτός. Το
σηµαντικό πλεονέκτηµα της οπτικής ίνας σε σχέση µε τα άλλα καλώδια είναι το
µικρότερο βάρος της, ο χώρος που εξοικονοµεί και η απουσία ηλεκτρικής και
µαγνητικής επίδρασης σε αυτήν. Συνεπώς µπορούν να µεταδώσουν πληροφορία
σε µεγάλες αποστάσεις χωρίς την ανάγκη ενίσχυσης του σήµατος. Ένα ακόµη
πλεονέκτηµά της είναι η υψηλή ταχύτητα µετάδοσης. Μία µόνο οπτική ίνα µπορεί
να µεταφέρει αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες παλµούς στη µονάδα του χρόνου. Οι
οπτικές ίνες ωστόσο κοστίζουν πολύ περισσότερο από τα διάφορα καλώδια και
επιπλέον υπάρχουν δυσκολίες στην εγκατάσταση και τη λειτουργία τους. Παρά
τους προηγούµενους περιορισµούς, πολλές τηλεφωνικές εταιρείες
χρησιµοποιούν οπτικές ίνες για νέες τηλεφωνικές γραµµές.

� Τα µικροκύµατα (microwaves), είναι ραδιοκύµατα που χρησιµοποιούνται για την
µετάδοση τόσο αναλογικών όσο και ψηφιακών σηµάτων µε υψηλή ταχύτητα. Τα
επίγεια µικροκύµατα (terrestrial microwaves), χρησιµοποιούνται για τη µετάδοση
από ένα σταθµό µικροκυµάτων σε άλλο, περίπου όπως µεταφέρονται τα σήµατα
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των ραδιοφωνικών σταθµών. Τα µικροκύµατα περιορίζονται από τη διαδροµή
µετάδοσης, γιατί πρέπει να µεταδίδονται απευθείας χωρίς να παρεµποδίζονται
από κτίρια ή βουνά ανάµεσα στους σταθµούς µετάδοσης. Για να αποφευχθεί
αυτή η παρεµπόδιση, οι κεραίες µικροκυµάτων συνήθως τοποθετούνται στην
κορυφή κτιρίων, πύργων ή βουνών.

� Οι τηλεπικοινωνιακοί δορυφόροι (telecommunication satellites) λαµβάνουν τα
µικροκύµατα από τις επικοινωνιακές εγκαταστάσεις εδάφους, τα
αποκωδικοποιούν και τα ξαναστέλνουν σε άλλες επικοινωνιακές εγκαταστάσεις.
Οι εγκαταστάσεις εδάφους ονοµάζονται επίγειοι σταθµοί (terrestrial stations) και
χρησιµοποιούν µεγάλες κεραίες σε σχήµα δίσκου για να λαµβάνουν και να
στέλνουν δεδοµένα στους δορυφόρους. Η µετάδοση προς το δορυφόρο
ονοµάζεται uplink και η λήψη απ’ αυτόν downlink.

Α
να

κε
φα

λα
ίω
ση

Οι υπολογιστές µπορούν να συνδεθούν µεταξύ τους µέσω της παράλληλης ή της
σειριακής θύρας τους, µέσω τηλεφωνικής γραµµής µε τη βοήθεια του modem, ή σε
ένα δίκτυο µέσω µίας κάρτας δικτύου. Οι κανόνεςεπικοινωνίας µεταξύ των
υπολογιστών σε ένα δίκτυο ονοµάζονται πρωτόκολλο. Το πιο γνωστό πρωτόκολλο
για τοπικά δίκτυα είναι το Ethernet. Η φυσική σύνδεση των υπολογιστών µπορεί να
γίνει µε διάφορα µέσα, ενσύρµατα (καλώδια και οπτικές ίνες) ή ασύρµατα
(µικροκύµατα ή υπεριώδη ακτινοβολία).

Downlink
Modem
Uplink
Απροστάτευτα Καλώδια Twisted-Pair UTP
Γέφυρα Bridge
∆ιαµόρφωση Κατά Πλάτος Amplitude Modulation
∆ιαµόρφωση Κατά Συχνότητα Frequency Modulation
∆ιαµόρφωση Κατά Φάση Phase Modulation
∆ιαµόρφωση-Αποδιαµόρφωση Modulation-Demodulation
∆ίκτυο Κορµού Backbone

Γλ
ω
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ν

∆ιπλά Συνεστραµµένο Καλώδιο Twisted-Pair
∆ροµολογητής Router
Επαναλήπτης Repeater
Επίγεια Μικροκύµατα Terrestrial Microwaves
Μικροκύµατα Microwaves
Οµοαξονικό Καλώδιο BNC
Οπτική Ίνα Fiber Optic
Παράλληλη Θύρα Parallel Port - Centronics
Προστατευµένα Καλώδια Twisted-Pair STP
Πρωτόκολλο Επικοινωνίας Communication Protocol
Τηλεπικοινωνιακός ∆ορυφόρος Telecommunication Satellite

Ερωτήσεις
? Περίγραψε τη λειτουργία ενός modem.

? Πώς λειτουργεί µια κάρτα δικτύου;

? Τι πλεονεκτήµατα έχουν οι οπτικές ίνες σαν µέσο µετάδοσης;
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♦ Ο διάδροµος αποτελεί το µέσο διασύνδεσης των επιµέρους συστηµάτων
που αποτελούν τον υπολογιστή.

♦ Τα βασικότερα χαρακτηριστικά των εκτυπωτών είναι η ταχύτητά τους και η
ανάλυση εκτύπωσης. Ως προς την τεχνολογία τους, οι εκτυπωτές
διακρίνονται σε κρουστικούς, έκχυσης (ψεκασµού) µελάνης και εκτυπωτές
laser.  Ως προς τον  τρόπο επεξεργασίας της εκτύπωσης διακρίνονται σε
εκτυπωτές γραµµής και εκτυπωτές σελίδας.

♦ Η πιο διαδεδοµένη κατηγορία οθονών υπολογιστών είναι οι οθόνες
καθοδικού σωλήνα. Η λειτουργία τους στηρίζεται στην ύπαρξη ενός
πυροβόλου που εκτοξεύει ηλεκτρόνια σε φωσφορίζουσα επιφάνεια
προκαλώντας την ακτινοβολία της. Οι οθόνες υγρών κρυστάλλων
στηρίζονται στο φαινόµενο της πόλωσης του φωτός όταν διέρχεται από
κρυσταλλική δοµή.

♦ Οι µαγνητικοί δίσκοι αποτελούν το κύριο µέσο αποθήκευσης στους
υπολογιστές. Η εγγραφή τους βασίζεται στη µαγνήτιση της επιφάνειας του
δίσκου, και η ανάγνωση στη δηµιουργία επαγωγικού ρεύµατος ορθής ή
ανάστροφης φοράς κατά το πέρασµα ενός ηλεκτροµαγνήτη πάνω από τη
µαγνητισµένη επιφάνεια

♦ Η τεχνολογία ανάγνωσης οπτικών δίσκων βασίζεται στην ανάκλαση µιας
φωτεινής δέσµης laser εξαιτίας της διαµόρφωση της επιφάνειας του
οπτικού δίσκου.

♦ Οι υπολογιστές µπορούν να συνδεθούν µεταξύ τους µέσω της παράλληλης
ή της σειριακής θύρας τους, µέσω τηλεφωνικής γραµµής µε τη βοήθεια του
modem, ή σε ένα δίκτυο µέσω µίας κάρτας δικτύου. Οι κανόνες
επικοινωνίας µεταξύ των υπολογιστών σε ένα δίκτυο ονοµάζονται
πρωτόκολλο.

� Luce T., Αρχιτεκτονική Υπολογ

� Maran R. Μαθαίνω µόνος µου 

� Πώς δουλεύουν οι Υπολογιστές

� Hutchinson S., Sawyer S., Com

� Vermaat M., Walker T., Hall T.,
Βιβλιογραφία – Πηγές
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ιστών, Τζιόλας, 1991.

τους υπολογιστές και το Internet, Γεννάδειος Σχολή, 1995.

, Κλειδάριθµος, 1994.

puters and Information Systems, Irwin, 1996.

 Repede J., Discovering Computer, Shelly Cashman Series, 1997.



Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 6

151

66
ΚΚεεφφάάλλααιιοο

ΟΟ  ΠΠρροοσσωωππιικκόόςς  ΥΥπποολλοογγιισσττήήςς

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να παρουσιάσει τον πιο διαδεδοµένο υπολογιστή, τον Προσωπικό
Υπολογιστή και να περιγράψει την αρχιτεκτονική και τη µορφή του.

Όταν ολοκληρώσεις το κεφάλαιο αυτό, θα µπορείς:

♦ Να περιγράφεις τη γενική αρχιτεκτονική του Προσωπικού Υπολογιστή.

♦ Να αναγνωρίζεις τα κυριότερα τµήµατά του και τα σηµεία όπου συνδέονται αυτά στη µητρική
κάρτα.

♦ Να απαριθµείς τα διάφορα είδη και τύπους µνήµης σε ένα Προσωπικό Υπολογιστή.

Μ
αθ
ήµ

ατ
α 66..11  Ιστορία και Αρχιτεκτονική του Προσωπικού Υπολογιστή

66..22  Η Μητρική Κάρτα του Προσωπικού Υπολογιστή

66..33  Η Μνήµη στον Προσωπικό Υπολογιστή
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ΜΜάάθθηηµµαα

66..11
Ιστορία και Αρχιτεκτονική του
Προσωπικού Υπολογιστή

Σκοπός του µαθήµατος αυτού είναι να παρουσιάσει την ιστορία του προσωπικού
υπολογιστή και να περιγράψει τη γενική αρχιτεκτονική του.

Σκοπός του
µαθήµατος

Όταν ολοκληρώσεις το µάθηµα αυτό, θα µπορείς:
♦ Να αφηγείσαι συνοπτικά την ιστορία του προσωπικού υπολογιστή
♦ Να περιγράφεις τη λειτουργία του διαδρόµου του
♦ Να εξηγείς τη γενική λειτουργία των επεξεργαστών που χρησιµοποιούν οι

προσωπικοί υπολογιστές
♦ Να απαριθµείς διάφορους τύπους περιφερειακής µνήµης για προσωπικούς

υπολογιστές

Τι θα µάθεις;

Ο πρώτος προσωπικός υπολογιστής (personal computer, PC)
παρουσιάστηκε από την εταιρεία IBM το 1981. Περιείχε τον
επεξεργαστή 8088 της εταιρείας Intel σε ταχύτητα 4,77 MHz, 16 Kb
κύριας µνήµης που µπορούσε να επεκταθεί ως τα 256 Kb,
ασπρόµαυρη οθόνη και µία ή δύο µονάδες δισκέτας 5,25" των 160
Kb. Ο νέος αυτός υπολογιστής µπήκε δυναµικά στην αγορά των
µικροϋπολογιστών µε πωλήσεις 136.000 IBM PC µέσα στον πρώτο
ενάµιση χρόνο της κυκλοφορίας του.

Η µεγάλη επιτυχία του IBM PC έκανε τους δηµιουργούς του να κατασκευάσουν
παραλλαγές του, που ονοµάστηκαν XT και ΑΤ. Συγχρόνως, άλλες εταιρείες άρχισαν
να κατασκευάζουν αποµιµήσεις του που αναφέρονταν ως «συµβατοί µε IBM». Με την
πάροδο του χρόνου, η βασική αρχιτεκτονική του υπολογιστή αυτού παγιώθηκε, όπως
και οι επεξεργαστές της εταιρείας Intel ως η βασική δοµική του µονάδα.

Αφού η αρχιτεκτονική του προσωπικού υπολογιστή ήταν πλέον δεδοµένη, άνοιξε ο
δρόµος για το σχεδιασµό µιας ποικιλίας περιφερειακών συσκευών και άλλων
τµηµάτων που ταίριαζαν σε οποιοδήποτε υπολογιστή. Σύντοµα καταργήθηκε η ιδέα
του «έτοιµου κουτιού», που αγόραζε ο χρήστης από µια εταιρεία, γιατί µε λίγες
γνώσεις ο καθένας µπορούσε να συναρµολογήσει το δικό του υπολογιστή.

Ο προσωπικός υπολογιστής απόκτησε µονάδα δισκέτας 3,5", σκληρό δίσκο και
έγχρωµη οθόνη. Οι επεξεργαστές του έγιναν πιο γρήγοροι και εµφανίστηκαν τα πρώτα
περιβάλλοντα γραφικών. Σήµερα ο προσωπικός υπολογιστής έχει βγει από το χώρο
των φίλων της τεχνολογίας και έχει επικρατήσει σε επιχειρήσεις και υπηρεσίες όλων
των ειδών. Πάρα πολλές εργασίες, που παλαιότερα απαιτούσαν ειδικά
κατασκευασµένους υπολογιστές ή γίνονταν χειρωνακτικά, σήµερα γίνονται µε απλά
PC.
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Η επιτυχία του προσωπικού υπολογιστή οφείλεται στην αρχιτεκτονική του, η οποία
επιτρέπει τη «συναρµολόγηση» ενός υπολογιστή από τµήµατα τα οποία απλώς
ακολουθούν κάποιες προδιαγραφές λειτουργίας και επικοινωνίας. Πολλές µικρές
εταιρείες µπόρεσαν να εξειδικευτούν κατασκευάζοντας µόνο µία κατηγορία τµηµάτων
για PC και έτσι να δηµιουργηθεί µια µεγάλη αγορά υλικού. Αντίθετα, υπολογιστές
άλλων κατηγοριών κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου από µία µόνο εταιρεία, µε συνέπεια
την αύξηση του κόστους τους τόσο για την ίδια, όσο και για τον τελικό καταναλωτή.

Ο διάδροµος του προσωπικού υπολογιστή
Στον πρώτο προσωπικό υπολογιστή  της IBM υπήρχε ένας κοινός επίπεδος
διάδροµος πάνω στον οποίο συνδέονταν ο κεντρικός επεξεργαστής, η µνήµη και οι
υπόλοιπες περιφερειακές µονάδες. Ο διάδροµος αυτός είχε εύρος 8 bit και δυνατότητα
µετάδοσης 4,7 εκατοµµυρίων bits το δευτερόλεπτο, µε άλλα λόγια η ταχύτητα του ήταν
4,7 ΜΗz. Στη συνέχεια, µε την αύξηση της ταχύτητας των επεξεργαστών, επήλθε
αντίστοιχη αύξηση τόσο στο εύρος του διαδρόµου όσο και στην ταχύτητά του.

Ακολούθησε ο διάδροµος τύπου AT (ΙSA-Industry Standard Architecture) µε εύρος 16
bit και ταχύτητες 6 και 8 MHz. Ο διάδροµος αυτός είχε συµβατότητα µε περιφερειακά
που απαιτούσαν εύρος 8 bits. Στη συνέχεια, µε την εµφάνιση του επεξεργαστή 80386
της Intel, δηµιουργήθηκε το πρότυπο EISA (Εxtended ISA) µε εύρος 32 bits,
διατηρώντας όµως την δυνατότητα σύνδεσης µε περιφερειακές συσκευές παλαιότερου
τύπου των 8 και 16 bits. H ΙΒΜ πρότεινε την αρχιτεκτονική MCA (MicroChannel
Architecture) µε αντίστοιχα χαρακτηριστικά (32 bits εύρος και ταχύτητα 10ΜHz), αλλά
διαφορετικό τύπο διασύνδεσης· το πρότυπο αυτό τελικά απέτυχε.

Η επόµενη εξέλιξη στην τεχνολογία των διαδρόµων στους προσωπικούς υπολογιστές
ήταν η εισαγωγή του τοπικού διαδρόµου ή VL-Bus (VESA Local Bus). Ο διάδροµος
αυτός ανήκει στην κατηγορία διαδρόµου µνήµης-επεξεργαστή, αλλά επέτρεπε και την
διασύνδεση έως και τριών συσκευών πάνω σε αυτόν. Η ταχύτητα λειτουργίας του ήταν
66 MHz και το εύρος 32 bits. Οι συσκευές που διασυνδέονταν πάνω στο VL-bus ήταν
κυρίως το υποσύστηµα γραφικών και ο ελεγκτής δίσκων. Το µεγαλύτερο µειονέκτηµα
του ήταν ότι λόγω του τρόπου ελέγχου του διαδρόµου από κάθε συσκευή, όσο
περισσότερες συσκευές διασυνδέονταν, τόσο µειώνονταν η απόδοσή του. Έτσι οι
περισσότερες υλοποιήσεις του VL-bus είχαν µέχρι 3 υποδοχές διασύνδεσης.

Το πρότυπο που τελικά επικράτησε, δίνοντας λύση στις µεγάλες ταχύτητες των
επεξεργαστών και των µνηµών και επιτρέποντας την διασύνδεσή και άλλων
γρήγορων περιφερειακών, χωρίς τα µειονεκτήµατα του VL-bus, ήταν το PCI
(Peripheral  Component Interconnect). Οι σύγχρονοι προσωπικοί υπολογιστές έχουν
διάδροµο τύπου PCI µε εύρος 32 ή 64 bit και ταχύτητες που φτάνουν τα 100MHz για
να υποστηρίζουν επεξεργαστές των 350+ MHz.

Αρχικά, ο διάδροµος τύπου PCI είχε εύρος 32 bit και ταχύτητα 66ΜΗz. Aνήκε στην
κατηγορία των διαδρόµων µνήµης-επεξεργαστή, καθώς λίγες περιφερειακές συσκευές
είχαν ανάγκη για την αυξηµένη ταχύτητα που παρείχε το νέο αυτό πρότυπο. Έτσι οι
µητρικές κάρτες των υπολογιστών είχαν, εκτός του διαδρόµου PCI και διάδροµο EISA
ή ISA για διασύνδεση των υπολοίπων συσκευών. Καθώς όµως οι απαιτήσεις σε
ταχύτητα των περιφερειακών συσκευών µεγάλωναν, ειδικά των καρτών δικτύου και
των ελεγκτών σκληρών δίσκων, ο διάδροµος PCI έγινε επίπεδος διάδροµος.

Στις µέρες µας υπάρχουν πολλών ειδών κάρτες περιφερειακών για απευθείας
διασύνδεση στο PCI. Η αύξηση στην ταχύτητα των επεξεργαστών στους
προσωπικούς υπολογιστές επανέφερε ακόµα µια φορά το πρόβληµα της ύπαρξης
ενός τοπικού διαδρόµου που να διασυνδέει τον επεξεργαστή, τη µνήµη και κάποιες
εξίσου γρήγορες µονάδες. Η τεχνολογία απεικόνισης τρισδιάστατων γραφικών στους

ISA

EISA

MCA

VL-Bus

PCI
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υπολογιστές και η µεγάλη υπολογιστική ισχύς που αυτή απαιτεί, δηµιούργησε το
πρότυπο διαδρόµου  ΑGP (Αccelerated Graphics Port). Ο διάδροµος AGP είναι ένας
τοπικός διάδροµος που επιτρέπει την απευθείας επικοινωνία µε τη µνήµη και τον
επεξεργαστή µε ταχύτητα 66MHz και εύρος 32 bits. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει
ένας διάδροµος PCI κατηγορίας µνήµης-επεξεργαστή που συνδέει τον επεξεργαστή,
τη λανθάνουσα µνήµη και την κεντρική µνήµη µε ταχύτητες 66 έως 100MHz και εύρος
32 bit. Επιπλέον υπάρχει ένας επίπεδος διάδροµος PCI πάνω στον οποίο
διασυνδέονται τα υπόλοιπα περιφερειακά τύπου PCI, ενώ υπάρχουν και
προσαρµοστές για τους διαδρόµους ISA, EISA, πάνω στους οποίους συνδέονται
λιγότερο γρήγορες συσκευές.

Βλέπουµε λοιπόν ότι η οργάνωση των διαδρόµων ενός σύγχρονου προσωπικού
υπολογιστή πλησιάζει σε πολυπλοκότητα και σε πλήθος επιπέδων αυτή ενός
υπερυπολογιστή. Υπάρχουν διαφόρων κατηγοριών διάδροµοι, µε διαφορετικά
χαρακτηριστικά ώστε να προσαρµόζονται καλύτερα οι αντίστοιχες συσκευές και να
γίνεται πλήρης εκµετάλλευση της ταχύτητας τους. Οι προσαρµοστικές µονάδες πλέον
παίζουν καθοριστικό ρόλο στην συνολική απόδοση ενός υπολογιστή.

Αρχιτεκτονική σύγχρονου προσωπικού υπολογιστή
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∆ιασύνδεση δίσκων
Στους προσωπικούς υπολογιστές οι σκληροί δίσκοι διασυνδέονται σε ένα ξεχωριστό
διάδροµο που ονοµάστηκε αρχικά διάδροµος ΙDE και κατόπιν EIDE (Εnhanced IDE).
Στο διάδροµο EIDE διασυνδέονται µέχρι και τέσσερις συσκευές, κυρίως δίσκοι και CD-
ROM. Στην ουσία ο διάδροµος αποτελείται από δύο κανάλια, σε καθένα από τα οποία
διασυνδέονται 2 συσκευές. Η µία από τις δύο προηγείται στον έλεγχο του καναλιού και
ονοµάζεται κύρια (master), ενώ η άλλη ονοµάζεται δευτερεύουσα (slave). Η διάκριση
αυτή επιτρέπει την συνύπαρξη αργών (CDROM) και γρήγορων (σκληροί δίσκοι)
συσκευών στο ίδιο κανάλι. Η ταχύτητα του διαδρόµου αυτού φθάνει µέχρι και τα
20ΜΒ/sec. Το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα του προτύπου αυτού είναι η απλότητα της
υλοποίησής του που επιτρέπει στους κατασκευαστές π.χ. σκληρών δίσκων να
ενσωµατώσουν πολλά από τα ηλεκτρονικά προσαρµογής IDE πάνω στο δίσκο και
τελικά η µορφή του προσαρµοστή IDE στον διάδροµο PCI να είναι πολύ απλή.

To πρότυπο διαδρόµου SCSI προέρχεται από τον χώρο των κύριων υπολογιστών και
προσφέρει εξελιγµένα χαρακτηριστικά σε σχέση µε το EIDE. Η µορφή αυτή του
διαδρόµου επιτρέπει την διασύνδεση πολλών περιφερειακών µονάδων, κυρίως
σκληρών δίσκων και µονάδων CDROM. Βέβαια είναι δυνατή η διασύνδεση και άλλων
συσκευών που ακολουθούν το ίδιο πρότυπο, όπως σαρωτές, συσκευές εφεδρείας και
άλλες.

Για την διασύνδεση του διαδρόµου SCSI µε έναν διάδροµο Ε/Ε (π.χ. µε PCI)
χρειάζεται ένας προσαρµοστής SCSI. Στο διάδροµο αυτό µπορούν να συνδεθούν
µέχρι και 7 συσκευές, η κάθε µία από τις οποίες έχει και ξεχωριστή διεύθυνση SCSI.
Οι ταχύτητες SCSI ποικίλουν από 5ΜΒ/sec σε κανονική λειτουργία, 10MB/sec στο
πρότυπο Fast SCSI, 20 ΜΒ/sec στο πρότυπο Ultra (Fast-Wide)-SCSI και 40ΜΒ/sec
στο Ultra-Wide SCSI. Η ταχύτητα αυτή βέβαια είναι η µέγιστη δυνατή ταχύτητα
διαδρόµου, και δεν αναφέρεται στην πραγµατική ταχύτητα επικοινωνίας των
περιφερειακών η οποία µπορεί να είναι αρκετά µικρότερη. Το πρότυπο SCSI είναι
πολύ πιο αξιόπιστο και γρήγορο από το IDE· όµως η µεγάλη ποικιλία σε κατηγορίες
και σε υλοποιήσεις, εµπόδιζε µέχρι πρόσφατα τη διάδοσή του στην κατηγορία των
προσωπικών υπολογιστών. Στις µέρες µας υπάρχει πληθώρα περιφερειακών SCSI
για προσωπικούς υπολογιστές συνυπάρχοντας µαζί µε το πρότυπο διαδρόµου IDE.

To PCMCIA είναι ένα νέο  πρότυπο διαδρόµου για φορητούς υπολογιστές. Στον
διάδροµο PCMCIA συνδέεται οποιοδήποτε είδος περιφερειακού το οποίο είναι σε
µορφή κάρτας.  Έτσι υπάρχουν κάρτες δικτύου, κάρτες µνήµης, κάρτες fax/modem
ακόµα και δίσκοι IDE που έχουν µέγεθος αντίστοιχο µιας παχιάς πιστωτικής κάρτας.
Οι κάρτες PCMCIA είναι ελαφρές, µικρές στο µέγεθος, συνδέονται και αποσυνδέονται
εύκολα από το διάδροµο, δίνοντας την ευχέρεια σε έναν φορητό υπολογιστή να έχει
ποικιλία περιφερειακών κατά περίπτωση, χωρίς να αυξάνεται το βάρος ή το µέγεθος
του.

ISA EISA MCA VL PCI

Εύρος 8-16 bit 32 bit 32 bit 32 bit 32-64 bit

Ρολόι 8 MHz 8,3 MHz 10 MHz 33 MHz 33,66-100 MHz

∆ιαµεταγωγή 16 MB/sec 32 MB/sec 40 MB/sec 132 MB/sec >120 MB/sec

Περιφερειακά >12 >12 >12 3 10

IDE

EIDE

SCSI

PCMCIA
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Plug and Play
Για κάθε περιφερειακή συσκευή υπάρχει ένα µικρό πρόγραµµα (ρουτίνα) το οποίο
αναλαµβάνει το στοιχειώδη χειρισµό της κάθε φορά που ξεκινά να χρησιµοποιείται.

Τα προγράµµατα αυτά µεταφέρονται από το ΒΙΟS σε συγκεκριµένες περιοχές της
µνήµης RAM κατά την εκκίνηση του υπολογιστή και για το καθένα υπάρχει ένας
µοναδικός αριθµός (αριθµός διακοπής, interrupt number) για το λειτουργικό σύστηµα.
Έτσι όταν µια περιφερειακή συσκευή στέλνει µια αίτηση για να εξυπηρετηθεί, αίτηση
αυτή συνοδεύεται από τον αριθµό διακοπής, ώστε να διακοπεί προσωρινά το
εκτελούµενο εκείνη τη στιγµή πρόγραµµα και να εκτελεστεί η απαραίτητη για τη
συσκευή ρουτίνα.

Ανάλογο µοναδικό για κάθε συσκευή σήµα (αριθµός) απαιτείται αν η εξυπηρέτηση
πρόκειται να γίνει µε DMA (µάθηµα 5.1) ή αν πρέπει να δεσµευθεί µια θύρα Ε/Ε.

Οι υπολογιστές που δεν υποστηρίζουν το πρότυπο Plug and Play (ή για συντοµία
PnP)  απαιτούν κυρίως από τον αριθµό διακοπής να είναι προκαθορισµένος σε κάθε
περιφερειακή συσκευή, συνήθως µε κάποιους µικροδιακόπτες (jumpers ή dip
switches). Κάθε συσκευή µπορεί να λειτουργήσει το πολύ µε δύο ή τρείς
διαφορετικούς αριθµούς διακοπής και επιλέγεται κάποιος που θα είναι µοναδικός.
Παρόλα αυτά υπάρχει ο κίνδυνος δύο συσκευές να έχουν προεπιλέξει τον ίδιο αριθµό
διακοπής, οπότε δεν µπορούν να λειτουργήσουν µαζί.

Οι υπολογιστές που υποστηρίζουν το Plug and Play µπορούν να
«διαπραγµατευθούν» τους αριθµούς διακοπών κλπ. µε τις περιφερειακές συσκευές,
ώστε να µην υπάρχει πρόβληµα «σύγκρουσης» µεταξύ δύο συσκευών. Βέβαια και οι
ίδιες οι συσκευές πρέπει να ακολουθούν το πρότυπο αυτό.

Επεξεργαστές
Ο πρώτος προσωπικός
υπολογιστής, φτιαγµένος από την
IBM, είχε τον επεξεργαστή 8088
της εταιρείας Intel. Στα χρόνια που
ακολούθησαν η Intel κατασκεύαζε
ολοένα ισχυρότερους
επεξεργαστές (8086, 80286,
80386, …) που χρησιµοποιούνταν
για τους προσωπικούς
υπολογιστές. Όταν φάνηκε ότι το
τµήµα της αγοράς των
προσωπικών υπολογιστών ήταν
πλέον πολύ µεγάλο και
προσοδοφόρο, τότε και άλλες
εταιρείες, όπως η AMD και η Cyrix,
άρχισαν να κατασκευάζουν
επεξεργαστές «συµβατούς» µε
αυτούς της Intel. Παρόλες τις
δικαστικές προσπάθειες της Intel
να διατηρήσει το µονοπώλιό της,
επικαλούµενη παραβίαση των ευρεσιτεχνιών από τους ανταγωνιστές της, οι εταιρείες
αυτές κατόρθωσαν να µοιραστούν την αγορά των επεξεργαστών. Όµως η Intel
εξακολουθεί να διατηρεί ένα τεχνολογικό προβάδισµα δίνοντας κάθε φορά την
κατεύθυνση στο σχεδιασµό νέων επεξεργαστών.
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Ο Gordon Moore το 1965 έκανε την παρατήρηση ότι περίπου κάθε
δύο χρόνια το πλήθος των τρανζίστορ στα ολοκληρωµένα

κυκλώµατα, η οποία επηρεάζει άµεσα την ισχύ των επεξεργαστών,
θα διπλασιάζεται. Μέχρι σήµερα αυτή η πρόβλεψη έχει

επαληθευθεί, και καλείται πλέον νόµος του Moore, που πρακτικά
µας λέει ότι κάθε δύο χρόνια περίπου η ισχύς των προσωπικών

υπολογιστών διπλασιάζεται.
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Ο πιο κοινός επεξεργαστής σήµερα είναι ο Pentium της Intel και οι διάφοροι απόγονοί
του (Pentium Pro, Pentium II, Celeron, Pentium III κλπ.)

Ο επεξεργαστής Pentium
Στις 22 Μαρτίου 1993 η Intel παρουσίασε τον Pentium, ένα νέο τότε επεξεργαστή που
αποτελούσε µεγάλη σχεδιαστική βελτίωση σε σχέση µε τους προκατόχους του.
Περιέχοντας 3,1 εκατοµµύρια τρανζίστορ σε ένα τετράγωνο ολοκληρωµένο κύκλωµα 5
× 5 εκ., πενταπλασίασε την ονονµαστική υπολογιστική ισχύ τού αµέσως
προηγούµενού του 80486.

Το ουσιαστικό αρχιτεκτονικό στοιχείο του Pentium, που προκάλεσε τη µεγάλη
αυτή επιτάχυνση και το οποίο διατηρείται και στους νεότερους επεξεργαστές,
είναι η αρχιτεκτονική αγωγού (pipeline), που παρουσιάστηκε στο µάθηµα 3.5.
Έτσι, ο Pentium περιέχει δύο αγωγούς εντολών, τους U και V, κάθε ένας από
τους οποίους έχει πέντε στάδια. Αν δύο εντολές µπορούν να εκτελεστούν
παράλληλα, τότε η µία ανατίθεται στον αγωγό U και η άλλη στον V, αλλιώς
εκτελούνται η µία µετά την άλλη στον αγωγό U και ο V παραµένει ανενεργός.

Επίσης ο Pentium διαθέτει ενσωµατωµένη µονάδα πράξεων µε αριθµούς
κινητής υποδιαστολής (Floating Point Unit, FPU), η οποία στα αρχικά στάδια
των αντίστοιχων εντολών εκµεταλλεύεται τον αγωγό U και µετά προσθέτει
άλλα τρία, σχηµατίζοντας έτσι έναν αγωγό οκτώ σταδίων.

Περιφερειακή µνήµη
Όλα σχεδόν τα είδη περιφερειακής µνήµης είναι διαθέσιµα για τους προσωπικούς
υπολογιστές, ορισµένα όµως είναι πολύ πιο κοινά και δηµοφιλή.

Μαγνητικά µέσα
Ο οδηγός δισκέτας (floppy disk drive) συνοδεύει πιστά τον προσωπικό υπολογιστή
από τη γέννησή του. Ξεκίνησε από τις 5,25" και χωρητικότητα 160 Kb, και τότε
αποτελούσε τη µοναδική µονάδα περιφερειακής µνήµης. Η εκκίνηση του υπολογιστή
γινόταν από δισκέτα και ο χρήστης έπρεπε να αλλάζει συχνά δισκέτες, αν είχε µόνο
έναν οδηγό στη διάθεσή του.

Αργότερα παρουσιάστηκαν και οι οδηγοί των 3,5" µε δισκέτες πιο µικρές και πιο

ανθεκτικές. Σήµερα η χωρητικότητα των δισκετών φθάνει τα 2,88 MB (µε πιο
συνηθισµένα τα 1,44 MB) για τις 3,5" και τα 1,2 MB για τις 5,25", αν και οι
δισκέτες των 5,25" είναι πλέον σπάνιες.

Ο πρώτος σκληρός δίσκος (hard disk) σε προσωπικό υπολογιστή
εµφανίστηκε το 1983 και είχε την - τεράστια για την εποχή - χωρητικότητα
των 10 MB. Παρέχοντας άφθονο χώρο αποθήκευσης για τις ανάγκες της
εποχής, αξιοπιστία και ευκολία σε σχέση µε τις δισκέτες, καθιερώθηκε
αµέσως.

Σήµερα η χωρητικότητα των σκληρών δίσκων µετράται µε GB, και η
ταχύτητά τους έχει υπερδεκαπλασιαστεί.

Οι µαγνητικές ταινίες (magnetic tapes) στο παρελθόν χρησιµοποιούνταν σε
µεγάλους υπολογιστές και υπερυπολογιστές, αρχικά ως µονάδες εισόδου και
στη συνέχεια ως µονάδες διατήρησης εφεδρικών αντιγράφων (backup).
Όταν έγιναν πιο µικρές και εύχρηστες, πέρασαν και στο χώρο των
προσωπικών υπολογιστών για τη διατήρηση των εφεδρικών αντιγράφων.
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Μία µαγνητική ταινία έχει χωρητικότητα από 100 MB έως αρκετά GB και χρειάζεται
περίπου 2-4 ώρες για να γραφτεί ολόκληρη. Είναι λοιπόν ιδανική για εφεδρικά
αντίγραφα.

Οπτικά µέσα
Μία συνηθισµένη περιφερειακή συσκευή που λειτουργεί µε οπτικές µεθόδους, δηλαδή
µε ακτίνες laser, είναι ο οδηγός CD-ROM (CD-ROM drive). Ο οδηγός αυτός διαβάζει
οπτικούς δίσκους (CD) µε δεδοµένα ή µουσική. Οι δίσκοι CD-ROM έχουν
χωρητικότητα 650 MΒ ή 74 λεπτά µουσικής.

Όταν πρωτοεµφανίστηκαν, οι οδηγοί CD-ROM είχαν ρυθµό µεταφοράς δεδοµένων της
τάξης των KΒ/s και χρόνους προσπέλασης πάνω από 200 ms. Σήµερα έχουµε
οδηγούς 32 ή και 40 φορές πιο γρήγορους, µε χρόνους προσπέλασης που είναι
συγκρίσιµοι µε σκληρούς δίσκους και ρυθµούς µεταφοράς δεδοµένων αρκετά MΒ/s.

Όλα σχεδόν τα προγράµµατα διανέµονται από τις εταιρείες
λογισµικού σε δίσκους CD-ROM, οι οποίοι χωρούν συνήθως όλα
αρχεία του προγράµµατος – ενώ θα χρειάζονταν πολλές δισκέτες
για την ίδια δουλειά.

Οι οδηγοί CD-ROM µπορούν µόνο να διαβάσουν από τους
δίσκους, αλλά υπάρχουν και οδηγοί εγγραφής και ανάγνωσης
(CD-R). Με τον περιορισµό βέβαια ότι κάθε CD-ROM µπορεί να
εγγραφεί µόνο µία φορά, οι οδηγοί αυτοί δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να
εγγράψουν CD µε µουσική, να κρατούν εφεδρικά αντίγραφα των αρχείων τους ή να
µοιράζονται αρχεία µεγάλου µεγέθους.

Μεγαλύτερης χωρητικότητας είναι οι δίσκοι DVD (Digital Versatile Disk), οι οποίοι είναι
επίσης µόνο ανάγνωσης. Οι δίσκοι αυτοί έχουν χωρητικότητες που φθάνουν τα 17
GB, και έτσι είναι κατάλληλοι για ήχο υψηλής ποιότητας, ταινίες µεγάλης διάρκειας
κλπ.
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Από το 1981 που εµφανίστηκε µέχρι σήµερα, ο προσωπικός υπολογιστής έχει γίνει
ο πιο δηµοφιλής υπολογιστής για οικιακή και επαγγελµατική χρήση.

Ο πρώτος προσωπικός υπολογιστής είχε επίπεδο διάδροµο τύπου ISA. Στη
συνέχεια δηµιουργήθηκαν ταχύτερα πρότυπα όπως το VL-Bus και το PCI για να
καλύψουν τις αυξηµένες ανάγκες σε ταχύτητα του επεξεργαστή, της µνήµης, του
υποσυστήµατος γραφικών κ.ά.

Οι πιο πολλοί προσωπικοί υπολογιστές χρησιµοποιούν επεξεργαστές της εταιρίας
Intel ή παρόµοιους, που σήµερα έχουν αρχιτεκτονική αγωγού. Υπάρχουν όλα τα
είδη περιφερειακής µνήµης για προσωπικούς υπολογιστές, και πιο δηµοφιλή είναι
τα µαγνητικά – σκληροί δίσκοι, δισκέτες, µαγνητικές ταινίες – και τα οπτικά (CD-
ROM, DVD).

Αριθµός ∆ιακοπής Interrupt Number
Αρχιτεκτονική Αγωγού Pipeline Architecture
∆ευτερεύουσα Συσκευή Slave Device
Γέφυρα PCI PCI Bridge
∆ιάδροµος Bus
∆ίσκος DVD Digital Versatile Disk
Εφεδρικό Αντίγραφο Backup
Κύρια Συσκευή Master Device
Μαγνητική Ταινία Magnetic Tape
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Μικροδιακόπτης Jumper ή Dip Switch
Μονάδα Πράξεων µε Αριθµούς Κινητής Υποδιαστολής Floating Point Unit – FPU
Οδηγός CD-ROM CD-ROM Drive
Οδηγός ∆ισκέτας Floppy Disk Drive
Προσωπικός Υπολογιστής Personal Computer - PC
Σκληρός ∆ίσκος Hard Disk
Τοπικός ∆ιάδροµος Local Bus

Ερωτήσεις
? Πόσο µεγάλη είναι η εξέλιξη στους προσωπικούς υπολογιστές από την εµφάνισή

τους µέχρι σήµερα;

? Σε τι οφείλουν την επιτυχία τους οι προσωπικοί υπολογιστές;

? Ποιος είναι ο ρόλος του διαδρόµου στο PC;

? Ποια πρόταση αναφέρουµε ως «νόµο του Moore»;

? Περίγραψε την αρχιτεκτονική των επεξεργαστών της οικογένειας Pentium.

? Ποιες είναι οι κυριότερες συσκευές περιφερειακής µνήµης σε ένα PC;
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ΜΜάάθθηηµµαα

66..22
Η Μητρική Κάρτα

του Προσωπικού Υπολογιστή

Σκοπός του µαθήµατος αυτού είναι να παρουσιάσει τα στοιχεία που απαρτίζουν τη
µητρική κάρτα ενός προσωπικού υπολογιστή.

Σκοπός του
µαθήµατος

Όταν ολοκληρώσεις το µάθηµα αυτό, θα µπορείς:
♦ Να υποδεικνύεις σε µια µητρική κάρτα τα κυριότερα στοιχεία της.
♦ Να περιγράφεις τη βασική τους λειτουργικότητα

Τι θα µάθεις;

Η µητρική κάρτα (motherboard) είναι ένα µεγάλο τυπωµένο κύκλωµα, το οποίο
υλοποιεί τη βασική συνδεσµολογία ενός προσωπικού υπολογιστή. Έχει υποδοχές για
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τις διάφορες µονάδες και µερικά πολύ βασικά ολοκληρωµένα κυκλώµατα.

Στο σχήµα της προηγούµενης σελίδας βλέπουµε τη διάταξη των διαφόρων µονάδων
πάνω σε µία µητρική κάρτα. Ο σχεδιασµός αυτός δεν είναι ίδιος για όλες τις κάρτες,
αλλά η µορφή των µονάδων και των υποδοχών είναι όµοια.

Οι µονάδες που σηµειώνονται στο σχήµα είναι:

Υποδοχές επέκτασης (expansion slots) τύπου ISA για περιφερειακές
συσκευές «παλαιάς» τεχνολογίας των 8 και 16 bits.

Το ολοκληρωµένο κύκλωµα για το βασικό σύστηµα εισόδου-εξόδου
(Basic Input-Output System, BIOS) του υπολογιστή. Το BIOS αποτελείται
από µερικά βασικά προγράµµατα, τα οποία έχουν γραφτεί από τον
κατασκευαστή της µητρικής κάρτας και παρέχουν τις βασικές υπηρεσίες
πρόσβασης στο υλικό του υπολογιστή. Τα λειτουργικά συστήµατα
χρησιµοποιούν το υλικό µέσω των υπηρεσιών αυτών. Έτσι δε χρειάζεται
κάθε λειτουργικό σύστηµα να λαµβάνει υπόψη του τις µικροϊδιαιτερότητες
κάθε τύπου µητρικής κάρτας, γιατί αυτές «καλύπτονται» από το BIOS. Το
ολοκληρωµένο κύκλωµα του BIOS είναι µια µνήµη µόνο ανάγνωσης
(Read-Only Memory, ROM).

Ορισµένα από τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του υπολογιστή (όπως π.χ.
η ηµεροµηνία και η ώρα του ρολογιού του υπολογιστή, ή οι µονάδες
δισκέτας που περιέχει ο υπολογιστής) µπορούν να µεταβληθούν. Για το
λόγο αυτό, οι τιµές τους κρατούνται σε µία µικρή µνήµη του BIOS και
ονοµάζονται ρυθµίσεις του BIOS (BIOS settings).

Μικροδιακόπτες ρυθµίσεων (jumpers). Αυτοί αποτελούνται από σειρές
ακίδων, οι οποίες µπορούν να είναι συνδεδεµένες µεταξύ τους ή όχι.
Ανάλογα µε το πώς είναι συνδεδεµένες οι ακίδες, η µητρική κάρτα
λειτουργεί µε διάφορες ρυθµίσεις, οι οποίες αφορούν π.χ. την ταχύτητα
του ρολογιού συστήµατος, το µέγεθος της λανθάνουσας µνήµης L1, την
τάση λειτουργίας του επεξεργαστή κλπ. Μικροδιακόπτες ρυθµίσεων
βρίσκονται σε διάφορα σηµεία της µητρικής κάρτας.

Μπαταρία λιθίου για τη λειτουργία του ρολογιού πραγµατικού χρόνου του
υπολογιστή και για τη διατήρηση των ρυθµίσεων του BIOS που γίνονται
µε λογισµικό.

Υποδοχές επέκτασης τύπου PCI για κάρτες επέκτασης των 32 bits. Για
τις περισσότερες περιφερειακές συσκευές (π.χ. την κάρτα δικτύου)
υπάρχουν κάρτες τύπου PCI αλλά και παλαιότερες κάρτες τύπου ISA.

Η υποδοχή τοποθέτησης του επεξεργαστή. Όπως βλέπουµε στο σχήµα,
η υποδοχή αυτή έχει θέσεις για ακίδες σε όλη την επιφάνειά της. Αυτό
γίνεται, γιατί οι σύγχρονοι επεξεργαστές έχουν πάρα πολλές ακίδες
επικοινωνίας, και η περιφέρεια του ολοκληρωµένου κυκλώµατος δεν
επαρκεί για να τοποθετηθούν. Έτσι πολλές από τις ακίδες τοποθετούνται
στην κάτω επιφάνεια του επεξεργαστή.

Όταν ο επεξεργαστής είναι τοποθετηµένος στην υποδοχή του, δε φαίνεται
όπως τα υπόλοιπα ολοκληρωµένα κυκλώµατα. Πάνω από τον
επεξεργαστή τοποθετείται η ψύκτρα (cooler fan), ένας µικρός
ανεµιστήρας, ο οποίος αποµακρύνει τη θερµότητα που εκλύεται λόγω της
λειτουργίας του ολοκληρωµένου κυκλώµατος για να λειτουργεί αυτό
σωστά. Στους σύγχρονους επεξεργαστές, που έχουν πολύ µεγάλη
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πυκνότητα κυκλωµάτων ανά τετραγωνικό εκατοστό, η καλή λειτουργία
της ψύκτρας είναι απαραίτητη, γιατί υπερθερµαίνονται πολύ εύκολα.

Ελεγκτής της σειριακής θύρας (serial port) του υπολογιστή. Στις
υποδοχές αυτές συνδέονται οι έξοδοι που συνήθως βλέπουµε στο πίσω
µέρος του υπολογιστή. Οι έξοδοι σειριακής επικοινωνίας
χρησιµοποιούνται κατά κύριο λόγο για τη σύνδεση του ποντικιού και
modem.

Ελεγκτής των οδηγών δισκέτας και της παράλληλης θύρας (parallel port).
Η δεύτερη υποδοχή συνήθως οδηγεί σε µια έξοδο στο πίσω µέρος του
υπολογιστή, όπου συνδέουµε εκτυπωτές και άλλες περιφερειακές
συσκευές που υποστηρίζουν παράλληλη επικοινωνία.

Ελεγκτής IDE για σκληρούς δίσκους, CD-ROM κλπ. Κάθε µητρική κάρτα
έχει δύο τέτοιους ελεγκτές και σε κάθε ένα µπορούν να συνδεθούν το
πολύ δύο συσκευές µε ένα καλώδιο που έχει δύο υποδοχές. Η µία από
τις δύο συσκευές είναι η κύρια συσκευή του ελεγκτή (master) ενώ η άλλη
είναι η δευτερεύουσα (slave). Η επιλογή της συσκευής που θα είναι κύρια
για τον κάθε ελεγκτή γίνεται µε µικροδιακόπτες ρυθµίσεων των ίδιων των
συσκευών.

Υποδοχές σύνδεσης για κυκλώµατα µνήµης τύπου DIMM που έχουν 168
ακίδες. Τα κυκλώµατα αυτά θα τα δούµε στο επόµενο µάθηµα.

Υποδοχές σύνδεσης και κυκλώµατα λανθάνουσας µνήµης L2, η οποία
είναι συνήθως στατική µνήµη.

Έξοδος σύνδεσης του πληκτρολογίου πάνω στη µητρική κάρτα. Η έξοδος
αυτή δε µεταφέρει µόνο τα δεδοµένα από το πληκτρολόγιο, αλλά και το
ηλεκτρικό ρεύµα για τη λειτουργία του.

Σύνδεση τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύµατος από το τροφοδοτικό. Από το
σηµείο αυτό ξεκινούν καλώδια τα οποία παρέχουν ρεύµα στις διάφορες
περιφερειακές συσκευές που συνδέουµε στον υπολογιστή, τις ψήκτρες
κλπ. Επίσης από το σηµείο αυτό παρέχεται µέσω των τυπωµένων
κυκλωµάτων της µητρικής κάρτας ρεύµα στα υπόλοιπα ολοκληρωµένα
κυκλώµατα και τις υποδοχές της.

Υποδοχές σύνδεσης για κυκλώµατα µνήµης τύπου SIMM που έχουν 72
ακίδες. Στο σχήµα φαίνεται ένα τέτοιο κύκλωµα τοποθετηµένο στη
δεξιότερη υποδοχή. Συνήθως όµως, όταν ο επεξεργαστής είναι τύπου
Pentium ή νεότερος, τα κυκλώµατα τύπου SIMM τοποθετούνται ανά
ζεύγη. Για τα κυκλώµατα αυτά θα πούµε περισσότερα στο επόµενο
µάθηµα.
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συσκευές που είναι
συνδεδεµένες στον
ίδιο ελεγκτή είναι
ρυθµισµένες για να
λειτουργούν ως
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Στη µητρική κάρτα του προσωπικού υπολογιστή υπάρχουν θέσεις για τη σύνδεση
όλων των µονάδων που τον απαρτίζουν. Οι κυριότερες τέτοιες θέσεις είναι για:
- Τον επεξεργαστή
- Τα κυκλώµατα της µνήµης
- Τους ελεγκτές των µονάδων περιφερειακής µνήµης
- ∆ιάφορες κάρτες επέκτασης
- Συσκευές εισόδου / εξόδου δεδοµένων.

Βασικό Σύστηµα Εισόδου-Εξόδου Basic Input-Output System - BIOS
∆ευτερεύουσα Συσκευή Slave Device
Κύρια Συσκευή Master Device
Μητρική Κάρτα Motherboard
Μνήµη Μόνο Ανάγνωσης Read-Only Memory - ROM
Παράλληλη Θύρα Parallel Port
Ρυθµίσεις του BIOS BIOS Settings
Σειριακή Θύρα Serial Port

Γλ
ω
σσ

άρ
ιο

όρ
ω
ν

Υποδοχή Επέκτασης Expansion Slot
Ψύκτρα Cooler Fan

Ερωτήσεις
? Ποιες είναι οι βασικότερες υποδοχές σε µια µητρική κάρτα;

? Πώς τροφοδοτούνται µε ηλεκτρικό ρεύµα οι περιφερειακές συσκευές και οι κάρτες
επέκτασης σε ένα προσωπικό υπολογιστή;

? Πού συνδέεται το ποντίκι σε έναν προσωπικό υπολογιστή;

? Πού συνδέεται το πληκτρολόγιο σε έναν προσωπικό υπολογιστή;

? Ποιες συσκευές συνδέουµε στη σειριακή θύρα;

? Ποιες συσκευές συνδέουµε στην παράλληλη θύρα;
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66..33
Η Μνήµη στον

Προσωπικό Υπολογιστή

Σκοπός του µαθήµατος αυτού είναι να περιγράψει τα διάφορα είδη µνήµης και των
αντίστοιχων ολοκληρωµένων κυκλωµάτων που χρησιµοποιούνται στους προσωπικούς
υπολογιστές.

Σκοπός του
µαθήµατος

Όταν ολοκληρώσεις το µάθηµα αυτό, θα µπορείς:
♦ Να αναγνωρίζεις και κατατάσσεις τα ολοκληρωµένα κυκλώµατα µνήµης των

προσωπικών υπολογιστών.
♦ Να εξηγείς τις διαφορές µεταξύ των στατικών και των δυναµικών µνηµών.
♦ Να απαριθµείς και περιγράφεις τους τύπους των δυναµικών µνηµών.
♦ Να διακρίνεις τα διάφορα είδη λανθάνουσας µνήµης στον προσωπικό υπολογιστή.
♦ Να περιγράφεις την ιεραρχία της µνήµης στον προσωπικό υπολογιστή.

Τι θα µάθεις;

Στον προσωπικό υπολογιστή η κύρια µνήµη (main memory) είναι οργανωµένη σε
ολοκληρωµένα κυκλώµατα των 4, 8, 16 ή 32 Mbytes. Η µητρική κάρτα έχει υποδοχές
πάνω στις οποίες συνδέονται τα κυκλώµατα αυτά.

Ένα τέτοιο κύκλωµα µνήµης βλέπουµε στο σχήµα. Στη µία πλευρά το ολοκληρωµένο
κύκλωµα έχει µεταλλικές επαφές, οι οποίες συνδέονται µε τις υποδοχές της µητρικής
κάρτας. Στη µία ή και τις δύο επιφάνειες του κυκλώµατος βρίσκονται ψηφίδες µνήµης
µε την ίδια χωρητικότητα, η οποία µετριέται σε Mbit. Στο σχήµα µας οι ψηφίδες είναι 8·
αν καθε µία από αυτές έχει χωρητικότητα 4 Mbit, τότε όλο το κύκλωµα µνήµης έχει
χωρητικότητα 8 × 4 Mbit = 32 Mbit, δηλαδή 4 MΒ.

επαφές
εγκοπή για σωστή
τοποθέτηση στη
µητρική κάρτα

άνοιγµα για
στερέωση στη
µητρική κάρτα

ψηφίδες µνήµης
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Μερικές από τις επαφές του κυκλώµατος µνήµης χρησιµεύουν για τη µεταφορά της
διεύθυνσης µνήµης προς το κύκλωµα, ενώ άλλες κάνουν τη µεταφορά των δεδοµένων
από το κύκλωµα (όταν διαβάζεται η µνήµη) ή προς αυτό (όταν εγγράφεται). Υπάρχουν
βέβαια και επαφές που ενεργοποιούν την ανάγνωση και την εγγραφή. Για να
διαβαστεί ή να εγγραφεί µία θέση της µνήµης, οι επαφές της διεύθυνσης
ενεργοποιούνται µε τέτοιο τρόπο ώστε να µεταδοθεί στο κύκλωµα η κατάλληλη
διεύθυνση καθώς και το κατάλληλο σήµα. Μετά από ένα χρονικό διάστηµα, οι επαφές
δεδοµένων ενεργοποιούνται µε το περιεχόµενο της θέσης µνήµης που ζητήθηκε –
στην ανάγνωση – ή απλώς ολοκληρώνεται η εγγραφή.

Ο χρόνος που περνά για να ολοκληρωθεί µια λειτουργία από το κύκλωµα µνήµης
ονοµάζεται χρόνος προσπέλασης (access time) της µνήµης και µετράται σε ns
(10-9 s).

SIMM και DIMM
Όπως είδαµε στο προηγούµενο µάθηµα, οι µητρικές κάρτες έχουν συνήθως δύο είδη
υποδοχών για κυκλώµατα µνήµης. Το ένα είδος υποδοχών δέχεται κυκλώµατα
µνήµης τύπου SIMM και το άλλο δέχεται κυκλώµατα τύπου DIMM.

Τα κυκλώµατα τύπου SIMM (Single In-line Memory Module) έχουν 72 επαφές και
ταιριάζουν στις πιο µικρές υποδοχές µνήµης της
µητρικής κάρτας. Σε κάθε λειτουργία µπορούν να
µεταδοθούν 4 bytes από ή προς τα κυκλώµατα
αυτά. Τα κυκλώµατα SIMM τροφοδοτούνται µε
ηλεκτρικό ρεύµα τάσης 5V.

Τα κυκλώµατα τύπου DIMM (Dual In-line Memory Module) έχουν 168 επαφές και
ταιριάζουν στις µεγάλες υποδοχές µνήµης της µητρικής πλακέτας. Επειδή έχουν
περισσότερες επαφές, µεταφέρουν 8 bytes δεδοµένων σε κάθε λειτουργία. Τα
κυκλώµατα DIMM τροφοδοτούνται µε ηλεκτρικό ρεύµα τάσης 5V ή 3,3V.

Μπορούµε να χρησιµοποιήσουµε στον ίδιο υπολογιστή και κυκλώµατα SIMM και
κυκλώµατα DIMM, αρκεί τα κυκλώµατα DIMM να λειτουργούν µε ρεύµα 5V. Αν
χρησιµοποιήσουµε DIMM που λειτουργούν στα 3,3V µαζί µε κυκλώµατα SIMM,
υπάρχει σοβαρός κίνδυνος καταστροφής τους.

Οι πιο σύχρονοι επεξεργαστές της εταιρίας Intel, συγκεκριµένα οι Pentium και οι
νεότεροι, µεταφέρουν 8 bytes δεδοµένων από και προς τη µνήµη κάθε φορά. Έτσι, σε
τέτοιους υπολογιστές συνήθως χρησιµοποιούµε κυκλώµατα DIMM είτε κυκλώµατα
SIMM σε ζεύγη.

Μνήµες DRAM, EDO, SDRAM, SRAM
Με την εξέλιξη των προσωπικών υπολογιστών, έχουν εµφανιστεί πολλοί τύποι
κυκλωµάτων µνήµης. Κάθε ένας από αυτούς προσφέρει µια βελτίωση σε σχέση µε
τους παλαιότερους και όλοι έχουν σαν στόχο να κάνουν την πρόσβαση στη µνήµη
όσο πιο γρήγορη γίνεται.

Οι δύο βασικές κατηγορίες µνηµών είναι οι δυναµικές (dynamic) και οι στατικές (static).
Οι δυναµικές µνήµες χρησιµοποιούνται γενικά για την κύρια µνήµη (RAM), ενώ οι
στατικές βρίσκουν τη χρήση τους στη λανθάνουσα µνήµη (cache) του υπολογιστή.
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∆υναµικές µνήµες
Ο πιο συνηθισµένος τύπος κυκλωµάτων µνήµης είναι οι µνήµες DRAM (Dynamic
RAM). Στις µνήµες αυτές η τιµή του κάθε bit αποθηκεύεται σε ένα µικροσκοπικό
πυκνωτή. Οι πυκνωτές αυτοί όµως αποφορτίζονται - και µάλιστα πολύ σύντοµα,
περίπου σε 1 ms - έτσι το περιεχόµενό τους κινδυνεύει να χαθεί. Για να µη γίνει αυτό,
ειδικά κυκλώµατα επαναφορτίζουν περιοδικά τους πυκνωτές. Το όνοµα της µνήµης,
«δυναµική», προέρχεται από αυτή τη συνεχή διαδικασία της επαναφόρτισης.

Οι µνήµες DRAM  ξεκίνησαν από χρόνους πρόσβασης της τάξης των 120 ns και µε
την εξέλιξη της τεχνολογίας έφτασαν τα 60 ns. Όµως, αν σκεφτούµε πόσες λειτουργίες
µνήµης µπορούν να γίνουν σε 1 δευτερόλεπτο µε ένα τέτοιο χρόνο πρόσβασης (1 s /
60 ns ≅ 17 · 106 λειτουργίες, δηλαδή συχνότητα λειτουργιών 10 MHz) και τις
συγκρίνουµε µε τις ταχύτητες των επεξεργαστών, βλέπουµε ότι οι µνήµες αυτές είναι
πολύ αργές. Στο πρόβληµα αυτό δόθηκαν δυο λύσεις: η µία ήταν η προσθήκη
λανθάνουσας µνήµης (cache) και η άλλη ήταν η κατασκευή πιο γρήγορων τύπων
µνηµών.

Πιο γρήγορες είναι οι µνήµες EDO (extended-data-out), οι οποίες είναι ένας τύπος
DRAM. Οι µνήµες αυτές απελευθερώνουν τα τµήµατά τους που δέχονται τη διεύθυνση
και τα δεδοµένα εισόδου νωρίτερα από τις κοινές DRAM, και έτσι µπορούν να
προχωρήσουν στην επόµενη λειτουργία τους πιο γρήγορα, επιταχύνοντας τις
προσβάσεις στη µνήµη έως 40%.

Όλοι οι τύποι µνήµης που αναφέραµε, εκτός από µερικές DRAM πολύ παλαιάς
τεχνολογίας που δεν χρησιµοποιούνται πλέον, σε κάθε λειτουργία ανάγνωσης
µεταφέρουν 4 bytes. Έτσι κάθε φορά εκτός από τη διεύθυνση που ζητήθηκε (που
περιέχει 1 byte), διαβάζουν και τις γειτονικές θέσεις µνήµης. Πολύ συχνά οι γειτονικές
θέσεις µνήµης διαβάζονται διαδοχικά και δεν απαιτείται για όλες µια πλήρης λειτουργία
ανάγνωσης. Έτσι η πρόσβαση στη µνήµη επιταχύνεται.

Καλύτερες επιδόσεις αλλά µε µεγαλύτερο κόστος επιτυγχάνουν οι µνήµες SDRAM
(Synchronous DRAM), οι οποίες, σε αντίθεση µε τις υπόλοιπες δυναµικές µνήµες που
έχουµε αναφέρει ως τώρα, λειτουργούν συγχρονισµένα µε το ρολόι του συστήµατος.

Οι µνήµες SDRAM βρίσκονται µόνο σε µορφή DIMM και σε κάθε ανάγνωση
µεταφέρουν 8 bytes.

Στατικές µνήµες
Σε αντίθεση µε τις δυναµικές µνήµες, οι στατικές µνήµες SRAM (static RAM) δε
χρειάζονται ανανέωση για να µη χαθούν τα περιεχόµενά τους. Αυτό τις κάνει πολύ πιο
γρήγορες, αλλά συγχρόνως και πολύ πιο ακριβές. Έτσι βρίσκουν κυρίως χρήση στη
λανθάνουσα µνήµη των προσωπικών υπολογιστών, η οποία έχει µικρό µέγεθος,
µικρότερο από 1 Mb.

Οι στατικές µνήµες µπορούν να λειτουργούν ασύγχρονα σε σχέση µε το ρολόι του
υπολογιστή, οπότε αναφέρονται ως Async SRAM ή σε συγχρονισµό µε αυτό, οπότε
αναφέρονται ως Sync SRAM.

Λανθάνουσα µνήµη στον προσωπικό υπολογιστή
Η λανθάνουσα µνήµη, όπως είδαµε στο µάθηµα 4.4, βοηθά στην επιτάχυνση της
λειτουργίας ενός επεξεργαστή κρατώντας το περιεχόµενο των πιο πρόσφατα
χρησιµοποιηµένων θέσεων µνήµης.

DDRRAAMM

EEDDOO

SSDDRRAAMM

SSRRAAMM
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Οι προσωπικοί υπολογιστές διαθέτουν και αυτοί λανθάνουσα µνήµη. Μάλιστα,
εξαιτίας της διαφοράς στην ταχύτητα των επεξεργαστών και των κυκλωµάτων κύριας
µνήµης, οι πιο πολλοί προσωπικοί υπολογιστές έχουν δύο διαφορετικούς τύπους
λανθάνουσας µνήµης, που είναι γνωστοί σαν λανθάνουσα µνήµη «επιπέδου 1» (Level
1 ή L1 cache) και «επιπέδου 2» (Level 2 ή L2 cache).

Η λανθάνουσα µνήµη επιπέδου 1 δεν είναι άλλη από αυτή που βρίσκεται µέσα στον
ίδιο τον επεξεργαστή. Ο πρώτος επεξεργαστής που περιείχε λανθάνουσα µνήµη ήταν
ο 80486 της Intel, µε 8 Kb. Στη συνέχεια όλοι οι επεξεργαστές των προσωπικών
υπολογιστών περιείχαν λανθάνουσα µνήµη µε µεγέθη που φτάνουν τα 32 Kb.
Εσωτερικά η λανθάνουσα µνήµη L1 χωρίζεται σε οµάδες των 16 ή 32 bytes.

Η λανθάνουσα µνήµη L1 κρατά διευθύνσεις µνήµης που αντιστοιχούν σε δεδοµένα,
αλλά και σε εντολές µηχανής. Συχνά χωρίζεται σε δύο τµήµατα για τα δύο αυτά είδη
διευθύνσεων. Οι εντολές µηχανής που εκτελούνται εσωτερικά στον επεξεργαστή είναι
ιδιαίτερα χρήσιµες, όταν ο επεξεργαστής έχει αρχιτεκτονική αγωγού (pipeline), που
επεξεργάζεται πολλές εντολές συγχρόνως.

Η λανθάνουσα µνήµη επιπέδου 2 είναι πιο µεγάλη σε µέγεθος από την L1, αλλά όχι
τόσο γρήγορη, και βρίσκεται πάνω στη µητρική κάρτα του υπολογιστή. Όπως είπαµε
και πιο πριν, τα κυκλώµατά της κατά κύριο λόγο αποτελούνται από στατική µνήµη. Η
λανθάνουσα µνήµη επιπέδου 2 έχει µέγεθος συνήθως που µπορεί να φθάσει και το 1
Mb, αλλά το µέγιστό της µέγεθος εξαρτάται και από τη µητρική κάρτα.

Η ιεραρχία µνήµης λοιπόν στον προσωπικό υπολογιστή φαίνεται στο σχήµα:

ΛΛααννθθάάννοουυσσαα
µµννήήµµηη  LL11

ΛΛααννθθάάννοουυσσαα
µµννήήµµηη  LL22
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ROM
Σε κάθε µητρική κάρτα υπάρχει και η µνήµη ROM, η οποία περιέχει το βασικό
σύστηµα εισόδου-εξόδου του υπολογιστή (BIOS). Η µνήµη αυτή µπορεί να διαβαστεί
µόνο και όχι να γραφτεί. Στην πραγµατικότητα η µνήµη ROM είναι πολύ διαφορετική
από τις µνήµες RAM, παρόλο που έχει επικρατήσει να αναφέρονται µαζί ως κύρια
µνήµη. Πρόκειται για ένα λογικό κύκλωµα ρυθµισµένο έτσι, ώστε για κάθε αριθµητική
τιµή εισόδου (τη διεύθυνση) να δίνει µία ορισµένη τιµή εξόδου (το περιεχόµενο της
διεύθυνσης).

RROOMM
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Η κύρια µνήµη στον προσωπικό υπολογιστή είναι οργανωµένη σε κυκλώµατα
τύπου SIMM ή DIMM. Υπάρχουν διάφορα είδη τέτοιων κυκλωµάτων, τα οποία
διαφέρουν µεταξύ τους ως προς την ταχύτητα πρόσβασης των δεδοµένων στη
µνήµη.

Στον προσωπικό υπολογιστή υπάρχει λανθάνουσα µνήµη σε δύο επίπεδα: το
πρώτο επίπεδο είναι πιο γρήγορο και µικρό σε µέγεθος και βρίσκεται µέσα στον
επεξεργαστή, ενώ το δεύτερο βρίσκεται πάνω στη µητρική κάρτα.

∆υναµική Μνήµη Dynamic Memory
Κυκλώµατα Τύπου DIMM Dual In-line Memory Module
Κυκλώµατα Τύπου SIMM Single In-line Memory Module
Κύρια Μνήµη Main Memory
Λανθάνουσα Μνήµη Cache
Λανθάνουσα Μνήµη «Επιπέδου 1» Level 1 - L1 Cache
Λανθάνουσα Μνήµη «Επιπέδου 2» Level 2 - L2 Cache
Μνήµες DRAM Dynamic RAM
Μνήµες EDO Extended-Data-Out

Γλ
ω
σσ

άρ
ιο

όρ
ω
ν

Μνήµες SDRAM Synchronous DRAM
Μνήµες SRAM Static RAM
Στατική Μνήµη Static Memory
Χρόνος Προσπέλασης Access Time

Ερωτήσεις
? Ποιοι είναι οι τύποι ολοκληρωµένων κυκλωµάτων µνήµης του προσωπικού

υπολογιστή;

? Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των µνηµών τύπου SIMM;

? Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των µνηµών τύπου DIMM;

? Ποια είναι η διαφορά µεταξύ στατικών και δυναµικών µνηµών;

? Ποιοι είναι σήµερα οι τύποι δυναµικών µνηµών;

? Πού χρησιµοποιούµε κυρίως τις στατικές µνήµες;

? Ποια είναι η ιεραρχία της µνήµης στον προσωπικό υπολογιστή;
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♦ Η αρχιτεκτονική του Προσωπικού Υπολογιστή είναι οργανωµένη γύρω από
το διάδροµό του, που έχει φτάσει σε εξελιγµένα πρότυπα και ικανότητες.

♦ Οι πιο πολλοί προσωπικοί υπολογιστές χρησιµοποιούν επεξεργαστές της
εταιρίας Intel ή παρόµοιους.

♦ Στη µητρική κάρτα του προσωπικού υπολογιστή υπάρχουν θέσεις για τη
σύνδεση όλων των µονάδων που τον απαρτίζουν.

♦ Η κύρια µνήµη στον προσωπικό υπολογιστή είναι οργανωµένη σε
κυκλώµατα τύπου SIMM ή DIMM.

♦ Στους νεότερους προσωπικούς υπολογιστές υπάρχει λανθάνουσα µνήµη
δύο επιπέδων.

� Maran R. Μαθαίνω µόνος µου 

� ∆ηµόπουλου Κ., Α. Παρασκευό
Παπασωτηρίου,1992.

� Πώς δουλεύουν οι Υπολογιστές

� Alexandridis N., Design of Micr

� Hutchinson S., Sawyer S., Com

� Vermaat M., Walker T., Hall T.,
Βιβλιογραφία – Πηγές
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τους υπολογιστές και το Internet, Γεννάδειος Σχολή, 1995.

πουλου, 80x86-Αρχιτεκτονική-Σχεδίαση-Προγραµµατισµός,

, Κλειδάριθµος, 1994.

oprocessor - Based System, Prentice Hall, 1993.

puters and Information Systems, Irwin, 1996.

 Repede J., Discovering Computer, Shelly Cashman Series, 1997.
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77
ΚΚεεφφάάλλααιιοο

ΛΛεειιττοουυρργγιικκάά  ΣΣυυσσττήήµµαατταα  --
∆∆ιιεερργγαασσίίεεςς

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να παρουσιάσει τα Λειτουργικά Συστήµατα, και να περιγράψει τις
πιο βασικές οντότητες του Λειτουργικού Συστήµατος, τις διεργασίες.

Όταν ολοκληρώσεις το κεφάλαιο αυτό, θα µπορείς:

♦ Να εξηγείς τι είναι Λειτουργικό Σύστηµα και ποιες είναι οι αρµοδιότητές του.

♦ Να περιγράφεις το ρόλο της διεργασίας σε ένα Λειτουργικό Σύστηµα.

♦ Να ορίζεις το πρόβληµα του κρίσιµου τµήµατος και να προτείνεις τρόπους για τη λύση του.

Μ
αθ
ήµ

ατ
α

77..11  Λειτουργικά Συστήµατα

77..22  ∆ιεργασίες και Ελαφρές ∆ιεργασίες

77..33  Απεικόνιση ∆ιεργασιών

77..44  Κρίσιµα Τµήµατα και Αµοιβαίος Αποκλεισµός

77..55  Σηµατοφορείς
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Υπολογιστικό
σύστηµα

Υλικό

Λογισµικό

Λειτουργικό
σύστηµα

Προγράµµατα
εφαρµογής

ΚΜΕ

∆ίσκοι
Μνήµη

…

ΜΜάάθθηηµµαα

77..11 Λειτουργικά Συστήµατα

Σκοπός του µαθήµατος αυτού είναι να ορίσει τα Λειτουργικά Συστήµατα, να
παρουσιάσει την ιστορία τους και να περιγράψει τη βασική τους δοµή.

Σκοπός του
µαθήµατος

Όταν ολοκληρώσεις το µάθηµα αυτό, θα µπορείς:
♦ Να εξηγείς τι είναι Λειτουργικό Σύστηµα
♦ Να απαριθµείς τις διάφορες κατηγορίες Λειτουργικών Συστηµάτων που έχουν

εµφανιστεί
♦ Να περιγράφεις τη βασική δοµή ενός Λειτουργικού Συστήµατος

Τι θα µάθεις;

Όπως γνωρίζουµε, κάθε υπολογιστικό σύστηµα αποτελείται (α) από ένα σύνολο
συσκευών, (όπως η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας - ΚΜΕ / CPU, οι µονάδες
αποθήκευσης όπως µανγητικοί και οπτικοί δίσκοι, οι εκτυπωτές, το
πληκτρολόγιο κλπ), οι οποίες ονοµάζονται υλικό του
υπολογιστή (hardware), και (β) από το λογισµικό (software) το
οποίο αποτελείται από το Λειτουργικό Σύστηµα και τα
προγράµµατα εφαρµογής. Τα προγράµµατα εφαρµογής γράφονται από
τους χρήστες-προγραµµατιστές και δίνουν εντολές στον υπολογιστή για το
πώς θα χρησιµοποιήσει τις συσκευές για την εκτέλεση διαφόρων διαδικασιών που
συνδέονται µε το υπολογιστικό σύστηµα.

Το Λειτουργικό Σύστηµα (ΛΣ) είναι ένα σύνολο προγραµµάτων που
λειτουργεί ως σύνδεσµος ανάµεσα στα προγράµµατα του χρήστη και το
υλικό και καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας του υπολογιστικού συστήµατος,
ελέγχοντας και συντονίζοντας τη χρήση των µονάδων του από τα διάφορα
προγράµµατα εφαρµογής των χρηστών.

Αν φανταστούµε τον υπολογιστή ως ένα ταξί µε τους χρήστες και τα
προγράµµατά τους να αποτελούν τους επιβάτες, τότε το ΛΣ παίζει το
ρόλο του οδηγού, χωρίς τη συνεχή παρουσία του οποίου το ταξί είναι
άχρηστο

Οι στόχοι ενός ΛΣ είναι:

1. Η διευκόλυνση των χρηστών. Τα ΛΣ υπάρχουν επειδή κάνουν πιο εύκολη τη
χρήση των υπολογιστικών συστηµάτων και δίνουν τη δυνατότητα σε ανθρώπους
µε µικρές γνώσεις γύρω από τους υπολογιστές να εκτελέσουν πολύπλοκες
εργασίες.
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2. Η διευκόλυνση των προγραµµατιστών. Χωρίς ΛΣ κάθε πρόγραµµα έπρεπε
π.χ. να ελέγχει τακτικά το πληκτρολόγιο για είσοδο από το χρήστη, να γνωρίζει τις
ακριβείς εντολές που πρέπει να στείλει στον εκτυπωτή για να τυπώσει κάτι ή να
οργανώνει µόνο του το χώρο αποθήκευσης των δεδοµένων του σε ένα σκληρό
δίσκο.

3. Η αποδοτική λειτουργία του υπολογιστικού συστήµατος, δηλαδή η όσο το
δυνατόν καλύτερη χρησιµοποίηση του υλικού, ώστε να κατανέµεται καλύτερα το
υπολογιστικό φορτίο. Το ΛΣ διαθέτει τη «γενική εικόνα» όλων των προγραµµάτων
που πρέπει να εκτελεστούν, όλων των χρηστών του υπολογιστικού συστήµατος
και των αναγκών τους· έτσι, µπορεί να ρυθµίσει καλύτερα πότε και ποια
προγράµµατα θα εκτελεστούν κλπ.

Ο ρόλος του ΛΣ µπορεί να περιγραφεί µε µια παροµοίωση από την
καθηµερινή ζωή, η οποία θα χρησιµοποιείται στη συνέχεια, όπου
χρειάζεται, για τη διευκρίνιση διαφόρων εννοιών. Ας παροµοιώσουµε

λοιπόν ένα υπολογιστικό σύστηµα µε ένα
ζαχαροπλαστείο το οποίο παρασκευάζει γλυκά κατά
παραγγελία και σύµφωνα µε τις οδηγίες που δίνουν οι
πελάτες. Ο υπάλληλος του ζαχαροπλαστείου παίζει το
ρόλο της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας (ΚΜΕ,
CPU), και τα σκεύη του είναι οι υπόλοιπες συσκευές
του υπολογιστικού συστήµατος. Οι οδηγίες για την
παρασκευή των γλυκών είναι τα προγράµµατα και οι

πελάτες είναι οι χρήστες του υπολογιστικού συστήµατος. Οι οδηγίες που
ακολουθεί ο υπάλληλος του ζαχαροπλαστείου για την εξυπηρέτηση των
πελατών αντιστοιχούν στο ΛΣ του υπολογιστικού συστήµατος.

Λειτουργικά Συστήµατα Οµαδικής Επεξεργασίας

Ένας πρώτος τρόπος λειτουργίας του ζαχαροπλαστείου είναι οι πελάτες
να αναµένουν σε µια ουρά και να δίνουν µε τη σειρά στον ζαχαροπλάστη
τις οδηγίες τους για την παρασκευή των γλυκών της προτίµησής τους.
Μόνο όταν ολοκληρωθεί η εργασία για ένα πελάτη εξυπηρετείται ο
επόµενος. Μια καλύτερη λύση είναι να οµαδοποιούνται πελάτες που
θέλουν το ίδιο γλυκό και να εξυπηρετούνται διαδοχικά ώστε να γίνεται
καλύτερη χρήση των σκευών.

Αυτός ο τρόπος εξυπηρέτησης αντιστοιχεί στα ΛΣ πρώτης γενιάς της δεκαετίας του
’50, τα Λειτουργικά Συστήµατα Οµαδικής Επεξεργασίας (batch processing). Στα
συστήµατα αυτά ο χειριστής του υπολογιστικού συστήµατος οµαδοποιούσε τα
προγράµµατα που υπέβαλλαν οι χρήστες· έτσι το ΛΣ δεχόταν µια οµάδα οµοειδών
προγραµµάτων (π.χ. προγραµµάτων COBOL), τα επεξεργαζόταν το ένα µετά το άλλο
(µε τη σειρά εµφανίσεως) και τύπωνε τα αποτελέσµατά τους πάλι µε την ίδια σειρά. Τα
πρώτα αυτά λειτουργικά συστήµατα, παρουσίαζαν τα ακόλουθα βασικά
µειονεκτήµατα:

♦ Υποαπασχόληση των συσκευών: Σε ένα ΛΣ οµαδικής επεξεργασίας δεν ήταν
δυνατή η ταυτόχρονη εκτέλεση περισσοτέρων του ενός προγραµµάτων. Έπρεπε
πρώτα να τελειώσει ένα πρόγραµµα, για να αρχίσει η εκτέλεση του εποµένου
προγράµµατος της οµάδας. Ένα πρόγραµµα όµως δεν µπορεί να απασχολεί
ταυτόχρονα όλες τις µονάδες του Η/Υ, οι οποίες κατά συνέπεια υποαπασχολούνταν·
για παράδειγµα, η ΚΜΕ απασχολούνταν συνήθως σε ποσοστό µικρότερο του 10%.

Πελάτης
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Εάν ήταν δυνατό να εκτελούνται πολλά προγράµµατα ταυτόχρονα, θα µπορούσε σε
µια δεδοµένη χρονική στιγµή κάθε ένα από αυτά να απασχολεί και διαφορετική
µονάδα. Έτσι θα περιοριζόταν ο ανενεργός χρόνος κάποιων µονάδων του
υπολογιστή.

♦ Το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από τη στιγµή που ο προγραµµατιστής θα
αφήσει στον υπολογιστή το πρόγραµµά του µέχρι τη στιγµή που θα πάρει τα
αποτελέσµατα, ονοµάζεται χρόνος ανακύκλωσης (turnaround time) και στα ΛΣ
οµαδικής επεξεργασίας το διάστηµα αυτό ήταν πολύ µεγάλο. Συνήθως τα
αποτελέσµατα των προγραµµάτων δεν ήταν διαθέσιµα, παρά µόνο αφού είχε
ολοκληρωθεί η εκτέλεση όλης της οµάδας. Έτσι ο χρόνος ανακύκλωσης εξαρτιόταν
από το χρόνο εκτέλεσης ολόκληρης της οµάδας, ο οποίος µπορεί να είναι π.χ. 50 ή
100 φορές µεγαλύτερος από το χρόνο εκτέλεσης του συγκεκριµένου προγράµµατος.

Λειτουργικά Συστήµατα Πολυπρογραµµατισµού

Η εξυπηρέτηση των πελατών του ζαχαροπλαστείου θα ήταν πιο γρήγορη
αν ο υπάλληλος είχε οδηγίες από τον ιδιοκτήτη του ζαχαροπλαστείου να
παρασκευάζει περισσότερα από ένα γλυκά ταυτοχρόνως. Κατά τη
διάρκεια π.χ. του ψησίµατος ενός γλυκού έχει τη δυνατότητα να
προετοιµάζει στον αναµίκτη (µίξερ) ένα άλλο, εκµεταλλευόµενος το χρόνο
του. Όταν όµως ολοκληρωθεί το ψήσιµο του πρώτου θα τον ειδοποιεί
π.χ. ένα κουδουνάκι να διακόψει την προετοιµασία του δευτέρου και να
συνεχίσει την παρασκευή του πρώτου γλυκού µε το επόµενο στάδιό της.

Αυτή την ιδέα οργάνωσης ακολουθούν τα ΛΣ δεύτερης γενιάς (δεκαετίας ’60), τα
Λειτουργικά Συστήµατα Πολυπρογραµµατισµού (multiprogramming), στα οποία
επιδιώκεται η µείωση του άεργου χρόνου των µονάδων του υπολογιστή και του
χρόνου ανακύκλωσης. Η διακοπή µιας λειτουργίας (το κουδουνάκι του
ζαχαροπλαστείου) γίνεται µε τη δηµιουργία ειδικών σηµάτων, των σηµάτων διακοπής
(interrupts), τα οποία διακόπτουν την τρέχουσα λειτουργία της ΚΜΕ.

Πολλές φορές το ΛΣ Πολυπρογραµµατισµού ορίζεται ως το ΛΣ που επιτρέπει σε
περισσότερα από ένα προγράµµατα να είναι «φορτωµένα» στη µνήµη τού υπολογιστή
και να εκτελούνται συγχρόνως. Φυσικά µόνο ένα πρόγραµµα µπορεί να απασχολεί
ανά πάσα στιγµή κάθε µονάδα· π.χ. ένα πρόγραµµα εκτελείται από την ΚΜΕ, ένα
άλλο διαβάζει από το δίσκο, ένα τρίτο στέλνει δεδοµένα στη σειριακή θύρα εξόδου
κλπ.

Μια πολύ πρακτική υπηρεσία για τους πελάτες του ζαχαροπλαστείου
είναι οι τηλεφωνικές παραγγελίες και η κατ’ οίκον διανοµή των γλυκών, οι
οποίες αντιστοιχούν στην τηλεπεξεργασία που θα δούµε αµέσως µετά.

Παράλληλα µε τα ΛΣ Πολυπρογραµµατισµού αναπτύχθηκαν και συσκευές οι οποίες
έδιναν τη δυνατότητα σε περιφερειακά όπως τηλέτυπα, οθόνες, εκτυπωτές κλπ. να
επικοινωνήσουν µε ένα υπολογιστή µέσω τηλεπικοινωνιακών γραµµών. Έτσι οι
περιφερειακές µονάδες δεν ήταν πλέον απαραίτητο να βρίσκονται στον ίδιο φυσικό
χώρο µε τον υπολογιστή. Τα ΛΣ που διαχειρίζονταν τέτοια υπολογιστικά συστήµατα
µε «αποµακρυσµένα» περιφερειακά ονοµάζονται Λειτουργικά Συστήµατα
Τηλεπεξεργασίας. Παρ’ όλα τα πλεονεκτήµατα που παρέχουν τα ΛΣ
Πολυπρογραµµατισµού, παρουσιάζουν και µειονεκτήµατα. Ένα απ’ αυτά είναι π.χ. ότι
το ίδιο το ΛΣ είναι πλέον ένα πολύπλοκο πρόγραµµα (σε αντίθεση µε τα ΛΣ οµαδικής
επεξεργασίας που είναι πολύ απλά), το οποίο µε τη σειρά του απασχολεί τον
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υπολογιστή σε βάρος των προγραµµάτων εφαρµογών, και µάλιστα τόσο πιο πολύ,
όσο πιο πολύπλοκο είναι.

Λειτουργικά Συστήµατα Καταµερισµού Χρόνου
Πολλά µεγάλα υπολογιστικά συστήµατα εξυπηρετούν πολλούς χρήστες, κάθε ένας
από τους οποίους έχει στη διάθεσή του ένα τερµατικό. Ο χρήστης πληκτρολογεί
εντολές στο τερµατικό, µέσω του οποίου διαβιβάζονται και εκτελούνται στο
υπολογιστικό σύστηµα. Για να έχουν όλοι οι χρήστες την εντύπωση ότι
εξυπηρετούνται παράλληλα, το υπολογιστικό σύστηµα καταµερίζει το χρόνο του,
δίνοντας από λίγο και εκ περιτροπής στον καθένα.

Μια άλλη µέθοδος λειτουργίας του ζαχαροπλαστείου θα ήταν η
«ταυτόχρονη» παρασκευή των γλυκών, µε καταµερισµό του χρόνου του
υπαλλήλου µεταξύ των διαφόρων συνταγών. Κάθε πέντε λεπτά χτυπά
ένα ρολόι και ο ζαχαροπλάστης διακόπτει την εργασία του, βάζει στην
άκρη το γλυκό που έφτιαχνε και καταπιάνεται µε το επόµενο στη σειρά.

Στα υπολογιστικά συστήµατα το ρόλο του ρολογιού έχει
ένα ειδικό κύκλωµα, ο χρονιστής (timer), το οποίο σε
τακτά χρονικά διαστήµατα δηµιουργεί ένα σήµα
διακοπής. Ο χρόνος χωρίζεται σε διαστήµατα διάρκειας
Τ. Αν υπάρχουν µ προγράµµατα για εκτέλεση, που

συµβολίζονται µε π1,π2,…,πµ, η περίοδος Τ διαιρείται σε µ χρονικά διαστήµατα
τ1,τ2,…, τµ. Ο χρονιστής δηµιουργεί ένα σήµα στην αρχή κάθε περιόδου τν, οπότε
αρχίζει να εξυπηρετείται από την ΚΜΕ το ν-οστό πρόγραµµα. Αν κάποιο από αυτά δεν
ζητά εξυπηρέτηση ή έχει τελειώσει, η σειρά του δίνεται στο επόµενο.

Ένα ΛΣ που οργανώνει τη λειτουργία του υπολογιστή κατ’ αυτό τον τρόπο ονοµάζεται
Λειτουργικό Σύστηµα Καταµερισµού Χρόνου (time sharing).

Η περίοδος Τ µπορεί να είναι της τάξης των 3 sec· αν υποθέσουµε ότι υπάρχουν 6
προγράµµατα για εκτέλεση, στο καθένα (σε κάθε περίοδο) διατίθεται 0,5 sec, χρόνος
αρκετά µεγάλος για να καλύψει πολλές φορές ολόκληρη την εκτέλεση ενός
προγράµµατος.

Εάν κάποιο πρόγραµµα δεν καλύπτεται, περιµένει µέχρι την επόµενη χρονική
περίοδο. Μερικές φορές βέβαια ένα πρόγραµµα πρέπει να εκτελεστεί αµέσως, χωρίς
καθυστέρηση, επειδή η ταχύτητα απόκρισής του έχει ουσιαστική σηµασία. Τότε, σε
περιπτώσεις δηλαδή λειτουργίας σε πραγµατικό χρόνο (real-time operation), το
πρόγραµµα έχει προτεραιότητα έναντι των άλλων και εξυπηρετείται πρώτο.

Λειτουργικά Συστήµατα 3ης και 4ης γενιάς
Σε πολλά νεότερα ΛΣ, αυτά της 3ης γενιάς, γίνεται συνδυασµός των παραπάνω
µεθόδων, για να υποστηρίζουν ταυτόχρονα οµαδική επεξεργασία και καταµερισµό
χρόνου. Η έννοια της οµαδικής επεξεργασίας έχει σήµερα διαφοροποιηθεί και
καθορίζεται βασικά από την έλλειψη αλληλεπίδρασης µεταξύ του χρήστη και του
προγράµµατός του.

Η ανάπτυξη νέων αρχιτεκτονικών για το υλικό, όπως π.χ. παράλληλων υπολογιστών,
κατανεµηµένων συστηµάτων καθώς και δικτύων υπολογιστών, έδωσε την αφορµή για
την ανάπτυξη ακόµα πιο εξελιγµένων και πολύπλοκων ΛΣ, αυτών της 4ης γενιάς. Στα
ΛΣ αυτά γίνεται πραγµατικά ταυτόχρονη εκτέλεση πολλών προγραµµάτων, αφού κάθε
επεξεργαστής µπορεί να ασχολείται µε ένα διαφορετικό πρόγραµµα.

π1

Τ
τ1 τ2 τ3 τµ

π2 π3 πµ

χρόνος
π1

τ1τµ

πµ

…

Τερµατικό
Συνδυασµός οθόνης
και πληκτρολογίου
για κάθε χρήστη ενός
µεγάλου υπολογιστή
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∆ιαχείριση
διεργασιών

∆ιαχείριση
µνήµης

Κάτω τµήµα
οδηγών Ε/Ε

Άνω τµήµα
οδηγών Ε/Ε

Σύστηµα
αρχείων

∆ιεπαφή χρήστη:
∆ιερµηνέας εντολών, GUI

Μηχανισµός
κλήσεων συστήµατος

Εφαρµογές
χρηστών

Τα συστήµατα πολυεπεξεργαστών αντιστοιχούν στην ύπαρξη πολλών
ζαχαροπλαστών που µοιράζονται τα ίδια σκεύη· τα κατανεµηµένα
συστήµατα αντιστοιχούν σε πολλούς υπαλλήλους, καθένα µε τα δικά του
σκεύη και τέλος τα δίκτυα υπολογιστών είναι αντίστοιχα µε µια αλυσίδα
συνεργαζοµένων ζαχαροπλαστείων.

Στα υπολογιστικά συστήµατα, το πρόγραµµα του ΛΣ συνήθως πωλείται από τον
κατασκευαστή µαζί µε το υλικό και είναι καθοριστικής σηµασίας για τη λειτουργία του.
Είναι δυνατόν ο ίδιος υπολογιστής να χρησιµοποιεί κατά καιρούς διαφορετικά ΛΣ,
ανάλογα µε τις ανάγκες των χρηστών του, και να έχει τελείως διαφορετική
συµπεριφορά και απόδοση. Ακόµα, είναι δυνατόν υπολογιστές µε διαφορετικό υλικό
να χρησιµοποιούν το ίδιο ΛΣ και να έχουν παρόµοια συµπεριφορά, πιθανώς µε
διαφορετική απόδοση.

Τα ΛΣ είναι γραµµένα σε συµβολική γλώσσα ή σε συνδυασµό συµβολικής γλώσσας
και κάποιας γλώσσας υψηλού επιπέδου (όπως η C).

∆οµή ενός Λειτουργικού Συστήµατος
Τα περισσότερα ΛΣ, και ιδιαίτερα τα σύγχρονα, είναι οργανωµένα σε επίπεδα (layers).
Αυτό σηµαίνει ότι κατά τη σχεδίασή τους έχουν διαιρεθεί σε τµήµατα, και κάθε τµήµα
τους επικοινωνεί µόνο µε αυτά που βρίσκονται στο αµέσως ανώτερο ή το αµέσως
κατώτερο επίπεδο. Όσα τµήµατα χρησιµοποιούν απευθείας το υλικό του υπολογιστή,
βρίσκονται στο κατώτερο επίπεδο του ΛΣ. Τα υπόλοιπα τµήµατα, που βρίσκονται σε
ανώτερα επίπεδα, δεν επικοινωνούν καθόλου µε το υλικό, αλλά χρησιµοποιούν τα
τµήµατα που ανήκουν στο αµέσως κατώτερο επίπεδο.

Στο σχήµα φαίνεται ένα
παράδειγµα οργάνωσης
ΛΣ σε επίπεδα. Η
οργάνωση αυτή βέβαια
είναι ενδεικτική, γιατί
υπάρχουν πολλές
παραλλαγές της, αλλά η
βασική φιλοσοφία είναι
κοινή.

Στο χαµηλότερο
επίπεδο ανήκουν τα
τµήµατα του ΛΣ που
διαχειρίζονται:

� τη µνήµη

� τα υπό εκτέλεση
προγράµµατα

� τις λειτουργίες
επικοινωνίας µε τις
περιφερειακές
συσκευές.

Οι λειτουργίες αυτές
αποτελούν το κάτω τµήµα των οδηγών συσκευών Ε/Ε  (device drivers),
ειδικών τµηµάτων του ΛΣ που αναλαµβάνουν την επικοινωνία του ΛΣ µε
τα περιφερειακά. Στο αµέσως ανώτερο επίπεδο βρίσκεται το άνω τµήµα
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των οδηγών Ε/Ε και πάνω από αυτό βρίσκεται το επίπεδο που κάνει τη
διαχείριση του συστήµατος αρχείων. Τα προγράµµατα των χρηστών
επικοινωνούν µόνο µε το υψηλότερο επίπεδο σε ένα ΛΣ, που αποτελείται
από τη διεπαφή χρήστη (user interface) και τις κλήσεις συστήµατος. Η
διεπαφή µε το χρήστη µπορεί να γίνεται είτε µε εντολές, µε το διερµηνέα
εντολών (command interpreter), ή µε µία διεπαφή χρήστη µε χρήση
γραφικών (Graphical User Interface, GUI).

Παρατηρήστε ότι όπως είδαµε γενικά για τον υπολογιστή στο µάθηµα 1.1,
και το λειτουργικό σύστηµα έχει ιεραρχική οργάνωση.

Α
να

κε
φα

λα
ίω
ση

Το Λειτουργικό Σύστηµα είναι ένα σύνολο προγραµµάτων που οργανώνουν και
επιβλέπουν τις λειτουργίες του υλικού σε ένα υπολογιστικό σύστηµα. Κατά την
εξέλιξή τους έχουν εµφανιστεί διάφορες κατηγορίες ΛΣ, όπως τα ΛΣ οµαδικής
επεξεργασίας (1η γενιά), πολυπρογραµµατισµού και καταµερισµού χρόνου  (2η

γενιά), πολυεπεξεργασίας (3η και 4η γενιά) κλπ. Τα περισσότερα ΛΣ είναι
οργανωµένα σε επίπεδα, µε το κατώτερο επίπεδο µόνο να επικοινωνεί απευθείας µε
το υλικό του υπολογιστή, και τα προγράµµατα του χρήστη να χρησιµοποιούν µόνο
το ανώτερο επίπεδο.

∆ιεπαφή Χρήστη User Interface
∆ιεπαφή Χρήστη Με Χρήση Γραφικών Graphical User Interface - GUI
∆ιερµηνέας Εντολών Command Interpreter
Επίπεδο Layer
Καταµερισµός Χρόνου Time Sharing
Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας – ΚΜΕ Central Processing Unit - CPU
Λειτουργία Πραγµατικού Χρόνου Real-Time Operation
Λειτουργικό Σύστηµα Operating System
Λογισµικό Software

Γλ
ω
σσ

άρ
ιο

όρ
ω
ν

Οδηγός Συσκευής Device Driver
Οµαδική Επεξεργασία Batch Processing
Πολυπρογραµµατισµός Multiprogramming
Πρόγραµµα Εφαρµογής Application Program
Σήµα ∆ιακοπής Interrupt
Τηλεπεξεργασία Remote Processing
Υλικό Hardware
Χρονιστής Timer
Χρόνος Ανακύκλωσης Turnaround Time

Ερωτήσεις
? Ποια είναι τα βασικά τµήµατα ενός υπολογιστικού συστήµατος;

? Ποιο είναι το έργο ενός Λειτουργικού Συστήµατος; Τι θα γινόταν αν δεν υπήρχαν
ΛΣ;

? Πόσες γενιές ΛΣ έχουν εµφανιστεί, και τι είδους ΛΣ αποτελούν την κάθε γενιά;

? Περίγραψε την οργάνωση ενός ΛΣ σε επίπεδα. Τι πλεονεκτήµατα νοµίζεις ότι
προσφέρει η οργάνωση αυτή;
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ΜΜάάθθηηµµαα

77..22 ∆ιεργασίες και Ελαφρές ∆ιεργασίες

Σκοπός του µαθήµατος αυτού είναι να παρουσιάσει την έννοια της διεργασίας, που
είναι πολύ βασική στα ΛΣ, την έννοια της ελαφριάς διεργασίας και να δείξει τις
οµοιότητες και τις διαφορές τους.

Σκοπός του
µαθήµατος

Όταν ολοκληρώσεις το µάθηµα αυτό, θα µπορείς:
♦ Να περιγράφεις πώς ένα ΛΣ µπορεί να κατανέµει το χρόνο του µεταξύ πολλών

προγραµµάτων
♦ Να εξηγείς τι είναι η διεργασία και σε τι διαφέρει από ένα πρόγραµµα
♦ Να ορίζεις τι είναι η µεταγωγή περιβάλλοντος
♦ Να εξηγείς τι είναι η ελαφρή διεργασία και σε τι διαφέρει από µία διεργασία
♦ Να προσδιορίζεις πότε είναι προτιµότερο να χρησιµοποιούµε τις ελαφρές

διεργασίες

Τι θα µάθεις;

Στους περισσότερους υπολογιστές που έχουν µια µόνο ΚΜΕ, σε κάθε χρονική στιγµή
µπορεί να εκτελείται µια µόνο εντολή γλώσσας µηχανής, άρα και ένα µόνο
πρόγραµµα. Είναι όµως δυνατόν να κατανέµει η ΚΜΕ το χρόνο της, δίνοντας εκ
περιτροπής ένα µικρό ποσοστό του χρόνου της σε κάθε ένα πρόγραµµα έτσι ώστε να
δίνει την εντύπωση στους χρήστες ότι τα εκτελεί όλα µαζί.

Ας υποθέσουµε ότι ο ζαχαροπλάστης (η ΚΜΕ) έχει να παρασκευάσει
τέσσερα γλυκά, και οι
οδηγίες τους αναφέρουν
ότι απαιτούν: το Α 35’
(10’ προετοιµασία και
25’ ψήσιµο), το Β 40’, το
Γ 45’ (10’ προετοιµασία, 25’ ψήσιµο και 10’ ολοκλήρωση) και το ∆ 15’ (5’
προετοιµασία και 10’ ψήσιµο) αντίστοιχα. Αν η εκτέλεση των συνταγών
γίνει µε τη σειρά παραλαβής τους, χωρίς παράλληλη χρησιµοποίηση του
φούρνου,  το όλο έργο µπορεί να οργανωθεί στις φάσεις του
∆ιαγράµµατος 1.

Αν η εκτέλεση των συνταγών γίνεται µε τη σειρά παραλαβής, αλλά µε
παράλληλη
προετοιµασία και χρήση
του φούρνου, έχουµε
σηµαντική βελτίωση
στον απαιτούµενο
χρόνο, όπως βλέπουµε
στο ∆ιάγραµµα 2.

Α Α Β Γ Γ ∆Γ ∆
∆ιάγραµµα 1

Α
Α

Β Γ ∆
Γ

Γ
∆

∆ιάγραµµα 2
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Αν όµως ο ζαχαροπλάστης αφιερώνει 5’ σε κάθε γλυκό, τότε το
πρόγραµµα παρασκευής
τους µπορεί να οργανωθεί
σαν το ∆ιάγραµµα 3.

Ο τρόπος αυτός
παρασκευής των γλυκών
έχει ως αποτέλεσµα τη

γρηγορότερη ολοκλήρωση αυτών που παρασκευάζονται εύκολα,
ανεξάρτητα από τη σειρά µε την οποία δόθηκαν οι συνταγές.

Αντίστοιχα ένα λειτουργικό σύστηµα καταµερισµού χρόνου θα µοιράζει το χρόνο της
ΚΜΕ σε µικρά στοιχειώδη διαστήµατα, τα κβάντα χρόνου (time quanta). Σε κάθε
κβάντο επιλέγεται ένα από τα προγράµµατα και εκτελούνται εντολές από αυτό µέχρι
να τελειώσει το χρονικό διάστηµα που του διατέθηκε. Όταν ο χρόνος ολοκληρωθεί,
επιλέγεται ένα άλλο πρόγραµµα για εκτέλεση κ.ο.κ.

Η διαδικασία αυτή είναι αρκετά πολύπλοκη και επιβαρύνει τις απαιτήσεις του ίδιου του
ΛΣ. Το όφελος όµως από αυτή είναι (1) η αύξηση της απόδοσης, αφού το υλικό
χρησιµοποιείται παράλληλα και (2) η µείωση του χρόνου ανακύκλωσης, αφού τα
προγράµµατα κατά µέσο όρο εξυπηρετούνται πιο γρήγορα.

Η συνεχής εναλλαγή ανάµεσα σε πολλές συνταγές είναι πολύ εύκολο να
προκαλέσει σφάλµατα. Για να µη γίνονται λοιπόν λάθη, πρέπει ο
ζαχαροπλάστης κατά την εναλλαγή από τη µια συνταγή στην άλλη να
κάνει ορισµένες ενέργειες όπως:

− Να σηµειώνει µέχρι ποιο σηµείο της τρέχουσας συνταγής έχει φθάσει,
ώστε να µπορεί να συνεχίσει από το σωστό σηµείο όταν έλθει ξανά η
σειρά της.

− Να τοποθετήσει ό,τι από το γλυκό έχει παρασκευάσει µέχρι εκείνη τη
στιγµή σε ένα ορισµένο µέρος, για να µπορεί αργότερα να το
ξαναπάρει.

− Αν κάποιο βήµα της τρέχουσας συνταγής δεν είναι δυνατόν να
διακοπεί, όπως π.χ. όταν κάτι ψήνεται στο φούρνο, πρέπει να
σηµειώσει ότι αυτό το βήµα εκκρεµεί. Όταν το ψήσιµο ολοκληρωθεί,
θα τοποθετήσει το ψηµένο γλυκό µαζί µε τα υπόλοιπα υλικά που θα
ολοκληρώσουν την παρασκευή του γλυκού και θα βάλει στο φούρνο
ό,τι από την επόµενη συνταγή µέχρι τώρα βρισκόταν σε αναµονή.

Όπως στο παράδειγµα του ζαχαροπλαστείου, έτσι και στα υπολογιστικά συστήµατα
πρέπει να υπάρχει ένα σύνολο πληροφοριών που περιγράφουν την κατάσταση στην
οποία βρίσκεται το πρόγραµµα που εκτελείται, για να µπορεί να συνεχιστεί η εκτέλεσή
του από το σωστό σηµείο την επόµενη φορά που θα έρθει η σειρά του.

Βλέπουµε λοιπόν ότι ένα ΛΣ διαχειρίζεται προγράµµατα σε εκτέλεση· µπορεί π.χ. να
εκτελεί πολλές φορές το ίδιο πρόγραµµα, µία φορά για κάθε χρήστη. Τα εκτελούµενα
προγράµµατα αποτελούν ανεξάρτητες οντότητες για το ΛΣ και ονοµάζονται διεργασίες
(processes).

Α
Α∆

Β Γ ∆ Α Β Γ Β Β
Γ

Γ ΓΒ Β Β Β

∆ιάγραµµα 3
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Μια διεργασία είναι ένα πρόγραµµα ή ένα αυτόνοµο τµήµα προγράµµατος
υπό εκτέλεση. Οι όροι πρόγραµµα και διεργασία διαφοροποιούνται από το
γεγονός ότι το πρόγραµµα είναι παθητική οντότητα ενώ η διεργασία είναι
ενεργητική.

Η εναλλαγή από τη µια διεργασία στην άλλη ονοµάζεται µεταγωγή περιβάλλοντος
(context switching). Οι πληροφορίες που κρατούνται κατά τη µεταγωγή περιβάλλοντος
αφορούν τα ακόλουθα:

� Από ποια εντολή του προγράµµατος πρέπει να συνεχισθεί η εκτέλεση της
διεργασίας την επόµενη φορά

� Ποια είναι η κατάσταση της ΚΜΕ, ώστε να επαναφερθεί για να συνεχιστεί σωστά η
εκτέλεση της διεργασίας

� Ποια είναι τα ενδιάµεσα αποτελέσµατα που έχουν υπολογιστεί µέχρι εκείνη τη
στιγµή

Το ΛΣ καταγράφει αυτές (και άλλες) πληροφορίες για κάθε διεργασία  σε µια ειδική
περιοχή της µνήµης που ονοµάζεται Σύνολο Ελέγχου ∆ιεργασίας (Process Control
Block), ή αλλιώς ΣΕ∆ (PCB).

Σύγκριση επίδοσης λειτουργικών συστηµάτων
Ένα απλοποιηµένο παράδειγµα µπορεί να δείξει µε
παραστατικό τρόπο τις διαφορές µεταξύ των διαφόρων ΛΣ
και τα πλεονεκτήµατα του καταµερισµού χρόνου. Σε ένα
υπολογιστικό σύστηµα δίνονται για εκτέλεση τρία
προγράµµατα µε απαιτήσεις σε χρόνο που φαίνονται στον
παράπλευρο πίνακα. Κάνουµε την υπόθεση ότι κάθε
διεργασία χρησιµοποιεί κατά σειρά πρώτα την ΚΜΕ, µετά το δίσκο
εκτυπωτή.

Το σχεδιάγραµµα εκτέλεσης για ένα ΛΣ οµαδικής επεξεργασίας είν

Για το σύστηµα πολυπρογραµµατισµού και το σύστηµα καταµερισ
έχουµε:

Πρό

Πρό

Πρό

Σύνο
ΚΜΕ ∆ίσκος Εκτυπωτής Σύνολο
γ.1 2 2 3 7
γ.2 3 2 1 6
γ.3 2 3 2 7
λο 7 7 6 20
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Τα αποτελέσµατα για τα τρια
συστήµατα συνοψίζονται στον
παράπλευρο πίνακα. Παρατηρούµε
ότι ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης
και ο ανενεργός χρόνος για το

Οµαδική Επ

Πολυπρογρα

Καταµερισµ
Συνολικός
χρόνος

Ανενεργός
χρόνος

Τέλος
της π1

Τέλος
της π2

Τέλος
της π3

εξεργασία 20 40 7 13 20
µµατισµός 12 16 7 8 12
ός χρόνου 12 16 9 12 11
σύστηµα οµαδικής επεξεργασίας
είναι πολύ µεγαλύτεροι από ό,τι στα άλλα δυο συστήµατα. Το σύστηµα καταµερισµού
χρόνου έχει άλλο ένα πλεονέκτηµα: καµία διεργασία δεν ευνοείται ως προς το πότε θα
τερµατίσει (ενώ στο σύστηµα πολυπρογραµµατισµού υπάρχει τέτοια ανισότητα)· µια
και όλες οι διεργασίες έχουν περίπου τις ίδιες χρονικές απαιτήσεις, τελειώνουν
περίπου στον ίδιο χρόνο.

Οι επιδόσεις της εκτέλεσης των διαφόρων διεργασιών από ένα ΛΣ
εξαρτάται από τον τύπο του ΛΣ, αλλά επηρεάζεται και από τις απαιτήσεις
των διεργασιών.

Ελαφρές διεργασίες
Κάθε ΛΣ αποτελείται από πολλά επί µέρους προγράµµατα, τα οποία εκτελούνται
παράλληλα για να εξυπηρετούν τους χρήστες, είναι δηλαδή και αυτό χωρισµένο σε
διεργασίες. Το ίδιο µπορεί να γίνει και µε τα προγράµµατα των χρηστών, να
διαιρεθούν δηλαδή σε τµήµατα τα οποία εκτελούνται παράλληλα.

Ο ζαχαροπλάστης (ΚΜΕ) αφιερώνει 5’ κάθε φορά στην εκτέλεση µιας
συνταγής. Αυτά τα 5’ µπορεί να τα µοιράσει σε 5 τµήµατα του 1’ το
καθένα. Σε κάθε τέτοιο τµήµα του 1’ µπορεί να ασχοληθεί σε κάθε τµήµα
µε ένα διαφορετικό στοιχείο του γλυκού το οποίο είναι ανεξάρτητο από τα
άλλα. Έτσι µπορεί π.χ. να παρακολουθεί το ψήσιµο της ζύµης στο
φούρνο και να ανακατεύει την κρέµα που βράζει.

Όταν όµως τα τµήµατα αυτά πρέπει να µοιράζονται διάφορα στοιχεία του
προγράµµατος, όπως π.χ. µεταβλητές, µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ένα εναλλακτικό
είδος διεργασιών, οι ελαφρές διεργασίες (lightweight processes) ή νήµατα εκτέλεσης
(threads of execution) ή απλούστερα νήµατα (threads).

Τα νήµατα έχουν πολλές οµοιότητες µε τις διεργασίες και µια βασική
διαφορά: χρησιµοποιούν από κοινού ένα τµήµα µνήµης, στο οποίο έχουν
όλα πρόσβαση.

Όπως για κάθε διεργασία, έτσι και για κάθε νήµα το ΛΣ κρατά ένα σύνολο από
πληροφορίες σε µια ειδική περιοχή της µνήµης, η οποία αποκαλείται Σύνολο Ελέγχου
Νήµατος (Thread Control Block) ή αλλιώς ΣΕΝ (TCB). Το ΣΕΝ κρατά τις απαραίτητες
πληροφορίες για κάθε νήµα, αλλά όσες πληροφορίες είναι κοινές µεταξύ τους (π.χ.
αυτές για τη µοιραζόµενη µνήµη) καταγράφονται µια φορά µόνο.

Ο ζαχαροπλάστης πρέπει να θυµάται ή να καταγράφει την πρόοδο για
κάθε στάδιο µιας συνταγής που εκτελείται παράλληλα µε άλλα στάδια της
εκτέλεσής της. Τα σκεύη όµως και τα υλικά που αφορούν τα διάφορα
στάδια τα τοποθετεί στο ίδιο µέρος, εκείνο που έχει καθορίσει για τη
συγκεκριµένη συνταγή.
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Όταν ένα πρόγραµµα διαιρεθεί σε νήµατα που εκτελούνται «παράλληλα» (όπως οι
διεργασίες), αντί σε ανεξάρτητες διεργασίες, προκαλείται µικρότερη επιβάρυνση στο
υπολογιστικό σύστηµα, γιατί η µεταγωγή περιβάλλοντος µεταξύ νηµάτων είναι πιο
γρήγορη από ό,τι µεταξύ διεργασιών. Επιπλέον δεν είναι απαραίτητο πάντα να
χρησιµοποιηθούν µηχανισµοί επικοινωνίας από τα νήµατα, αφού έχουν για το σκοπό
αυτό τη µνήµη που µοιράζονται, κάτι που θα γίνει κατανοητό παρακάτω.

Ένα παράδειγµα προγράµµατος που µπορεί να χωριστεί σε νήµατα,
φαίνεται στο σχήµα. Το πρόγραµµα αυτό υπολογίζει για τις µεταβλητές x
και y:

- Με τη ρουτίνα Athroisma, το άθροισµα τους και το αποθηκεύει στη
µεταβλητή sum.

- Με τη ρουτίνα Diafora, τη διαφορά τους και την αποθηκεύει στη
µεταβλητή diff.

- Με τη ρουτίνα Phliko, το πηλίκο τους και το αποθηκεύει στη
µεταβλητή quot.

Οι τρεις αυτοί υπολογισµοί προσδιορίζουν την τιµή διαφορετικών
µεταβλητών και ο ένας δεν εξαρτάται από τον άλλο, έτσι µπορούν να
γίνουν παράλληλα.

Αν επιλέξουµε να διαιρέσουµε το πρόγραµµα σε τρεις ταυτόχρονες
διεργασίες, και οι τρεις χρειάζονται τις µεταβλητές x και y για να κάνουν
τους υπολογισµούς τους. Έτσι η λύση αυτή έχει δυο µειονεκτήµατα:

� Η µνήµη σπαταλάται, γιατί έχουµε τρία διαφορετικά αντίγραφα κάθε
µεταβλητής στη µνήµη. Εδώ βέβαια πρόκειται για δυο µεταβλητές
µόνο, αλλά αν επρόκειτο για πολλά δεδοµένα, η σπατάλη θα ήταν
πολύ ουσιαστική.

� Πρέπει να χρησιµοποιηθεί κάποιος µηχανισµός επικοινωνίας που θα
εξασφαλίζει ότι οι µεταβλητές x και y των τριών διεργασιών περιέχουν
τα ίδια δεδοµένα. Αν π.χ. τα δεδοµένα δίνονται από το χρήστη,
πρέπει η µια από τις τρεις διεργασίες να τα διαβάσει και να τα στείλει
στις άλλες δυο, ή µια άλλη διεργασία να τα ζητήσει από το χρήστη και
να τα γράψει σε ένα αρχείο, από όπου θα τα διαβάσουν οι
υπόλοιπες. Αυτές οι διαδικασίες και προγραµµατιστικό κόπο
απαιτούν, και επιβαρύνουν το χρόνο εκτέλεσης των διεργασιών, και
απαιτούν επιπλέον πόρους του συστήµατος (µηχανισµούς
επικοινωνίας ή αρχεία).

Η εναλλακτική λύση που δεν έχει τα παραπάνω µειονεκτήµατα είναι να
χωρίσουµε το πρόγραµµα σε τρία νήµατα. Τα νήµατα αυτά θα
µοιράζονται τη µνήµη που καταλαµβάνουν οι δυο µεταβλητές, και θα τη
διαβάζουν για να κάνουν τους υπολογισµούς τους. Μόνο ένα αντίγραφο
των µεταβλητών θα κρατείται στη µνήµη -έτσι δε γίνεται σπατάλη- και
βέβαια δεν τίθεται ζήτηµα επικοινωνίας για ανταλλαγή δεδοµένων.

Τα προγράµµατα που µπορούν να διαιρεθούν σε τµήµατα, κάθε ένα από τα οποία
ανατίθεται σε ένα νήµα, ονοµάζονται ταυτόχρονα (concurrent programs). Ένα τέτοιο
πρόγραµµα είναι το προηγούµενο, ή π.χ. το σύστηµα κράτησης θέσεων µιας
αεροπορικής εταιρίας, όπου κάθε πράκτορας αντιστοιχεί σε ένα νήµα.
var
x, y: integer;
sum, diff: integer;
quot: real;

procedure Athroisma;
begin

sum := x + y
end;

procedure Diafora;
begin

diff := x - y
end;

procedure Phliko;
begin

quot := x / y
end;
185
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Στα επόµενα µαθήµατα, ο όρος «∆ιεργασία» θα χρησιµοποιείται τόσο για τις διεργασίες
(που δε χρησιµοποιούν µνήµη από κοινού) όσο και για τα νήµατα (τα οποία
χρησιµοποιούν µνήµη από κοινού), εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά.

Α
να

κε
φα
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ση

Ο καταµερισµός του χρόνου της ΚΜΕ µεταξύ πολλών προγραµµάτων δίνει τη
δυνατότητα να εκτελούνται αυτά ταυτόχρονα βελτιώνοντας συνολικά τις επιδόσεις
του υπολογιστικού συστήµατος. Τα προγράµµατα που βρίσκονται σε κάποιο στάδιο
της εκτέλεσής τους από την ΚΜΕ ονοµάζονται διεργασίες. Η διαδικασία εναλλαγής
από τη µια διεργασία στην άλλη, δηλαδή η µεταγωγή περιβάλλοντος, απαιτεί την
καταγραφή πληροφοριών για τη διεργασία που διακόπτεται ώστε να µπορεί να
συνεχιστεί αργότερα σωστά η εκτέλεσή της.

Μια εναλλακτική µορφή οργάνωσης ταυτόχρονων προγραµµάτων, τα οποία
διαιρούνται σε τµήµατα που µπορούν να εκτελούνται παράλληλα, είναι τα νήµατα,
µια «ελαφριά» µορφή διεργασιών. Τα νήµατα χρησιµοποιούν κοινό τµήµα µνήµης
και έτσι δεν απαιτούν µηχανισµούς επικοινωνίας πολλές φορές· επίσης
επιβαρύνουν λιγότερο το υπολογιστικό σύστηµα.

∆ιεργασία Process
Ελαφρή διεργασία Lightweight Process
Κβάντο Χρόνου Time Quantum πληθ.-a
Μεταγωγή Περιβάλλοντος Context Switching
Νήµα Thread
Νήµα Εκτέλεσης Thread of Execution
Σύνολο Ελέγχου ∆ιεργασίας - ΣΕ∆ Process Control Block - PCB
Σύνολο Ελέγχου Νήµατος - ΣΕΝ Thread Control Block - TCB
Ταυτόχρονο Πρόγραµµα Concurrent Program
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Ερωτήσεις
? Ποια είναι τα οφέλη και οι συνέπειες όταν το ΛΣ εναλλάσσει προγράµµατα στη

χρήση της ΚΜΕ;

? Σε τι διαφέρει η διεργασία από ένα πρόγραµµα; Μπορούν πολλές διεργασίες να
αντιστοιχούν στο ίδιο πρόγραµµα;

? Ποια είναι η βασική διαφορά µίας διεργασίας µε µία ελαφρή διεργασία;

? Τι είναι η µεταγωγή περιβάλλοντος για µία διεργασία; Είναι η ίδια µε τη µεταγωγή
περιβάλλοντος για µία ελαφρή διεργασία;

? Πότε συµφέρει να χρησιµοποιήσουµε τις ελαφρές διεργασίες; Πότε νοµίζεις ότι
πρέπει να τις αποφύγουµε;
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ΜΜάάθθηηµµαα

77..33 Απεικόνιση ∆ιεργασιών

Σκοπός του µαθήµατος αυτού είναι να παρουσιάσει δύο µεθόδους απεικόνισης
ταυτόχρονων διεργασιών, µία σχηµατική και µία προγραµµατιστική.

Σκοπός του
µαθήµατος

Όταν ολοκληρώσεις το µάθηµα αυτό, θα µπορείς:
♦ Να εξηγείς τι είναι ο γράφος προβαδίσµατος
♦ Να αποφασίζεις πότε ένας γράφος προβαδίσµατος παριστάνει διεργασίες που δεν

µπορούν να εκτελεστούν
♦ Να συµβολίζεις παράλληλες διεργασίες µε τις εντολές parbegin και parend
♦ Να περιγράφεις πώς φτιάχνουµε ένα πρόγραµµα µε τις εντολές parbegin και

parend από ένα γράφο προβαδίσµατος

Τι θα µάθεις;

Ένας τρόπος για να αναπαραστήσουµε γραφικά τα ταυτόχρονα προγράµµατα είναι να
χρησιµοποιήσουµε το γράφο προβαδίσµατος (precedence graph). Με τη βοήθεια ενός
τέτοιου γράφου που αναπαριστά κάποιο πρόγραµµα, µπορούµε να δούµε ποια
τµήµατα του προγράµµατος µπορούν να εκτελεστούν παράλληλα και ποια πρέπει να
περιµένουν µέχρι να ολοκληρωθούν κάποια άλλα.

Η παρασκευή ενός γλυκού αποτελείται από τα εξής στάδια: χτύπηµα
µαρέγκας, ανακάτεµα των υπόλοιπων υλικών, κόψιµο ξηρών καρπών,
ανάµιξη µαρέγκας µε τα υπόλοιπα υλικά, ανάµιξη ξηρών καρπών στη
ζύµη, ψήσιµο του γλυκού, προετοιµασία γλάσου*, γλασάρισµα του
γλυκού. Κάθε ένα από τα στάδια αυτά µπορεί να αντιστοιχιστεί σε µια
διαφορετική διεργασία. Για να οργανώσει όσο πιο αποδοτικά γίνεται ο
ζαχαροπλάστης την εργασία του, πρέπει να γνωρίζει ποια στάδια πρέπει
να έχουν ολοκληρωθεί προτού να ξεκινήσει ένα άλλο. Για παράδειγµα,
δεν µπορεί να γίνει το ψήσιµο του γλυκού αν δεν έχει ετοιµαστεί πρώτα η
ζύµη.

Ένας γράφος αποτελείται από κόµβους (vertices) και ακµές (edges). Μια ακµή συνδέει
δυο κόµβους µεταξύ τους, και µπορεί να έχει ή όχι κατεύθυνση. Στην περίπτωση που
η ακµή έχει κατεύθυνση ονοµάζεται κατευθυνόµενη (directed).

Συνήθως σε ένα γράφο δεν εµφανίζονται µαζί κατευθυνόµενες και µη ακµές· όταν όλες
οι ακµές είναι κατευθυνόµενες πρόκειται για ένα κατευθυνόµενο γράφο (directed
graph), αλλιώς αποκαλείται απλώς γράφος.

                                                     
* Γλάσο: µίγµα συνήθως από βούτυρο, ζάχαρη και αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιείται για την
επικάλυψη των γλυκών και έχει γυαλιστερή όψη.
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Ένας καλός τρόπος για να φανταστούµε ένα γράφο είναι
το οδικό δίκτυο µεταξύ πόλεων. Οι κόµβοι είναι οι πόλεις
και οι ακµές είναι οι δρόµοι που συνδέουν ζεύγη πόλεων.
Οι µονόδροµοι είναι κατευθυνόµενες ακµές, και οι δρόµοι
διπλής κατευθύνσεως είναι µη κατευθυνόµενες ακµές.

Στο σχήµα οι κόµβοι του γράφου είναι οι «Αγρίνιο»,
«Αθήνα», «Θεσσαλονίκη», «Ιωάννινα», «Κόρινθος», «Λαµία» και
«Πάτρα». Όλοι οι δρόµοι του γράφου είναι διπλής κατευθύνσεως, οπότε
ο γράφος είναι απλός και κάθε ακµή µπορούµε να τη «διασχίσουµε» και
προς τις δυο κατευθύνσεις. Αν είχε κάποιους µονοδρόµους, τότε θα
αντικαθιστούσαµε όλες τις απλές ακµές µε δυο αντίθετης κατευθύνσεως.
Έτσι για το δρόµο Θεσσαλονίκης-Ιωαννίνων, θα είχαµε µια ακµή
Θεσσαλονίκη � Ιωάννινα και µια Ιωάννινα � Θεσσαλονίκη.

Σε ένα γράφο προβαδίσµατος, κάθε διεργασία παριστάνεται µε ένα κόµβο. Αν η
διεργασία ∆x πρέπει να έχει ολοκληρωθεί για να αρχίσει η ∆y, τότε o γράφος περιέχει
µια κατευθυνόµενη ακµή από τον κόµβο της ∆x σε αυτόν της ∆y. Στην εποπτική
αναπαράσταση του γράφου έχουµε ένα βέλος από τη ∆x προς τη ∆y.

Οι γράφοι προβαδίσµατος είναι λοιπόν κατευθυνόµενοι και µια βασική ιδιότητά τους
είναι ότι δεν έχουν κύκλους, είναι δηλαδή ακυκλικοί (acyclic). Ένας κύκλος είναι µια
σειρά από ακµές την οποία µπορούµε να διασχίσουµε από κόµβο σε κόµβο,
καταλήγοντας στο σηµείο από όπου ξεκινήσαµε. Στο σχήµα του οδικού δικτύου ένας
τέτοιος κύκλος είναι ο Κόρινθος � Πάτρα � Αγρίνιο � Λαµία � Αθήνα � Κόρινθος.

Αν ένας γράφος προβαδίσµατος έχει κύκλους, τότε δεν µπορεί να βρεθεί καµία δυνατή
σειρά εκτέλεσης των διεργασιών.

Ο γράφος προβαδίσµατος για το γλυκό που περιγράψαµε δίνεται στο
σχήµα. Αν στο γράφο αυτό υπάρχει και µια ακµή ακόµα (η πράσινη
γραµµή) από τη διεργασία «Ζύµη+ξηροί καρποί» στη διεργασία
«Μαρέγκα», η οποία δηµιουργεί ένα κύκλο θα έπρεπε: Η ανάµιξη
«Ζύµη+ξηροί καρποί» να γίνει πριν από τη «Μαρέγκα», η οποία
πρέπει να γίνει πριν από την ανάµιξη «Μαρέγκα+άλλα υλικά», που
πρέπει να γίνει πριν από τη «Ζύµη+ξηροί καρποί». Είναι φανερό ότι
δεν είναι δυνατόν να παρασκευαστεί το γλυκό στην περίπτωση αυτή,
εξαιτίας του κύκλου στο γράφο προβαδίσµατος.

Σε ένα γράφο προβαδίσµατος είναι εύκολο να διαπιστώσουµε αν δυο
διεργασίες µπορούν να εκτελεστούν ταυτόχρονα, αν δεν είναι δυνατό να

µεταβούµε από τον κόµβο της µιας στον κόµβο της άλλης. Φυσικά η κυκλοφορία
επιτρέπεται µόνο πάνω στις ακµές και µε τη φορά που δείχνουν τα βέλη.

Ένα παράδειγµα ταυτόχρονου προγράµµατος σε ένα υπολογιστή είναι η αριθµητική
έκφραση x1 × x2 - (x3 - x4) / x5. Αν αναλύσουµε την έκφραση σε µερικά
αποτελέσµατα έχουµε µ1 := x1 × x2, µ2 := x3 - x4, µ3 := µ2 / x5, α := µ1 - µ3. Για να
υπολογιστεί ένα µερικό αποτέλεσµα, πρέπει να είναι διαθέσιµες όλες οι τιµές που
χρησιµοποιεί, π.χ. για να υπολογιστεί το µ3 χρειάζονται οι τιµές των µ2 και x5.

Αν αντιστοιχίσουµε κάθε µερικό αποτέλεσµα σε µια διεργασία, η εξάρτηση των
µερικών αποτελεσµάτων από άλλα µας δίνει το γράφο προβαδίσµατος για την
έκφραση, από όπου φαίνεται ότι π.χ. τα µ1 και µ2 ή τα µ1 και µ3 µπορούν να

υπολογιστούν ταυτόχρονα, γιατί δε συνδέονται µε κάποιο µονοπάτι, ενώ τα µ2 και µ3

που συνδέονται δεν µπορούν να υπολογιστούν ταυτόχρονα.

Ανακάτεµα
υλικών

Μαρέγκα

Μαρέγκα +
άλλα υλικά

Γλασάρισµα

Γλάσο Ψήσιµο

Ζύµη + ξηροί
καρποί

Κόψιµο ξηρών
καρπών

Αγρίνιο Λαµία

ΘεσσαλονίκηΙωάννινα

Πάτρα ΑθήναΚόρινθος

x1 x2

x3 x4 x5

µ1

µ2

µ3

α
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Ο γράφος προβαδίσµατος είναι ένα πολύ καλό εργαλείο για τη γραφική
αναπαράσταση ταυτόχρονων προγραµµάτων. Οι συνηθισµένες όµως γλώσσες
προγραµµατισµού δεν είναι φτιαγµένες έτσι ώστε να µπορούν να περιγράψουν
ταυτόχρονα προγράµµατα και εποµένως ούτε και γράφους προβαδίσµατος. Για να
συµβεί αυτό, θα πρέπει οι γλώσσες προγραµµατισµού να εµπλουτιστούν κατάλληλα
µε νέα στοιχεία, όπως θα δούµε στη συνέχεια.

Ο συµβολισµός parbegin … parend
Οι εντολές parbegin (parallel begin) και parend (parallel end) είναι εντολές υψηλού
επιπέδου για την περιγραφή ταυτοχρονισµού που προτάθηκαν από τον Dijkstra το
1965.

Σε ένα πρόγραµµα π.χ. Pascal τα begin … end περικλείουν µια οµάδα εντολών που
πρέπει να εκτελεστεί σειριακά. Οι εντολές της οµάδας χωρίζονται µεταξύ τους µε
ερωτηµατικό («;»). Αντίστοιχα, µια οµάδα εντολών που µπορεί να εκτελεστεί
παράλληλα περικλείεται από τα parbegin … parend και οι εντολές χωρίζονται
µεταξύ τους µε το σύµβολο «||». Οι εντολές αυτές µπορούν να είναι απλές εντολές
ή σύνθετες, να είναι δηλαδή µε τη σειρά τους µια οµάδα εντολών που

περικλείονται από begin…end.

Η εκτέλεση µιας οµάδας παραλλήλων εντολών που περικλείονται από τα parbegin
… parend γίνεται ταυτόχρονα: ξεκινούν όλες µαζί και η οµάδα εντολών τελειώνει
όταν όλες τους τερµατίσουν.

Η παράλληλη υλοποίηση του προγράµµατος του Σχήµατος Α φαίνεται στο Σχήµα
Β.

Οι εντολές parbegin … parend δεν είναι σε θέση να περιγράψουν όλους τους
δυνατούς γράφους προβαδίσµατος· έχουν όµως το πλεονέκτηµα ότι κάνουν το
παράλληλο πρόγραµµα πολύ ευανάγνωστο και κατανοητό.

Γράφοι προβαδίσµατος και προγράµµατα
Πολλοί γράφοι προβαδίσµατος µπορούν να αντιστοιχιστούν µε περισσότερα από ένα
προγράµµατα γραµµένα µε τις εντολές parbegin-parend. Στο γράφο του σχήµατος, η
εντολή δ4 µπορεί να εκτελεστεί ταυτόχρονα µε οποιαδήποτε από τις δ1, δ2 και δ3, γιατί
δεν υπάρχει µονοπάτι µέσα στο γράφο που να τις συνδέει.Έτσι µπορούν να γραφούν
τουλάχιστον τρία διαφορετικά παράλληλα προγράµµατα τα οποία υπακούουν στους
περιορισµούς του γράφου.

Οι τρεις διαφορετικές λύσεις είναι:

1) Η δ4 εκτελείται παράλληλα µε τις δ1 και δ2 (οι οποίες µπορούν να
εκτελεστούν παράλληλα), πριν από την δ3. Το πρόγραµµα είναι:

parbegin δ1 ||
δ3; δ5

2) Πρώτα εκτελούνται παράλληλα οι δ1 και δ2, και στη συνέχεια
η δ3 εκτελείται παράλληλα µε την δ4.

parbegin δ1 ||
parbegin δ3 ||
δ5

3) Η δ1 και η δ2 εκτελούνται παράλληλα, και µόλις τελειώσουν
και οι δυο εκτελείται η δ3. Η δ4 εκτελείται παράλληλα µε
ολόκληρη την οµάδα των δ1, δ2, δ3· ξεκινά µαζί µε τις δ1, δ2,
αλλά η δ3 ξεκινά ανεξάρτητα από αυτήν. Η δ5 περιµένει τις
δ3 και δ4 να τερµατίσουν για να ξεκινήσει.

parbegin
begin

parbegin
δ3;

end
||

δ4
parend;
δ5

b

e

b

e

egin
m1 := x1 * x2;
m2 := x3 - x4;
m3 := m2 / x5;
r := m1 - m3

nd

Σχήµα Α
egin
parbegin

m1 := x1 * x2 ||
begin

m2 := x3 - x4;
m3 := m2 / x5

end;
parend;
r := m1 - m3

nd

Σχήµα Β
189

δ2 || δ4 parend;

δ2 parend;
δ4 parend;

δ1 || δ2 parend;

δ1 δ2

δ4δ3

δ5
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Από τα τρία προγράµµατα µόνο το ένα είναι το «σωστό», δηλαδή αυτό που
αντιπροσωπεύει καλύτερα το γράφο προβαδίσµατος. Το πρώτο πρόγραµµα έχει ένα
πρόβληµα: η διεργασία δ3 περιµένει και την δ4 να τελειώσει (εκτός από τις δ1 και δ2),
ενώ αυτό δεν είναι απαραίτητο. Παροµοίως, στο δεύτερο πρόγραµµα η δ4 περιµένει
τις δ1 και δ2 χωρίς να υπάρχει λόγος. Και τα δυο προγράµµατα δηλαδή, θέτουν
επιπλέον περιορισµούς στην εκτέλεση των διεργασιών από αυτούς που περιγράφει ο
γράφος. Αυτό δε συµβαίνει στο τρίτο πρόγραµµα, το οποίο είναι και το σωστό για την
προγραµµατιστική αναπαράσταση του γράφου προβαδίσµατος.

Α
να

κε
φα

λα
ίω
ση

Ένας τρόπος αναπαράστασης ταυτοχρόνων προγραµµάτων είναι ο γράφος
προβαδίσµατος, όπου κάθε διεργασία είναι ένας κόµβος. Αν µια διεργασία πρέπει
να ολοκληρωθεί προτού µια άλλη ξεκινήσει, ο γράφος περιέχει µια κατευθυνόµενη
ακµή από τον πρώτο κόµβο στο δεύτερο. Ο γράφος προβαδίσµατος πρέπει να είναι
ακυκλικός. ∆ιεργασίες που δε συνδέονται µε ένα µονοπάτι µέσα στο γράφο
προβαδίσµατος µπορούν να εκτελεστούν ταυτόχρονα.

Οι εντολές parbegin και parend είναι ένας πολύ απλός και εύχρηστος συµβολισµός
που χρησιµοποιείται για την αναπαράσταση ταυτόχρονων διεργασιών

Ακµή Edge
Ακυκλικός Γράφος Acyclic Graph
Γράφος Προβαδίσµατος Precedence Graph
Κατευθυνόµενη Ακµή Directed Edge
Κατευθυνόµενος Γράφος Directed Graph
Κόµβος Vertex πληθ. Vertices
Μονοπάτι Path

Γλ
ω
σσ

άρ
ιο

όρ
ω
ν

Ερωτήσεις
? Τι είναι ο γράφος;

? Τι συµβολίζει µία ακµή σε ένα γράφο προβαδίσµατος;

? Τι συµβαίνει αν ένας γράφος προβαδίσµατος περιέχει ένα κύκλο από ακµές;

? Πώς εκτελούνται οι εντολές που περικλείονται από ένα ζεύγος parbegin … parend;

? Η αντιστοιχία προγραµµάτων και γράφων προβαδίσµατος είναι 1-1; Γιατί;
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ΜΜάάθθηηµµαα

77..44
Κρίσιµα Τµήµατα και

Αµοιβαίος Αποκλεισµός

Σκοπός του µαθήµατος αυτού είναι να εξηγήσει την έννοια του κρίσιµου τµήµατος σε
µία διεργασία και να δείξει τη λύση για ένα απλό πρόβληµα κρίσιµου τµήµατος.

Σκοπός του
µαθήµατος

Όταν ολοκληρώσεις το µάθηµα αυτό, θα µπορείς:
♦ Να εξηγείς τι είναι κρίσιµο τµήµα µίας διεργασίας
♦ Να ορίζεις τον αµοιβαίο αποκλεισµό
♦ Να περιγράφεις πώς επιτυγχάνουµε αµοιβαίο αποκλεισµό σε ένα απλό πρόβληµα

Τι θα µάθεις;

Κρίσιµα τµήµατα

Αρκετά από τα εργαλεία που χρησιµοποιεί ο ζαχαροπλάστης, όπως π.χ.
ο θερµοθάλαµος, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για διαφόρες συνταγές.
Κατά τη διάρκεια του πενταλέπτου εκτέλεσης µιας συνταγής, ο
ζαχαροπλάστης έχει τοποθετήσει στο θερµοθάλαµο λιωµένη σοκολάτα
για να τη διατηρήσει ζεστή, αλλά το πεντάλεπτο της συνταγής εκπνέει. Η
συνταγή µε την οποία ασχολείται για τα επόµενα 5’ ζητά να τοποθετηθεί η
ζύµη στο θερµοθάλαµο για να φουσκώσει. Αν ο ζαχαροπλάστης βγάλει
τη λιωµένη σοκολάτα για να βάλει τη ζύµη, η σοκολάτα θα κρυώσει,
καταστρέφοντας έτσι την εκτέλεση της πρώτης συνταγής.

Οι οδηγίες του ιδιοκτήτη προς το ζαχαροπλάστη (ΚΜΕ), δηλαδή το ΛΣ,
πρέπει να µεριµνούν ώστε κάτι τέτοιο να αποφευχθεί.

Σε ένα υπολογιστικό σύστηµα, υπάρχουν µοιραζόµενοι πόροι (shared resources) -στο
παράδειγµά µας ο θερµοθάλαµος- που χρησιµοποιούνται από πολλές διεργασίες και
για να διαβαστούν αλλά και για να γραφτούν. Ο τρόπος που γίνονται οι προσπελάσεις
σε αυτά έχει πολύ µεγάλη σηµασία, γιατί όπως είδαµε και στο παράδειγµα, µια αλλαγή
στα δεδοµένα από τη µια διεργασία επηρεάζει και τις υπόλοιπες.

Μια τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση διεργασιών που µοιράζονται δεδοµένα είναι ένα
online σύστηµα τράπεζας. Η διαδικασία ανάληψης ενός ποσού Α από ένα µηχάνηµα
ΑΤΜ γίνεται σε πέντε φάσεις:

1. Ρώτα τον πελάτη για το χρηµατικό ποσό Α που θέλει

2. ∆ιάβασε το υπόλοιπο Υ του λογαριασµού

3. Υπολόγισε το νέο υπόλοιπο Υ’ µετά την ανάληψη του ποσού Α, Υ’:=Υ-Α

4. Αποθήκευσε το νέο υπόλοιπο

5. ∆ώσε τα χρήµατα και την απόδειξη
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Τι θα γίνει αν γίνονται από δυο διαφορετικά µηχανήµατα συγχρόνως αναλήψεις για
τον ίδιο λογαριασµό; Ας φανταστούµε ότι σε ένα κοινό λογαριασµό το αρχικό
υπόλοιπο του λογαριασµού είναι 200.000, ο ένας πελάτης (π.χ. η σύζυγος) ζητά
50.000, ενώ ο άλλος (ο σύζυγος) ζητά 20.000. Επίσης υποθέτουµε ότι η εναλλαγή των
διεργασιών γίνεται µε τέτοιο ρυθµό ώστε σε κάθε κβάντο χρόνου, το οποίο έχει
διάρκεια 1’, µια διεργασία εκτελεί µια από τις τέσσερις παραπάνω φάσεις. Το
υπόλοιπο του λογαριασµού µετά από τις δυο αναλήψεις θα πρέπει να είναι βέβαια
130.000.

Βλέπουµε λοιπόν ότι το
τελικό υπόλοιπο του
λογαριασµού δεν είναι
σωστό, και µάλιστα
εξαρτάται από το ποια
διεργασία ξεκίνησε πρώτη:
αν είχε ξεκινήσει πρώτη η
Β, το υπόλοιπο θα ήταν
150.000. Αν η διεργασία Α
ξεκινήσει πρώτη, ο
πελάτης που αντιστοιχεί σε
αυτή θα λάβει απόδειξη µε
το σωστό υπόλοιπο για τη
συναλλαγή του, ενώ ο
πελάτης της διεργασίας Β

1

1

1

1

1

1

1

1

Ώρα ∆ιεργασία Α ∆ιεργασία Β Λογαριασµός

3:01 Ρώτα για το ποσό
Α=50.000 - 200.000

3:02 - Ρώτα για το ποσό Α=20.000 200.000

3:03 ∆ιάβασε το υπόλοιπο
Υ=200.000 - 200.000

3:03 - ∆ιάβασε το υπόλοιπο
Υ=200.000 200.000

3:04 Υ’ := Υ - Α =
200.000-50.000 = 150.000 - 200.000

3:05 - Υ’ := Υ - Α =
200.000-20.000 = 180.000 200.000

3:06 Αποθήκευσε το Υ’ - 150.000

3:07 - Αποθήκευσε το Υ’ 180.000
192

θα λάβει απόδειξη µε λανθασµένο υπόλοιπο.

Το λάθος στο πρόγραµµα προέρχεται από το γεγονός ότι πολλές διεργασίες
µοιράζονται δεδοµένα. Αν διαβάζουν και γράφουν σε αυτά ανεξέλεγκτα,
τότε τα δεδοµένα δεν παίρνουν τις σωστές τιµές. Το πρόβληµα αυτό
ονοµάζεται το πρόβληµα του κρισίµου τµήµατος (critical section) όπου
πρέπει να εξασφαλισθεί η ακεραιότητα των δεδοµένων (data integrity).

Για να λύσει το πρόβληµα µε το θερµοθάλαµο, οι οδηγίες προς το
ζαχαροπλάστη (ΛΣ) µπορούν να προβλέπουν δυο λύσεις:

- Παρότι το πεντάλεπτο της πρώτης συνταγής έχει τελειώσει, να
συνεχίσει να ασχολείται µε αυτή µέχρι να έρθει η στιγµή που
χρησιµοποιεί τη σοκολάτα και να απελευθερώσει το θερµοθάλαµο.
Τότε θα τη διακόψει και θα προχωρήσει στην επόµενη.

- Να σηµειώσει ότι ο θερµοθάλαµος είναι δεσµευµένος από την πρώτη
συνταγή. Έτσι αφού η δεύτερη συνταγή χρειάζεται το θερµοθάλαµο
για να προχωρήσει, και αυτός δεν είναι ελεύθερος, δεν προχωρεί µε
αυτή. Τη διακόπτει δηλαδή, πριν ακόµα να εκπνεύσει το πεντάλεπτό
της και προχωρεί µε κάποια άλλη. Το ίδιο συµβαίνει για όσες
συνταγές και όσες φορές χρειάζονται το θερµοθάλαµο, έως ότου
αυτός απελευθερωθεί.

∆υο αντίστοιχες λύσεις µπορούν να εφαρµοστούν και στο πρόβληµα του τραπεζικού
λογαριασµού:

- Μέχρι να ολοκληρωθεί η συναλλαγή του πρώτου πελάτη δεν ξεκινά αυτή του
δεύτερου. Υλοποίηση: Αδρανοποιείται το σύστηµα διακοπών του χρονιστή (ο
οποίος είναι υπεύθυνος να ενηµερώνει την ΚΜΕ κάθε φορά που πρέπει να
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διακοπεί µια διεργασία για να εκτελεστεί άλλη) µέχρι η πρώτη συναλλαγή να
ολοκληρωθεί, οπότε δεν είναι δυνατόν να διακοπεί αυτή για να εκτελεστεί
κάποια άλλη.

- Το ΛΣ «σηµειώνει» ότι ο λογαριασµός χρησιµοποιείται από την πρώτη
διεργασία, και η δεύτερη περιµένει έως ότου ο λογαριασµός «αποσηµειωθεί»,
ελευθερωθεί δηλαδή. Υλοποίηση: Με ειδικούς µηχανισµούς, όπως οι
σηµατοφορείς, που θα εξεταστούν σε επόµενο µάθηµα.

Και στις δυο περιπτώσεις, το πρόβληµα της ακεραιότητας των δεδοµένων δεν αφορά
την πρώτη φάση της διαδικασίας ανάληψης, δηλαδή την εισαγωγή από τον πελάτη
του χρηµατικού ποσού που επιθυµεί, γιατί τότε τα δεδοµένα του λογαριασµού δεν
έχουν διαβαστεί ή αλλάξει ακόµα. Αν διακοπεί η διεργασία αµέσως µόλις ρωτήσει τον
πελάτη για το ύψος του ποσού, ό,τι αλλαγές γίνουν στο λογαριασµό από κάποια άλλη
συναλλαγή δε θα επηρεάσουν αυτήν.

Βλέπουµε λοιπόν ότι µόνο σε ένα τµήµα της κάθε διεργασίας εµφανίζεται κίνδυνος για
την ακεραιότητα των δεδοµένων. Το τµήµα αυτό του κώδικα ονοµάζεται κρίσιµο τµήµα.

Όταν µια διεργασία εκτελεί τον κώδικα του κρίσιµου τµήµατός της, καµία
άλλη δεν µπορεί να εκτελεί το δικό της κρίσιµο τµήµα, έχουµε δηλαδή το
φαινόµενο του αµοιβαίου αποκλεισµού (mutual exclusion).

Αν δυο ή περισσότερες διεργασίες είναι ταυτόχρονα έτοιµες να εισέλθουν στο κρίσιµο
τµήµα τους, η επιλογή αυτής που τελικά θα το εκτελέσει γίνεται µε τυχαίο τρόπο.

Ο Dijkstra (1965) έθεσε µερικούς ακόµα περιορισµούς για τα κρίσιµα τµήµατα:

1. Όταν µια διεργασία εκτελεί κώδικα εκτός του κρίσιµου τµήµατός της, δεν µπορεί
να αποτρέψει άλλες διεργασίες να εκτελέσουν το δικό τους κρίσιµο τµήµα.

2. Όταν δυο ή περισσότερες διεργασίες είναι ταυτόχρονα έτοιµες να εισέλθουν στο
κρίσιµο τµήµα τους, η λήψη απόφασης δεν πρέπει να αναβάλλεται επ’ άπειρο.

3. Πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη (fairness) στον τρόπο επιλογής της διεργασίας που
θα εισέλθει στο κρίσιµο τµήµα· όλες οι διεργασίες πρέπει να έχουν την ίδια
πιθανότητα να εξυπηρετηθούν µέσα σε κάποιο λογικό χρονικό διάστηµα και όχι
κάποιες να µονοπωλούν το σύστηµα.

Οι δυο πρώτοι περιορισµοί προφυλάσσουν το σύστηµα από το αδιέξοδο (deadlock) ή
το αµοιβαίο µπλοκάρισµα (mutual blocking), όπου όλες οι διεργασίες εµποδίζονται να
εκτελέσουν το κρίσιµο τµήµα τους ενώ τουλάχιστον µία θα µπορούσε να το κάνει.

Αµοιβαίος αποκλεισµός για δυο διεργασίες: η λύση του Peterson
Η πρώτη λύση που δόθηκε στο πρόβληµα του αµοιβαίου
αποκλεισµού για δύο διεργασίες ήταν αυτή του ∆ανού
µαθηµατικού T. Dekker, όµως η λύση που έδωσε το 1981 ο J.
Peterson είναι πολύ πιο απλή. Υπάρχει µια κοινή µεταβλητή µε
όνοµα π.χ. seira, που δείχνει ποια από τις δυο διεργασίες έχει
σειρά να εκτελέσει το κρίσιµο τµήµα της. Αν η µεταβλητή έχει την
τιµή 1, τότε είναι σειρά της πρώτης διεργασίας, ενώ αν έχει την
τιµή 2 είναι σειρά της δεύτερης. Επίσης υπάρχουν δύο
µεταβλητές, µία για κάθε διεργασία, µε ονόµατα π.χ. eisodos1 και
eisodos2. Η µεταβλητή eisodos1 έχει την τιµή true όταν η
διεργασία 1 είναι έτοιµη να εκτελέσει ή εκτελεί το κρίσιµο τµήµα
της, ενώ σε όλες τις άλλες φάσεις εκτέλεσής της έχει τιµή false.

repeat
A1 := Diabas
eisodos1 :=
(* εκδήλωση

στο κρίσι
seira := 2;

(* Περίµενε
while eisodo

do_no

Y := Y - A1;
eisodos1 :=
DosePoso;

until false;
∆ιεργασία 1

ePoso;
true;
πρόθεσης εισόδου
µο τµήµα *)

να έρθει η σειρά σου *)
s2 and seira <> 1 do
thing;

(* κρίσιµο τµήµα *)
false;
193
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Αντίστοιχες τιµές παίρνει και η µεταβλητή eisodos2, για τη διεργασία
2. Οι δύο διεργασίες έχουν τη µορφή που φαίνεται στα σχήµατα.

Κάθε διεργασία περιµένει για την άλλη, εφόσον είναι η σειρά της
άλλης και εκείνη έχει δηλώσει πρόθεση να εκτελέσει το κρίσιµο
τµήµα της. Αν π.χ. είναι η σειρά της διεργασίας 2 αλλά εκείνη δεν
είναι έτοιµη να εκτελέσει το κρίσιµο τµήµα της (δηλαδή
eisodos2=false), τότε η διεργασία 1 µπαίνει στο δικό της κρίσιµο
τµήµα, εµποδίζοντας τη 2 µε τη βοήθεια της eisodos1. Αν και οι δυο
διεργασίες θέλουν ταυτόχρονα να εκτελέσουν το κρίσιµο τµήµα τους,
το εκτελεί πρώτα εκείνη που υποδεικνύεται από τη µεταβλητή seira.

repeat
A2 := Diabas
eisodos2 :=
(* εκδήλωση

στο κρίσι
seira := 1;

(* Περίµενε
while eisodo

do

Y := Y - A2;
eisodos2 :=
DosePoso;

until false;
∆ιεργασία 2

ePoso;
true;
πρόθεσης εισόδου
µο τµήµα *)

να έρθει η σειρά σου *)
s1 and seira <> 2 do
_nothing;

(* κρίσιµο τµήµα *)
false;
Η λύση αυτή µπορεί να επεκταθεί και για την περίπτωση που έχουµε
ν διεργασίες· η λύση αυτή όµως είναι αρκετά πολύπλοκη, ενώ το πρόβληµα λύνεται
πολύ πιο απλά µε τη βοήθεια των σηµατοφορέων (semaphores) που περιγράφονται
στη συνέχεια.

Α
να

κε
φα

λα
ίω
ση

Στα ταυτόχρονα προγράµµατα η ύπαρξη δεδοµένων που χρησιµοποιούν από
κοινού πολλές διεργασίες (και τουλάχιστον µια από αυτές γράφει στα δεδοµένα),
εισάγει το ζήτηµα της ακεραιότητας των δεδοµένων αυτών. Το τµήµα κώδικα µιας
διεργασίας το οποίο διαβάζει ή γράφει χρησιµοποιούν από κοινού
χρησιµοποιούµενα δεδοµένα ονοµάζεται κρίσιµο τµήµα. Από µια οµάδα διεργασιών
που χρησιµοποιούν από κοινού δεδοµένα µόνο µια µπορεί να εκτελεί ανά πάσα
στιγµή το κρίσιµο τµήµα της. Αν για κάποιο λόγο όλες οι διεργασίες της οµάδας
εµποδίζονται να εκτελέσουν το κρίσιµο τµήµα τους, τότε έχουµε µια περίπτωση
αδιεξόδου.

Αδιέξοδο Deadlock
Ακεραιότητα ∆εδοµένων Data Integrity
Αµοιβαίο Μπλοκάρισµα Mutual Blocking
Αµοιβαίος Αποκλεισµός Mutual Exclusion
∆ικαιοσύνη Fairness
Κρίσιµο Τµήµα Critical Section
Μοιραζόµενοι Πόροι Shared Resources

Γλ
ω
σσ

άρ
ιο

όρ
ω
ν

Ερωτήσεις
? Τι είναι το κρίσιµο τµήµα; Περίγραψε το κρίσιµο τµήµα στο πρόβληµα των

τραπεζικών αναλήψεων.

? Πότε έχουµε αµοιβαίο αποκλεισµό µεταξύ δύο διεργασιών;

? Εξήγησε τη λύση του Peterson για τον αµοιβαίο αποκλεισµό.
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ΜΜάάθθηηµµαα

77..55 Σηµατοφορείς

Σκοπός του µαθήµατος αυτού είναι να παρουσιάσει τους σηµατοφορείς και τον τρόπο
που λύνουν το πρόβληµα του κρίσιµου τµήµατος.

Σκοπός του
µαθήµατος

Όταν ολοκληρώσεις το µάθηµα αυτό, θα µπορείς:
♦ Να ορίζεις τι είναι σηµατοφορέας και οι λειτουργίες P και V
♦ Να περιγράφεις πώς λύνουν οι σηµατοφορείς το πρόβληµα του κρίσιµου τµήµατος
♦ Να απαριθµείς τις λίστες διεργασιών που κρατά το ΛΣ
♦ Να εξηγείς πώς λύνουµε απλά προβλήµατα µε σηµατοφορείς

Τι θα µάθεις;

Η λύση για το πρόβληµα του κρίσιµου τµήµατος που είδαµε στο προηγούµενο µάθηµα
είναι σωστή, αλλά έχει δυο µειονεκτήµατα:

1. Προσθέτει πολλές µεταβλητές και επιπλέον εντολές στον κώδικα της
διεργασίας κάνοντάς τον πολύπλοκο χωρίς λόγο. Από τις 8 γραµµές κώδικα
της κάθε διεργασίας που δόθηκαν στο προηγούµενο µάθηµα, οι 3 µόνο είναι το
πραγµατικό πρόγραµµα, ενώ οι υπόλοιπες 5 είναι πρόσθετες.

2. ∆εν επεκτείνεται εύκολα για περισσότερες από δυο διεργασίες, όπου είναι
ακόµα πιο πολύπλοκη.

Ο ανελκυστήρας µιας πολυκατοικίας χρησιµοποιείται µε παρόµοιο τρόπο
µε τα µοιραζόµενα δεδοµένα ενός ταυτόχρονου προγράµµατος. Ο
ένοικος που είναι µέσα στον ανελκυστήρα είναι η διεργασία που εκτελεί
το κρίσιµο τµήµα της.

Αν η χρήση του ανελκυστήρα γινόταν µε τον τρόπο που περιγράψαµε
στο προηγούµενο µάθηµα, θα γινόταν µια πολύπλοκη διαδικασία: όποιος
ήθελε να τον χρησιµοποιήσει θα δήλωνε αυτή του την πρόθεση, και ο
ανελκυστήρας θα εξυπηρετούσε έναν-έναν όλους τους ενοίκους που τον
χρειάζονται, σε κάθε όροφο µε τη σειρά.  Θα υπήρχαν κουµπιά για την
εκδήλωση της ανάγκης χρήσης του ανελκυστήρα, για την επιλογή αυτού
που έχει την προτεραιότητα, για την ελευθέρωση του ανελκυστήρα κλπ.
Με αυτά θα γινόταν η συνεννόηση µεταξύ των ενοίκων κάθε φορά για το
ποιος έχει προτεραιότητα, ποιος είναι επόµενος στη σειρά για να
εξυπηρετηθεί και ποιος τελικά θα χρησιµοποιήσει τον ανελκυστήρα. Με
µια τόσο πολύπλοκη και αργή διαδικασία µάλλον οι περισσότεροι θα
χρησιµοποιούσαν το κλιµακοστάσιο!

Τι γίνεται όµως στην πραγµατικότητα; Όταν ο ανελκυστήρας
χρησιµοποιείται, σε όλους τους ορόφους είναι αναµµένο το φωτάκι µε την
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ένδειξη «Κατειληµµένος». Όποιος θέλει να χρησιµοποιήσει τον
ανελκυστήρα περιµένει µέχρι να σβήσει η φωτεινή ένδειξη και µετά
εκδηλώνει την πρόθεσή του πατώντας ένα κουµπί. Όποιος προλάβει και
το πατήσει πρώτος, καλεί τον ανελκυστήρα.

Οι λειτουργίες λοιπόν του συστήµατος χρήσης του ανελκυστήρα είναι
ουσιαστικά δυο:

- Ο ένοικος περιµένει να σβήσει η φωτεινή ένδειξη, πατά το κουµπί και
καλεί τον ανελκυστήρα.

- Ο ένοικος βγαίνει από τον ανελκυστήρα και η φωτεινή ένδειξη σβήνει.

Η ιδέα της φωτεινής ένδειξης, που ενεργοποιείται µε το πάτηµα ενός κουµπιού, µπορεί
να µεταφερθεί και στο πρόβληµα του κρίσιµου τµήµατος, µε τους σηµατοφορείς
(semaphores). Ο σηµατοφορέας, που είναι ένας µετρητής µε ακέραιες τιµές,
αντιστοιχεί στη φωτεινή ένδειξη. Όταν έχει την τιµή 0, τότε η ένδειξη είναι αναµµένη,
ενώ όταν έχει την τιµή 1 η ένδειξη είναι σβηστή. Το πάτηµα του κουµπιού και η κλήση
του ανελκυστήρα προκαλούν µείωση της µεταβλητής κατά 1, ενώ το σβήσιµο της
φωτεινής ένδειξης αντιστοιχεί σε αύξηση της µεταβλητής κατά 1.

Ανελκυστήρας Σηµατοφορέας
Περίµενε να σβήσει η φωτεινή ένδειξη.
Πάτα το κουµπί.

while s = 0 do_nothing;
s := s - 1;

Η φωτεινή ένδειξη σβήνει. s := s + 1;

Οι σηµατοφορείς και οι δυο λειτουργίες τους, µε τα ονόµατα P και V, παρουσιάστηκαν
από το Dijkstra το 1965. Οι δυο λειτουργίες εκτελούνται αδιαίρετα, δηλαδή όταν στη
λειτουργία P τελειώσει ο βρόχος «while s = 0 do_nothing», η επόµενη εντολή θα
εκτελεστεί αµέσως χωρίς διακοπή από άλλη διεργασία. Αν δυο διεργασίες
επιχειρήσουν ταυτόχρονα να εκτελέσουν τη λειτουργία P, τότε θα εκτελεστούν µε
τυχαία σειρά.

Το πρόβληµα των αναλήψεων λύνεται τώρα µε ένα σηµατοφορέα, µε όνοµα π.χ.
«sema», όπως φαίνεται στο σχήµα.

Υλοποίηση των λειτουργιών P και V
Όπως είδαµε, ένας σηµατοφορέας είναι πρακτικά ένας µετρητής, τον οποίο
µοιράζονται όσες διεργασίες χρησιµοποιούν το σηµατοφορέα. Για να γίνονται
σωστά οι λειτουργίες στο σηµατοφορέα, πρέπει η πρόσβαση στο µοιραζόµενο
αυτό µετρητή να γίνεται µε ασφάλεια (κρίσιµο τµήµα). Αυτός είναι ο λόγος που οι
λειτουργίες P και V πρέπει να εκτελούνται αδιαίρετα.

Σε όλους τους υπολογιστές οι εντολές σε γλώσσα µηχανής, δηλαδή στο
στοιχειωδέστερο επίπεδο προγραµµατισµού τους, εκτελούνται αδιαίρετα. Έτσι αν
οι δυο λειτουργίες υλοποιούνται σαν εντολές γλώσσας µηχανής, τότε ικανοποιείται
αυτόµατα ο περιορισµός της αδιαίρετης εκτέλεσής τους. Αυτό όµως µπορεί να
δηµιουργήσει δυο σοβαρά προβλήµατα:

repeat
A1 :=

P(s
(*
Y :
V(s

DosePo
until fa

repeat
A2 :=
P(s
(*

Y :
V(s

DoseP
until fa

Λειτουργία P

Λειτουργία V
∆ιεργασία 1

DiabasePoso;
ema);
κρίσιµο τµήµα *)
= Y - A1;
ema);
so;
lse;

∆ιεργασία 2

DiabasePoso;
ema);
κρίσιµο τµήµα *)

= Y - A2;
ema);
oso;
lse;
196

- Αν ο σηµατοφορέας είναι ήδη κατειληµµένος από µια διεργασία, δηλαδή έχει
τιµή 0, η επόµενη που θα εκτελέσει τη λειτουργία P θα αρχίσει να εκτελεί
αδιαίρετα το βρόχο «while s = 0 do_nothing». Αφού η εκτέλεση είναι αδιαίρετη,
όσο ο βρόχος εκτελείται δεν είναι δυνατόν να διακοπεί η διεργασία για να
εκτελεστεί κάποια άλλη, συνεπώς και να απελευθερωθεί ο σηµατοφορέας από
τη διεργασία που τον κατέχει. Ο υπολογιστής τότε βρίσκεται σε κατάσταση
αδιεξόδου και εκτελεί επ’ άπειρο το βρόχο.
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- Ακόµα και αν το προηγούµενο πρόβληµα ξεπεραστεί, κάθε εκτέλεση της
λειτουργίας P από µια διεργασία θα συνεπάγεται τη σπατάλη αρκετού
υπολογιστικού χρόνου στην εκτέλεση του βρόχου. Οι διεργασίες, σε κάθε
κβάντο χρόνου που τους αντιστοιχεί θα εκτελούν το βρόχο, ξοδεύοντας έτσι
χρόνο που θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί πιο «παραγωγικά».

Για να ξεπεραστούν τα προβλήµατα αυτά, οι λειτουργίες P και V δεν υλοποιούνται
στην πραγµατικότητα όπως ορίζονται. Για την υλοποίηση των σηµατοφορέων
χρησιµοποιούνται λίστες αναµονής (waiting lists).

Κάθε σηµατοφορέας έχει τη δική του λίστα αναµονής στην οποία περιµένουν οι
διεργασίες που χρειάζονται το σηµατοφορέα, για όσο χρόνο αυτός είναι
κατειληµµένος. Όταν το ΛΣ επιλέγει την επόµενη διεργασία που θα εκτελεστεί, δε
λαµβάνει υπόψη αυτές που περιµένουν στη λίστα κάποιου σηµατοφορέα, γιατί έτσι και
αλλιώς αυτή δεν έχει τίποτα να κάνει µέχρι να ελευθερωθεί ο σηµατοφορέας.

Η λειτουργία P λοιπόν γίνεται ως εξής: αν ο σηµατοφορέας είναι ελεύθερος, τότε η
διεργασία τον καταλαµβάνει. Αν δεν είναι ελεύθερος, η διεργασία καταγράφεται στη
λίστα αναµονής του σηµατοφορέα, όπου και παραµένει χωρίς να εκτελείται. Στη
λειτουργία V, όπου µια διεργασία ελευθερώνει το σηµατοφορέα, το ΛΣ εξετάζει τη
λίστα αναµονής του. Επιλέγει από αυτή την πρώτη διεργασία και τη διαγράφει από τη
λίστα αναµονής, εισάγοντάς τη στη λίστα των διεργασιών που εκτελούνται εκ
περιτροπής στην ΚΜΕ. Σύντοµα θα έλθει η σειρά της διεργασίας αυτής να εκτελεστεί,
και τότε θα καταλάβει το σηµατοφορέα ολοκληρώνοντας έτσι τη λειτουργία P.

Η λίστα αναµονής ενός σηµατοφορέα οργανώνεται σαν ουρά (queue). Σε µια ουρά,
όπως π.χ. στο ταµείο µιας τράπεζας, επιλέγεται από την ουρά η διεργασία που
περιµένει την περισσότερη ώρα.

Οι λίστες του λειτουργικού συστήµατος
Με τη µέθοδο των λιστών αναµονής, οι διεργασίες χωρίζονται σε κατηγορίες: Για κάθε
σηµατοφορέα έχουµε την κατηγορία των διεργασιών που περιµένουν γι’ αυτόν, και
υπάρχει η κατηγορία των διεργασιών που δεν περιµένουν για κανένα σηµατοφορέα.
Για να µπορεί το ΛΣ να βρίσκει εύκολα και γρήγορα ποιες διεργασίες δεν περιµένουν
σε κάποιο σηµατοφορέα, κρατά µια
ξεχωριστή λίστα µε αυτές. Η λίστα αυτή
ονοµάζεται λίστα έτοιµων διεργασιών (ready
list, RL)· από αυτήν επιλέγει το ΛΣ την
επόµενη διεργασία που θα εκτελεστεί.
Συνήθως και η λίστα έτοιµων διεργασιών
είναι οργανωµένη σαν ουρά.

Ο τρόπος λειτουργίας της ΚΜΕ είναι
παρόµοιος µε αυτόν ενός ορυχείου,
όπου βαγονάκια µεταφέρουν από τις
σήραγγες το µετάλλευµα στο
εργοστάσιο για επεξεργασία. Τα βαγονάκια - διεργασίες µπαίνουν ένα-
ένα στο εργοστάσιο- ΚΜΕ από µια σιδηροδροµική γραµµή - λίστα
έτοιµων διεργασιών για να εξυπηρετηθούν. Όµως κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας του ορυχείου τα βαγονάκια χρειάζονται συντήρηση· άλλο
χρειάζεται λάδωµα στους τροχούς, άλλο επισκευή στα φρένα, και άλλο
χρειάζεται επιδιόρθωση στον καταπέλτη. Ανάλογα µε την επισκευή που
χρειάζονται µπαίνουν στην ουρά του αντίστοιχου συνεργείου-
σηµατοφορέα, και όταν έρθει η σειρά τους επισκευάζονται. Για όσο

Λίστα έτοιµων
διεργασιών

Λίστες σηµατοφορέων
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διάστηµα βρίσκονται υπό επισκευή δε χρησιµοποιούνται, οπότε
βρίσκονται εκτός της γραµµής-λίστας έτοιµων διεργασιών.

Μια διεργασία µπορεί λοιπόν να βρίσκεται στις εξής καταστάσεις (process states):

� εκτελείται από την ΚΜΕ: η διεργασία ονοµάζεται
τρέχουσα (running)

� περιµένει για εκτέλεση στη λίστα έτοιµων διεργασιών:
η διεργασία ονοµάζεται έτοιµη (ready)

� περιµένει στην ουρά κάποιου σηµατοφορέα: η
διεργασία είναι µπλοκαρισµένη (blocked)

Στο σχήµα βλέπουµε τον τρόπο που µία διεργασία µπορεί
να µεταβεί από µία κατάσταση σε άλλη. Η µετάβαση από
την κατάσταση «Τρέχουσα» στην κατάσταση

«Μπλοκαρισµένη» µε τη λειτουργία P γίνεται µόνο εφόσον ο σηµατοφορέας έχει την
τιµή 0.

Στη συνέχεια θα συναντήσουµε και άλλες καταστάσεις στις οποίες µπορεί να βρίσκεται
µια διεργασία.

Το πρόβληµα των αναγνωστών και συγγραφέων
Στις βάσεις δεδοµένων (databases) παρουσιάζεται ένα πολύ συνηθισµένο πρόβληµα
αµοιβαίου αποκλεισµού διεργασιών, το πρόβληµα των αναγνωστών και συγγραφέων.
Μια οµάδα διεργασιών µοιράζεται ένα αρχείο, στο οποίο άλλες διεργασίες θέλουν να
γράψουν και να το τροποποιήσουν, ενώ άλλες θέλουν µόνο να διαβάσουν από αυτό.
Για να εξασφαλίζεται το ότι τα περιεχόµενα του αρχείου είναι σωστά, πρέπει οι
συγγραφείς να έχουν αποκλειστική πρόσβαση στο αρχείο. Όταν γράφει λοιπόν µια
διεργασία-συγγραφέας καµία άλλη διεργασία δεν έχει πρόσβαση στο αρχείο. Αντίθετα,
πολλές διεργασίες-αναγνώστες µπορούν να διαβάζουν ταυτόχρονα.

Για να δώσουµε µια λύση στο πρόβληµα αυτό πρέπει να αποφασίσουµε ποιοι θα
έχουν προτεραιότητα: οι αναγνώστες ή οι συγγραφείς, όταν ταυτόχρονα µια διεργασία
θέλει να διαβάσει και µια θέλει να γράψει. Εµείς θα υποθέσουµε εδώ ότι προηγούνται
οι αναγνώστες, δηλαδή οι συγγραφείς περιµένουν να ολοκληρωθούν οι λειτουργίες
ανάγνωσης.

• Στη συνέχεια πρέπει να αποφασίσουµε ποιους σηµατοφορείς
και µεταβλητές θα χρησιµοποιήσουµε και ποιο ρόλο θα
αναλάβει ο καθένας. Θα εξετάζουµε ένα-ένα τα προβλήµατα
ακεραιότητας δεδοµένων που υπάρχουν και θα προσθέτουµε
διαδοχικά εντολές στον κώδικα των διεργασιών. Οι
απλούστερες µορφές του κώδικα φαίνονται στο σχήµα. Η
διεργασία - συγγραφέας γράφει στο αρχείο myfile, ενώ η
διεργασία - αναγνώστης διαβάζει από αυτό.

Συγγραφείς
write(myfile, “…”);

Αναγνώστες
read(myfile, mytext);

Λειτουργία V

Λειτουργία P
Μεταγωγή

περιβάλλοντος

Τρέχουσα

Έτοιµη
Μπλοκαρισµένη
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• Οπωσδήποτε πρέπει να χρησιµοποιήσουµε ένα σηµατοφορέα
ο οποίος θα εξασφαλίζει το ότι µόνο ένας συγγραφέας θα
γράφει ανά πάσα στιγµή στο αρχείο, ώστε οι αλλαγές στο
αρχείο να γίνονται σωστά. Κάθε συγγραφέας προτού γράψει
θα καταλαµβάνει το σηµατοφορέα αυτό και όταν τελειώνει θα
τον ελευθερώνει. Το όνοµα του σηµατοφορέα θα είναι
write_sema.
Τώρα κάθε διεργασία - συγγραφέας εκτελεί µία λειτουργία P
στο σηµατοφορέα, και όταν αυτή ολοκληρωθεί εκτελεί την
εγγραφή. Στη συνέχεια απελευθερώνει το σηµατοφορέα µε τη
λειτουργία V για να τον διαθέσει στους υπόλοιπους
συγγραφείς.

Συγγραφείς
P(write_sema);

write(myfile, “…”);

V(write_sema);

• Για να βεβαιωθούν οι αναγνώστες ότι δε γράφει κάποιος στο
αρχείο πριν διαβάσουν, πρέπει πριν από την ανάγνωση να
καταλάβουν το σηµατοφορέα write_sema. Όµως, όταν ένας
αναγνώστης έχει καταλάβει το σηµατοφορέα µε τη λειτουργία
P, όλοι οι άλλοι που θα εκτελέσουν επίσης την P θα τον
περιµένουν. Αυτό είναι κάτι ανεπιθύµητο, µια που πολλοί
αναγνώστες µπορούν να διαβάζουν ταυτόχρονα. Έτσι, αρκεί ο
πρώτος αναγνώστης να καταλάβει το σηµατοφορέα αυτό, και
οι υπόλοιποι µπορούν πλέον να διαβάζουν άφοβα. Ο
τελευταίος αναγνώστης αντίστοιχα πρέπει να ελευθερώσει τον
write_sema.
Για να διαπιστώσει µια διεργασία - αναγνώστης αν είναι η
πρώτη, πρέπει σε µια µεταβλητή να κρατείται το πλήθος των
αναγνωστών που είναι ενεργοί ανά πάσα στιγµή· στην
µεταβλητή θα δώσουµε το όνοµα readcount. Αρχικά η
µεταβλητή έχει την τιµή 0, κάθε αναγνώστης την αυξάνει πριν
από την ανάγνωση, και τη µειώνει µετά από αυτήν. Ο πρώτος
αναγνώστης, αφού αυξήσει τη readcount, θα διαπιστώσει ότι
έχει την τιµή 1 και θα καταλάβει το σηµατοφορέα write_sema.
Ο τελευταίος, όταν τη µειώσει, θα διαπιστώσει ότι έχει πάλι
τιµή 0 και θα ελευθερώσει το σηµατοφορέα write_sema.

Αναγνώστες
incr(readcount);
if readcount=1 then

P(write_sema);

read(myfile, mytext);

decr(readcount);
if readcount=0 then

V(write_sema);

• Όµως η προσθήκη που κάναµε στους αναγνώστες έχει ένα
πρόβληµα: µπορεί πολλοί αναγνώστες µαζί να αυξάνουν ή να
µειώνουν τη µεταβλητή readcount, και µετά να ελέγχουν την
τιµή της. Σε µια τέτοια περίπτωση τα αποτελέσµατα είναι
ανεξέλεγκτα και συνήθως όχι σωστά. Μια που η readcount
είναι µοιραζόµενη µεταβλητή, η πρόσβαση σε αυτήν πρέπει
να φυλάσσεται από ένα σηµατοφορέα, στον οποίο θα
δώσουµε το όνοµα rc_sema. Οι αναγνώστες θα
καταλαµβάνουν τον rc_sema πριν να αυξήσουν την τιµή της
readcount και θα τον ελευθερώνουν αφού έχουν ελέγξει την
τιµή της.

Αναγνώστες
P(rc_sema);
incr(readcount);
if readcount=1 then

P(write_sema);
V(rc_sema);

read(myfile, mytext);

P(rc_sema);
decr(readcount);
if readcount=0 then

V(write_sema);
V(rc_sema);
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Οι σηµατοφορείς είναι ένας µηχανισµός που λύνει µε απλό και λειτουργικό τρόπο το
πρόβληµα του κρίσιµου τµήµατος. Είναι πρακτικά ακέραιες µεταβλητές, στις οποίες
επενεργούν δυο λειτουργίες: η λειτουργία P, που πρέπει να εκτελεστεί πριν από την
εκτέλεση του κρίσιµου τµήµατος, και η λειτουργία V που πρέπει να εκτελεστεί
αµέσως µετά. Η υλοποίηση των σηµατοφορέων στα πραγµατικά ΛΣ γίνεται µε λίστες
αναµονής όπου περιµένουν οι διεργασίες για να καταλάβουν το σηµατοφορέα. Μια
διεργασία περιµένει στην ουρά ενός σηµατοφορέα, εκτελείται από την ΚΜΕ ή είναι
έτοιµη για εκτέλεση.

Έτοιµη ∆ιεργασία Ready Process
Κατάσταση ∆ιεργασίας Process State
Λειτουργία P
Λειτουργία V
Λίστα Αναµονής Waiting List
Λίστα Έτοιµων ∆ιεργασιών Ready List
Μπλοκαρισµένη ∆ιεργασία Blocked Process
Ουρά Queue
Σηµατοφορέας Semaphore

Γλ
ω
σσ

άρ
ιο

όρ
ω
ν

Τρέχουσα ∆ιεργασία Running Process

Ερωτήσεις
? Τι  πλεονεκτήµατα έχει ένας σηµατοφορέας όταν θέλουµε να λύσουµε το

πρόβληµα του κρίσιµου τµήµατος για πολλές διεργασίες;

? Γιατί υλοποιούµε τους σηµατοφορείς µε λίστες αναµονής και όχι µε τον τρόπο που
παρουσιάσαµε στη θεωρία;

? Πόσους αναγνώστες και συγγραφείς µπορούµε να έχουµε στο παράδειγµα;
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♦ Το Λειτουργικό Σύστηµα είναι ένα σύνολο προγραµµάτων που
οργανώνουν και επιβλέπουν τις λειτουργίες του υλικού σε ένα υπολογιστικό
σύστηµα.

♦ Τα προγράµµατα που βρίσκονται σε κάποιο στάδιο της εκτέλεσής τους από
την ΚΜΕ ονοµάζονται διεργασίες.

♦ Οι βασικοί τρόποι απεικόνισης διεργασιών είναι ο γράφος προήγησης και οι
εντολές parbegin και parend.

♦ Το τµήµα µιας διεργασίας που χρησιµοποιεί µοιραζόµενα δεδοµένα είναι το
κρίσιµο τµήµα της. Μόνο µία διεργασία µπορεί να εκτελεί το κρίσιµο τµήµα
της κάθε φορά.

♦ Οι σηµατοφορείς είναι µία πολύ απλή και λειτουργική λύση για το
πρόβληµα του κρίσιµου τµήµατος.

� Παπακωσταντίνου Γ., Ν. Μπιλά
Συµµετρία, 1989.

� Silberschatz  A., Peterson J., G
Βιβλιογραφία – Πηγές
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λη, Π. Τσανάκα, Λειτουργικά Συστήµατα: Αρχές Λειτουργίας,

alvin P., Operating System Concepts, Addison - Wesley, 1991.
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88
ΚΚεεφφάάλλααιιοο

∆∆ιιααχχεείίρριισσηη  ΚΚΜΜΕΕ  σστταα
ΛΛεειιττοουυρργγιικκάά  ΣΣυυσσττήήµµαατταα

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να σου γνωρίσει τον τρόπο µε τον οποίο ένα λειτουργικό σύστηµα
διαχειρίζεται τις διεργασίες του, µε τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται όλες οι ανάγκες των χρηστών

του µε ικανοποιητικό τρόπο.

Όταν ολοκληρώσεις το κεφάλαιο αυτό, θα µπορείς:

♦ Να γνωρίζεις πώς εναλλάσσονται οι διεργασίες στην ΚΜΕ από το χρονοδροµολογητή.

♦ Να γνωρίζεις τα διάφορα είδη και τους αλγορίθµους χρονοδροµολόγησης.

♦ Να εφαρµόζεις τους αλγορίθµους χρονοδροµολόγησης σε πρακτικά παραδείγµατα και vα
υπολογίζεις διάφορους δείκτες απόδοσης.

Μ
αθ
ήµ

ατ
α

88..11  Χρονοδροµολόγηση

88..22  Αλγόριθµοι Χρονοδροµολόγησης
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ΜΜάάθθηηµµαα

88..11 Χρονοδροµολόγηση

Σκοπός του µαθήµατος αυτού είναι να εξηγήσει το ρόλο και τη λειτουργία της
χρονοδροµολόγησης σε ένα λειτουργικό σύστηµα.

Σκοπός του
µαθήµατος

Όταν ολοκληρώσεις το µάθηµα αυτό, θα µπορείς:
♦ Να ορίζεις τη χρονοδροµολόγηση της ΚΜΕ
♦ Να απαριθµείς τα επίπεδα χρονοδροµολόγησης που υπάρχουν
♦ Να περιγράφεις τον κύκλο εκτέλεσης των διεργασιών

Τι θα µάθεις;

Για να εκτελούνται οι διάφορες διεργασίες και να παράγεται υπολογιστικό έργο, πρέπει
πρώτα απ’ όλα το ΛΣ να αποφασίζει ποια διεργασία θα εκτελείται ανά πάσα στιγµή
στην ΚΜΕ του υπολογιστή.

Η ενότητα του ΛΣ που λαµβάνει διάφορες αποφάσεις σχετικά µε την
ανάθεση της ΚΜΕ στις διάφορες διεργασίες ονοµάζεται χρονοδροµολόγηση
ΚΜΕ (CPU scheduling).

Όταν σχεδιάζεται ένα ΛΣ, η επιλογή των µεθόδων που αυτό θα χρησιµοποιεί για τη
χρονοδροµολόγηση της ΚΜΕ είναι πολύ σηµαντική για την καλή απόδοση του
συστήµατος. Ανάλογα µε την οργάνωση του υλικού και τις υπολογιστικές ανάγκες που
το σύστηµα (υλικό + λογισµικό) θα καλύψει, µπορούν να ακολουθηθούν διάφορες
µεθοδολογίες.

Η χρονοδροµολόγηση της ΚΜΕ αντιστοιχεί µε την επιλογή από το
ζαχαροπλάστη του γλυκού που παρασκευάζει κάθε φορά. Επειδή γενικά
οι παραγγελίες είναι πολλές, δεν τις εκτελεί όλες ταυτόχρονα. Επιλέγει µια
οµάδα από αυτές, και τις εκτελεί µαζί· κάθε φορά που µια από αυτές
ολοκληρώνεται, την αντικαθιστά µε µια νέα. Ανάλογα µε τις ανάγκες των
πελατών, αλλά και τις δυνατότητες που του παρέχει η κουζίνα του, ο
ζαχαροπλάστης πρέπει να λάβει διάφορες αποφάσεις:

� Πόσος χρόνος θα διατίθεται για κάθε συνταγή µέχρι αυτή να διακοπεί
για να πάρει κάποια άλλη τη θέση της;

� Ποια συνταγή από αυτές που µπορούν να συνεχιστούν θα επιλέξει
κάθε φορά ο ζαχαροπλάστης για να συνεχίσει;

� Ποιες από όλες τις διαθέσιµες παραγγελίες για γλυκά θα επιλέξει για
να αρχίσει να παρασκευάζει ταυτόχρονα;
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� Πότε πρέπει να αλλάξει την οµάδα των συνταγών που εκτελεί
ταυτόχρονα, έτσι ώστε να πετύχει την καλύτερη δυνατή εκµετάλλευση
του χρόνου και των σκευών του;

Βλέπουµε λοιπόν ότι η χρονοδροµολόγηση της ΚΜΕ γίνεται σε δυο επίπεδα:

1. Στο πρώτο επίπεδο, οι διεργασίες που πρέπει να εκτελεστούν βρίσκονται
αποθηκευµένες όλες µαζί σε κάποια µονάδα µαζικής αποθήκευσης (π.χ. το
σκληρό δίσκο). Από αυτές επιλέγεται µια οµάδα διεργασιών, οι οποίες θα
εναλλάσσονται εκτελούµενες στην ΚΜΕ.

2. Στο δεύτερο επίπεδο βρίσκονται µόνο οι διεργασίες οι οποίες έχουν επιλεγεί από
το πρώτο. Οι διεργασίες αυτές βρίσκονται πλέον στην κύρια µνήµη, και είναι
καταχωρηµένες στη λίστα έτοιµων διεργασιών. Η χρονοδροµολόγηση πλέον
περιλαµβάνει την επιλογή σε τακτά χρονικά διαστήµατα µιας νέας διεργασίας για
να εκτελεστεί από την ΚΜΕ.

Τα δυο επίπεδα χρονοδροµολόγησης της ΚΜΕ µπορούν να
αντιστοιχιστούν µε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Αρχικά υπάρχουν δυο
δεκαεξάδες παικτών, από τις οποίες όµως οι προπονητές επιλέγουν δυο
ενδεκάδες για να αγωνιστούν. Η επιλογή αυτή αντιστοιχεί στο πρώτο

στάδιο χρονοδροµολόγησης, όπου κάποιες διεργασίες
επιλέγονται για να παίξουν ενεργό ρόλο, ενώ οι υπόλοι-
πες παραµένουν «ανενεργές». Το δεύτερο στάδιο
χρονοδροµολόγησης αντιστοιχεί στην εναλλαγή της
µπάλας µεταξύ των παικτών (όπου η µπάλα παριστάνει
την ΚΜΕ)· µόνο ένας παίκτης µπορεί να έχει στην
κατοχή του τη µπάλα, και µάλιστα ένας από τους
εικοσιδύο ενεργούς παίκτες που συµµετέχουν στο
παιγνίδι. Οι αναπληρωµατικοί πρέπει να µπουν πρώτα
στον αγώνα για να αποκτήσουν τη δυνατότητα να
πάρουν τη µπάλα.

Είδη χρονοδροµολόγησης
Τα δυο αυτά επίπεδα χρονοδροµολόγησης γίνονται ανεξάρτητα· υπάρχουν λοιπόν στο
ΛΣ δυο χρονοδροµολογητές (schedulers), ένας για κάθε επίπεδο.

� Ο µακροχρόνιος χρονοδροµολογητής ή χρονοδροµολογητής εργασιών (long term
scheduler ή job scheduler), καθορίζει ποιες διεργασίες (προγράµµατα έτοιµα να
εκτελεστούν) εισέρχονται στο σύστηµα για εκτέλεση. Από όλες τις διεργασίες που
έχουν υποβληθεί από τους χρήστες για εκτέλεση, και βρίσκονται σε κάποια µονάδα
µαζικής αποθήκευσης, ο µακροχρόνιος χρονοδροµολογητής επιλέγει ορισµένες και
τις φορτώνει στη µνήµη για επεξεργασία.

� Ο βραχυχρόνιος χρονοδροµολογητής ή χρονοδροµολογητής ΚΜΕ (short term
scheduler ή CPU scheduler), επιλέγει για να εκτελέσει µια από τις διεργασίες οι
οποίες είναι φορτωµένες στη µνήµη και είναι έτοιµες να χρησιµοποιήσουν την
ΚΜΕ. Οι διεργασίες αναµένουν στη λίστα έτοιµων διεργασιών (τη λίστα του ΛΣ µε
τις διεργασίες που µπορούν να εκτελεστούν από την ΚΜΕ), από όπου κάνει την
επιλογή του ο βραχυχρόνιος χρονοδροµολογητής.

Η κύρια διαφοροποίηση µεταξύ των δυο αυτών χρονοδροµολογητών είναι η
συχνότητα µε την οποία εκτελούνται. Ο µακροχρόνιος χρονοδροµολογητής εκτελείται
σε αραιά χρονικά διαστήµατα, ενώ αντίθετα ο βραχυχρόνιος εκτελείται πολύ συχνά

έτοιµες
διεργασίες

εκτελούµενη
διεργασία

διεργασίες που θα
εκτελεστούν αργότερα
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(π.χ. κάθε 10 msec). Για να µην επιβαρύνει λοιπόν το σύστηµα, ο βραχυχρόνιος
χρονοδροµολογητής πρέπει να είναι πολύ γρήγορος στην επιλογή της διεργασίας που
θα εκτελεστεί.

Εκτός από τους δυο αυτούς χρονοδροµολογητές, πολλές φορές υπάρχει και ένα
ενδιάµεσο επίπεδο χρονοδροµολόγησης, το οποίο αναλαµβάνει ο
µεσοχρόνιος χρονοδροµολογητής (mid term scheduler). Αυτός ελέγχει
σε τακτά χρονικά διαστήµατα τη λίστα έτοιµων διεργασιών, και
επιλέγει µερικές φορές από αυτή κάποιες διεργασίες οι οποίες
διακόπτονται προσωρινά. Σε άλλες περιπτώσεις ενεργοποιεί ξανά
κάποιες διεργασίες που είχε διακόψει παλαιότερα και τις επιστρέφει
στη λίστα έτοιµων διεργασιών για εκτέλεση. Με τον τρόπο αυτό,
επιδιώκεται να είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένο το υπολογιστικό
φορτίο κατά τη λειτουργία του υπολογιστή και ο χρόνος απόκρισης να
µην ξεφεύγει από κάποια όρια αποδεκτής λειτουργίας.

Στα σχήµατα παριστάνονται τα διάφορα στάδια της χρονοδροµολό-
γησης από τα οποία περνά µια διεργασία. Η είσοδός της στην ουρά
των έτοιµων διεργασιών γίνεται από το µακροχρόνιο
χρονοδροµολογητή, και η µετακίνησή της από και προς την ΚΜΕ από
το βραχυχρόνιο. Ο µεσοχρόνιος χρονοδροµολογητής µετακινεί
διεργασίες προς και από µια άλλη ουρά διεργασιών, οι οποίες βρίσκονται προσωρινά
εκτός του ανταγωνισµού για χρήση της ΚΜΕ.

Όταν µια διεργασία αφήνει την ΚΜΕ µπορεί να επιστρέψει στη λίστα έτοιµων
διεργασιών, αλλά υπάρχει και η περίπτωση να βρεθεί σε µια ουρά αναµονής, π.χ. για
είσοδο/έξοδο δεδοµένων από κάποια
συσκευή. Η είσοδος/έξοδος -αλλιώς Ε/Ε
- δεδοµένων (data input/output, I/O)
περιλαµβάνει λειτουργίες όπως
ανάγνωση από το σκληρό δίσκο,
αποστολή δεδοµένων στον εκτυπωτή
µέσω της παράλληλης θύρας, αποστολή
δεδοµένων από την κάρτα δικτύου.
Γενικά η διεκπεραίωση Ε/Ε είναι πολύ
πιο αργή από την εκτέλεση εντολών της
ΚΜΕ· κατά τη διάρκεια µιας µόνο
ανάγνωσης από το σκληρό δίσκο
µπορούν να εκτελεστούν χιλιάδες
εντολές από την ΚΜΕ. Όσο λοιπόν µια
διεργασία αναµένει την ολοκλήρωση
µιας λειτουργίας Ε/Ε µπορεί να
παραχωρήσει την ΚΜΕ σε άλλες, και
αυτή περιµένει σε µια ουρά την
ολοκλήρωση της λειτουργίας Ε/Ε. Η
παράλληλη εκτέλεση Ε/Ε από µια
διεργασία και εκτέλεση στην ΚΜΕ από
µια άλλη βελτιώνει την απόδοση του συστήµατος.

Κύκλος εκτέλεσης διεργασιών
Η ζωή µιας διεργασίας είναι ένας συνεχής κύκλος από εκτέλεση στην ΚΜΕ και
αναµονή για ολοκλήρωση µιας λειτουργίας Ε/Ε. Κάθε συνεχόµενη περίοδος εκτέλεσης
στην ΚΜΕ ονοµάζεται έκρηξη ΚΜΕ (CPU burst) ενώ µια συνεχόµενη περίοδος
αναµονής για Ε/Ε ονοµάζεται έκρηξη Ε/Ε (I/O burst). Η ζωή τής διεργασίας λοιπόν

ουρά έτοιµων διεργασιών

ουρά αναµονής Ε/Ε

άλλες ουρές αναµονής

διεργασίες προσωρινά εκτός ΟΕ∆

ΚΜΕ

µεσοχρόνιος
χρονοδροµολογητής

βραχυχρόνιος
χρονοδροµολογητής

Ε
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Α

Α
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ξεκινά µε µια έκρηξη ΚΜΕ, η οποία ακολουθείται από µια έκρηξη Ε/Ε, κλπ.
Ολοκληρώνεται  µε µια τελευταία έκρηξη ΚΜΕ κατά την οποία η διεργασία
τερµατίζεται.

Αν και οι διάρκειες των εκρήξεων διαφέρουν πολύ µεταξύ διαφορετικών υπολογιστών
ή διεργασιών, γενικά σε κάθε διεργασία παρατηρείται ένας µεγάλος αριθµός από
σύντοµες εκρήξεις ΚΜΕ και ένας µικρός αριθµός από πολύ µεγάλες.

Οι διεργασίες µπορούν να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα µε το συνολικό χρόνο που
περνούν σε εκρήξεις του ενός ή του άλλου είδους. Έτσι έχουµε τις διεργασίες που
είναι προσανατολισµένες στην Ε/Ε (I/O bound) και περνούν τον περισσότερο χρόνο
τους σε εκρήξεις Ε/Ε, και αυτές που είναι προσανατολισµένες στην ΚΜΕ (CPU bound)
και απασχολούν περισσότερο την ΚΜΕ.

Ο µακροχρόνιος χρονοδροµολογητής πρέπει να κάνει ιδιαίτερα προσεκτική επιλογή
των διεργασιών που θα εισαγάγει στο σύστηµα για εκτέλεση. Αν διαλέξει πολλές
διεργασίες προσανατολισµένες σε Ε/Ε τότε η ΚΜΕ θα υποαπασχολείται. Αν επιλέξει
πολλές διεργασίες προσανατολισµένες στην ΚΜΕ, τότε οι συσκευές Ε/Ε θα µένουν
ανενεργές ενώ η ΚΜΕ θα απασχολείται ασταµάτητα.

Α
να

κε
φα

λα
ίω
ση

Η χρονοδροµολόγηση σε ένα ΛΣ αποφασίζει ποια διεργασία θα χρησιµοποιεί ανά
πάσα στιγµή την ΚΜΕ. Συνήθως σε ένα ΛΣ υπάρχει ο µακροχρόνιος
χρονοδροµολογητής, ο οποίος επιλέγει  µια οµάδα διεργασιών για να εκτελεστούν
ταυτόχρονα, και ο βραχυχρόνιος χρονοδροµολογητής που επιλέγει µια
συγκεκριµένη διεργασία και της αναθέτει την ΚΜΕ. Ανάµεσα σε αυτούς τους δυο
µπορεί να παρεµβληθεί και ο µεσοχρόνιος χρονοδροµολογητής. Μια διεργασία
µπορεί να εκτελείται στην ΚΜΕ ή να περιµένει για κάποια λειτουργία Ε/Ε. Οι
χρονοδροµολογητές πρέπει να εξασφαλίζουν ότι θα υπάρχει ισορροπία ανάµεσα
στις διεργασίες που απαιτούν πολύ χρόνο ΚΜΕ και εκείνες που απαιτούν πολύ
χρόνο Ε/Ε έτσι ώστε το σύστηµα να έχει καλή απόδοση και χρησιµοποίηση τόσο
της ΚΜΕ όσο και των συσκευών Ε/Ε.

Βραχυχρόνιος Χρονοδροµολογητής Short Term Scheduler
∆ιεργασία Προσανατολισµένη σε Ε/Ε I/O Bound Process
∆ιεργασία Προσανατολισµένη στην ΚΜΕ CPU Bound Process
Είσοδος/Έξοδος ∆εδοµένων - Ε/Ε Data Input/Output - I/O
Έκρηξη Ε/Ε I/O Burst
Έκρηξη ΚΜΕ CPU Burst
Μακροχρόνιος Χρονοδροµολογητής Long Term Scheduler
Μεσοχρόνιος Χρονοδροµολογητής Mid Term Scheduler
Χρονοδροµολόγηση ΚΜΕ CPU Scheduling

Γλ
ω
σσ

άρ
ιο

όρ
ω
ν

Χρονοδροµολογητής Scheduler
Χρονοδροµολογητής Εργασιών Job Scheduler
Χρονοδροµολογητής ΚΜΕ CPU Scheduler

Ερωτήσεις
? Ποιο είναι το έργο του χρονοδροµολογητή σε ένα ΛΣ; Νοµίζεις ότι είναι σηµαντικό;

? Πόσα και ποια επίπεδα χρονοδροµολόγησης υπάρχουν; Είναι όλα τους
απαραίτητα;

? Τι είναι η «έκρηξη ΚΜΕ»; Πόσες εκρήξεις ΚΜΕ µπορεί να έχει µία διεργασία;
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ΜΜάάθθηηµµαα

88..22 Αλγόριθµοι Χρονοδροµολόγησης

Σκοπός του µαθήµατος αυτού είναι να περιγράψει το ρόλο και την αξιολόγηση των
αλγορίθµων χρονοδροµολόγησης, και να παρουσιάσει τους κυριότερους τέτοιους
αλγορίθµους.

Σκοπός του
µαθήµατος

Όταν ολοκληρώσεις το µάθηµα αυτό, θα µπορείς:
♦ Να εξηγείς τη λειτουργία των αλγορίθµων χρονοδροµολόγησης
♦ Να περιγράφεις πώς αξιολογούµε τους αλγορίθµους χρονοδροµολόγησης
♦ Να ορίζεις τι είναι διακοπτός και µη διακοπτός αλγόριθµος
♦ Να απαριθµείς τους κυριότερους µη διακοπτούς αλγόριθµους

χρονοδροµολόγησης
♦ Να απαριθµείς τους κυριότερους διακοπτούς αλγόριθµους χρονοδροµολόγησης

Τι θα µάθεις;

Στο µάθηµα 7.2 είδαµε ότι οι διεργασίες µπορούν να µοιράζονται µεταξύ τους την
ΚΜΕ. Στο µάθηµα αυτό θα δούµε τους τρόπους που µπορεί να γίνει αυτό, εξετάζοντας
τους διάφορους αλγορίθµους χρονοδροµολόγησης.

Η µεθοδολογία την οποία χρησιµοποιεί κάθε χρονοδροµολογητής (βραχυχρόνιος,
µεσοχρόνιος ή µακροχρόνιος) βασίζεται στον αλγόριθµο χρονοδροµολόγησης
(scheduling algorithm) τον οποίο εφαρµόζει.

Ο αλγόριθµος αυτός περιγράφει µε σαφήνεια τον τρόπο µε τον οποίο ο
χρονοδροµολογητής θα επιλέξει µια διεργασία για να την προωθήσει στην ΚΜΕ ή να
την αποµακρύνει από αυτή, πόσο χρόνο θα απασχολεί κάθε διεργασία την ΚΜΕ κλπ.
Οι παράµετροι που λαµβάνει υπόψη του ο αλγόριθµος είναι το πλήθος των
διεργασιών, η διάρκεια που αναµένεται να έχουν οι εκρήξεις ΚΜΕ και Ε/Ε για τις
διεργασίες αυτές, κλπ.

Οι βασικοί στόχοι ενός αλγορίθµου χρονοδροµολόγησης είναι δυο:

� Το υπολογιστικό σύστηµα πρέπει να έχει όσο το δυνατόν καλύτερη
απόδοση σύµφωνα µε κάποια κριτήρια αξιολόγησης

� Ο ίδιος ο αλγόριθµος πρέπει να λαµβάνει τις αποφάσεις του όσο πιο
γρήγορα γίνεται, ιδιαίτερα όταν το πλήθος των διεργασιών είναι
µεγάλο, για να προσθέτει την ελάχιστη επιβάρυνση στο σύστηµα

Ο δεύτερος στόχος είναι ιδιαίτερα σηµαντικός για το βραχυχρόνιο χρονοδροµολογητή,
ο οποίος εκτελείται πολύ συχνά.
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Κριτήρια αξιολόγησης για αλγορίθµους χρονοδροµολόγησης
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αλγορίθµων χρονοδροµολόγησης µπορεί να ευνοούν
κάποια οµάδα διεργασιών έναντι άλλων. Για να αξιολογηθεί λοιπόν η επίδοσή τους,
χρειάζονται κάποια «αντικειµενικά» κριτήρια, τα οποία µετρούν τις επιδόσεις του
υπολογιστικού συστήµατος. Υπάρχουν διάφορα τέτοια κριτήρια, αλλά συνήθως δεν
είναι δυνατόν ένας αλγόριθµος να είναι αποδοτικός σε όλες τις περιπτώσεις. Έτσι,
ανάλογα µε το σκοπό για τον οποίο θα χρησιµοποιηθεί ένα υπολογιστικό σύστηµα,
επιλέγονται τα κριτήρια που ταιριάζουν στο σκοπό αυτό και ο αλγόριθµος
χρονοδροµολόγησης που τα ικανοποιεί.

Τα πιο συνηθισµένα κριτήρια αξιολόγησης είναι:

1. Ο βαθµός χρησιµοποίησης της ΚΜΕ (CPU utilization).
Πρόκειται για το ποσοστό του χρόνου που η ΚΜΕ είναι απασχοληµένη. Αν το
υπολογιστικό σύστηµα λειτουργεί για χρονικό διάστηµα Τολ και η ΚΜΕ έχει
απασχοληθεί για χρόνο Ταπ, ο βαθµός χρησιµοποίησής της είναι Ταπ / Τολ. Οι καλοί
βαθµοί χρησιµοποίησης είναι κοντά στο 1 (όπου η ΚΜΕ είναι συνεχώς
απασχοληµένη).

2. Η ρυθµαπόδοση (throughput).
Είναι το πλήθος των εργασιών που ολοκληρώνονται στη µονάδα του χρόνου. Αν
π.χ. µέσα σε µια ώρα ολοκληρωθούν 1800 εργασίες, τότε η ρυθµαπόδοση του
συστήµατος είναι 0,5 εργασίες/sec. Όσο πιο µεγάλη είναι η ρυθµαπόδοση, τόσο
καλύτερη γίνεται η απόδοση του συστήµατος.

3. Ο χρόνος ανακύκλωσης (turnaround time).
Είναι ο συνολικός χρόνος που απαιτείται για την πλήρη εκτέλεση µιας εργασίας,
από τη στιγµή που αυτή υποβάλλεται στο σύστηµα µέχρι τη στιγµή που
ολοκληρώνεται. Αυτός ο χρόνος περιλαµβάνει την αρχική αναµονή της εργασίας
µέχρι να επιλεγεί για φόρτωση στην κύρια µνήµη, το χρόνο εκτέλεσης στην ΚΜΕ,
το χρόνο Ε/Ε και το χρόνο αναµονής σε διάφορες ουρές του συστήµατος.

4. Ο χρόνος αναµονής (waiting time).
Πρόκειται για το χρόνο που πέρασε η διεργασία στη λίστα έτοιµων διεργασιών
αναµένοντας την εκτέλεσή της. Ο χρόνος αναµονής είναι ένας «καλύτερος»
δείκτης της καθυστέρησης που επιβάλλει το σύστηµα σε µια διεργασία από το
χρόνο ανακύκλωσης, γιατί ο δεύτερος περιέχει και το χρόνο που εκτελείται η
διεργασία στην ΚΜΕ ή εκτελεί λειτουργίες Ε/Ε, ο οποίος είναι σταθερός για κάθε
διεργασία και δεν εξαρτάται από το ΛΣ.

5. Ο χρόνος απόκρισης (response time).
Σε διαλογικά συστήµατα ενδιαφέρει πολλές φορές ο χρόνος που απαιτείται µέχρι
το σύστηµα να δώσει την πρώτη έξοδο-απόκριση για µια διεργασία, που
ονοµάζεται χρόνος απόκρισης. Αυτός διαφέρει από το χρόνο ανακύκλωσης κατά
το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την ολοκλήρωση της εξόδου µιας
διεργασίας, και συνεπώς δεν εξαρτάται από την ταχύτητα της συσκευής εξόδου.
Αν π.χ. µια διεργασία µετά το τέλος των υπολογισµών της εκτυπώνει τα
αποτελέσµατα, ο χρόνος απόκρισης µετριέται µέχρι τη στιγµή που αρχίζει η
εκτύπωση· ο χρόνος της εκτύπωσης δεν συνυπολογίζεται.

Κατηγορίες αλγορίθµων χρονοδροµολόγησης
Οι αλγόριθµοι χρονοδροµολόγησης µπορούν να ταξινοµηθούν σε δυο µεγάλες
κατηγορίες:
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♦ Μη διακοπτοί (non preemptive) αλγόριθµοι: Μια διεργασία που επιλέγεται να
πάρει τον έλεγχο της ΚΜΕ, τον διατηρεί έως ότου αυτή ολοκληρωθεί, ή απαιτήσει
κάποια άλλη λειτουργία (π.χ. Ε/Ε).

♦ ∆ιακοπτοί (preemptive) αλγόριθµοι: Αφού µια διεργασία χρησιµοποιήσει την
ΚΜΕ εκτελούµενη για κάποιο χρονικό διάστηµα (το κβάντο χρόνου), το ΛΣ τη
διακόπτει, ανεξάρτητα από το αν έχει ολοκληρωθεί, για να δώσει την ΚΜΕ σε
κάποια άλλη.

Σε ένα µη διακοπτό αλγόριθµο δηλαδή, κάθε διεργασία εκτελεί χωρίς διακοπή
ολόκληρες τις εκρήξεις ΚΜΕ, ενώ σε ένα διακοπτό τις εκτελεί τµηµατικά.

Μη διακοπτοί αλγόριθµοι χρονοδροµολόγησης
Οι πιο διαδεδοµένοι µη διακοπτοί αλγόριθµοι χρονοδροµολόγησης είναι τρεις, και
βασίζονται, αντίστοιχα, στη σειρά άφιξης των διεργασιών, τη διάρκειά τους και το λόγο
απόκρισής τους. Θα εφαρµόσουµε κάθε έναν από τους αλγορίθµους στο ίδιο
παράδειγµα για να συγκρίνουµε τις επιδόσεις τους. Ας υποθέσουµε λοιπόν ότι οι
τέσσερις διεργασίες προς εξυπηρέτηση είναι οι δ1, δ2, δ3 και δ4. Η δ1 φθάνει στη
λίστα έτοιµων διεργασιών τη χρονική στιγµή 0 και έχει διάρκεια 12 χρονικές
µονάδες, η δ2 φθάνει τη στιγµή 6 και έχει διάρκεια 31, η δ3 φθάνει τη στιγµή 8 και
έχει διάρκεια 3 και η δ4 φθάνει τη στιγµή 14 και έχει διάρκεια 11. Επιπλέον γίνεται
η παραδοχή ότι οι διεργασίες απασχολούν µόνο την ΚΜΕ και δεν εκτελούν
λειτουργίες Ε/Ε.

Εξυπηρέτηση µε βάση τη σειρά άφιξης

Ο πιο απλός τρόπος επιλογής του επόµενου πελάτη του
ζαχαροπλαστείου που θα εξυπηρετηθεί είναι να επιλέγεται αυτός που
περιµένει περισσότερη ώρα. Όση ώρα το γλυκό του παρασκευάζεται οι
υπόλοιποι περιµένουν τη σειρά τους. Για να βρίσκεται  εύκολα ο
επόµενος πελάτης που θα εξυπηρετηθεί, όποιος µπαίνει στο
ζαχαροπλαστείο περιµένει στην ουρά για να έρθει η σειρά του.

Ο αντίστοιχος αλγόριθµος χρονοδροµολόγησης ΚΜΕ ονοµάζεται αλγόριθµος µε βάση
τη σειρά άφιξης (First Come First Served - FCFS). Η υλοποίηση του γίνεται πολύ
εύκολα· η λίστα έτοιµων διεργασιών λειτουργεί όπως µια ουρά αναµονής.

Κάθε νέα διεργασία που ετοιµάζεται να εκτελέσει την επόµενη έκρηξή της στην ΚΜΕ
εισάγεται στο τέλος της λίστας έτοιµων διεργασιών. Όταν έρθει η ώρα να εισαχθεί
στην ΚΜΕ µια νέα διεργασία, επιλέγεται αυτή που είναι στην αρχή τής λίστας,
προωθείται στην ΚΜΕ και εκεί εκτελεί ολόκληρη την έκρηξή της στην ΚΜΕ.

Η επίδοση του αλγορίθµου αυτού αν κριθεί µε βάση το χρόνο ανακύκλωσης
(turnaround time) είναι χαµηλή, γιατί εξαναγκάζει ακόµα και διεργασίες µε πολύ
σύντοµες εκρήξεις ΚΜΕ να αναµένουν για την εκτέλεση άλλων. Παρόµοιες επιδόσεις
πετυχαίνει και µε βάση τα υπόλοιπα κριτήρια αξιολόγησης που αναφέρθηκαν στο
µάθηµα αυτό· η χρησιµοποίηση π.χ. της ΚΜΕ µπορεί να είναι χαµηλή.

Το βασικό πλεονέκτηµα της εξυπηρέτησης µε βάση τη σειρά άφιξης είναι η απλότητά
της. Ο αλγόριθµος είναι πάρα πολύ απλός να προγραµµατιστεί και καταναλώνει
ελάχιστο χρόνο για την εκτέλεσή του.

Στο σχήµα φαίνεται το σχεδιάγραµµα εκτέλεσης των τεσσάρων διεργασιών του
παραδείγµατος. Οι χρόνοι αναµονής είναι 0 για την πρώτη διεργασία, 12-6=6 για τη
δεύτερη, 12+31-8=35 για την τρίτη και 12+31+3-14=32 για την τέταρτη. Ο µέσος
∆ιεργασία Άφιξη ∆ιάρκεια

δ1 0 12

δ2 6 31

δ3 8 3

δ4 14 11
211
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χρόνος αναµονής είναι λοιπόν (0+6+35+32)/4 = 18,25. Παρατηρούµε επίσης ότι η
διεργασία δ3, η οποία είχε διάρκεια
µόνο 3, εξαναγκάστηκε να περιµένει
για 35 χρονικές µονάδες για να
εκτελεστεί, είχε δηλαδή τεράστια
αναµονή σε σχέση µε τη διάρκειά
της.

Οι χρόνοι απόκρισης (χρόνος
αναµονής + χρόνος εκτέλεσης) είναι: 12 για τη δ1, 37 για τη δ2, 38 για τη δ3 και 43 για
τη δ4. Έτσι ο µέσος χρόνος απόκρισης είναι (12+37+38+43)/4 = 32,5.

Εξυπηρέτηση µε βάση τη διάρκεια

Καλό είναι οι πελάτες που επιθυµούν την παρασκευή κάποιων απλών
γλυκών που απαιτούν λίγο χρόνο, να µην περιµένουν πολλή ώρα µέχρι
να εκτελεστούν κάποιες άλλες, χρονοβόρες, συνταγές. Αντί αυτού, είναι
προτιµότερο να περιµένουν πολλή  ώρα αυτοί που έχουν παραγγείλει µια
χρονοβόρα συνταγή. Γενικά, όταν προηγούνται αυτοί που θα
εξυπηρετηθούν σύντοµα, κανείς δεν περιµένει άδικα για ένα υπερβολικό
χρονικό διάστηµα*.

Ο αλγόριθµος εξυπηρέτησης µε βάση τη διάρκεια (Shortest Job First - SJF),
κατατάσσει τις διεργασίες κατά αύξουσα σειρά διάρκειας. Πρώτα εκτελείται η
συντοµότερη διεργασία, µετά αυτή µε την αµέσως µεγαλύτερη διάρκεια κ.ο.κ.
Τελευταία εκτελείται αυτή µε τη µεγαλυτερη διάρκεια.

Μια διεργασία που εισάγεται στη λίστα έτοιµων διεργασιών, όταν µια άλλη ήδη
εκτελείται, θα τοποθετηθεί στο κατάλληλο σηµείο ανάλογα µε τη διάρκεια της έκρηξής
της στην ΚΜΕ, και θα εκτελεστεί πριν από κάποια άλλη που είχε εισαχθεί στη λίστα
νωρίτερα αλλά είχε µεγαλύτερη διάρκεια.

Όσον αφορά το χρόνο που οι διεργασίες βρίσκονται σε αναµονή, ο αλγόριθµος µε
βάση τη διάρκεια είναι βέλτιστος, δηλαδή κανένας άλλος αλγόριθµος δεν µπορεί να
επιτύχει καλύτερο µέσο χρόνο αναµονής.

Η εκτέλεση των διεργασιών του
παραδείγµατος µε τον αλγόριθµο
εξυπηρέτησης µε βάση τη διάρκεια
φαίνεται στο σχήµα. Η σειρά
εκτέλεσης των διεργασιών είναι δ1,
δ3, δ4, δ2. Η δ1 επειδή είναι µόνη της
πρώτη δεν περιµένει καθόλου, η δ2

περιµένει για (12+3+11)-6 = 20, η δ3 για 12-8 = 4 και η δ4 για (12+3)-14 = 1. Ο µέσος
χρόνος αναµονής είναι λοιπόν (0+20+4+1)/4 = 6,25· πολύ µικρότερος από τον
αντίστοιχο για την εξυπηρέτηση µε βάση τη σειρά άφιξης, και ο µικρότερος δυνατός.

Οι χρόνοι απόκρισης είναι: 12 για τη δ1, 51 για τη δ2, 7 για τη δ3 και 12 για τη δ4. Ο
µέσος χρόνος απόκρισης είναι (12+51+7+12)/4 = 20,5, πολύ καλύτερος επίσης από
την εξυπηρέτηση µε βάση τη σειρά άφιξης.

                                                     
* Η αρχή αυτή εφαρµόζεται σε ορισµένα µεγάλα καταστήµατα όπου οι πελάτες που αγοράζουν
µικρό αριθµό αντικειµένων εξυπηρετούνται σε ιδιαίτερα ταµεία.

δ1

δ2

δ3

δ4

δ1

δ2

δ3

δ4
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Η δυσκολία στην υλοποίηση του αλγορίθµου αυτού είναι η εκτίµηση της διάρκειας για
την έκρηξη ΚΜΕ κάθε διεργασίας. Στην περίπτωση του µακροχρόνιου
χρονοδροµολογητή, οι χρήστες µπορούν να έχουν θέσει εκ των προτέρων ανώτατα
όρια στο χρόνο εκτέλεσης του προγράµµατός τους, µε βάση τα οποία να γίνεται η
επιλογή της συντοµότερης διεργασίας. Όµως στο βραχυχρόνιο χρονοδροµολογητή
δεν είναι εύκολο να υπολογιστεί εκ των προτέρων η επόµενη έκρηξη ΚΜΕ για µια
διεργασία· µπορεί βέβαια να εκτιµηθεί στατιστικά µε βάση τις προηγούµενες εκρήξεις
ΚΜΕ, αλλά η εκτίµηση αυτή δεν είναι ακριβής και επιπλέον απαιτεί υπολογιστικό
χρόνο.

Εξυπηρέτηση µε βάση το λόγο απόκρισης
Στους δυο αλγορίθµους που παρουσιάστηκαν οι παράµετροι που λαµβάνονται υπόψη
είναι δυο:

♦ Στην εξυπηρέτηση µε βάση τη σειρά άφιξης, ο αλγόριθµος εξετάζει τον
πραγµατικό χρόνο αναµονής για κάθε µια διεργασία και επιλέγει αυτή µε το
µεγαλύτερο χρόνο αναµονής.

♦ Στην εξυπηρέτηση µε βάση τη διάρκεια, ο αλγόριθµος ελέγχει τη διάρκεια της
επόµενης έκρηξης ΚΜΕ και επιλέγει τη διεργασία µε τη µικρότερη έκρηξη.

Βλέπουµε λοιπόν ότι οι δυο αλγόριθµοι είναι µάλλον µονόπλευροι ως προς τη
χρονοδροµολόγηση ΚΜΕ. Μια µέση λύση θα προσπαθούσε να λάβει υπόψη και τις
δυο αυτές παραµέτρους, συνδυάζοντάς τις σε µια. Αυτή η παράµετρος είναι ο λόγος
απόκρισης (response ratio) και είναι:

Ο αλγόριθµος που βασίζεται στο λόγο απόκρισης ονοµάζεται αλγόριθµος
εξυπηρέτησης µε βάση το λόγο απόκρισης (Highest Response Ratio First, HRF), και
επιλέγει για εκτέλεση εκείνη τη διεργασία που έχει το µεγαλύτερο λόγο απόκρισης.

Στο παράδειγµά µας, η διεργασία δ1 που φθάνει πρώτη για εκτέλεση καταλαµβάνει
την ΚΜΕ. Όσο αυτή εκτελείται, φθάνουν οι δ2 και δ3. Όταν η δ1 ολοκληρωθεί, η δ2 θα
έχει χρόνο αναµονής 6 και η δ3 θα έχει 4. Ο λόγος απόκρισης για τη δ2 θα είναι λοιπόν
1+6/31 ≅ 1,19 και για τη δ3 θα είναι 1+4/3 ≅ 2,33. Επιλέγεται λοιπόν η δ3 για εκτέλεση,
κατά τη διάρκεια της οποίας φθάνει η δ4. Όταν και η δ3 τελειώσει τη χρονική στιγµή 15,
η δ2 θα έχει περάσει 15-6 = 9 χρονικές µονάδες σε αναµονή και η δ4 1. Ο λόγος
απόκρισης για τη δ2 θα είναι τώρα 1+9/31 ≅ 1,29 και για τη δ4 θα είναι 1+1/11 ≅ 1,09.
Αυτή τη φορά λοιπόν επιλέγεται η δ2 για εκτέλεση και τελευταία εκτελείται η δ4. Η
ακολουθία εκτέλεσης φαίνεται στο
σχήµα.

Ο χρόνος αναµονής για τη δ2 είναι
(12+3)-6 = 9, για τη δ3 είναι 12-8 =
4 και για τη δ4 είναι (12+3+31)-14 =
32. Έτσι ο µέσος χρόνος αναµονής
είναι (0+9+4+32)/4 = 11,25·
µεγαλύτερος από το χρόνο της

Εκτέλεσης Χρόνος
Αναµονής Χρόνος

Εκτέλεσης Χρόνος
Αναµονής Χρόνος  Εκτέλεσης Χρόνος

Εκτέλεσης Χρόνος
Απόκρισης ΧρόνοςΑπόκρισης Λόγος

+

=+==

1

δ1

δ2

δ3

δ4
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εξυπηρέτησης µε βάση τη διάρκεια, αλλά καλύτερος από την εξυπηρέτηση µε βάση τη
σειρά άφιξης.

Οι χρόνοι απόκρισης εδώ είναι 12 για τη δ1, 40 για τη δ2, 7 για τη δ3 και 43 για τη δ4.
Έτσι ο µέσος χρόνος απόκρισης γίνεται (12+40+7+43)/4 = 25,5.

Συνοπτικά, τα αποτελέσµατα για τους τρεις αλγορίθµους φαίνονται στον πίνακα που
ακολουθεί. Καλύτερος από τους τρεις για το συγκεκριµένο παράδειγµα είναι ο
αλγόριθµος εξυπηρέτησης µε βάση τη διάρκεια και για τα δυο κριτήρια αξιολόγησης.

Με βάση τη σειρά
άφιξης (FCFS)

Με βάση τη διάρκεια
(SJF)

Με βάση το λόγο
απόκρισης (HRF)

Μέσος χρόνος αναµονής 18,25 6,25 11,25

Μέσος χρόνος απόκρισης 32,50 20,50 24,50

Εξυπηρέτηση µε βάση την προτεραιότητα
Οι τρεις µη διακοπτοί αλγόριθµοι που περιγράφηκαν στις προηγούµενες
παραγράφους αποτελούν ειδική περίπτωση ενός γενικότερου αλγόριθµου, ο οποίος
δροµολογεί διεργασίες µε βάση την προτεραιότητά (priority) τους.

Στον αλγόριθµο αυτό, σε κάθε διεργασία αντιστοιχίζεται µια αριθµητική τιµή, που είναι
η προτεραιότητά της, και η διεργασία µε τη µεγαλύτερη προτεραιότητα επιλέγεται κάθε
φορά για εκτέλεση. Όταν δυο ή περισσότερες διεργασίες έχουν την ίδια
προτεραιότητα, τότε επιλέγεται πρώτα η παλαιότερη, δηλαδή χρονοδροµολογούνται
µε βάση τη σειρά άφιξης.

Ας δούµε πώς εκφράζονται οι τρεις προηγούµενοι αλγόριθµοι µε βάση την
προτεραιότητα:

� Στην εξυπηρέτηση µε βάση τη σειρά άφιξης, όλες οι διεργασίες έχουν την ίδια
προτεραιότητα, π.χ. 1. Έτσι κάθε φορά επιλέγεται για εκτέλεση η παλαιότερη.

� Στην εξυπηρέτηση µε βάση τη διάρκεια, θέλουµε να εκτελείται πρώτη, να έχει
δηλαδή τη µεγαλύτερη προτεραιότητα, η διεργασία µε τη µικρότερη έκρηξη ΚΜΕ.
Πρέπει δηλαδή η προτεραιότητα να είναι µια ποσότητα που µεγαλώνει  όταν η
έκρηξη ΚΜΕ µικραίνει. Η ποσότητα 1/(έκρηξη ΚΜΕ) έχει αυτή την ιδιότητα, αφού
είναι αντιστρόφως ανάλογη της έκρηξης ΚΜΕ και επιλέγεται για να παραστήσει την
προτεραιότητα.

� Στην εξυπηρέτηση µε βάση το λόγο απόκρισης, θέλουµε να έχει τη µεγαλύτερη
προτεραιότητα η διεργασία µε το µεγαλύτερο λόγο απόκρισης. Έτσι πολύ απλά
µπορούµε να επιλέξουµε το λόγο απόκρισης για να παίξει το ρόλο της
προτεραιότητας.

Στους δυο πρώτους αλγορίθµους, η προτεραιότητα µιας διεργασίας καθορίζεται µια
φορά, κατά την είσοδό της στη λίστα έτοιµων διεργασιών και δεν αλλάζει ξανά. Η
προτεραιότητα που δεν αλλάζει κατά τη διάρκεια της ζωής µιας διεργασίας ονοµάζεται
στατική προτεραιότητα (static priority). Αντίθετα, στον αλγόριθµο εξυπηρέτησης µε
βάση το λόγο απόκρισης, οι προτεραιότητες (δηλαδή οι λόγοι απόκρισης) των
διεργασιών υπολογίζονται κάθε φορά που πρέπει να επιλεγεί µια διεργασία για
εκτέλεση. Η προτεραιότητα που αλλάζει κατά τη ζωή µιας διεργασίας καλείται
δυναµική προτεραιότητα (dynamic priority).

Ένα πολύ ουσιαστικό πρόβληµα σε ορισµένους αλγορίθµους χρονοδροµολόγησης
είναι ότι κάποια διεργασία µε αρκετά µικρή προτεραιότητα µπορεί να αναµένει για την
εκτέλεσή της επ’ αόριστο. Κυρίως όταν οι προτεραιότητες είναι στατικές (όπως στην
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εξυπηρέτηση µε βάση τη διάρκεια), σε ένα υπερφορτωµένο σύστηµα, µια διεργασία µε
χαµηλή προτεραιότητα µπορεί πρακτικά να είναι αποκλεισµένη από την ΚΜΕ γιατί
συνεχώς την υπερπηδούν άλλες, υψηλότερης προτεραιότητας.

Μια λύση που µπορεί να δοθεί στο πρόβληµα αυτό είναι η τεχνική της γήρανσης
(aging), η οποία αυξάνει την προτεραιότητα µιας διεργασίας µε την πάροδο του
χρόνου, ώστε κάποια στιγµή να εκτελεστεί. Αυτή την τεχνική εφαρµόζει ουσιαστικά η
εξυπηρέτηση µε βάση το λόγο απόκρισης: όσο περνά ο χρόνος και µια διεργασία δεν
εκτελείται, ο λόγος απόκρισής της (άρα και η προτεραιότητά της) αυξάνει.

∆ιακοπτοί αλγόριθµοι χρονοδροµολόγησης
Στους διακοπτούς αλγορίθµους µια διεργασία δεν καταλαµβάνει την ΚΜΕ για όλη τη
διάρκεια της έκρηξης ΚΜΕ. Το ΛΣ µπορεί να τη διακόψει και να παραχωρήσει την
ΚΜΕ σε κάποια άλλη διεργασία, η οποία (όπως κρίνει το ΛΣ) πρέπει να προηγηθεί
στην εκτέλεσή της.

Την ώρα που ο ζαχαροπλάστης (ΚΜΕ) εκτελεί ένα στάδιο µιας συνταγής
(έκρηξη ΚΜΕ), µπαίνει στο κατάστηµα ένας πελάτης που βιάζεται πολύ.
Οι οδηγίες (ΛΣ) προς το ζαχαροπλάστη για την εξυπηρέτηση των
πελατών προβλέπουν ότι κάθε φορά που ένας νέος πελάτης έρχεται,
εξετάζεται η συνταγή και οι ανάγκες του. Αν ικανοποιεί κάποιες
προϋποθέσεις, τον εξυπηρετεί αµέσως, διακόπτοντας αυτόν που
εξυπηρετούσε µέχρι τότε. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να ικανοποιεί ο
πελάτης για να του παραχωρηθεί η προτεραιότητα αποτελούν το
συγκεκριµένο διακοπτό αλγόριθµο χρονοδροµολόγησης.

∆ιακοπτή εξυπηρέτηση µε βάση τη διάρκεια

Κάθε φορά που ένας νέος πελάτης µπαίνει στο ζαχαροπλαστείο, ο
ζαχαροπλάστης υπολογίζει το χρόνο που χρειάζεται για να τον
εξυπηρετήσει, και το συγκρίνει µε το χρόνο που χρειάζεται για να
ολοκληρώσει τη συνταγή την οποία εκτελεί εκείνη τη στιγµή. Αν ο νέος
πελάτης απαιτεί λιγότερο χρόνο, τότε σταµατά τη συνταγή που εκτελούσε
και ξεκινά τη δική του.

Στο διακοπτό αλγόριθµο εξυπηρέτησης µε βάση τη διάρκεια (Preemptive Shortest Job
First), κάθε φορά που µια νέα διεργασία εισέρχεται στη λίστα έτοιµων διεργασιών για
εκτέλεση, ελέγχεται αν η διάρκεια της έκρηξης ΚΜΕ που θα εκτελέσει είναι µικρότερη
από το χρόνο που αποµένει στη διεργασία η οποία εκτελείται. Στην περίπτωση αυτή,
η διεργασία που εκτελείται διακόπτεται αµέσως και η νέα διεργασία παίρνει τη θέση
της. Η διεργασία που διακόπηκε τοποθετείται πάλι στη λίστα έτοιµων διεργασιών.

Όταν µια διεργασία ολοκληρώσει την εκτέλεσή της, επιλέγεται από τη λίστα έτοιµων
διεργασιών εκείνη µε τη συντοµότερη έκρηξη ΚΜΕ και της παραχωρείται η ΚΜΕ,
όπως ακριβώς και στη µη διακοπτή παραλλαγή του αλγορίθµου.

Στο παράδειγµα που χρησιµοποιήθηκε και προηγουµένως, η διεργασία δ1 φθάνει τη
χρονική στιγµή 0 και αρχίζει να
εκτελείται. Τη χρονική στιγµή 6
φθάνει η διεργασία δ2, που θα έχει
διάρκεια 31 µονάδες. Στη δ1
αποµένουν 6 µονάδες για να
τελειώσει, λιγότερες από το χρόνο
της δ2, οπότε η δ1 συνεχίζει να
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εκτελείται. Τη χρονική στιγµή 8 όµως φθάνει η διεργασία δ3 µε διάρκεια 3, ενώ στην δ1
αποµένουν 4 χρονικές µονάδες εκτέλεσης. Έτσι η δ1 διακόπτεται και αρχίζει να
εκτελείται η δ3, η οποία ολοκληρώνεται τη στιγµή 11. Τότε υπάρχουν δυο διεργασίες
για εκτέλεση: η δ1, στην οποία αποµένουν 4 χρονικές µονάδες για να ολοκληρωθεί, και
η δ2 η οποία απαιτεί 31 χρονικές µονάδες. Επιλέγεται βέβαια η δ1 και αρχίζει να
εκτελείται. Τη χρονική στιγµή 14, και ενώ η δ1 εκτελείται ακόµα, φθάνει στη λίστα
έτοιµων διεργασιών η δ4 που απαιτεί 11 χρονικές µονάδες. Αφού στη δ1 αποµένει
µόνο µια χρονική µονάδα το ΛΣ δεν τη διακόπτει και την αφήνει να ολοκληρωθεί. Όταν
τελειώσει, οι υποψήφιες διεργασίες είναι: η δ2 µε διάρκεια 31 και η δ4 µε διάρκεια 11.
Επιλέγεται η δ4 και αφού ολοκληρωθεί εκτελείται και η δ2.

Η δ1 περνά σε αναµονή για 3 χρονικές µονάδες, κατά τις οποίες εκτελείται η δ3 (που
δεν περιµένει καθόλου). Η δ2 περιµένει για 20 χρονικές µονάδες και η δ4 για µια. Ο
µέσος χρόνος αναµονής είναι (3+20+0+1)/4 = 6. Αυτός είναι καλύτερος και από τον
καλύτερο µη διακοπτό αλγόριθµο, τον SJF, που είχε µέσο χρόνο αναµονής 6,25.

Η διεργασία δ1 έχει χρόνο απόκρισης 15, η δ2 51, η δ3 3 και η δ4 12. Έτσι, ο µέσος
χρόνος απόκρισης είναι (15+51+3+12)/4 = 20,25, καλύτερος και αυτός από όλους
τους µη διακοπτούς αλγορίθµους (αν και η διαφορά του από το µη διακοπτό SJF είναι
ελάχιστη). Βέβαια στους υπολογισµούς µας δεν έχουµε λάβει υπόψη την επιβάρυνση
που προκαλεί η εκτέλεση του χρονοδροµολογητή.

Χρονοδροµολόγηση κυκλικής επαναφοράς
Ο αλγόριθµος κυκλικής επαναφοράς (Round Robin - RR) έχει σχεδιασθεί ειδικά για
συστήµατα καταµερισµού χρόνου (time sharing) όπου δίνεται ένα µικρό ποσό χρόνου
εναλλάξ σε κάθε διεργασία. Αυτό το µικρό ποσό χρόνου, όπως ήδη έχουµε πει,
ονοµάζεται κβάντο χρόνου (time quantum) και έχει συνήθως διάρκεια της τάξης των
10 msec. Η λίστα έτοιµων διεργασιών είναι η ουρά στην οποία περιµένουν οι
διεργασίες. Κάθε φορά που περνά ένα κβάντο χρόνου, η ΚΜΕ διακόπτει την τρέχουσα
διεργασία και την τοποθετεί στο τέλος της λίστας έτοιµων διεργασιών. Αφαιρεί στη
συνέχεια τη διεργασία που βρίσκεται στην αρχή της ουράς και την παραχωρεί στην
ΚΜΕ για το επόµενο κβάντο χρόνου.

Αν µια διεργασία ολοκληρώσει την εκτέλεσή της προτού τελειώσει το κβάντο χρόνου
που της έχει παραχωρηθεί, απελευθερώνει οικειοθελώς την ΚΜΕ και το ΛΣ
παραχωρεί την ΚΜΕ στην επόµενη έτοιµη διεργασία.

Αν υπάρχει µόνο µια διεργασία στο σύστηµα, τότε της παραχωρούνται διαδοχικά
κβάντα χρόνου.

Το πλάνο εκτέλεσης του
παραδείγµατος µε τον αλγόριθµο
κυκλικής επαναφοράς φαίνεται στο
σχήµα, για κβάντο 5 µονάδων
χρόνου. Παρατηρούµε ότι οι
διεργασίες που εισάγονται στη λίστα
έτοιµων διεργασιών την ώρα που

κάποια άλλη εκτελείται πρέπει να περιµένουν να έρθει η σειρά τους για εκτέλεση µετά
από 1, 2 ή και 3 κβάντα χρόνου. Αυτό συµβαίνει γιατί κάθε νέα διεργασία τοποθετείται
στο τέλος της λίστας έτοιµων διεργασιών, οπότε πρέπει πρώτα να εκτελεστούν όλες
όσες προηγούνται (για ένα κβάντο χρόνου η κάθε µια) και µετά αυτή.

Επίσης βλέπουµε ότι, αν µια διεργασία ολοκληρωθεί πριν τελειώσει το κβάντο χρόνου
της (π.χ. η δ3 τελειώνει τη χρονική στιγµή 18 ενώ το κβάντο χρόνου τελείωνε στην 20),

δ1

δ2

δ3

δ4
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η ΚΜΕ παραχωρείται αµέσως για ένα ολόκληρο κβάντο χρόνου στην επόµενη
διεργασία.

Όπως φαίνεται στο σχήµα, η δ1 περνά συνολικά 8 χρονικές µονάδες σε αναµονή, η δ2

περνά 20 χρονικές µονάδες, η δ3 7 και η δ4 20. Ο µέσος χρόνος αναµονής είναι
λοιπόν (3+20+7+20)/4 = 12,5 µονάδες χρόνου. Αυτός είναι ένας µεγάλος µέσος
χρόνος αναµονής, αλλά αντισταθµίζεται από το γεγονός ότι στους χρήστες δίνεται η
εντύπωση ότι οι διεργασίες τους εκτελούνται όντως παράλληλα.

Από το σχήµα επίσης µπορούµε να υπολογίσουµε τους χρόνους απόκρισης για τις
τέσσερις διεργασίες: 20 για τη δ1, 51 για τη δ2, 10 για τη δ3 και 31 για τη δ4. Ο µέσος
χρόνος απόκρισης είναι λοιπόν (20+51+10+31)/4 = 28.

Η επίδοση του αλγορίθµου κυκλικής επαναφοράς επηρεάζεται σηµαντικά
από την επιλογή της διάρκειας που θα έχει το κβάντο χρόνου.

Αν αυτό έχει πολύ µεγάλη τιµή, τότε ο αλγόριθµος πρακτικά εκφυλίζεται στον
αλγόριθµο εξυπηρέτησης µε βάση τη σειρά άφιξης (FCFS), ο οποίος όπως είδαµε δεν
έχει πολύ καλές επιδόσεις. Αν όµως, από την άλλη, το κβάντο χρόνου είναι πολύ
µικρό, γίνονται πολλές εναλλαγές από τη µια διεργασία στην άλλη, οι οποίες
επιβαρύνουν αρκετά το σύστηµα. Πρέπει λοιπόν η τιµή του κβάντου χρόνου να είναι
τέτοια ώστε η επιβάρυνση της εναλλαγής µεταξύ των διεργασιών να µην είναι
σπουδαία. Ένας καλός κανόνας για τον προσδιορισµό ενός ικανοποιητικού κβάντου
χρόνου απαιτεί να είναι µεγαλύτερο σε διάρκεια από το 80% των εκρήξεων ΚΜΕ των
διαφόρων διεργασιών.

Το κυριότερο πλεονέκτηµα του αλγορίθµου κυκλικής επαναφοράς είναι ότι διευκολύνει
τις µικρές διεργασίες να εκτελεστούν, διότι αυτές ολοκληρώνονται σχετικά γρήγορα,
χωρίς να περάσουν πολύ χρόνο σε αναµονή.
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Η µεθοδολογία που ακολουθεί το ΛΣ για να κάνει τη χρονοδροµολόγηση, δηλαδή ο
αλγόριθµος χρονοδροµολόγησης που χρησιµοποιεί, µπορεί να αξιολογηθεί µε
διάφορα κριτήρια: το χρόνο απόκρισης, ανακύκλωσης ή αναµονής, τη
ρυθµαπόδοση ή τη χρησιµοποίηση της ΚΜΕ. Οι αλγόριθµοι, ανάλογα µε το αν
επιτρέπουν στις διεργασίες να εκτελέσουν ακέραιες τις εκρήξεις ΚΜΕ ή όχι
διακρίνονται σε µη διακοπτούς και διακοπτούς αντίστοιχα. Οι τρεις κυριότεροι µη
διακοπτοί αλγόριθµοι χρονοδροµολόγησης επιλέγουν τη διεργασία που θα
εκτελεστεί στην ΚΜΕ (για όλη την έκρηξη ΚΜΕ αφού είναι µη διακοπτοί) µε βάση τη
σειρά άφιξης των διεργασιών στη λίστα έτοιµων διεργασιών, τη διάρκεια της
έκρηξης ΚΜΕ ή το λόγο απόκρισης. Και οι τρεις µπορούν να θεωρηθούν εφαρµογές
της χρονοδροµολόγησης µε βάση την προτεραιότητα. Οι διακοπτοί αλγόριθµοι
χρονοδροµολόγησης επιτρέπουν τη διακοπή µιας διεργασίας προτού αυτή
ολοκληρώσει την έκρηξη ΚΜΕ της, για να παραχωρηθεί η ΚΜΕ σε κάποια άλλη
διεργασία. Οι πιο διαδεδοµένοι διακοπτοί αλγόριθµοι είναι ο διακοπτός SJF (µε
βάση τη διάρκεια) και ο αλγόριθµος κυκλικής επαναφοράς που χρησιµοποιείται στα
συστήµατα καταµερισµού χρόνου.

Αλγόριθµος Κυκλικής Επαναφοράς Round Robin - RR
Αλγόριθµος Χρονοδροµολόγησης Scheduling Algorithm
Βαθµός Χρησιµοποίησης της ΚΜΕ CPU Utilization
Γήρανση Aging
∆ιακοπτή Εξυπηρέτηση µε Βάση τη ∆ιάρκεια Preemptive Shortest Job First
∆ιακοπτός Αλγόριθµος Preemptive Algorithm
∆υναµική Προτεραιότητα Dynamic Priority
Εξυπηρέτηση µε Βάση τη ∆ιάρκεια Shortest Job First - SJF
Εξυπηρέτηση µε Βάση τη Σειρά Άφιξης First Come First Served - FCFS
Εξυπηρέτηση µε Βάση το Λόγο Απόκρισης Highest Response Ratio First - HRF

Γλ
ω
σσ

άρ
ιο

όρ
ω
ν

Λόγος Απόκρισης Response Ratio
Μη ∆ιακοπτός Αλγόριθµος Non Preemptive Algorithm
Προτεραιότητα Priority
Ρυθµαπόδοση Throughput
Στατική Προτεραιότητα Static Priority
Χρόνος Ανακύκλωσης Turnaround Time
Χρόνος Αναµονής Waiting Time
Χρόνος Απόκρισης Response Time

Ερωτήσεις
? Ποια είναι τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης για αλγορίθµους χρονοδροµολόγησης;

? Ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες αλγορίθµων χρονοδροµολόγησης;

? Ανάφερε τους αλγορίθµους χρονοδροµολόγησης που υπάρχουν σε µη διακοπτή
και σε διακοπτή έκδοση.

? Ανάφερε τους αλγορίθµους χρονοδροµολόγησης που υπάρχουν µόνο σε διακοπτή
έκδοση.
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♦ Η χρονοδροµολόγηση σε ένα ΛΣ αποφασίζει ποια διεργασία θα
χρησιµοποιεί ανά πάσα στιγµή την ΚΜΕ.

♦ Η χρονοδροµολόγηση µπορεί να γίνει στο βραχυχρόνιο, το µακροχρόνιο
και το µεσοχρόνιο επίπεδο.

♦ Οι αλγόριθµοι χρονοδροµολόγησης διακρίνονται σε διακοπτούς και µη
διακοπτούς.

♦ Μερικοί αλγόριθµοι χρονοδροµολόγησης είναι η εξυπηρέτηση µε βάση τη
διάρκεια, το λόγο απόκρισης, την άφιξη, την προτεραιότητα και η κυκλική
εναλλαγή.

� Παπακωσταντίνου Γ., Ν. Μπιλά
Συµµετρία, 1989.

� Silberschatz  A., Peterson J., G
Βιβλιογραφία – Πηγές
219

λη, Π. Τσανάκα, Λειτουργικά Συστήµατα: Αρχές Λειτουργίας,

alvin P., Operating System Concepts, Addison - Wesley, 1991.
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99
ΚΚεεφφάάλλααιιοο

∆∆ιιααχχεείίρριισσηη  ΜΜννήήµµηηςς  σστταα
ΛΛεειιττοουυρργγιικκάά  ΣΣυυσσττήήµµαατταα

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να σου γνωρίσει τον τρόπο µε τον οποίο ένα λειτουργικό σύστηµα
διαχειρίζεται τη µνήµη, ώστε οι διεργασίες να χρησιµοποιούν τη µνήµη µε απλό τρόπο, και η απόδοση

του συστήµατος να είναι βέλτιστη.

Όταν ολοκληρώσεις το κεφάλαιο αυτό, θα µπορείς:

♦ Να περιγράφεις τον τρόπο που το ΛΣ εκµεταλλεύεται τη δευτερεύουσα µνήµη για να ενισχύσει το
µέγεθος της κύριας.

♦ Να εξηγείς τι είναι εικονική µνήµη και πώς αντιστοιχίζεται στη φυσική µνήµη.

♦ Να απαριθµείς τα προβλήµατα που καλείται να λύσει η διαχείριση µνήµης του ΛΣ και να
περιγράφεις τις λύσεις που δίνονται στα προβλήµατα αυτά.

Μ
αθ
ήµ

ατ
α

99..11  ∆ιαχείριση Μνήµης

99..22  Τεχνικές ∆ιαχείρισης Εικονικής Μνήµης
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ΜΜάάθθηηµµαα

99..11 ∆ιαχείριση Μνήµης

Σκοπός του µαθήµατος αυτού είναι να εξηγήσει τον τρόπο που ένα ΛΣ χειρίζεται τις
ανάγκες των διεργασιών για µνήµη.

Σκοπός του
µαθήµατος

Όταν ολοκληρώσεις το µάθηµα αυτό, θα µπορείς:
♦ Να απαριθµείς τα είδη µνήµης σε ένα υπολογιστή
♦ Να εξηγείς πώς το ΛΣ εκµεταλλεύεται τη δευτερεύουσα µνήµη για να ενισχύσει το

µέγεθος της κύριας
♦ Να ορίζεις την εικονική µνήµη
♦ Να περιγράφεις πώς διαχειριζόµαστε την εικονική µνήµη και πώς την

αντιστοιχίζουµε στη φυσική µνήµη

Τι θα µάθεις;

Η µνήµη ενός ανθρώπου τον βοηθά να συγκρατεί όλες τις χρήσιµες
πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει µε τη βοήθεια των αισθήσεών του
από τον κόσµο που τον περιβάλλει. Αντίστοιχα ένας υπολογιστής πρέπει
να διαθέτει έναν τρόπο να καταγράφει διάφορα στοιχεία: είτε τα
προγράµµατα που εκτελεί, είτε τα δεδοµένα των προγραµµάτων αυτών.

Κάθε µονάδα ενός υπολογιστή που χρησιµεύει για τη µόνιµη ή προσωρινή
αποθήκευση δεδοµένων ανήκει στη µνήµη (memory) του υπολογιστή.

Οι µονάδες µνήµης ανήκουν σε δυο αρκετά διαφορετικές κατηγορίες ανάλογα µε το αν
αποθηκεύουν τα δεδοµένα προσωρινά ή µόνιµα:

� Στην κύρια ή κεντρική µνήµη (main memory) του υπολογιστή αποθηκεύονται τα
προγράµµατα που εκτελεί η ΚΜΕ και τα δεδοµένα για τα προγράµµατα αυτά. Η
αποθήκευση αυτή είναι προσωρινή, και διαρκεί όσο και η λειτουργία του
υπολογιστή. Όταν κλείσει ο υπολογιστής τα δεδοµένα αυτά χάνονται. Επειδή η
κύρια µνήµη των υπολογιστών είναι έτσι οργανωµένη ώστε να µπορεί να
προσπελαστεί άµεσα οποιαδήποτε θέση της, αναφέρεται ως µνήµη τυχαίας
προσπέλασης (Random Access Memory) και αποκαλείται RAM1.

Συµπλήρωµα της κύριας µνήµης είναι η µνήµη ROM (Read Only Memory), στην
οποία είναι καταγραµµένα µόνιµα από τον κατασκευαστή του υπολογιστή
ορισµένα βασικά προγράµµατα ή µικρά τµήµατα του ΛΣ.

                                                     
1 Οι όροι «κύρια µνήµη» και «RAM» δεν είναι εξ ορισµού ταυτόσηµοι, αλλά έχει καθιερωθεί η
από κοινού χρήση τους για την περιγραφή της κύριας µνήµης.
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� Στη δευτερεύουσα  ή περιφερειακή µνήµη (secondary memory) τα δεδοµένα
αποθηκεύονται µόνιµα. Τα δεδοµένα που θα καταγραφούν στη δευτερεύουσα
µνήµη δε χάνονται όταν κλείσει ο υπολογιστής, και είναι διαθέσιµα την επόµενη
φορά που θα λειτουργήσει. Μονάδες δευτερεύουσας µνήµης είναι οι σκληροί
δίσκοι, οι εύκαµπτοι δίσκοι, τα CD ROM κλπ.

Η φυσική µνήµη του ζαχαροπλάστη είναι η κύρια µνήµη του, ενώ
δευτερεύουσα µνήµη για αυτόν είναι ένα σηµειωµατάριο µε αριθµηµένες
σελίδες που περιέχει τις συνταγές του ζαχαροπλάστη και λευκές σελίδες
για τις σηµειώσεις του. Όταν ο ζαχαροπλάστης διαβάζει µια συνταγή και
τη θυµάται για λίγη ώρα, την µεταφέρει στην κύρια µνήµη του από τη
δευτερεύουσα. Επίσης θυµάται διάφορες πληροφορίες για την πρόοδο
των συνταγών. Επειδή δεν µπορεί να θυµάται όλες τις συνταγές που
εκτελεί ταυτόχρονα και όλες τις σχετικές πληροφορίες, όταν πρόκειται να
διαβάσει µια νέα συνταγή καταγράφει στο σηµειωµατάριο τις
πληροφορίες που χρειάζεται για κάποιες άλλες (όπως π.χ. σε ποιο
σηµείο της εκτέλεσής τους βρίσκονται) ώστε να µην τις ξεχάσει.

Όταν ψάχνει κάποια πληροφορία στο σηµειωµατάριό του, ο
ζαχαροπλάστης δε διαβάζει µία σελίδα για να διαπιστώσει αν είναι αυτή
που θέλει, αλλά τη βρίσκει απευθείας από τον αριθµό της σελίδας της, το
όνοµα του πελάτη ή το όνοµα της συνταγής.

Στην πράξη έχει καθιερωθεί η χρήση του όρου µνήµη για την κύρια µνήµη, ενώ οι
µονάδες δευτερεύουσας µνήµης αναφέρονται µε το όνοµά τους (π.χ. δίσκος). Έτσι,
στη συνέχεια όταν αναφερόµαστε στη µνήµη του υπολογιστή θα εννοούµε την κύρια
µνήµη.

Στη συντριπτική πλειοψηφία των σύγχρονων υπολογιστών, τα προγράµµατα που
εκτελεί ο υπολογιστής και τα δεδοµένα που χρειάζονται ή δηµιουργούν τα
προγράµµατα αυτά είναι καταχωρηµένα στη µνήµη µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Το ΛΣ
κρατά πληροφορίες για τη µνήµη, ώστε να µπορεί να διακρίνει σε ποιες θέσεις της
βρίσκονται προγράµµατα και σε ποιες βρίσκονται δεδοµένα.

Για να εκτελεστεί µια διεργασία πρέπει τόσο το πρόγραµµά της όσο και τα δεδοµένα
της να έχουν καταχωρηθεί σε κάποιες θέσεις της κύριας µνήµης. Για να εκτελεστεί η
διεργασία, είναι απαραίτητο να χρησιµοποιηθούν το πρόγραµµα και τα δεδοµένα. Οι
αντίστοιχες θέσεις µνήµης διαβάζονται και γράφονται, γίνονται λοιπόν προσπελάσεις
(accesses) σε αυτές.

Είναι φανερό ότι ο τρόπος µε τον οποίο το ΛΣ διαχειρίζεται την κύρια µνήµη ενός
υπολογιστή επηρεάζει πολύ τον τρόπο λειτουργίας του, αλλά και την απόδοσή του.
Όταν σχεδιάζεται ένα ΛΣ, η διαχείριση της κύριας µνήµης είναι ένα πεδίο σοβαρών
σχεδιαστικών αποφάσεων:

� Κάθε στιγµή θα χρησιµοποιούν τη µνήµη µια ή περισσότερες διεργασίες;

� Αν η µνήµη χρησιµοποιείται από πολλές διεργασίες ταυτόχρονα, θα είναι
χωρισµένη σε τµήµατα ίσου ή διαφορετικού µεγέθους;

� Ο χωρισµός της µνήµης σε τµήµατα θα είναι µόνιµος ή θα αλλάζει ανάλογα µε τις
διεργασίες που εκτελούνται;

� Το πρόγραµµα και τα δεδοµένα κάθε διεργασίας θα είναι αποθηκευµένα σε ένα
συνεχόµενο τµήµα της µνήµης ή θα µπορούν να κατανεµηθούν ανάµεσα σε πολλά
διάσπαρτα τµήµατα;
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Στατική και δυναµική κατανοµή της κύριας µνήµης
Για να µπορούν πολλές διεργασίες να εκτελούνται ταυτόχρονα σε ένα υπολογιστή,
πρέπει η κύρια µνήµη του να είναι διαιρεµένη σε τµήµατα και σε καθένα από αυτά να
βρίσκεται το πρόγραµµα ή τα δεδοµένα µίας διεργασίας. Με τον τρόπο αυτό, η ΚΜΕ
µπορεί να εναλλάσσεται µεταξύ των διεργασιών, διαβάζοντας από και γράφοντας σε
διαφορετικές θέσεις της µνήµης κάθε φορά.

Επίσης, για να λειτουργεί ο υπολογιστής οµαλά, κάθε διεργασία πρέπει να έχει
πρόσβαση µόνο σε εκείνα τα τµήµατα της µνήµης που της αντιστοιχούν και όχι στα
τµήµατα άλλων διεργασιών. Ιδιαίτερα προστατευµένα πρέπει να είναι τα τµήµατα της
µνήµης όπου είναι αποθηκευµένος ο κώδικας και τα δεδοµένα του ίδιου του ΛΣ.

Η κατανοµή της κύριας µνήµης µπορεί να είναι στατική (static allocation) ή δυναµική
(dynamic allocation).

Στη στατική κατανοµή η µνήµη είναι χωρισµένη από το ΛΣ σε προκαθορισµένα
τµήµατα πριν από την εκτέλεση των διεργασιών. Όταν ένα πρόγραµµα πρόκειται να
εκτελεστεί, το ΛΣ επιλέγει ένα τµήµα µνήµης που καλύπτει τις ανάγκες της νέας
διεργασίας σε µνήµη και της το παραχωρεί. Η στατική κατανοµή µνήµης είναι απλή και
λύνει το πρόβληµα της προστασίας της µνήµης. Όµως, τα τµήµατα µνήµης δε
χρησιµοποιούνται πλήρως από τις διεργασίες και έτσι µένουν αναξιοποίητα. Επιπλέον
οι διεργασίες δεν µπορούν να χρησιµοποιήσουν µνήµη από κοινού, κάτι που είναι
χρήσιµο όταν πολλές διεργασίες εκτελούν το ίδιο πρόγραµµα.

Στη δυναµική κατανοµή το ΛΣ κάνει τη διαίρεση της µνήµης κάθε φορά που µία
διεργασία αρχίζει να εκτελείται και της διαθέτει ακριβώς όση µνήµη χρειάζεται. Η
δυναµική κατανοµή της µνήµης είναι ευέλικτη και µπορεί να αξιοποιήσει µικρές
περιοχές της µνήµης. Με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται το πρόβληµα της αναξιοποίητης
µνήµης, χωρίς όµως να λύνεται τελείως. Το βασικό µειονέκτηµα της λύσης αυτής είναι
η αυξηµένη πολυπλοκότητα των µηχανισµών προστασίας της µνήµης.

Ανταλλαγή
Η δευτερεύουσα µνήµη είναι πολύ πιο αργή από την κύρια (π.χ. ένας σκληρός δίσκος
είναι εκατό χιλιάδες φορές πιο αργός από την κύρια µνήµη)· συγχρόνως όµως είναι και
αρκετά πιο φθηνή. Έτσι, οι περισσότεροι υπολογιστές διαθέτουν πολύ περισσότερο
χώρο αποθήκευσης σε δευτερεύουσα µνήµη παρά σε κύρια (π.χ. εκατό φορές
περισσότερο).

Όταν ένας υπολογιστής εξυπηρετεί ένα µεγάλο
αριθµό διεργασιών, τα προγράµµατα και τα
δεδοµένα όλων δε χωρούν στην κύρια µνήµη. Τότε
επιστρατεύεται η δευτερεύουσα µνήµη για να
βοηθήσει: τα προγράµµατα και τα δεδοµένα
ορισµένων διεργασιών κρατούνται στη
δευτερεύουσα µνήµη, και κάθε φορά που είναι η
σειρά µιας τέτοιας διεργασίας να εκτελεστεί, τότε
µόνο φορτώνονται στην κύρια µνήµη. Για να απελευ-
θερωθεί όµως χώρος στην κύρια µνήµη για αυτά,
πρέπει κάποια άλλη διεργασία να µεταφερθεί µε τη
σειρά της στη δευτερεύουσα µνήµη.

Η διαδικασία αυτή ονοµάζεται ανταλλαγή (swapping)
και δηµιουργεί σοβαρές χρονικές καθυστερήσεις
στην εκτέλεση των διεργασιών, εξαιτίας της
συνεχούς λειτουργίας της δευτερεύουσας µνήµης. Ο χρόνος που απαιτεί µια διεργασία
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για να εκτελεστεί είναι το άθροισµα του πραγµατικού χρόνου εκτέλεσής της στην ΚΜΕ,
του χρόνου που απαιτήθηκε για τις µεταφορές της µεταξύ κύριας και βοηθητικής
µνήµης και του χρόνου για Ε/Ε. Για να είναι η λειτουργία του υπολογιστή αποδοτική
απαιτείται πιο πολύπλοκη οργάνωση της ανταλλαγής δεδοµένων µεταξύ κύριας και
δευτερεύουσας µνήµης.

Εικονική µνήµη
Η κεντρική µνήµη του υπολογιστή αποτελείται από διαδοχικές θέσεις, µε µέγεθος η
κάθε µια π.χ. 16 ή 32 bits, που ονοµάζονται λέξεις (words). Κάθε λέξη της µνήµης έχει
τη δική της διεύθυνση, µε την οποία αναφέρονται τα προγράµµατα σε αυτή. Αν η
µνήµη έχει µέγεθος Ν λέξεων, τότε η πρώτη λέξη έχει διεύθυνση 0, η δεύτερη έχει
διεύθυνση 1 κ.ο.κ., ενώ η τελευταία λέξη έχει διεύθυνση Ν-1. Το σύνολο αυτών των Ν
διευθύνσεων είναι σταθερό και ονοµάζεται χώρος φυσικών διευθύνσεων (physical
address space) ή χώρος απολύτων διευθύνσεων (absolute address space) ή χώρος
πραγµατικών διευθύνσεων (real address space).

Κάθε πρόγραµµα πρέπει να χρησιµοποιήσει διευθύνσεις για να αναφερθεί στα
δεδοµένα του, τα οποία βρίσκονται στη µνήµη. Τι γίνεται όµως αν οι διευθύνσεις των
δεδοµένων για δυο διεργασίες συµπίπτουν;

Μια διεργασία δ1 υπολογίζει ένα άθροισµα, το οποίο τοποθετεί στη θέση
µνήµης µε διεύθυνση 156. Μια άλλη διεργασία δ2 ζητά διάφορους
αριθµούς από το χρήστη, τους οποίους τοποθετεί επίσης στη θέση
µνήµης µε διεύθυνση 156. Οι δυο διευθύνσεις συµπίπτουν, γιατί τα δυο
προγράµµατα γράφτηκαν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Αν και οι δυο
διεργασίες εκτελούνται ταυτόχρονα, η θέση µνήµης 156 θα
χρησιµοποιείται πότε από τη µια διεργασία και πότε από την άλλη. Έτσι
όµως καµία από τις δυο δε θα χρησιµοποιεί τις σωστές τιµές, αφού σε
τυχαίες χρονικές στιγµές επεµβαίνει η άλλη και τις αλλάζει, και τελικά
καµία δε θα δώσει τα σωστά αποτελέσµατα.

Τι γίνεται επίσης όταν η διαθέσιµη κύρια µνήµη δε χωρά όλες τις διεργασίες;

Εικονικές διευθύνσεις
Η πρώτη και πιο απλή σκέψη που µπορεί να γίνει για να λυθεί το πρόβληµα της
επικάλυψης των διευθύνσεων είναι να γράφονται έτσι τα προγράµµατα ώστε καθένα
να χρησιµοποιεί διαφορετικές διευθύνσεις µνήµης. Με τον τρόπο αυτό δεν υπάρχει
περίπτωση η µια διεργασία να επηρεάσει την άλλη. Αυτή η λύση όµως δεν είναι στην
πράξη και πολύ αποτελεσµατική για δυο λόγους:

� Τα προγράµµατα γράφονται συνήθως ανεξάρτητα από διάφορους ανθρώπους,
και δεν είναι δυνατό να βρεθεί ένας τρόπος συνεννόησης και συντονισµού τους.

� Το πλήθος των διαθέσιµων διευθύνσεων κύριας µνήµης είναι πεπερασµένο και
µάλλον µικρό, οπότε αρκετά γρήγορα θα εξαντληθούν.

Θέλουµε λοιπόν µια λύση που να επιτρέπει στα προγράµµατα να χρησιµοποιούν
ελεύθερα οποιεσδήποτε διευθύνσεις, και να εξασφαλίζεται από το ΛΣ ότι δε θα
υπάρχει επικάλυψη µεταξύ τους. Η λύση αυτή είναι εκείνη των εικονικών διευθύνσεων
(virtual addresses): κάθε πρόγραµµα µεταφράζεται σε γλώσσα µηχανής σαν να έχει
όλο το χώρο διευθύνσεων στη διάθεσή του, και αναφέρεται στα δεδοµένα του
χρησιµοποιώντας εικονικές -δηλαδή όχι πραγµατικές- διευθύνσεις· όταν το
πρόγραµµα φορτώνεται για εκτέλεση, το ΛΣ επιλέγει θέσεις µνήµης που είναι
ελεύθερες και τις αντιστοιχίζει στις εικονικές διευθύνσεις.

Λέξη 0

Λέξη 1

Λέξη 2

Λέξη Ν-2

Λέξη Ν-1

Μέγεθος Ν
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Κατά την εκτέλεση του προγράµµατος, κάθε αναφορά σε µια εικονική διεύθυνση
µεταφράζεται από το ΛΣ στην αντίστοιχη φυσική δι-
εύθυνση, η οποία τελικά προσπελάζεται. Η διαδι-
κασία αυτή της µετάφρασης εικονικής διεύθυνσης
σε φυσική συνήθως γίνεται πολύ γρήγορα, γιατί οι
ΚΜΕ περιέχουν ειδικά κυκλώµατα για αυτή.

Ο χώρος εικονικών διευθύνσεων (virtual address
space), που πολλές φορές αναφέρεται και ως
εικονική µνήµη (virtual memory), έχει συνήθως
µεγαλύτερο µέγεθος από το χώρο φυσικών
διευθύνσεων για να έχουν οι διεργασίες
περισσότερο «χώρο µνήµης» στη διάθεσή τους. Οι εικονικές διευθύνσεις που δεν
έχουν αντίστοιχες στη φυσική µνήµη, συνήθως αντιστοιχίζονται σε κάποια διεύθυνση
της δευτερεύουσας µνήµης. Με τον τρόπο αυτό η δευτερεύουσα µνήµη συµβάλλει
στην αύξηση της διαθέσιµης κύριας µνήµης του συστήµατος.

Ο τρόπος αντιστοίχισης των διευθύνσεων για διαφορετικά προγράµµατα µπορεί να
γίνει µε διάφορους τρόπους, δηλαδή µε διάφορες στρατηγικές διαχείρισης εικονικής
µνήµης. Οι βασικές στρατηγικές είναι δυο, η σελιδοποίηση (paging) και η κατάτµηση
(segmentation), και υπάρχει ένας συνδυασµός των δύο, η κατατµηµένη σελιδοποίηση
(segmented paging). Αυτές οι στρατηγικές έχουν την ιδιότητα να επιτρέπουν πολλές
διεργασίες να χρησιµοποιούν από κοινού µνήµη, όπως π.χ. διεργασίες που εκτελούν
ταυτόχρονα το ίδιο πρόγραµµα χρησιµοποιούν από κοινού τη µνήµη στην οποία είναι
αυτό αποθηκευµένο.

∆ιαχείριση εικονικής µνήµης µε σελιδοποίηση
Στη µέθοδο της σελιδοποίησης, η εικονική µνήµη διαιρείται σε ίσα και συνεχόµενα
µέρη, τα οποία ονοµάζονται σελίδες (pages). Με τον ίδιο τρόπο διαιρείται και η φυσική
µνήµη σε ενότητες (blocks, frames). Το µέγεθος της ενότητας είναι ίδιο µε αυτό της
σελίδας· έτσι µια σελίδα της εικονικής µνήµης και όλες οι διευθύνσεις που αυτή
περιέχει αντιστοιχούν ακριβώς σε µια ενότητα της φυσικής µνήµης και τις διευθύνσεις
της.

Το ΛΣ κρατά ένα πίνακα αντιστοίχισης σελίδων και ενοτήτων. Για κάθε σελίδα της
εικονικής µνήµης φαίνεται στον πίνακα αυτό η ενότητα της φυσικής µνήµης στην
οποία αντιστοιχεί ή, αν δεν αντιστοιχεί σε κάποια ενότητα, σηµειώνεται ότι η σελίδα
βρίσκεται στη δευτερεύουσα µνήµη.

Για να µεταφραστεί µια εικονική διεύθυνση (Ε∆), πρώτα βρίσκεται η σελίδα (Σ) στην
οποία ανήκει. Το ΛΣ αναζητά τη σελίδα αυτή στον πίνακα αντιστοίχισης, και βρίσκει ότι
αντιστοιχεί στην ενότητα Ε. Η φυσική διεύθυνση (Φ∆) θα ανήκει στην ενότητα αυτή,
και θα βρίσκεται σε αντίστοιχη θέση µε αυτή της Ε∆ µέσα στη σελίδα Σ.

Σε έναν υπολογιστή η εικονική µνήµη έχει
µέγεθος 100 (εικονικές διευθύνσεις από 0
ως 99) και χωρίζεται σε 10 σελίδες ενώ η
φυσική µνήµη έχει µέγεθος 50 (φυσικές
διευθύνσεις από 0 ως 49) και διαιρείται σε 5
ενότητες. Το µέγεθος σελίδων και ενοτήτων
είναι 10. Έτσι π.χ. οι εικονικές διευθύνσεις
από 0 ως 9 ανήκουν στη σελίδα µε αριθµό
0, ενώ οι φυσικές διευθύνσεις από 30 ως 39
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Εικονική διεύθυνση

Φυσική διεύθυνση

Πίνακας
αντιστοίχισης

ΚΠΣ

Αριθµός
σελίδας

Αριθµός
λέξης

Αριθµός
ενότητας

Αριθµός
λέξης

ανήκουν στην ενότητα µε αριθµό 3.

Στον πίνακα αντιστοίχισης του σχήµατος, η σελίδα 0 αντιστοιχεί στην
ενότητα 1, δηλαδή οι εικονικές διευθύνσεις 0-9 αντιστοιχούν στις φυσικές
διευθύνσεις 10-19. Η εικονική διεύθυνση 2 τελικά θα µεταφραστεί στη
φυσική διεύθυνση 12.

Παρατηρούµε ότι κάθε διεύθυνση µπορεί να χωριστεί σε δυο τµήµατα: οι
δεκάδες της διεύθυνσης δείχνουν τη σελίδα ή την ενότητα στην οποία
ανήκει η διεύθυνση, και οι µονάδες δείχνουν τη θέση της διεύθυνσης
µέσα στη σελίδα ή την ενότητα. Έτσι για να υπολογίσουµε τη φυσική
διεύθυνση Φ∆ από την εικονική διεύθυνση Ε∆, ακολουθούµε τα εξής
βήµατα:

1. Βρίσκουµε τον αριθµό σελίδας Σ, που είναι οι δεκάδες της Ε∆.

2. Βρίσκουµε τη θέση Θ της διεύθυνσης µέσα στη σελίδα, που είναι οι
µονάδες της Ε∆.

3. Από τον πίνακα αντιστοίχισης, βρίσκουµε τον αριθµό ενότητας Ε για
τη φυσική µνήµη.

4. Η Φ∆ έχει για δεκάδες τον αριθµό ενότητας Ε και για µονάδες τη θέση
Θ µέσα στην ενότητα.

Για την εικονική διεύθυνση Ε∆ = 5, ο αριθµός Σ της σελίδας είναι 0 και η
θέση Θ είναι 5. Από τον πίνακα βρίσκουµε ότι η αντίστοιχη ενότητα Ε
είναι η 1, έτσι η φυσική διεύθυνση θα είναι 15.

Κάθε εικονική διεύθυνση σε έναν υπολογιστή χωρίζεται σε δύο τµήµατα: το πρώτο
είναι ο αριθµός της σελίδας και το δεύτερο ο αριθµός της λέξης µέσα στη σελίδα. Στο
παράδειγµά µας, κάθε τέτοιο τµήµα ήταν ένα δεκαδικό ψηφίο· στους υπολογιστές κάθε
τµήµα της εικονικής διεύθυνσης αποτελείται από πολλά ψηφία, αφενός γιατί χρησιµο-
ποιείται το δυαδικό σύστηµα, αφετέρου γιατί το µέγεθος της εικονικής µνήµης είναι
µεγάλο. Αντίστοιχα και κάθε φυσική διεύθυνση χωρίζεται στον αριθµό ενότητας και τον
αριθµό λέξης. Όταν µεταφράζεται µια εικονική διεύθυνση σε φυσική, ο αριθµός λέξης

µένει ο ίδιος.

Ας δούµε πώς µεταφράζεται µια εικονική διεύθυνση σε φυσική:

Ο πίνακας αντιστοίχισης της διεργασίας βρίσκεται
στην κύρια µνήµη, και η διεύθυνση όπου

αρχίζει κρατείται σε µια µονάδα
αποθήκευσης της ΚΜΕ που ονοµάζεται
καταχωρητής πίνακα σελίδων (ΚΠΣ,
page table register). Κάθε «θέση» του

πίνακα σελίδων κρατά τον αριθµό ενότητας για την
αντίστοιχη σελίδα. Έτσι, αν στην αρχική διεύθυνση του

πίνακα σελίδων προσθέσουµε ένα αριθµό σελίδας, θα πάρουµε τη
θέση του πίνακα που αντιστοιχεί στη σελίδα αυτή, και θα βρούµε
τον αντίστοιχο αριθµό ενότητας για τη σελίδα.

Αν ο πίνακας σελίδων αρχίζει στη διεύθυνση 10 της µνήµης, ο αριθµός
ενότητας για τη σελίδα 0 βρίσκεται στη διεύθυνση 10, ο αριθµός ενότητας
για τη σελίδα 1 βρίσκεται στη διεύθυνση 11, κλπ. Γενικά ο αριθµός
ενότητας για τη σελίδα κ βρίσκεται στη διεύθυνση 10+κ.
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Για να βρούµε λοιπόν τον αριθµό ενότητας για µια εικονική διεύθυνση προσθέτουµε
τον αριθµό σελίδας της µε το περιεχόµενο του καταχωρητή πίνακα σελίδων. Το
αποτέλεσµα είναι µια διεύθυνση µνήµης, και στη διεύθυνση αυτή θα βρούµε τον
αριθµό ενότητας στη φυσική µνήµη. Αυτός ο αριθµός ενότητας συνδυάζεται µε τον
αριθµό λέξης για να δώσουν την τελική φυσική διεύθυνση.

Αν για µια σελίδα δεν υπάρχει αντίστοιχη ενότητα στην κύρια µνήµη, τότε πρέπει να
ενεργοποιηθεί µια διαδικασία µεταφοράς της ενότητας αυτής από τη δευτερεύουσα
στην κύρια µνήµη, ενώ συγχρόνως κάποια άλλη σελίδα µεταφέρεται από την κύρια
στη δευτερεύουσα µνήµη για να απελευθερώσει την ενότητα που χρειάζεται. Η θέση
στη δευτερεύουσα µνήµη όπου βρίσκονται όσες σελίδες είναι εκτός κύριας µνήµης
µπορεί να καταγράφεται στον πίνακα σελίδων ή σε κάποιον άλλο πίνακα.

Ο πίνακας σελίδων είναι και αυτός αποθηκευµένος στη µνήµη. Έτσι κάθε µετάφραση
εικονικής διεύθυνσης σε φυσική απαιτεί µια επιπλέον προσπέλαση µνήµης για την
ανάγνωση του πίνακα2. Αυτή η προσπέλαση εισάγει µια ανεπιθύµητη καθυστέρηση
στην εκτέλεση των εντολών. Μια λύση στο πρόβληµα αυτό είναι η χρήση ειδικής,
γρήγορης µνήµης, για την αποθήκευση του πίνακα σελίδων.

Το κυριότερο µειονέκτηµα της σελιδοποίησης είναι ότι κάθε διεργασία καταλαµβάνει
περισσότερο χώρο από ό,τι χρειάζεται. Συνήθως η µνήµη που απαιτεί µια διεργασία
δεν είναι πολλαπλάσιο του µεγέθους της σελίδας, αλλά χρειάζεται π.χ. 10 σελίδες
ολόκληρες και 20 λέξεις επιπλέον. Επειδή ο χώρος εικονικών διευθύνσεων που της
δίνεται έχει µέγεθος που είναι πολλαπλάσιο της σελίδας, θα της δοθούν 11 σελίδες·
από την 11η θα χρησιµοποιηθούν µόνο οι 20 πρώτες λέξεις. Η τελευταία σελίδα κάθε
διεργασίας έτσι έχει ένα τµήµα, µικρότερο ή µεγαλύτερο, το οποίο µένει
αχρησιµοποίητο. Αυτό το φαινόµενο ονοµάζεται εσωτερικός κατακερµατισµός (internal
fragmentation).

∆ιαχείριση εικονικής µνήµης µε κατάτµηση και κατατµηµένη
σελιδοποίηση
Η σελιδοποίηση είναι η πιο κοινά χρησιµοποιούµενη µέθοδος για τη διαχείριση της
εικονικής µνήµης, γιατί συνήθως υποστηρίζεται από το υλικό των υπολογιστών. ∆υο
άλλες µέθοδοι που χρησιµοποιούνται, αλλά όχι τόσο ευρέως, είναι η κατάτµηση και η
κατατµηµένη σελιδοποίηση· η δεύτερη είναι συνδυασµός κατάτµησης και
σελιδοποίησης.

Η µέθοδος της κατάτµησης προσπαθεί να αποφύγει τον εσωτερικό κατακερµατισµό
δίνοντας σε κάθε διεργασία ακριβώς όση µνήµη της χρειάζεται. Χωρίζει τη µνήµη σε
τµήµατα διαφορετικών µεγεθών, και για κάθε ένα από αυτά κρατά την αρχική
διεύθυνση και το µέγεθός του. Για να µεταφράσει µια εικονική διεύθυνση σε φυσική,
αναζητεί τις πληροφορίες που έχει κρατήσει για το αντίστοιχο τµήµα, ελέγχει αν η
δεδοµένη διεύθυνση είναι µέσα στα όρια του τµήµατος, βρίσκει την αρχική του
διεύθυνση στη φυσική µνήµη, και τέλος τη συνδυάζει µε τη θέση µνήµης µέσα στο
τµήµα για να υπολογίσει την τελική φυσική διεύθυνση.

Όταν δηµιουργείται µια νέα διεργασία, το ΛΣ αναζητά ένα τµήµα εικονικών
διευθύνσεων αρκετά µεγάλο για να χωρέσει τη µνήµη που χρειάζεται η διεργασία, και
της αποδίδει τις διευθύνσεις αυτές.
                                                     
2 Εδώ έχουµε κάνει την απλουστευτική παραδοχή ότι µία γραµµή του πίνακα αντιστοίχισης
χωρά ακριβώς σε µία λέξη της µνήµης. Αν µία γραµµή του πίνακα είναι µεγάλη και απαιτεί
περισσότερες από µία λέξεις, τότε χρειάζονται οι αντίστοιχες επιπλέον προσπελάσεις στη
µνήµη.
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Η κατατµηµένη σελιδοποίηση συνδυάζει τις δυο τεχνικές, εργαζόµενη πάλι µε
τµήµατα, τα οποία όµως αποτελούνται από σελίδες σταθερού µεγέθους. Η κατάτµηση
έτσι είναι η ειδική περίπτωση της κατατµηµένης σελιδοποίησης όπου κάθε σελίδα
αποτελείται µόνο από µία λέξη.

Α
να

κε
φα

λα
ίω
ση

Η µνήµη ενός υπολογιστή αποτελείται από τις µονάδες του που χρησιµεύουν στην
αποθήκευση προγραµµάτων και δεδοµένων. Η κύρια µνήµη (ή απλώς µνήµη)
κρατά τα προγράµµατα και τα δεδοµένα για όσο χρόνο ο υπολογιστής λειτουργεί και
αναφέρεται επίσης και ως RAM. Η δευτερεύουσα µνήµη (δίσκοι, CD-ROM κλπ.) τα
κρατά και όταν ο υπολογιστής δε λειτουργεί. Το πρόβληµα οργάνωσης της µνήµης
είναι πολύ σηµαντικό κατά το σχεδιασµό ενός ΛΣ, ιδιαίτερα αν ο υπολογιστής
εκτελεί πολλές διεργασίες και πρέπει να κάνει ανταλλαγή διεργασιών µεταξύ κύριας
και δευτερεύουσας µνήµης, επειδή δε χωρούν όλα τα απαραίτητα προγράµµατα και
δεδοµένα στην κύρια µνήµη. Οι εικονικές διευθύνσεις βοηθούν στην παράλληλη
εκτέλεση πολλών διεργασιών χωρίς η µια να παρεµβαίνει στις θέσεις µνήµης που
χρησιµοποιεί η άλλη. Για τη µετάφραση εικονικών διευθύνσεων σε φυσικές,
πραγµατικές διευθύνσεις µνήµης, υπάρχουν διάφορες τεχνικές που χρησιµοποιούν
έναν πίνακα αντιστοίχισης. Η πιο δηµοφιλής από αυτές είναι η σελιδοποίηση, που
αντιστοιχίζει σελίδες µνήµης σταθερού µεγέθους.

Aνταλλαγή Swapping
∆ευτερεύουσα / Περιφερειακή Μνήµη Secondary Memory
Εικονική ∆ιεύθυνση Virtual Address
Εικονική Μνήµη Virtual Memory
Ενότητα Block – Frame
Εσωτερικός Κατακερµατισµός Internal Fragmentation
∆υναµική Κατανοµή Dynamic Allocation
Κατατµηµένη Σελιδοποίηση Segmented Paging
Κατάτµηση Segmentation
Καταχωρητής Πίνακα Σελίδων Page Table Register

Γλ
ω
σσ

άρ
ιο

όρ
ω
ν

Κύρια / Κεντρική Μνήµη Main Memory
Λέξη Word
Μνήµη ROM Read Only Memory
Μνήµη Τυχαίας Προσπέλασης Random Access Memory - RAM
Προσπέλαση Μνήµης Memory Access
Σελίδα Page
Σελιδοποίηση Paging
Στατική Κατανοµή Static Allocation
Τµήµα Segment
Χώρος Απολύτων ∆ιευθύνσεων Absolute Address Space
Χώρος Εικονικών ∆ιευθύνσεων Virtual Address Space
Χώρος Πραγµατικών ∆ιευθύνσεων Real Address Space
Χώρος Φυσικών ∆ιευθύνσεων Physical Address Space

Ερωτήσεις
? Ποια είναι η βασική διαφορά της κύριας από τη δευτερεύουσα µνήµη; Είναι και οι

δύο απολύτως απαραίτητες για τη λειτουργία του υπολογιστή;

? Ποια είναι τα µειονεκτήµατα της ανταλλαγής;

? Η εικονική µνήµη έχει φυσική υπόσταση; Αν όχι, τι είναι ο εικονικός χώρος
διευθύνσεων;

? Πώς µεταφράζεται µία εικονική διεύθυνση σε φυσική όταν το ΛΣ χρησιµοποιεί
σελιδοποίηση για τη διαχείριση της εικονικής µνήµης;
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ΜΜάάθθηηµµαα

99..22
Τεχνικές ∆ιαχείρισης
Εικονικής Μνήµης

Σκοπός του µαθήµατος αυτού είναι να περιγράψει τις διάφορες τεχνικές που
χρησιµοποιούν τα ΛΣ για να διαχειριστούν τη µνήµη.

Σκοπός του
µαθήµατος

Όταν ολοκληρώσεις το µάθηµα αυτό, θα µπορείς:
♦ Να αναφέρεις τα προβλήµατα που λύνει η διαχείριση της εικονικής µνήµης
♦ Να εξηγείς πότε γίνεται µεταφορά σελίδων προς την κύρια µνήµη
♦ Να εξηγείς ποια δεδοµένα αντικαθίστανται κατά τη µεταφορά αυτή
♦ Να περιγράφεις πώς επιλέγονται οι διευθύνσεις της φυσικής µνήµης όπου

τοποθετούνται νέα δεδοµένα

Τι θα µάθεις;

Όπως είδαµε στα προηγούµενα µαθήµατα, ο χώρος εικονικών διευθύνσεων µνήµης
που χρησιµοποιεί κάθε διεργασία, είναι αρκετά µεγαλύτερος από το χώρο των
φυσικών διευθύνσεων. Έτσι, διάφορες εικονικές διευθύνσεις για µια διεργασία δεν
αντιστοιχούν στην κύρια, αλλά στη δευτερεύουσα µνήµη. Για να χρησιµοποιηθούν
όµως από τη διεργασία, πρέπει τα αντίστοιχα δεδοµένα να µεταφερθούν στην κύρια
µνήµη, αφού κάποια άλλα δεδοµένα µεταφερθούν από την κύρια στη δευτερεύουσα
µνήµη και να αλλάξουν οι αντιστοιχίσεις εικονικών και φυσικών διευθύνσεων ώστε να
απεικονίζουν σωστά τη νέα κατάσταση.

Μια διεύθυνση δε µεταφέρεται µόνη της από τη δευτερεύουσα στην κύρια µνήµη, αλλά
µαζί µε τις γειτονικές της, γιατί αυτές έχουν πολύ αυξηµένη πιθανότητα να
χρησιµοποιηθούν στη συνέχεια από τη διεργασία, εξαιτίας της τοπικότητας αναφοράς
των προγραµµάτων. Έτσι µεταφέρεται ολόκληρη η σελίδα µνήµης στην οποία
περιέχεται η διεύθυνση αυτή. Η τοπικότητα της αναφοράς είναι µία ιδιότητα των
προγραµµάτων που χρησιµοποιείται γενικά στο σύστηµα της µνήµης ενός
υπολογιστή, όπως είδαµε και στο µάθηµα για τη λανθάνουσα µνήµη.

Η διαχείριση της εικονικής µνήµης από το ΛΣ πρέπει να δίνει απάντηση σε τρεις
ουσιαστικές ερωτήσεις:

✔ Πότε πρέπει να γίνεται µεταφορά δεδοµένων από τη δευτερεύουσα
στην κύρια µνήµη;

✔ Ποια δεδοµένα θα αντικατασταθούν και θα επιστρέψουν στη
δευτερεύουσα µνήµη;

✔ Σε ποιες διευθύνσεις της φυσικής µνήµης θα τοποθετηθούν νέα
δεδοµένα;
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Τα δυο πρώτα ερωτήµατα αφορούν τα συστήµατα σελιδοποίησης και τα συστήµατα
κατάτµησης, ενώ το τρίτο αφορά κυρίως τα συστήµατα κατάτµησης όπου τα τµήµατα
των δεδοµένων έχουν διαφορετικά µεγέθη και πρέπει να βρεθεί µια συνεχόµενη
περιοχή φυσικής µνήµης όπου να χωρούν.

Μεταφορά σελίδων
Όπως γνωρίζουµε, το ΛΣ επιδιώκει να εξυπηρετεί πολλές διεργασίες ταυτόχρονα,
αλλά έτσι δεν είναι δυνατόν να βρίσκονται συγχρόνως φορτωµένες στην κύρια µνήµη
όλες οι σελίδες για κάθε διεργασία. Ανάλογα µε τις ανάγκες της κάθε διεργασίας
γίνεται µεταφορά σελίδων από και προς την κύρια µνήµη· η στρατηγική µεταφοράς
που εφαρµόζει το ΛΣ θα έχει σαν σκοπό να αποφασίσει πότε θα γίνεται µεταφορά
σελίδων ώστε να εξοικονοµείται χρόνος. ∆υο είναι οι κύριες στρατηγικές µεταφοράς:

1. Η πιο συνηθισµένη στρατηγική είναι η σελιδοποίηση µε αίτηση (demand paging),
σύµφωνα µε την οποία µια σελίδα µεταφέρεται στην κύρια µνήµη µόνο όταν
ζητηθεί κάποια διεύθυνση που περιέχεται σε αυτή και διαπιστωθεί ότι η σελίδα
βρίσκεται στη δευτερεύουσα µνήµη. Η στρατηγική αυτή εξασφαλίζει ότι µια σελίδα
θα µεταφερθεί από τη δευτερεύουσα στην κύρια µνήµη µόνο όταν αυτό είναι
απαραίτητο. Από την άλλη όµως, µια διεργασία πρέπει να περιµένει κάθε φορά
που θα ζητήσει την προσπέλαση µιας εικονικής διεύθυνσης που αντιστοιχεί στη
δευτερεύουσα µνήµη. Μάλιστα, όσο περισσότερες διεργασίες εκτελούνται
ταυτόχρονα από το ΛΣ, τόσο πιο συχνά πρέπει να περιµένουν για τη µεταφορά
των σελίδων τους στην κύρια µνήµη.

2. Αν µπορούν να προβλεφθούν σε ικανοποιητικό βαθµό οι σελίδες που θα
προσπελάσει µια διεργασία πριν να τις προσπελάσει, τότε εφαρµόζεται η
στρατηγική της σελιδοποίησης µε πρόβλεψη (anticipatory paging). Η στρατηγική
αυτή προβλέπει ποιες σελίδες θα προσπελάσει βραχυπρόθεσµα µια διεργασία και
τις µεταφέρει εκ των προτέρων στην κύρια µνήµη· έτσι η διεργασία δε χρειάζεται
να περιµένει για να προσπελάσει οποιαδήποτε διεύθυνση. Είναι όµως πιθανόν ότι
θα µεταφερθούν στην κύρια µνήµη σελίδες που δε θα χρειαστούν και θα
καταλαµβάνουν χώρο χωρίς λόγο. Επίσης, ο υπολογισµός των σελίδων που θα
µεταφερθούν στην κύρια µνήµη απαιτεί κάποιο χρόνο και επιβαρύνει το ΛΣ.

Από τις δυο στρατηγικές συχνότερα χρησιµοποιείται η σελιδοποίηση µε αίτηση, γιατί η
υλοποίησή της είναι απλούστερη και επιπλέον διότι η πρόβλεψη των σελίδων που θα
χρειαστεί στο άµεσο µέλλον µια διεργασία είναι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων
δύσκολη.

Αντικατάσταση σελίδων
Όταν το ΛΣ αποφασίσει ότι θα µεταφέρει µια σελίδα από τη δευτερεύουσα στην κύρια
µνήµη, πρέπει να επιλέξει µια σελίδα στην κύρια µνήµη που θα αντικατασταθεί και θα
µεταφερθεί στη δευτερεύουσα µνήµη. Στόχος του ΛΣ είναι να επιλέξει για µεταφορά
στη δευτερεύουσα µνήµη µια σελίδα που έχει µικρή πιθανότητα να χρησιµοποιηθεί
σύντοµα.

Σε έναν υπολογιστή µε κύρια µνήµη µεγέθους 4 ενοτήτων εκτελείται η
διεργασία δα, η οποία απαιτεί 7 σελίδες µνήµης (α0, α1, α2, α3, α4, α5, και
α6). Όταν ξεκινά η διεργασία, στην κύρια µνήµη δεν είναι αποθηκευµένη
καµιά σελίδα της. Στη συνέχεια η ζήτηση σελίδων από τη διεργασία είναι:
α0, α2, α6, α5, α2, α1, α0, α3, α4, α0, α6. Υποθέτουµε ότι οι σελίδες ζητούνται
σε διαδοχικές χρονικές στιγµές, δηλαδή τη χρονική στιγµή 0 ζητείται η
σελίδα α0, τη χρονική στιγµή 1 ζητείται η σελίδα α2 κ.ο.κ.
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Στη µία στρατηγική, αυτή της αντικατάστασης µε βάση το χρόνο παραµονής (First In
First Out, FIFO), επιλέγεται η σελίδα που βρίσκεται για το µεγαλύτερο χρονικό
διάστηµα στην κύρια µνήµη και αντικαθίσταται µε τη νέα. Για να εντοπίζεται η
παλαιότερη σελίδα, κάθε φορά που µια σελίδα µεταφέρεται στην κύρια µνήµη
σηµειώνεται µε τον τρέχοντα χρόνο (από το ρολόι του υπολογιστή). Η σελίδα που
είναι σηµειωµένη µε το µικρότερο χρόνο είναι η παλαιότερη.

Τις τέσσερις πρώτες χρονικές στιγµές (0, 1, 2, 3), που ζητούνται οι
σελίδες α0, α2, α6 και α5 αντίστοιχα, οι τέσσερις σελίδες της µνήµη είναι
κενές, οπότε οι σελίδες τοποθετούνται απευθείας. Στη συνέχεια, οι
αντικαταστάσεις των σελίδων φαίνονται στο ακόλουθο σχήµα που
παριστάνει τον πίνακα σελίδων. Στη στήλη � φαίνονται οι σελίδες της
εικονικής µνήµης µε την αντίστοιχη ενότητα κύριας µνήµης (ή «-» αν η
σελίδα δε βρίσκεται στην κύρια µνήµη), και στη στήλη � φαίνεται ο
χρόνος µε τον οποίο έχουν σηµειωθεί όσες σελίδες βρίσκονται στην
κύρια µνήµη. Για κάθε χρονική στιγµή, δίνεται η σελίδα που ζητά η
διεργασία και εξηγείται η αντικατάσταση που θα γίνει, αν είναι
απαραίτητη. Η σελίδα που θα αντικατασταθεί κάθε φορά είναι σκιασµένη.

� � � �
α0 0 0 α0 1 6
α1 - - α1 - -
α2 1 1 α2 - -
α3 - - α3 2 7
α4 - - α4 3 8
α5 3 3 α5 - -

Τη χρονική στιγµή 4 προσπελάζεται
η σελίδα α2, η οποία είναι ήδη

φορτωµένη στη µνήµη, οπότε δε
γίνεται καµία αντικατάσταση.

α6 2 2

Συνολικά για τις 11 προσπελάσεις
σελίδων έγιναν 5 αντικαταστάσεις.

α6 0 10
� � προσπέλαση της α2 � � ⇑ ⇑ προσπέλαση της α6 ⇑ ⇑

� � � �
α0 0 0 α0 1 6
α1 - - α1 0 5
α2 1 1 α2 - -
α3 - - α3 2 7
α4 - - α4 3 8
α5 3 3 α5 - -

Τη χρονική στιγµή 5 η διεργασία
ζητά τη σελίδα α1. Η παλαιότερη
σελίδα είναι η α0, η οποία θα

αντικατασταθεί από την α1 και θα
σηµειωθεί µε το χρόνο 5.

α6 2 2

Τη χρονική στιγµή 10 ζητείται η
σελίδα α6 · η παλαιότερη σελίδα
είναι η α1 µε χρόνο 5.

α6 - -
� � προσπέλαση της α1 � � ⇑ ⇑ προσπέλαση της α0 ⇑ ⇑

� � � �
α0 - - α0 1 6
α1 0 5 α1 0 5
α2 1 1 α2 - -
α3 - - α3 2 7
α4 - - α4 3 8
α5 3 3 α5 - -

Τη χρονική στιγµή 6 προσπελάζεται
πάλι η α0, που δε βρίσκεται πλέον
στη µνήµη. Μεταφέρεται έτσι η α2,

που ήταν η παλαιότερη, στη
δευτερεύουσα µνήµη, και η α0

παίρνει τη θέση της.
α6 2 2

Τη χρονική στιγµή 9, προσπελάζεται
πάλι η σελίδα α0 που ήδη βρίσκεται
στην κύρια µνήµη, και έτσι δε γίνεται
καµία αντικατάσταση.

α6 - -
� � προσπέλαση της α0 � � ⇑ ⇑ προσπέλαση της α4 ⇑ ⇑

� � � �
α0 1 6 α0 1 6
α1 0 5 α1 0 5
α2 - - α2 - -
α3 - - α3 2 7
α4 - - α4 - -
α5 3 3 α5 3 3

Τη χρονική στιγµή 7 ζητείται η
σελίδα α3, η οποία θα αντικατα-

στήσει τη α6 που ήταν η παλαιότερη.
Η α3 σηµειώνεται µε το χρόνο 7.

α6 2 2

Τη χρονική στιγµή 8, η διεργασία
ζητά τη σελίδα α4. Αυτή θα

τοποθετηθεί αντί για τη α5 που είχε
το µκρότερο χρόνο εισόδου στην

κύρια µνήµη.

α6 - -
���� προσπέλαση της α3 ���⇑
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Η δεύτερη στρατηγική είναι αυτή της αντικατάστασης µε βάση το χρόνο της τελευταίας
προσπέλασης (Least Recently Used, LRU), οπότε επιλέγεται για αντικατάσταση εκείνη
η σελίδα που έχει τον περισσότερο χρόνο να προσπελαστεί. Για να είναι αυτό
δυνατόν, πρέπει κάθε φορά που µια σελίδα προσπελάζεται, είτε µεταφέρεται στην
κύρια µνήµη είτε ήδη βρίσκεται εκεί, να σηµειώνεται µε τον τρέχοντα χρόνο του
υπολογιστή*. Όταν πρέπει να αντικατασταθεί µια σελίδα, το ΛΣ διαλέγει εκείνη που
είναι σηµειωµένη µε το µικρότερο (δηλαδή τον παλαιότερο) χρόνο.

Και µε την τεχνική της αντικατάστασης µε βάση το χρόνο προσπέλασης,
οι τέσσερις πρώτες προσπελάσεις σελίδων, οπότε ζητούνται οι σελίδες
α0, α2, α6 και α5, έχουν σαν αποτέλεσµα την απευθείας τοποθέτηση των
σελίδων στην κύρια µνήµη. Στη συνέχεια, οι αντικαταστάσεις των σελίδων
γίνονται ως εξής:

� � � �
α0 0 0 α0 2 9
α1 - - α1 - -
α2 1 1 α2 - -
α3 - - α3 3 7
α4 - - α4 1 8
α5 3 3 α5 - -

Τη χρονική στιγµή 4 προσπελάζεται
η σελίδα α2, η οποία είναι ήδη

φορτωµένη στη µνήµη, οπότε δε
γίνεται καµία αντικατάσταση, αλλά

µόνο σηµείωσή της µε τον τρέχοντα
χρόνο.

α6 2 2

Συνολικά για τις 11 προσπελάσεις
σελίδων έγιναν και µε την τεχνική
αυτή 5 αντικαταστάσεις, αλλά

διαφορετικές από ό,τι µε την τεχνική
του χρόνου παραµονής.

α6 0 10
� � προσπέλαση της α2 � � ⇑ ⇑ προσπέλαση της α6 ⇑ ⇑

� � � �
α0 0 0 α0 2 9
α1 - - α1 0 5
α2 1 4 α2 - -
α3 - - α3 3 7
α4 - - α4 1 8
α5 3 3 α5 - -

Τη χρονική στιγµή 5 η διεργασία α
ζητά τη σελίδα α1. Η παλαιότερα

χρησιµοποιηµένη σελίδα είναι η α0,
η οποία θα αντικατασταθεί από την
α1 και θα σηµειωθεί µε το χρόνο 5.

α6 2 2

Τη χρονική στιγµή 10 ζητείται η
σελίδα α6 · η λιγότερο πρόσφατα
χρησιµοποιηµένη σελίδα είναι η α1

µε χρόνο προσπέλασης 5.

α6 - -
� � προσπέλαση της α1 � � ⇑ ⇑ προσπέλαση της α0 ⇑ ⇑

� � � �
α0 - - α0 2 6
α1 0 5 α1 0 5
α2 1 4 α2 - -
α3 - - α3 3 7
α4 - - α4 1 8
α5 3 3 α5 - -

Τη χρονική στιγµή 6 προσπελάζεται
πάλι η α0, που δε βρίσκεται πλέον
στη µνήµη. Μεταφέρεται έτσι η α6,

που είχε το µικρότερο χρόνο
προσπέλασης, στη δευτερεύουσα

µνήµη.
α6 2 2

Τη χρονική στιγµή 9, προσπελάζεται
πάλι η σελίδα α0 που ήδη βρίσκεται
στην κύρια µνήµη, και έτσι απλά η
σελίδα σηµειώνεται µε το νέο χρόνο

του υπολογιστή.

α6 - -
� � προσπέλαση της α0 � � ⇑ ⇑ προσπέλαση της α4 ⇑ ⇑

� � � �
α0 2 6 α0 2 6
α1 0 5 α1 0 5
α2 1 4 α2 1 4
α3 - - α3 3 7
α4 - - α4 - -
α5 3 3 α5 - -

Τη χρονική στιγµή 7 ζητείται η
σελίδα α3, η οποία θα αντικατα-

στήσει τη α5 που έχει τον
παλαιότερο χρόνο προσπέλασης. Η

α3 σηµειώνεται µε το χρόνο 7.

α6 - -

Τη χρονική στιγµή 8, η διεργασία
ζητά τη σελίδα α4. Αυτή θα

τοποθετηθεί αντί για την α2 που είχε
το µκρότερο χρόνο προσπέλασης.

α6 - -
���� προσπέλαση της α3 ���⇑

                                                     
* Ενώ στην τεχνική FIFO µια σελίδα σηµειώνεται µόνο όταν µεταφέρεται στην κύρια µνήµη.
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Τοποθέτηση σελίδων
Σε ένα σύστηµα σελιδοποίησης είναι πολύ εύκολο να επιλεγεί η ενότητα της κύριας
µνήµης όπου θα τοποθετηθεί µια σελίδα εικονικών διευθύνσεων, γιατί όλες έχουν το
ίδιο µέγεθος. Στα συστήµατα κατάτµησης όµως, όπου τα τµήµατα έχουν διαφορετικά
µεγέθη, κάθε φορά που µεταφέρεται ένα νέο τµήµα στην κύρια µνήµη, πρέπει να
βρεθεί µια κατάλληλη συνεχόµενη περιοχή της κύριας µνήµης η οποία να το χωρά. Η
επιλογή της περιοχής αυτής γίνεται µε βάση δυο κριτήρια:

❖ Η αναζήτηση της κατάλληλης ελεύθερης περιοχής πρέπει να γίνεται γρήγορα, για
να µην προκαλούνται µεγάλες χρονικές επιβαρύνσεις.

❖ Η τοποθέτηση του τµήµατος στην κύρια µνήµη πρέπει να παρεµποδίζει όσο το
δυνατόν λιγότερο την τοποθέτηση εποµένων τµηµάτων.

Οι στρατηγικές τοποθέτησης σελίδων που χρησιµοποιούνται περισσότερο είναι η
στρατηγική του πρώτου ταιριάσµατος (first fit), η στρατηγική του καλύτερου
ταιριάσµατος (best fit) και η στρατηγική του χειρότερου ταιριάσµατος (worst fit).

Όλες αυτές οι στρατηγικές προϋποθέτουν ότι το ΛΣ κρατά ένα κατάλογο µε τα
ελεύθερα τµήµατα φυσικής µνήµης και το µέγεθος του καθενός από αυτά. Κάθε φορά
που επιλέγεται ένα από τα ελεύθερα τµήµατα για να τοποθετηθεί σε αυτό ένα τµήµα
εικονικής µνήµης, αφαιρείται από τον κατάλογο. Αν τυχόν το τµήµα της εικονικής
µνήµης είναι µικρότερο από αυτό της κύριας µνήµης, η µνήµη που περισσεύει
επιστρέφεται στον κατάλογο των ελευθέρων τµηµάτων.

Στρατηγική του πρώτου ταιριάσµατος: Σαρώνεται ο κατάλογος ελεύθερων
τµηµάτων µέχρι να βρεθεί το πρώτο τµήµα που είναι αρκετά µεγάλο για να χωρά το
νέο τµήµα εικονικής µνήµης. Ό,τι περισσεύει επιστρέφεται στον κατάλογο σαν ένα
µικρότερο ελεύθερο τµήµα. Η στρατηγική αυτή είναι η πιο γρήγορη, γιατί δε σαρώνει
ολόκληρο τον κατάλογο ελευθέρων τµηµάτων, αλλά µπορεί να δηµιουργήσει πολλά
µικρά τµήµατα ελεύθερης µνήµης που δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν.

Στρατηγική του καλύτερου ταιριάσµατος: Η στρατηγική αυτή εξετάζει όλα τα
ελεύθερα τµήµατα, και επιλέγει το µικρότερο ελεύθερο κοµµάτι φυσικής µνήµης που
χωρά το τµήµα εικονικής µνήµης. Επειδή πρέπει να εξετάσει όλα τα ελεύθερα τµήµατα
είναι µάλλον αργή, και επιπλέον αφήνει πολύ µικρά κοµµάτια ελεύθερης µνήµης τα
οποία δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν λόγω του µικρού τους µεγέθους.

Στρατηγική του χειρότερου ταιριάσµατος: Επιλέγει κάθε φορά το µεγαλύτερο
κοµµάτι µνήµης (εφόσον υπάρχει κάποιο αρκετά µεγάλο ώστε να χωρά το τµήµα που
θέλουµε να τοποθετήσουµε). Και αυτή η µέθοδος πρέπει να εξετάσει όλόκληρο τον
κατάλογο, εκτός και αν αυτός είναι ταξινοµηµένος κατά µέγεθος σε φθίνουσα σειρά.

Αρχικά ο κατάλογος ελεύθερων τµηµάτων περιέχει δυο τµήµατα φυσικής
µνήµης, ένα µε µέγεθος 3000 και ένα µε µέγεθος 1600 λέξεις. Στη
συνέχεια ζητούνται διαδοχικά τέσσερα τµήµατα µνήµης, µε µεγέθη 1100,
400, 100 και 2000 λέξεις, αντίστοιχα.

Στρατηγική του
πρώτου

ταιριάσµατοςαίτηση
για
1100
λέξεις

αίτηση
για
400
λέξεις

αίτηση
για
100
λέξεις

αίτηση
για

2000
λέξεις

3000

1600 1600 1600 1600

1900
1500 1400
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Στο παράδειγµα αυτό η στρατηγική του καλύτερου ταιριάσµατος είναι καλύτερη από
τις άλλες δύο, οι οποίες δεν µπόρεσαν να ικανοποιήσουν την τελευταία αίτηση
µνήµης. Σε άλλα παραδείγµατα όµως µπορεί αυτή να µην είναι τόσο καλή, ενώ κάποια
άλλη (π.χ. η η στρατηγική του πρώτου ταιριάσµατος) µπορεί να αποδειχθεί
αποδοτικότερη.

Α
να

κε
φα

λα
ίω
ση

Στην αντιστοίχιση εικονικής µε φυσική µνήµη, τρία είναι τα ζητήµατα που πρέπει να
αντιµετωπιστούν: αν η µεταφορά της µνήµης θα γίνεται µε αίτηση ή µε πρόβλεψη,
πώς θα επιλέγεται η σελίδα που θα αντικατασταθεί και πού θα τοποθετηθεί ένα νέο
τµήµα µνήµης. Για την αντικατάσταση υπάρχουν οι τεχνικές αντικατάστασης µε
βάση το χρόνο προσπέλασης ή το χρόνο πρόσβασης, και για την τοποθέτηση
χρησιµοποιούνται οι στρατηγικές του πρώτου, του καλύτερου ή του χειρότερου
ταιριάσµατος.

Αντικατάσταση µε Βάση το Χρόνο Παραµονής First In First Out - FIFO
Αντικατάσταση µε Βάση το Χρόνο της Τελευταίας
Προσπέλασης Least Recently Used - LRU

Σελιδοποίηση µε Αίτηση Demand Paging
Σελιδοποίηση µε Πρόβλεψη Anticipatory Paging
Στρατηγική του Καλύτερου Ταιριάσµατος Best Fit
Στρατηγική του Πρώτου Ταιριάσµατος First Fit
Στρατηγική του Χειρότερου Ταιριάσµατος Worst Fit

Γλ
ω
σσ

άρ
ιο

όρ
ω
ν

Ερωτήσεις
? Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της µεταφοράς σελίδων µε

πρόβλεψη;

? Περίγραψε τη µέθοδο αντικατάστασης σελίδων µε βάση το χρόνο τελευταίας
πρόσβασης.

? Ποια νοµίζεις ότι είναι η βασική ιδέα της στρατηγικής του χειρότερου ταιριάσµατος;
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♦ Οι εικονικές διευθύνσεις βοηθούν στην παράλληλη εκτέλεση πολλών
διεργασιών χωρίς η µια να παρεµβαίνει στις θέσεις µνήµης που
χρησιµοποιεί η άλλη.

♦ Η πιο δηµοφιλής τεχνική αντιστοίχισης εικονικών διευθύνσεων σε φυσικές
είναι η σελιδοποίηση.

♦ Στην αντιστοίχιση εικονικής µε φυσική µνήµη, τρία είναι τα ζητήµατα που
πρέπει να αντιµετωπιστούν: αν η µεταφορά της µνήµης θα γίνεται µε
αίτηση ή µε πρόβλεψη, πώς θα επιλέγεται η σελίδα που θα αντικατασταθεί
και πού θα τοποθετηθεί ένα νέο τµήµα µνήµης.

� Παπακωσταντίνου Γ., Ν. Μπιλά
Συµµετρία, 1989.

� Silberschatz  A., Peterson J., G
Βιβλιογραφία – Πηγές
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λη, Π. Τσανάκα, Λειτουργικά Συστήµατα: Αρχές Λειτουργίας,

alvin P., Operating System Concepts, Addison - Wesley, 1991.
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1100
ΚΚεεφφάάλλααιιοο

∆∆ιιααχχεείίρριισσηη  ΑΑρρχχεείίωωνν  σστταα
ΛΛεειιττοουυρργγιικκάά  ΣΣυυσσττήήµµαατταα

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να περιγράψει τη διαχείριση των αρχείων από ένα Λειτουργικό
Σύστηµα, δηλαδή των δεδοµένων που κρατούνται σε κάποια µονάδα δευτερεύουσας µνήµης.

Όταν ολοκληρώσεις το κεφάλαιο αυτό, θα µπορείς:

♦ Να ορίζεις το σύστηµα αρχείων.

♦ Να αναφέρεις τις ιδιότητες των αρχείων και τις λειτουργίες που τα επηρεάζουν.

♦ Να εξηγείς τι είναι κατάλογος και διαδροµή και πώς τα χρησιµοποιούµε.

Μ
αθ
ήµ

ατ
α

1100..11  Σύστηµα Αρχείων
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ΜΜάάθθηηµµαα

1100..11 Σύστηµα Αρχείων

Σκοπός του µαθήµατος αυτού είναι να εξηγήσει τη χρησιµότητα και τη λειτουργία του
συστήµατος αρχείων.

Σκοπός του
µαθήµατος

Όταν ολοκληρώσεις το µάθηµα αυτό, θα µπορείς:
♦ Να ορίζεις το σύστηµα αρχείων
♦ Να αναφέρεις τις ιδιότητες των αρχείων και τις λειτουργίες που τα επηρεάζουν
♦ Να εξηγείς τι είναι κατάλογος και διαδροµή και πώς τα χρησιµοποιούµε

Τι θα µάθεις;

Ένα αρχείο (file) αποτελείται από ένα σύνολο δεδοµένων αποθηκευµένων στη
δευτερεύουσα µνήµη. Τα δεδοµένα αυτά µπορούν να χρησιµοποιούνται από
προγράµµατα ή να περιέχουν πληροφορίες που έχουν καταγραφεί από κάποιο
χρήστη και τον ενδιαφέρουν. Η βασική ιδιότητα των αρχείων, η οποία τα διαφοροποιεί
από τις διάφορες πληροφορίες που είναι αποθηκευµένες στην κύρια µνήµη του
υπολογιστή, είναι ότι είναι µόνιµα, δηλαδή εξακολουθούν να υπάρχουν και όταν η
διεργασία που τα δηµιούργησε έχει τερµατιστεί ή ακόµα και όταν ο υπολογιστής είναι
εκτός λειτουργίας.

Το Σύστηµα Αρχείων (file system) είναι το τµήµα εκείνο του ΛΣ που
αναλαµβάνει να οργανώσει και να διαχειριστεί τα δεδοµένα των αρχείων,
δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες:
♦ να αναφέρονται στα αρχεία µε κάποιο συµβολικό όνοµα
♦ να τα οµαδοποιούν σε µια λογική δοµή ανάλογα µε τη φύση των

δεδοµένων που περιέχουν και τη χρησιµότητά τους
♦ να εκτελούν διάφορες σύνθετες λειτουργίες σε ένα ολόκληρο αρχείο
♦ να χρησιµοποιούν τα δεδοµένα των αρχείων χωρίς να ενδιαφέρονται

πού ακριβώς βρίσκονται αυτά στη δευτερεύουσα µνήµη

Για να αναφερθεί ο χρήστης ή µια διεργασία σε ένα αρχείο και να µπορεί να
χρησιµοποιήσει τα περιεχόµενά του, δίνεται σε αυτό ένα όνοµα αρχείου (file name).
Με τη βοήθεια του ονόµατος αυτού µπορεί ο χρήστης να δώσει εντολές προς το ΛΣ
ζητώντας π.χ. την αποστολή των δεδοµένων του αρχείου στον εκτυπωτή.

Το σύστηµα αρχείων ενός υπολογιστή είναι αντίστοιχο µε τη µέθοδο που
χρησιµοποιεί ο ζαχαροπλάστης για να οργανώνει τις συνταγές του. Κάθε
συνταγή είναι ένα αρχείο, µε όνοµα τον τίτλο της συνταγής.
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Το όνοµα αρχείου αποτελείται από µια ακολουθία χαρακτήρων, η οποία ανάλογα µε
το συγκεκριµένο ΛΣ µπορεί να περιέχει γράµµατα, αριθµητικά ψηφία και ειδικά
σύµβολα όπως «_», «.», «!». Κάθε ΛΣ έχει το δικό του σύνολο κανόνων για το µέγιστο
µήκος του ονόµατος ενός αρχείου, τα ειδικά σύµβολα που επιτρέπεται ή όχι να
περιέχει, το αν τα κεφαλαία και τα πεζά γράµµατα είναι ισοδύναµα κλπ.

Συνήθως το όνοµα του αρχείου είναι µια µικρή «περιγραφή» των δεδοµένων τα οποία
περιέχει. Π.χ. το αρχείο µε όνοµα «letter» κατά πάσα πιθανότητα περιέχει το κείµενο
κάποιας επιστολής. Μια σύµβαση, που χρησιµοποιείται από αρκετά προγράµµατα και
ΛΣ έτσι ώστε να δίνει το όνοµα πιο πολλές πληροφορίες για τα περιεχόµενα του
αρχείου είναι αυτή της προέκτασης ονόµατος (file name extension). Αυτή είναι το
τελευταίο τµήµα του ονόµατος του αρχείου, που χωρίζεται από το υπόλοιπο όνοµα µε
µια τελεία. Η προέκταση µπορεί να έχει περιορισµένο µήκος ή όχι, και περιέχει ένα
συνδυασµό γραµµάτων ή µια λέξη που δηλώνει τον τύπο δεδοµένων του αρχείου.

Ένα αρχείο που έχει την προέκταση «txt», π.χ. το letter.txt κατά πάσα
πιθανότητα περιέχει το κείµενο (text) µιας επιστολής. Η προέκταση αυτή
ερµηνεύεται από το χρήστη, όµως υπάρχουν άλλες που ερµηνεύονται
από προγράµµατα ή το ίδιο το ΛΣ. Ένα αρχείο µε προέκταση «lib»
µπορεί να περιέχει κάποια βιβλιοθήκη προγραµµάτων που καλεί το ΛΣ,
και ένα άλλο µε προέκταση «c» µπορεί να αναγνωρίζεται από ένα
µεταφραστή της γλώσσας προγραµµατισµού C ως ένα πρόγραµµα
γραµµένο σε C.

Συχνά τα ΛΣ προκαθορίζουν ορισµένες προεκτάσεις αρχείων οι οποίες έχουν ειδική
σηµασία, όπως προεκτάσεις για τα προγράµµατα που µπορούν να εκτελεστούν,
δηλαδή τα εκτελέσιµα (executable) αρχεία. Επίσης καθορίζουν και διάφορους άλλους
τύπους αρχείων, οι οποίοι όµως δε δηλώνονται από το όνοµα του αρχείου. Ένας
τέτοιος τύπος αρχείου είναι ο κατάλογος ή ευρετήριο (directory). Αυτός περιέχει µια
καταγραφή των αρχείων που βρίσκονται στη συγκεκριµένη µονάδα δευτερεύουσας
µνήµης, µαζί µε διάφορες πληροφορίες για το πού µπορεί το ΛΣ να βρεί τα
περιεχόµενα του καθενός αρχείου.

Χαρακτηριστικά των αρχείων
Το σύστηµα αρχείων του ΛΣ χρειάζεται διάφορες πληροφορίες για κάθε αρχείο, οι
οποίες ονοµάζονται χαρακτηριστικά (attributes - properties). Το βασικό χαρακτηριστικό
του αρχείου είναι βέβαια το όνοµά του. Υπάρχουν όµως και άλλες απαραίτητες
πληροφορίες, µερικές από τις οποίες µπορεί να είναι:

� Το µέγεθος του αρχείου

� Ο χρήστης που δηµιούργησε το αρχείο

� Ο τύπος του αρχείου

� Ο τρέχων χρήστης-ιδιοκτήτης του

� Η ηµεροµηνία και ώρα δηµιουργίας του αρχείου

� Η ηµεροµηνία και ώρα της τελευταίας πρόσβασης στο αρχείο

� Η ηµεροµηνία και ώρα της τελευταίας τροποποίησης των περιεχοµένων του

� Μια ένδειξη αν τα δεδοµένα του αρχείου µπορούν να αλλοιωθούν ή αυτό
προορίζεται µόνο για ανάγνωση δεδοµένων (read only)

� Μια ένδειξη αν πρόκειται για αρχείο του ΛΣ
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� Οι χρήστες που δικαιούνται να το χρησιµοποιούν και µε ποιο τρόπο: να
διαβάζουν τα δεδοµένα του, να τα αλλάζουν ή να τροποποιούν κάποια
χαρακτηριστικά του

� Αν το αρχείο το χρησιµοποιούν από κοινού πολλές διεργασίες και ποιες.

Κάποιες από αυτές και άλλες πληροφορίες διατηρούνται από το ΛΣ στο Τµήµα
Ελέγχου Αρχείου, ΤΕΑ (File Control Block, FCB) το οποίο είναι µέρος του συστήµατος
αρχείων.

Ιδιαίτερα σηµαντικές πληροφορίες είναι εκείνες που αφορούν την πρόσβαση των
χρηστών στα αρχεία, γιατί επηρεάζουν την ασφάλεια των δεδοµένων του ΛΣ. Οι
πληροφορίες αυτές καθορίζουν ποιες λειτουργίες µπορούν να εκτελεστούν και από
ποιους χρήστες σε ένα αρχείο, και ονοµάζονται δικαιώµατα προσπέλασης (access
rights).

Για κάθε συνταγή του ο ζαχαροπλάστης κρατά διάφορες πληροφορίες:
την πηγή της συνταγής, πότε την κατέγραψε, το χρόνο που απατείται για
την εκτέλεσή της, το κόστος των υλικών, την ευκολία της κλπ.

Λειτουργίες που εκτελούνται στα αρχεία
Το τµήµα του ΛΣ που ασχολείται µε το σύστηµα αρχείων δίνει τη δυνατότητα στους
χρήστες να εκτελέσουν διάφορες λειτουργίες στα αρχεία µε δυο τρόπους:

1. Με κλήσεις ρουτινών συστήµατος, οι οποίες γίνονται µέσα από τα προγράµµατα
του χρήστη

2. Με εντολές του ΛΣ, οι οποίες εισάγονται απευθείας από το χρήστη προς το ΛΣ. Οι
εντολές αυτές συνήθως εκτελούν προγράµµατα που χρησιµοποιούν κλήσεις
συστήµατος.

Οι κυριότερες λειτουργίες που παρέχονται από όλα τα ΛΣ είναι:

∆ηµιουργία ενός νέου αρχείου. Αυτό αρχικά δεν περιέχει δεδοµένα, δηλαδή το µέγεθός του
είναι 0. Το νέο αρχείο, µετά τη δηµιουργία του είναι «ανοικτό» και διαθέσιµο στη διεργασία
που το δηµιούργησε για να προσθέσει δεδοµένα ξεκινώντας από την αρχή του.

∆ιαγραφή ενός αρχείου από τη δευτερεύουσα µνήµη. Ανάλογα µε το ΛΣ, τα περιεχόµενα
του αρχείου µπορεί να χάνονται αυτοµάτως ή να υπάρχει µια πιθανότητα να ανακτηθούν µε
ειδικά προγράµµατα.

Άνοιγµα ενός αρχείου από µια διεργασία, ώστε αυτή να έχει πρόσβαση στα περιεχόµενά
του. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι ανοίγµατος ενός αρχείου: για ανάγνωση µόνο, για
ανάγνωση και εγγραφή, για σειριακή ανάγνωση (δηλαδή µόνο από την αρχή προς το τέλος
µε τη σειρά). Ένα αρχείο µπορεί να ανοιχθεί ως µοιραζόµενο· στην περίπτωση αυτή πολλές
διεργασίες µπορούν να έχουν συγχρόνως το ίδιο αρχείο ανοικτό, να διαβάζουν ή να
γράφουν σε αυτό.

Η προσπέλαση των δεδοµένων του αρχείου από µια διεργασία γίνεται πάντα στο τρέχον
σηµείο του αρχείου. Όταν το αρχείο δηµιουργείται ή ανοίγει, το τρέχον σηµείο είναι η αρχή
του.

Κλείσιµο ενός αρχείου που είχε ανοιχθεί νωρίτερα από µια διεργασία. Η διεργασία δεν έχει
πλέον πρόσβαση στα περιεχόµενα του αρχείου, και όποιες αλλαγές είχαν γίνει σ’ αυτό και
δεν είχαν οριστικοποιηθεί τώρα µπορούν να αποθηκευθούν µόνιµα.
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Ανάγνωση δεδοµένων από ένα ανοικτό αρχείο. Η ανάγνωση γίνεται στο τρέχον σηµείο του
αρχείου. Κατόπιν το τρέχον σηµείο µετακινείται αυτόµατα στα αµέσως επόµενα δεδοµένα
από αυτά που διαβάστηκαν.

Εγγραφή δεδοµένων σε ένα ανοικτό αρχείο, στο τρέχον σηµείο του. Μετά από την εγγραφή
το τρέχον σηµείο προωθείται αµέσως µετά από τα δεδοµένα που γράφτηκαν· εκεί θα γίνει η
επόµενη εγγραφή.

Αν στο σηµείο όπου έγινε η εγγραφή υπήρχαν δεδοµένα, τότε αυτά χάνονται. Αν δεν
υπήρχαν δεδοµένα (π.χ. στο τέλος του αρχείου), τότε χρησιµοποιείται νέος χώρος στη
δευτερεύουσα µνήµη για να καταγραφούν οι νέες πληροφορίες.

Ανάγνωση ή αλλαγή των χαρακτηριστικών ενός αρχείου. Μια διεργασία µπορεί π.χ. να
µάθει τον ιδιοκτήτη του αρχείου, την ηµεροµηνία δηµιουργίας του κλπ. ∆εν είναι δυνατόν
όµως να αλλάξουν όλα τα χαρακτηριστικά του αρχείου, όπως το µέγεθος του αρχείου, το
οποίο καθορίζεται έµµεσα από τα δεδοµένα που περιέχει. Το κυριότερο χαρακτηριστικό ενός
αρχείου που µπορεί να αλλάξει είναι το όνοµά του.

Για να εκτελέσει µια διεργασία κάποια λειτουργία σε ένα αρχείο, πρέπει να διαθέτει τα
ανάλογα δικαιώµατα προσπέλασης σ’ αυτό. Για να ανοίξει π.χ.ένα αρχείο για εγγραφή
δεδοµένων, η διεργασία (δηλαδή ο χρήστης στον οποίο ανήκει η διεργασία) πρέπει να
έχει δικαίωµα εγγραφής στο αρχείο αυτό.

Για να εκτελέσει το ΛΣ όλες αυτές τις λειτουργίες χρησιµοποιεί δικά του αρχεία, τα
οποία φυσικά δεν είναι προσπελάσιµα από τους χρήστες.

Κατάλογοι συστήµατος αρχείων

Για να εντοπίζει εύκολα τις συνταγές του, ο ζαχαροπλάστης τις οργανώνει
στα ράφια µιας βιβλιοθήκης και σε διαφορετικούς φακέλους. Στο πρώτο
ράφι π.χ. έχει όλες τις συνταγές για κέικ, στο δεύτερο ράφι όλες τις
συνταγές για γλυκά του κουταλιού κλπ. Στο ράφι µε τα κέικ έχει ένα
φάκελο για τα κέικ µε αλεύρι, έναν για τα κέικ µε σιµιγδάλι και έναν για τα
υπόλοιπα. Τα κέικ µε αλεύρι τα έχει χωρίσει στα απλά, αυτά µε σοκολάτα,
µε ξηρούς καρπούς κλπ. Έτσι του είναι πολύ εύκολο να βρει τη συνταγή
που θέλει, αλλά και να ταξινοµήσει µια νέα συνταγή ανάλογα µε το
περιεχόµενό της.

Στο σύστηµα αρχείων ενός υπολογιστή, όπου τα αρχεία συνήθως είναι πάρα πολλά,
υπάρχει η ανάγκη για λογική οργάνωσή τους ανάλογα µε τη λειτουργικότητα και το
«θέµα» τους. Έτσι γίνεται κατανοµή των αρχείων σε διαφορετικούς καταλόγους ή
ευρετήρια (directories)· για να αναφερθεί ο χρήστης σε ένα αρχείο χρειάζεται το όνοµα
του αρχείου και τον κατάλογο όπου αυτό βρίσκεται. Οι κατάλογοι έχουν συµβολικά
ονόµατα ακριβώς όπως και τα αρχεία.

Η οργάνωση των αρχείων σε καταλόγους προσφέρει πολλά πλεονεκτήµατα:

� Το σύστηµα αρχείων δεν κρατά µια µεγάλη λίστα από όλα τα αρχεία, αλλά πολλές
µικρές. Έτσι η αναζήτηση π.χ. ενός αρχείου είναι πιο γρήγορη, αν γνωρίζουµε τον
κατάλογο στον οποίο αυτό βρίσκεται.

� Κάθε χρήστης του υπολογιστή µπορεί να κρατά τα αρχεία του σε διαφορετικό
κατάλογο, στον οποίο µόνο αυτός έχει πρόσβαση. Έτσι, διευκολύνεται το έργο του
συστήµατος αρχείων ως προς τη διαχείριση των δικαιωµάτων πρόσβασης.
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� Πολλά αρχεία µπορούν να έχουν το ίδιο όνοµα, αρκεί να βρίσκονται σε
διαφορετικό κατάλογο. Έτσι π.χ. κάθε χρήστης µπορεί να κρατά τα µηνύµατα του
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου του σε ένα αρχείο µε το όνοµα «mailbox» χωρίς να
ενδιαφέρεται αν και οι άλλοι χρήστες διαθέτουν τέτοιο αρχείο.

� Τα αρχεία του ΛΣ µπορούν να διατηρούνται χωριστά από τα αρχεία των χρηστών
και µόνο οι διαχειριστές του συστήµατος (system administrators) να έχουν
πρόσβαση σ’ αυτά.

Κατάλογοι ενός επιπέδου
Στην πιο απλή µορφή του συστήµατος αρχείων, όπου ο αριθµός των χρηστών και των
αρχείων δεν είναι µεγάλος, το σύστηµα αρχείων κρατά έναν κεντρικό πίνακα µε µια
θέση για κάθε χρήστη. Κάθε θέση στον κεντρικό πίνακα αντιστοιχεί σε έναν κατάλογο.
Όλα τα αρχεία του κάθε χρήστη βρίσκονται µέσα στον κατάλογο
που του ανήκει, χωρίς καµία περαιτέρω οργάνωση· οι
κατάλογοι δηλαδή περιέχουν µόνο αρχεία.

Σε µια αντίστοιχη οργάνωση των συνταγών,
κάθε χώρισµα στα ράφια της βιβλιοθήκης
του ζαχαροπλάστη θα περιείχε µια γενική
κατηγορία γλυκών, και σε κάθε χώρισµα
οι συνταγές θα ήταν τοποθετηµένες µε
τυχαίο τρόπο, χωρίς να έχουν χωριστεί
παραπέρα σε φακέλους.

Στην οργάνωση αυτή, όλοι οι κατάλογοι
βρίσκονται στην ίδια απόσταση από τον
κεντρικό πίνακα. Για να αναφερθεί κανείς σε ένα αρχείο χρησιµοποιεί
το όνοµα του καταλόγου στον οποίο βρίσκεται αυτό µαζί µε το όνοµά του. Εκτός
από τους καταλόγους των χρηστών µπορεί να υπάρχουν κατάλογοι για τα αρχεία
του ΛΣ.

Κατάλογοι πολλαπλών επιπέδων
Όταν το σύστηµα αρχείων οργανώνει τους καταλόγους σε πολλά επίπεδα, κάθε
κατάλογος µπορεί να περιέχει άλλους καταλόγους, αλλά και αρχεία. Όταν ο κατάλογος
Α περιέχει τον κατάλογο Β, ονοµάζουµε τον Β υποκατάλογο (subdirectory) του Α και
τον Α κατάλογο-πατέρα (parent directory) του Β. Έτσι δηµιουργείται ένα «δένδρο»
καταλόγων, όπου ο υποκατάλογος είναι «παρακλάδι» του καταλόγου που τον περιέχει
και ο κεντρικός πίνακας καταλόγων του συστήµατος αρχείων παίζει το ρόλο της ρίζας
(root directory).

Στην οργάνωση του συστήµατος αρχείων που φαίνεται στο σχήµα της
επόµενης σελίδας, ο κατάλογος-ρίζα περιέχει δυο βασικούς καταλόγους:
ένα για τα αρχεία του ΛΣ και ένα για τα αρχεία των χρηστών. Ο
κατάλογος για τα αρχεία των χρηστών περιέχει διάφορα αρχεία, και από
έναν υποκατάλογο για κάθε χρήστη. Ο Νίκος π.χ. κρατά όλα τα αρχεία
του στον κατάλογο που έχει το όνοµά του. Για τα αρχεία όµως που
περιέχουν µουσικά κοµµάτια έχει φτιάξει ένα ξεχωριστό υποκατάλογο, µε
το όνοµα «Μουσική»· το ίδιο έχει κάνει και για τα κείµενα που γράφει.

Για να προσδιορίσουµε ένα αρχείο σε ένα σύστηµα καταλόγων µε πολλά επίπεδα,
πρέπει να δώσουµε µια σειρά από ονόµατα καταλόγων, ξεκινώντας από τον
κατάλογο-ρίζα, τα οποία προσδιορίζουν τον τελικό κατάλογο όπου βρίσκεται το
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αρχείο. Αυτή η σειρά από ονόµατα καταλόγων αποκαλείται διαδροµή ή µονοπάτι
(path). Στα πιο πολλά ΛΣ µια διαδροµή δίνεται χωρίζοντας τα ονόµατα των καταλόγων
µε κάποιο ειδικό χαρακτήρα, π.χ. «/» (όπως στο Unix) ή «\» (όπως στο DOS και τα
Windows). Ο ειδικός χαρακτήρας αυτός µόνος του (ή στην αρχή µιας διαδροµής)
συµβολίζει τον κατάλογο-ρίζα.

Η Μαρία έχει µια φωτογραφία στο αρχείο µε όνοµα
«photo», µέσα στον κατάλογο µε τις εικόνες. Η
διαδροµή προς το αρχείο αυτό είναι: Κατάλογος-ρίζα
→ Χρήστες → Μαρία → Εικόνες → photo. Αν τα
ονόµατα των καταλογων χωρίζονται µε το χαρακτήρα
«\», η διαδροµή θα είναι
«\Χρήστες\Μαρία\Εικόνες\photo»1. Ο µεταγλωττιστής
της γλώσσας Pascal, που έχει το όνοµα «pascal» θα
κρατείται µε τα αρχεία του ΛΣ, στον κατάλογο των
µεταγλωττιστών. Η διαδροµή που προσδιορίζει το
µεταγλωττιστή είναι: Κατάλογος-ρίζα → ΛΣ →
Μεταγλωττιστές → pascal.

Οι διαδροµές αυτές που περιγράψαµε ορίζονται πάντα ως προς τον κατάλογο-ρίζα,
είναι λοιπόν απόλυτες διαδροµές (absolute paths). Μπορεί όµως να θέλουµε να
ορίσουµε µια διαδροµή ως προς έναν άλλο κατάλογο, να ορίσουµε δηλαδή µια σχετική
διαδροµή (relative path).

Ο Νίκος θέλει να ορίσει τον κατάλογο που κρατά τα κείµενά του ως προς
τον κατάλογο των χρηστών. Για το σκοπό αυτό θα ακολουθήσει το
µονοπάτι του δένδρου από τον κατάλογο «Χρήστες» έως τον κατάλογο
«Κείµενα», το οποίο είναι: Χρήστες → Νίκος → Κείµενα. Αν τα ονόµατα
των καταλόγων χωρίζονται µε τον ειδικό χαρακτήρα «/», το σχετικό
µονοπάτι θα είναι «Νίκος/Κείµενα». Αυτό προκύπτει εύκολα αν
αφαιρέσουµε από την απόλυτη διαδροµή «/Χρήστες/Νίκος/Κείµενα» την
απόλυτη διαδροµή /Χρήστες».

Είναι λοιπόν απλό να ορίσουµε µια σχετική διαδροµή που διασχίζει το δένδρο των
καταλόγων από τη ρίζα προς τα «φύλλα». Τι κάνουµε όµως αν θέλουµε να
διασχίσουµε το δένδρο από τα «φύλλα» προς τη ρίζα; Για το σκοπό αυτό, κάθε
κατάλογος έχει ένα υποθετικό υποκατάλογο, µε όνοµα π.χ. «..», που παριστάνει τον
κατάλογο-πατέρα του. Όταν σε µια σχετική διαδροµή εµφανίζεται αυτός ο
υποκατάλογος, τότε η διαδροµή διασχίζει το δένδρο προς τη ρίζα. Αυτή η µέθοδος
χρησιµοποιείται τόσο στα ΛΣ DOS/Windows όσο και στο Unix.

Ο κατάλογος µουσικής του Νίκου σε σχέση µε τον κατάλογό του των
κειµένων (Κείµενα → Νίκος → Μουσική) περιγράφεται από τη σχετική
διαδροµή «..\Μουσική», ενώ η απόλυτη διαδροµή για αυτόν είναι η
«\Χρήστες\Νίκος\Μουσική».

Αν θέλουµε να ορίσουµε το µεταγλωττιστή της Pascal ως προς τον
κατάλογο της Μαρίας που περιέχει τα προγράµµατά της, πρέπει να
διατρέξουµε το δένδρο ως εξής: Προγράµµατα → Μαρία → Χρήστες →
Κατάλογος-ρίζα → ΛΣ → Μεταγλωττιστές. Κάθε µετάβαση προς τη ρίζα
στη διαδροµή αυτή παριστάνεται µε τον κατάλογο «..». Αν λοιπόν οι

                                                     
1 Τα ονόµατα αρχείων και καταλόγων µε ελληνικούς χαρακτήρες δεν επιτρέπονται σε όλα τα ΛΣ.

Κατάλογος-ρίζα

Χρήστες

ΛΣ

Μαρία Νίκος

Βιβλιοθή-
κες ΛΣ

Μεταγλωτ-
τιστέςΟδηγοί

συσκευών

Προγράµµατα

Εικόνες

Κείµενα

Μουσική
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κατάλογοι χωρίζονται µε το σύµβολο «\», η σχετική διαδροµή αυτή είναι
«..\..\..\ΛΣ\Μεταγλωττιστές», και είναι ισοδύναµη µε την απόλυτη
διαδροµή «\ ΛΣ\Μεταγλωττιστές».

Λειτουργίες των καταλόγων
Οι κατάλογοι µπορούν να υλοποιηθούν σαν αρχεία ειδικού τύπου (π.χ. µε ένα
χαρακτηριστικό που προσδιορίζει ότι είναι κατάλογοι), τα οποία επεξεργάζεται το
σύστηµα αρχείων και περιέχουν πληροφορίες για τα αρχεία και τους άλλους
καταλόγους που περιέχουν.

Οι βασικές λειτουργίες που µπορεί να εκτελέσει κανείς σε ένα κατάλογο είναι:

∆ηµιουργία ενός νέου καταλόγου, ο οποίος περιέχεται σε ένα άλλο κατάλογο. Κατά τη
δηµιουργία του συστήµατος αρχείων, ο κατάλογος-ρίζα προϋπάρχει, οπότε αρχίζουν και
δηµιουργούνται κατάλογοι µέσα σε αυτόν. Αρχικά ο νέος κατάλογος είναι κενός, δηλαδή
δεν περιέχει αρχεία ή άλλους καταλόγους.

∆ιαγραφή ενός καταλόγου· για να µπορεί να διαγραφεί ένας κατάλογος πρέπει να είναι
κενός, να µην περιέχει δηλαδή αρχεία ή άλλους καταλόγους. Ο κατάλογος-ρίζα δεν µπορεί
να διαγραφεί.

Ανάγνωση των περιεχοµένων ενός καταλόγου, δηλαδή απαρίθµηση των αρχείων και των
υποκαταλόγων που αυτός περιέχει. Η ανάγνωση γίνεται συνήθως από ειδικά
προγράµµατα που εµφανίζουν στο χρήστη τα περιεχόµενα του καταλόγου.

Εγγραφή σε ένα κατάλογο· η λειτουργία αυτή γίνεται µόνο έµµεσα, όταν δηµιουργείται ένα
νέο αρχείο ή υποκατάλογος µέσα στον κατάλογο, όταν διαγράφεται ένα αρχείο ή
υποκατάλογος ή όταν µετονοµάζεται κάποιο από τα περιεχόµενα του καταλόγου.

Μετονοµασία του καταλόγου· το νέο όνοµα δεν πρέπει να υπάρχει ήδη στον κατάλογο-
πατέρα. Φυσικά, το όνοµα του καταλόγου-ρίζα δεν µπορεί να αλλάξει.



Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα

250

Α
να

κε
φα

λα
ίω
ση

Το Σύστηµα Αρχείων είναι ένα πολύ σηµαντικό τµήµα ενός ΛΣ που έχει ως σκοπό
να οργανώσει τα δεδοµένα που αποθηκεύονται στη δευτερεύουσα µνήµη. Τα
δεδοµένα είναι µοιρασµένα σε αρχεία, κάθε ένα από τα οποία έχει ένα όνοµα. Οι
διεργασίες αναφέρονται στο αρχείο µε το όνοµά του, και µπορούν να εκτελέσουν σε
αυτό διάφορες λειτουργίες. Οι πιο σηµαντικές είναι η ανάγνωση και η εγγραφή
δεδοµένων, τα οποία είναι µόνιµα, δηλαδή δε χάνονται όταν ο υπολογιστής
σταµατήσει να λειτουργεί. Η οργάνωση των αρχείων γίνεται καλύτερα µε το
µοίρασµά τους σε καταλόγους οι οποίοι περιέχουν οµοειδή αρχεία. Οι κατάλογοι
µπορούν να είναι οργανωµένοι σε ένα ή σε πολλά επίπεδα· στη δεύτερη περίπτωση
οι κατάλογοι δηµιουργούν µια δοµή δένδρου. Οι αναφορές στα αρχεία γίνονται
µέσω διαδροµών, ακολουθιών δηλαδή από καταλόγους.

Απόλυτη ∆ιαδροµή Absolute Path
Αρχείο File
Αρχείο Μόνο για Ανάγνωση Read Only File
∆ιαδροµή ή Μονοπάτι Path
∆ιαχειριστής Συστήµατος System Administrator
∆ικαιώµατα Προσπέλασης Access Rights
Κατάλογος ή Ευρετήριο Directory
Κατάλογος-Πατέρας Parent Directory
Κατάλογος-Ρίζα Root Directory

Γλ
ω
σσ

άρ
ιο

όρ
ω
ν

Όνοµα Αρχείου File Name
Προέκταση Ονόµατος File Name Extension
Σύστηµα Αρχείων File System
Σχετική ∆ιαδροµή Relative Path
Τµήµα Ελέγχου Αρχείου - ΤΕΑ File Control Block - FCB
Υποκατάλογος Subdirectory
Χαρακτηριστικό Attribute - Property

Ερωτήσεις
? Σε τι χρησιµεύουν τα ονόµατα των αρχείων;

? Ποιες λειτουργίες µπορούµε να εκτελέσουµε σε ένα αρχείο;

? Σε τι διαφέρει µία απόλυτη από µία σχετική διαδροµή;

? Ποιες λειτουργίες µπορούµε να εκτελέσουµε σε έναν κατάλογο; Είναι οι ίδιες µε
αυτές των αρχείων και γιατί;
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♦ Το Σύστηµα Αρχείων είναι ένα πολύ σηµαντικό τµήµα ενός ΛΣ που έχει ως
σκοπό να οργανώσει τα δεδοµένα που αποθηκεύονται στη δευτερεύουσα
µνήµη.

♦ Τα δεδοµένα είναι µοιρασµένα σε αρχεία, κάθε ένα από τα οποία έχει ένα
όνοµα.

♦ Οι διεργασίες αναφέρονται στο αρχείο µε το όνοµά του, και µπορούν να
εκτελέσουν σε αυτό διάφορες λειτουργίες.

♦ Η οργάνωση των αρχείων γίνεται καλύτερα µε το µοίρασµά τους σε
καταλόγους οι οποίοι περιέχουν οµοειδή αρχεία.

♦ Οι αναφορές στα αρχεία γίνονται µέσω διαδροµών, ακολουθιών δηλαδή
από καταλόγους.

� Παπακωσταντίνου Γ., Ν. Μπιλά
Συµµετρία, 1989.

� Silberschatz  A., Peterson J., G
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Γλωσσάρι

ΓΓλλωωσσσσάάρριι
ΑΓΓΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ADA
Είναι µία από τις πλέον σύγχρονες και ισχυρές γλώσσες
προγραµµατισµού υψηλού επιπέδου. Η ανάπτυξή της
χρηµατοδοτήθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας των
ΗΠΑ, µε κύριο στόχο την υποστήριξη εφαρµογών
πραγµατικού χρόνου (δηλ. προγραµµάτων ταχύτατης
απόκρισης), στρατιωτικών εφαρµογών, καθώς και
προγραµµατισµού συστηµάτων. Βλέπε και:
Προγραµµατισµός, Γλώσσα υψηλού επιπέδου, Γλώσσα
προγραµµατισµού.

ASCII
Κώδικας παράστασης πληροφοριών που χρησιµοποιεί 7
δυαδικά ψηφία για την κωδικοποίηση 128 αλφαβητικών και
αριθµητικών χαρακτήρων, ειδικών συµβόλων και
χαρακτήρων ελέγχου. Με τη χρησιµοποίηση ενός όγδοου
δυαδικού ψηφίου, µπορούµε να κωδικοποιήσουµε 128
επιπλέον χαρακτήρες ή σύµβολα, όπως π.χ. στον κώδικα
ΕΛΟΤ 928. Βλέπε και: Πίνακας χαρακτήρων, ΕΛΟΤ 928.

BASIC
∆ηµοφιλής γλώσσα προγραµµατισµού υψηλού επιπέδου.
Αρχικά σχεδιάστηκε για χρήση σε διαλογικά συστήµατα,
κυρίως για την επεξεργασία αριθµητικών δεδοµένων, αλλά
στη συνέχεια χρησιµοποιήθηκε ευρέως και στα
συστήµατα µικροϋπολογιστών. Τα τελευταία χρόνια έχουν
αναπτυχθεί νεότερες εκδόσεις που περιλαµβάνουν
ισχυρότερα χαρακτηριστικά, όπως επεξεργασία
συµβολοσειρών, η υποστήριξη δοµηµένου
προγραµµατισµού κλπ. Βλέπε και: Προγραµµατισµός,
Γλώσσα υψηλού επιπέδου, Γλώσσα προγραµµατισµού.

C
Γλώσσα προγραµµατισµού υψηλού επιπέδου, που
σχεδιάστηκε για την ανάπτυξη µεγαλεπήβολών έργων,
όπως η δηµιουργία του λειτουργικού συστήµατος UNIX.
Είναι εξαιρετικά δηµοφιλής, επειδή συνδυάζει την ευκολία
των γλωσσών υψηλού επιπέδου µε την ευελιξία και την
ταχύτητα των συµβολικών γλωσσών. Βλέπε και:
Προγραµµατισµός, Γλώσσα υψηλού επιπέδου, Γλώσσα
προγραµµατισµού, Συµβολική γλώσσα.

C++
Γλώσσα προγραµµατισµού υψηλού επιπέδου, που
βασίστηκε στη δηµοφιλή γλώσσα C. Ανήκει, ωστόσο, στις
αντικειµενοστρεφείς (object-oriented) γλώσσες, στις οποίες
ο προγραµµατιστής βασίζεται σε αντικείµενα. Με τον
τρόπο αυτό ο προγραµµατιστής µπορεί να ελέγχει
καλύτερα το υπό ανάπτυξη πρόγραµµα, ιδίως όταν αυτό
έχει εξαιρετικά µεγάλες διαστάσεις. Βλέπε και:
Προγραµµατισµός, Γλώσσα υψηλού επιπέδου, Γλώσσα
προγραµµατισµού.

DOS
Λειτουργικό σύστηµα, που επιτρέπει την  διαχείριση των
αρχείων ενός υπολογιστή. Χρησιµοποιείται κυρίως για
προσωπικούς υπολογιστές της IBM (ή συµβατούς), και

επιτρέπει την εκτέλεση ενός µόνο προγράµµατος κάθε
φορά, από ένα µόνο χρήστη (single-user operating
system). Βλέπε και: Λειτουργικό σύστηµα, Προσωπικός
υπολογιστής.

FORTRAN
Είναι η παλαιότερη γλώσσα προγραµµατισµού υψηλού
επιπέδου. Σχεδιάστηκε κυρίως για την επίλυση
µαθηµατικών προβληµάτων. Στις σύγχρονες εκδόσεις της
υποστηρίζει µαθηµατικές πράξεις µεγάλης ακρίβειας,
πολύπλοκες µαθηµατικές συναρτήσεις, λειτουργίες
µιγαδικών αριθµών, καθώς και επεξεργασία
πολυδιάστατων πινάκων. Εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα
δηµοφιλής, ειδικά για επιστηµονικές εφαρµογές. Βλέπε και:
Προγραµµατισµός, Γλώσσα υψηλού επιπέδου, Γλώσσα
προγραµµατισµού.

LISP
Γλώσσα προγραµµατισµού υψηλού επιπέδου,
σχεδιασµένη για την επεξεργασία µη αριθµητικών
δεδοµένων. Τόσο τα προγράµµατα όσο και τα δεδοµένα
εισόδου/εξόδου είναι λίστες. Ανήκει στην κατηγορία των
συναρτησιακών γλωσσών προγραµµατισµού, µε κύριο
πεδίο εφαρµογών την τεχνητή νοηµοσύνη. Βλέπε και:
Προγραµµατισµός, Γλώσσα υψηλού επιπέδου, Γλώσσα
προγραµµατισµού.

LOGO
Γλώσσα προγραµµατισµού υψηλού επιπέδου. Είναι
εξαιρετικά απλή και χρησιµοποιείται σήµερα αρκετά συχνά
για τη διδασκαλία του προγραµµατισµού. Κύριο
χαρακτηριστικό της είναι τα γραφικά χελώνας, δηλαδή η
σχεδίαση σχηµάτων που βασίζεται στην κίνηση µιας
χελώνας πάνω στην οθόνη. Βλέπε και: Προγραµµατισµός,
Γλώσσα υψηλού επιπέδου, Γλώσσα προγραµµατισµού.

NOVELL
Λειτουργικό σύστηµα για τοπικά δίκτυα υπολογιστών.
Εγκαθίσταται σε όλους τους υπολογιστές του δικτύου και
επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των
χρηστών, καθώς και την ασφαλή προσπέλαση σε κοινές
συσκευές και αρχεία. Ένας από τους υπολογιστής του
δικτύου εκτελεί χρέη διαχειριστή (server) και ελέγχει την
όλη λειτουργία του συστήµατος. Βλέπε και: Λειτουργικό
σύστηµα, Ηλεκτρονικός υπολογιστής.

PASCAL
Γλώσσα προγραµµατισµού υψηλού επιπέδου. Θεωρείται
τυπικός αντιπρόσωπος των δοµηµένων γλωσσών, τα
προγράµµατα των οποίων αποτελούνται από σαφώς
διαχωρισµένες δοµικές µονάδες που συνεργάζονται
µεταξύ τους. Η γλώσσα Pascal είναι ιδιαίτερα δηµοφιλής
σήµερα, χάρη στους πολλούς και αποδοτικούς
µεταφραστές που κυκλοφορούν, σχεδόν για κάθε τύπο
υπολογιστικού συστήµατος. Βλέπε και: Προγραµµατισµός,
Γλώσσα υψηλού επιπέδου, Γλώσσα προγραµµατισµού.
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PROLOG
Γλώσσα προγραµµατισµού υψηλού επιπέδου, που
διαµορφώθηκε για την υποστήριξη εφαρµογών τεχνητής
νοηµοσύνης. Ανήκει στις γλώσσες λογικού
προγραµµατισµού και χρησιµοποιείται ευρύτατα για την
ανάπτυξη έµπειρων συστηµάτων. Βλέπε και:
Προγραµµατισµός, Γλώσσα υψηλού επιπέδου, Γλώσσα
προγραµµατισµού.

UNIX
Λειτουργικό σύστηµα που αναπτύχθηκε στα εργαστήρια
Bell στις ΗΠΑ στην αρχή της δεκαετίας του ‘70. Σκοπός
του ήταν η δηµιουργία ενός οµογενούς περιβάλλοντος που
θα υποστηρίζει περιορισµένο αριθµό χρηστών. Η
απλότητα και η τυποποίησή του συνέβαλαν στην ευρύτατη
εξάπλωσή του, ώστε σήµερα να θεωρείται ως το de-facto
πρότυπο για λειτουργικά συστήµατα υπολογιστών µεσαίας
κλίµακας (workstations). Βλέπε και: Λειτουργικό σύστηµα,
Ηλεκτρονικός υπολογιστής.   

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Αλγόριθµος (Algorithm)
Κάθε προδιαγεγραµµένη διαδικασία που µπορεί να
ακολουθηθεί για την επίλυση ενός προβλήµατος σε
πεπερασµένο χρόνο. Ο αλγόριθµος πρέπει να αποτελείται
από πεπερασµένο αριθµό βηµάτων, κάθε ένα από τα
οποία να προσδιορίζει µία σαφή λειτουργία. Βλέπε και:
Πρόγραµµα.

Ανάπτυξη προγραµµάτων (Software development)
Το σύνολο των φάσεων που πρέπει να ακολουθηθούν,
προκειµένου να δηµιουργηθεί ένα αξιόπιστο και
αξιοποιήσιµο πρόγραµµα Η/Υ. Συνήθως αποτελείται από
τις φάσεις Ανάλυσης, Σχεδίασης, Κωδικοποίησης και
Ελέγχου. Βλέπε και: Φάση ανάλυσης, Φάση σχεδίασης,
Φάση κωδικοποίησης, Φάση ελέγχου.

Αντικείµενο (Object)
Είναι µία ενότητα που περιλαµβάνει ένα σύνολο
πληροφοριών, µαζί µε την περιγραφή τού τρόπου µε τον
οποίο αυτές µπορεί να επεξεργάζονται. Η επεξεργασία
των πληροφοριών προσδιορίζεται µόνο µέσω
«µηνυµάτων», τα οποία περιλαµβάνουν την απαιτούµενη
ενέργεια που πρέπει να επιτελέσει το αντικείµενο-
παραλήπτης πάνω στις πληροφορίες που αυτός
περικλείει. Η προσέγγιση αυτή χρησιµοποιείται στις
αντικειµενοστρεφείς γλώσσες προγραµµατισµού, όπως η
Smalltalk και η C++. Βλέπε και: C++, Αντικειµενοστρεφής
γλώσσα.

Αντικειµενοστρεφής γλώσσα (Object oriented
language)
Κάθε γλώσσα προγραµµατισµού, κατά την οποία οι
έννοιες της υπορουτίνας ή διαδικασίας (procedure) και των
δεδοµένων αντικαθίστανται µε τις έννοιες των αντικειµένων
(objects) και των µηνυµάτων (messages). Τυπικές
αντικειµενοστρεφείς γλώσσες είναι η Smalltalk και η C++.
Βλέπε και: Αντικείµενο, C++.

Αποτελέσµατα εξόδου (Output data)
Τα αποτελέσµατα που παράγονται από έναν υπολογιστή,
ως συνέπεια της εκτέλεσης ενός ή πολλαπλών
προγραµµάτων. Βλέπε και: Πρόγραµµα.

Αποτίµηση (Evaluation)
Η διαδικασία κατά την οποία υπολογίζεται η τιµή µιας
µεταβλητής ή µιας εκφράσεως. Το αποτέλεσµα µπορεί να
χρησιµοποιηθεί είτε για τον προσδιορισµό της νέας τιµής
µιας µεταβλητής, είτε για τον υπολογισµό µιας συνθήκης
(π.χ. για την εκτέλεση µιας εντολής διακλάδωσης υπό
συνθήκη). Βλέπε και: Εντολή.

Αριθµητική παράσταση (Numerical expression)
Οποιαδήποτε ακολουθία αριθµητικών πράξεων, κατά την
οποία συνδέονται αριθµοί, µεταβλητές και σταθερές, µε
αριθµητικούς τελεστές, για την παραγωγή (υπολογισµό)
ενός αποτελέσµατος. Βλέπε και: Αριθµητική πράξη,
Αριθµητικός τελεστής.

Αριθµητική πράξη (Numerical operation)
Οποιαδήποτε διαδικασία εκτέλεσης κάποιας από τις
τέσσερις αριθµητικές πράξεις. Βλέπε και: Πράξη.

Αριθµητική σταθερά (Numerical constant)
Αριθµητική τιµή που παραµένει σταθερή κατά τη διάρκεια
της εκτέλεσης ενός προγράµµατος. Οποιαδήποτε
απόπειρα τροποποίησης της τιµής µιας αριθµητικής
σταθεράς οδηγεί σε προγραµµατιστικό σφάλµα.

Αριθµητικός τελεστής (Numerical operator)
Κάθε σύµβολο που χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό
µιας αριθµητικής πράξης. Βλέπε και: Αριθµητική πράξη.

Αρχείο (File)
Ένα σύνολο δεδοµένων οποιουδήποτε τύπου, που
φυλάσσονται στο ίδιο µέσο αποθήκευσης και αναφέρονται
µε ένα όνοµα. Κάθε αρχείο µπορεί να περιλαµβάνει είτε
εκτελέσιµες εντολές του Η/Υ είτε άλλα δεδοµένα (όπως
π.χ. κείµενα, µισθοδοτικές καταστάσεις, σχέδια,
ψηφιοποιηµένες εικόνες, κ.α.). Η δηµιουργία και διαγραφή
των αρχείων, καθώς και η προσπέλαση σε αυτά
(ανάγνωση, προσθήκη, τροποποίηση κλπ.) γίνεται
συνήθως µέσω του λειτουργικού συστήµατος.

Βρόχος (Loop)
Ακολουθία από εντολές που εκτελούνται επαναληπτικά
είτε για έναν προκαθορισµένο αριθµό φορών, είτε µέχρι να
ικανοποιηθεί µια ορισµένη συνθήκη. Βλέπε και: Εντολή.

Γεννήτορας προγραµµάτων (Program generator)
Προγραµµατιστικό εργαλείο, µε τη βοήθεια του οποίου
κατασκευάζονται προγράµµατα, σύµφωνα µε τις
προδιαγραφές που δίνει ο χρήστης. Με τους γεννήτορες
προγραµµάτων επιδιώκεται η µείωση του κόστους
ανάπτυξης, καθώς και η µείωση του χρόνου που
απαιτείται για τη δηµιουργία µιας εφαρµογής. Μέχρι
στιγµής δεν έχουν παρουσιαστεί αξιόλογοι γεννήτορες
προγραµµάτων γενικής χρήσης. Βλέπε και: Ανάπτυξη
προγραµµάτων, Προγραµµατισµός.

Γλώσσα γενικού σκοπού (General purpose language)
Οποιαδήποτε γλώσσα προγραµµατισµού υψηλού
επιπέδου µπορεί να χρησιµοποιηθεί αποτελεσµατικά για
την επίλυση υπολογιστικών προβληµάτων από
διαφορετικούς τοµείς εφαρµογών. Βλέπε και: Γλώσσα
προγραµµατισµού, Γλώσσα υψηλού επιπέδου.
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Γλώσσα µηχανής (Machine language)
Γλώσσα που περιλαµβάνει εντολές γραµµένες σε µορφή
άµεσα κατανοητή από τον επεξεργαστή που τις εκτελεί
(εντολές µηχανής). Ο προγραµµατισµός σε αυτήν τη
γλώσσα είναι πολύ επίπονος, αλλά συνήθως εξασφαλίζει
µεγάλη ταχύτητα εκτέλεσης των προγραµµάτων. Κάθε
γλώσσα µηχανής ανήκει στην κατηγορία των γλωσσών
προγραµµατισµού χαµηλού επιπέδου. Βλέπε και: Γλώσσα
χαµηλού επιπέδου, Επεξεργαστής.

Γλώσσα προγραµµατισµού (Programming language)
Κάθε τεχνητή γλώσσα που επιτρέπει στον άνθρωπο να
επικοινωνεί µε τον υπολογιστή και να τον καθοδηγεί στην
εκτέλεση των επιθυµητών εργασιών. Βλέπε και:
Προγραµµατισµός.

Γλώσσα χαµηλού επιπέδου (Low level language)
Γλώσσα προγραµµατισµού σχεδιασµένη έτσι, ώστε να
εκµεταλλεύεται, στο µέγιστο δυνατό βαθµό, τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής ενός συγκεκριµένου
υπολογιστή ή οικογένειας υπολογιστών. Βλέπε και:
Επεξεργαστής, Γλώσσα µηχανής.

Γλώσσα υψηλού επιπέδου (High level language)
Κάθε γλώσσα προγραµµατισµού που δεν απαιτεί τη
γνώση, από την πλευρά του προγραµµατιστή, της
εσωτερικής οργάνωσης και αρχιτεκτονικής του
υπολογιστή. Για την εκτέλεση αυτών των προγραµµάτων,
ωστόσο, απαιτείται η χρήση άλλων ειδικών
προγραµµάτων (µεταφραστές ή διερµηνείς) που
µετατρέπουν κάθε πρόγραµµα σε εντολές γλώσσας
µηχανής για τον αντίστοιχο υπολογιστή. Βλέπε και:
Γλώσσα προγραµµατισµού.

Γραµµή προγράµµατος (Program line)
Κάθε εντολή οποιασδήποτε γλώσσας προγραµµατισµού,
όπως αυτή εµφανίζεται µέσα σε ένα πρόγραµµα. Βλέπε
και: Εντολή.

∆εδοµένα εισόδου (Input data)
∆εδοµένα που εισάγονται για επεξεργασία στον
υπολογιστή κατά την εκτέλεση ενός προγράµµατος. Βλέπε
και: Πρόγραµµα.

∆ιερµηνέας (Interpreter)
Ειδικό προγραµµατιστικό εργαλείο που επιτρέπει την
εκτέλεση ενός προγράµµατος γλώσσας υψηλού επιπέδου,
µε την ξεχωριστή µετάφραση και εκτέλεση των εντολών
του µία-προς-µία. Είναι συνήθως εύκολος στην κατασκευή,
αλλά οι χρόνοι εκτέλεσης των προγραµµάτων είναι
εξαιρετικά µεγάλοι (σε σύγκριση µε τους µεταφραστές).
Βλέπε και: Προγραµµατιστικό εργαλείο, Μεταγλωττιστικό
πρόγραµµα.

∆ίκτυο υπολογιστών (Computer network)
Σύνολο από γειτονικούς ή γεωγραφικά διασπαρµένους
υπολογιστές, οι οποίοι συνδέονται µεταξύ τους και έχουν
τη δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών και
εκµετάλλευσης κοινών συσκευών ή λογισµικού. Βλέπε και:
Ηλεκτρονικός υπολογιστής, NOVELL.

∆ισκέτα (Diskette)
Είναι από τα πλέον διαδεδοµένα και φθηνά µέσα που
επιτρέπουν την αποθήκευση και µεταφορά πληροφοριών
σε µορφή αρχείων. Αποτελείται από έναν εύκαµπτο
πλαστικό δίσκο επιχρισµένο µε µαγνητικό υλικό και
τοποθετηµένο µόνιµα µέσα σε ένα προστατευτικό
κάλυµµα. Οι πιο συνηθισµένοι τύποι δισκετών έχουν
διάµετρο 3,5 ή 5,25 ίντσες, ενώ η χωρητικότητά τους

κυµαίνεται µεταξύ 360 Kbytes και 1,4 Mbytes. Βλέπε και:
Μονάδα δισκέτας.

∆ροµέας (Cursor)
Ένα ειδικό σύµβολο που µετακινείται πάνω στην οθόνη,
δείχνοντας κάθε φορά τη θέση στην οποία θα γραφεί ο
επόµενος χαρακτήρας ή τη θέση στην οποία µπορεί να
γίνει κάποια αλλαγή. Βλέπε και: Οθόνη.

∆υαδικό ψηφίο (Bit)
Τα σύµβολα (0 ή 1) του δυαδικού αριθµητικού
συστήµατος. Χρησιµοποιούνται για την παράσταση των
πληροφοριών και των εντολών στο εσωτερικό ενός
υπολογιστή. Βλέπε και: Ψηφιολέξη.

Εκκαθαριστής λαθών (Debugger)
Ειδικό προγραµµατιστικό εργαλείο, που σχεδιάζεται για
την υποβοήθηση του προγραµµατιστή στην ανίχνευση, τον
εντοπισµό και τη διόρθωση των πιθανών λαθών ενός
προγράµµατος. Βλέπε και: Προγραµµατιστικό εργαλείο,
Σφάλµα.

ΕΛΟΤ 928 (ELOT 928)
Τυποποιηµένος πίνακας χαρακτήρων για την
κωδικοποίηση 256 χαρακτήρων και συµβόλων, που
καλύπτει και το ελληνικό αλφάβητο. Είναι επέκταση του
καθιερωµένου διεθνούς κώδικα ASCII. Βλέπε και: Πίνακας
χαρακτήρων, ASCII.

Εµπορική εφαρµογή (Commercial application)
Οποιαδήποτε υπολογιστική εφαρµογή περιλαµβάνει την
επεξεργασία δεδοµένων που σχετίζονται µε εµπορικές ή
επιχειρηµατικές δραστηριότητες (π.χ. διαχείριση
αποθήκης, παρακολούθηση παραγγελιών, µισθοδοσία,
κ.α.). Βλέπε και: COBOL.

Εντολή (Statement)
Η συµβολική περιγραφή µιας ή περισσότερων προς
εκτέλεση λειτουργιών σε µία γλώσσα προγραµµατισµού ή
σε ένα λειτουργικό σύστηµα. Βλέπε και: Πρόγραµµα.

Εντολή εκχώρησης (Assignment statement)
Εντολή κατά την οποία αποδίδεται µια νέα τιµή σε µία
µεταβλητή. Συνήθως η νέα τιµή είναι το αποτέλεσµα του
υπολογισµού µιας αριθµητικής παράτασης.

Εντολή COBOL, COBOL
Γλώσσα προγραµµατισµού υψηλού επιπέδου, που
προορίζεται κυρίως σε επιχειρηµατικές εφαρµογές, µε
εξαιρετικές δυνατότητες επεξεργασίας αρχείων. Παρά τον
έντονο ανταγωνισµό από πιο σύγχρονες γλώσσες
προγραµµατισµού, η COBOL εξακολουθεί να
χρησιµοποιείται ευρύτατα σε εµπορικές εφαρµογές. Βλέπε
και: Προγραµµατισµός, Γλώσσα υψηλού επιπέδου,
Γλώσσα προγραµµατισµού.

Επεξεργασία αρχείων (File processing)
Το σύνολο των λειτουργιών, µε τις οποίες τα δεδοµένα
αποθηκεύονται και ανακτώνται από τα αρχεία ενός
συστήµατος. Οι λειτουργίες αυτές οργανώνονται έτσι ώστε
να διευκολύνεται η ταχεία προσπέλαση στα δεδοµένα και
να προστατεύεται η ακεραιότητα (ασφάλεια) των αρχείων.

Επεξεργασία κειµένου (Text processing)
Η διαδικασία της εισαγωγής, επιµέλειας, µορφοποίησης
και εκτύπωσης κειµένων, µε τη βοήθεια ειδικού
προγράµµατος (επεξεργαστής κειµένου). Πολλοί
σύγχρονοι επεξεργαστές κειµένου προσφέρουν και άλλες
προηγµένες υπηρεσίες, όπως π.χ. διόρθωση
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ορθογραφικών σφαλµάτων, έλεγχος συντακτικής
ορθότητας κ.α.

Επεξεργαστής (Processor)
Το υλικό τµήµα του υπολογιστή, το οποίο αποκωδικοποιεί
και εκτελεί τις εντολές της γλώσσας µηχανής. Στον
επεξεργαστή υπάρχουν όλα τα απαραίτητα ηλεκτρονικά
κυκλώµατα για την εκτέλεση των εντολών, καθώς και για
το γενικό έλεγχο των υπόλοιπων µονάδων του
υπολογιστή. Βλέπε και: Ηλεκτρονικός υπολογιστής,
Γλώσσα µηχανής.

Ετικέτα (Label)
Κάθε ένδειξη που µπορεί να τεθεί στην αρχή µιας εντολής
και να χρησιµοποιηθεί από άλλες εντολές ή προγράµµατα
για την αναφορά τους στη συγκεκριµένη εντολή. Βλέπε και:
Εντολή.

Ηλεκτρονικός υπολογιστής (Computer)
Κάθε συσκευή ή σύστηµα που έχει τη δυνατότητα να
εκτελεί αυτοµάτως µία ακολουθία σαφώς
προδιαγεγραµµένων λειτουργιών (εντολών). Οι λειτουργίες
περιλαµβάνουν υπολογισµούς, ελέγχους στοιχείων, καθώς
και είσοδο δεδοµένων. Ένας υπολογιστής συνήθως
αποτελείται από τον επεξεργαστή, τη µονάδα κύριας
µνήµης, καθώς και ορισµένες συσκευές για τη µόνιµη
αποθήκευση δεδοµένων και για είσοδο/έξοδο δεδοµένων.
Βλέπε και: Επεξεργαστής, Μνήµη.

Ιεραρχία καταλόγων (Directory hierarchy)
Τρόπος οργάνωσης των αρχείων ενός υπολογιστή, κατά
τον οποίο τα αρχεία οργανώνονται σε οµάδες, και κάθε
οµάδα αρχείων τοποθετείται σε έναν «κατάλογο». Ένας
κατάλογος, όµως, µπορεί να περιέχει (εκτός από αρχεία)
και άλλους καταλόγους, επιτρέποντας έτσι τη δηµιουργία
µιας ιεραρχίας αρχείων. Η οργάνωση αυτή είναι πολύ
βολική, και χρησιµοποιείται στα περισσότερα σύγχρονα
λειτουργικά συστήµατα. Βλέπε και: Αρχείο, Κατάλογος.

Κατάλογος (Directory)
Είναι ένα ειδικό αρχείο, το οποίο µπορεί µόνο να
«περιλαµβάνει» άλλα αρχεία. Περιέχει τις πληροφορίες
που είναι απαραίτητες για τον εντοπισµό αυτών των
αρχείων. Χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία ιεραρχίας
καταλόγων (αρχείων). Βλέπε και: Ιεραρχία καταλόγων.

Κατάλογος ρίζας (Root directory)
Είναι ένας ειδικός κατάλογος για κάθε µονάδα σκληρού
δίσκου ή δισκέτας. Περιλαµβάνει τα αρχεία και τους
καταλόγους που πρωτοδηµιουργούνται στην αντίστοιχη
µονάδα και δεν ανήκουν σε κανέναν άλλο κατάλογο.
Βλέπε και: Κατάλογος, Ιεραρχία καταλόγων.

Κύρια µνήµη (Main memory)
Εκείνο το µέρος της µνήµης, το οποίο παρέχει τη
δυνατότητα άµεσης προσπέλασης στα αποθηκευµένα
δεδοµένα (λέξεις). ∆ιακρίνουµε τις µνήµες µόνο-
ανάγνωσης (ROM), για τη µόνιµη αποθήκευση
πληροφοριών, καθώς και τις µνήµες ανάγνωσης/εγγραφής
(RAM), για την προσωρινή αποθήκευση δεδοµένων ή
προγραµµάτων. Βλέπε και: Μνήµη.

Λειτουργικό σύστηµα (Operating system)
Το σύνολο των προγραµµάτων ενός υπολογιστή που
ελέγχουν τη χρήση και λειτουργία των µονάδων του
συστήµατος (επεξεργαστής, µνήµη, συσκευές κ.α.), καθώς
και των προγραµµάτων που εκτελούνται στο σύστηµα
(διεργασίες). Επί πλέον, το λειτουργικό σύστηµα φροντίζει
για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας του χρήστη µε τη

µηχανή. Βλέπε και: Ηλεκτρονικός υπολογιστής,
Πρόγραµµα, UNIX, DOS.

Λογικά δεδοµένα (Logical data)
Οποιαδήποτε δεδοµένα µπορούν να λάβουν µία από δύο
τιµές (π.χ. Αληθής-Ψευδής ή 1 - 0)

Λογική πράξη (Logical operation)
Οποιαδήποτε πράξη εφαρµόζεται πάνω σε λογικά
δεδοµένα και δηµιουργεί ένα λογικό αποτέλεσµα. Οι πλέον
συνήθεις λογικές πράξεις είναι οι: Η (OR), ΚΑΙ (AND), ΟΧΙ
(NOT). Βλέπε και: Λογικά δεδοµένα, Λογικός τελεστής.

Λογικός τελεστής (Logical operator)
Κάθε σύµβολο ή λέξη που προσδιορίζει την εκτέλεση µιας
λογικής πράξης (π.χ. ΚΑΙ, Η, ΟΧΙ). Βλέπε και: Λογικά
δεδοµένα, Λογική πράξη.

Λογική παράσταση (Logical expression)
Οποιαδήποτε έκφραση, η αποτίµηση της οποίας δίδει ως
αποτέλεσµα µία λογική τιµή («Αληθής» - «Ψευδής»).
Συνήθως περιλαµβάνει λογικά/αριθµητικά δεδοµένα και
λογικούς τελεστές. Βλέπε και: Λογικά δεδοµένα, Λογικός
τελεστής, Λογική πράξη.

Μαθηµατική συνάρτηση (Mathematical function)
Έτοιµα προγράµµατα που χρησιµοποιούνται για την
υλοποίηση τυπικών µαθηµατικών πράξεων (όπως π.χ.
συνηµίτονο, τετραγωνική ρίζα, φυσικός λογάριθµος κ.α.).
Καλούνται (και εκτελούνται) απλώς δίδοντας το όνοµά
τους και την παράµετρο (όρισµα). Επιστρέφουν το
αποτέλεσµα (τιµή) της συνάρτησης για το εκάστοτε
όρισµα. Βλέπε και: Συνάρτηση, Παράµετρος.

Μεταβλητή (Variable)
Κάθε χαρακτήρας ή ακολουθία χαρακτήρων που
αναφέρεται σε κάποια τιµή που είναι αποθηκευµένη στον
υπολογιστή. Μία µεταβλητή σε ένα πρόγραµµα δεσµεύει
µία ή περισσότερες θέσεις µνήµης και µπορεί να αλλάζει
τιµή κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής του. Βλέπε και:
Πρόγραµµα, Όνοµα µεταβλητής, Περιεχόµενο µεταβλητής.

Μεταγλωττιστικό πρόγραµµα (Translating program)
Οποιοδήποτε προγραµµατιστικό εργαλείο µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση ενός προγράµµατος που
είναι γραµµένο σε γλώσσα υψηλού επιπέδου. Οι δύο
βασικές κατηγορίες µεταγλωττιστικών προγραµµάτων είναι
οι µεταφραστές και οι διερµηνείς. Βλέπε και: Μεταφραστής,
∆ιερµηνέας.

Μεταφραστής (Compiler)
Προγραµµατιστικό εργαλείο που χρησιµοποιείται για τη
µετάφραση ενός προγράµµατος από µία γλώσσα υψηλού
επιπέδου σε (εκτελέσιµες) εντολές γλώσσας µηχανής.
Βλέπε και: Προγραµµατιστικό εργαλείο, Μεταγλωττιστικό
πρόγραµµα, Γλώσσα υψηλού επιπέδου, Γλώσσα µηχανής.

Μήκος συµβολοσειράς (String length)
Είναι το πλήθος των χαρακτήρων (ακέραιος αριθµός), από
τους οποίους αποτελείται µία συµβολοσειρά. Βλέπε και:
Συµβολοσειρά.

Μικροϋπολογιστής (Microcomputer)
Οποιοσδήποτε ηλεκτρονικός υπολογιστής χρησιµοποιεί
ως επεξεργαστή ένα µικροεπεξεργαστή. Ο
µικροεπεξεργαστής έχει το χαρακτηριστικό ότι αποτελεί
έναν πλήρη επεξεργαστή και υλοποιείται σε ένα µόνο
ολοκληρωµένο κύκλωµα. Βλέπε και: Ηλεκτρονικός
υπολογιστής.
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Μνήµη (Memory)
Οποιαδήποτε συσκευή έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει
δυαδικές πληροφορίες και να επιτρέπει την ασφαλή
ανάκτησή τους. Συνήθως διακρίνουµε την κύρια µνήµη
(που ορισµένες φορές αναφέρεται και ως «µνήµη»),
καθώς και την περιφερειακή µνήµη. Βλέπε και: Κύρια
µνήµη, Περιφερειακή µνήµη.

Μονάδα (Drive)
Οποιαδήποτε (πραγµατική ή εικονική) συσκευή
περιφερειακής µνήµης. Κάθε µονάδα έχει ένα όνοµα, µε το
οποίο µπορεί να προσπελασθεί από τους χρήστες και τα
προγράµµατα. Οι κυριότερες µονάδες των προσωπικών
υπολογιστών είναι οι µονάδες δισκέτας και οι µονάδες
σκληρού δίσκου. Βλέπε και: Μονάδα δισκέτας, Μονάδα
σκληρού δίσκου.

Μονάδα δισκέτας (Disk drive)
Η συσκευή που εξυπηρετεί εύκαµπτους µαγνητικούς
δίσκους (δισκέτες). Επιτρέπει τη δηµιουργία, ανάγνωση,
τροποποίηση και διαγραφή αρχείων σε κάθε δισκέτα.
Βλέπε και: Μονάδα, ∆ισκέτα, Μορφοποίηση.

Μονάδα σκληρού δίσκου (Hard disk drive)
Κάθε συσκευή περιφερειακής µνήµης που περιλαµβάνει
µαγνητικά µέσα για τη µόνιµη αποθήκευση πληροφοριών,
καθώς και κατάλληλα ηλεκτροµηχανικά µέρη που
επιτρέπουν την ταχεία προσπέλαση στα αποθηκευµένα
δεδοµένα. Ορισµένες φορές είναι δυνατή η λογική διαίρεση
ενός σκληρού δίσκου, έτσι ώστε το λειτουργικό σύστηµα
να τον «βλέπει» σαν περισσότερες µονάδες σκληρού
δίσκου, αν και η φυσική µονάδα είναι µία. Βλέπε και:
Μονάδα, Σκληρός δίσκος, Μορφοποίηση.

Μήνυµα σφάλµατος (Error message)
Μήνυµα που παράγεται από ένα µεταφραστή, διερµηνέα ή
λειτουργικό σύστηµα, όταν αναγνωρίζεται κάποιο σφάλµα
στο πρόγραµµα. Βλέπε και: Σφάλµα.

Μορφοποίηση (Format)
Η διαδικασία κατά την οποία µετασχηµατίζεται το
µαγνητικό υλικό µιας µονάδας, έτσι ώστε αυτό να µπορεί
να καταγράψει δεδοµένα, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές
του υπολογιστή και του λειτουργικού συστήµατος. Μετά τη
µορφοποίηση ενός δίσκου διαµορφώνονται τα ίχνη (και οι
τοµείς των ιχνών), κατά µήκος των οποίων µπορούν να
αποθηκευθούν δεδοµένα. Βλέπε και: Μονάδα δισκέτας,
Μονάδα σκληρού δίσκου.

Οθόνη (Screen)
Μονάδα απεικόνισης, στην οποία µπορεί ο υπολογιστής
να εµφανίσει κείµενα, γραφικά κ.α.

Ολοκληρωµένο περιβάλλον (Integrated environment)
Ένα πλήρες σύνολο προγραµµατιστικών εργαλείων, µε τη
βοήθεια των οποίων µπορεί κανείς να αντιµετωπίσει όλες
τις φάσεις ανάπτυξης µιας υπολογιστικής εφαρµογής.
Συνήθως περιλαµβάνει: συντάκτη κειµένου,
µεταγλωττιστικό πρόγραµµα, συνδέτη και εκκαθαριστή
λαθών. Βλέπε και: Συντάκτης κειµένου, Μεταγλωττιστικό
πρόγραµµα, Συνδέτης, Εκκαθαριστής λαθών,
Προγραµµατιστικό εργαλείο.

Όνοµα µεταβλητής (Variable name)
Ένας ή περισσότεροι χαρακτήρες, που χρησιµοποιούνται
για να προσδιορίζουν µία τιµή που είναι αποθηκευµένη
στον υπολογιστή. Η εκάστοτε τιµή της µεταβλητής είναι το
περιεχόµενό της, που µπορεί να µεταβάλλεται κατά την
εκτέλεση του προγράµµατος, ενώ το όνοµα της

µεταβλητής παραµένει αναλλοίωτο. Βλέπε και: Μεταβλητή,
Περιεχόµενο µεταβλητής.

Παράµετρος (Parameter)
Η τιµή που χρησιµοποιείται από µία µαθηµατική
συνάρτηση (όπως π.χ. το Χ στη συνάρτηση ΣΥΝ(Χ)),
προκειµένου να γίνει ο υπολογισµός της τιµής της
συνάρτησης. Η παράµετρος µπορεί να είναι οποιαδήποτε
αριθµητική παράσταση (σταθερά ή µεταβλητή). Βλέπε και:
Αριθµητική παράσταση, Μεταβλητή, Σταθερά.

Περιεχόµενο µεταβλητής (Variable content)
Κάθε χώρος στον οποίο µπορεί να κρατηθεί µία τιµή
λέγεται µεταβλητή. Η εκάστοτε τιµή της µεταβλητής λέγεται
περιεχόµενο µεταβλητής. Βλέπε και: Μεταβλητή, Όνοµα
µεταβλητής.

Περίπτωση ελέγχου (Test case)
Κατά τη φάση ελέγχου ενός προγράµµατος καταρτίζονται
ορισµένες αντιπροσωπευτικές «περιπτώσεις ελέγχου»
που περιλαµβάνουν ζεύγη (δεδοµένα εισόδου -
αναµενόµενα αποτελέσµατα). Εάν τα πραγµατικά
αποτελέσµατα διαφέρουν από τα αναµενόµενα
αποτελέσµατα, τότε γίνεται έλεγχος για τον εντοπισµό και
την απαλοιφή των προγραµµατιστικών σφαλµάτων. Βλέπε
και: Φάση ελέγχου, Σφάλµα.

Περιφερειακή µνήµη (Secondary memory)
Εκείνο το µέρος της µνήµης που υλοποιείται από
συσκευές που δεν επιτρέπουν άµεση προσπέλαση στα
αποθηκευµένα δεδοµένα κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης
ενός προγράµµατος (όπως συµβαίνει στην κύρια µνήµη).
Στην περίπτωση της περιφερειακής µνήµης, η
προσπέλαση στα δεδοµένα (για ανάγνωση ή εγγραφή)
γίνεται µόνο κατά ενότητες (του 1 Κbyte ή παραπάνω) και
µόνο µέσω του λειτουργικού συστήµατος. Βλέπε και:
Κύρια µνήµη, Μνήµη.

Πίνακας χαρακτήρων (Character set)
Ο πίνακας που περιέχει την αντιστοίχηση όλων των
συµβόλων που αποδέχεται ένας υπολογιστής, σε
κατάλληλους συνδυασµούς δυαδικών ψηφίων. Οι
τυποποιηµένοι πίνακες χαρακτήρων είναι απολύτως
απαραίτητοι, διότι εξασφαλίζουν τη µεταφερσιµότητα των
δεδοµένων από υπολογιστή σε υπολογιστή. Ο ASCII είναι
ο πλέον διαδεδοµένος πίνακας χαρακτήρων (7 bits, για
128 σύµβολα). Επέκταση του ASCII για το ελληνικό
αλφάβητο είναι ο ΕΛΟΤ 928 (8 bits, για 256 σύµβολα).
Βλέπε και: ASCII, ΕΛΟΤ 928.

Πράξη (Operation)
Οποιαδήποτε λειτουργία εµπεριέχει την επεξεργασία
αριθµητικών ή λογικών δεδοµένων ή συµβολοσειρών.
Βλέπε και: Αριθµητική πράξη, Λογική πράξη,
Συµβολοσειρά.

Πρόγραµµα (Program)
Ακολουθία από εντολές που κατευθύνουν τον υπολογιστή
στην εκτέλεση των επιθυµητών εργασιών. Γράφεται σε µία
γλώσσα προγραµµατισµού, που διέπεται από
συγκεκριµένους συντακτικούς και σηµασιολογικούς
κανόνες. Βλέπε και: Γλώσσα προγραµµατισµού,
Προγραµµατισµός.

Προγραµµατισµός (Programming)
Η διαδικασία της σχεδίασης, κωδικοποίησης, δοκιµασίας
και διόρθωσης των προγραµµάτων που απαιτούνται για
την επίλυση υπολογιστικών προβληµάτων. Βλέπε και:
Πρόγραµµα, Ανάπτυξη προγραµµάτων.
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Προγραµµατιστικό εργαλείο (Programming tool)
Οποιαδήποτε έτοιµα προγράµµατα διατίθενται και
χρησιµοποιούνται για να υποβοηθήσουν το έργο της
ανάπτυξης νέων προγραµµάτων για την επίλυση
υπολογιστικών προβληµάτων. Περιλαµβάνουν τους
µεταφραστές, διερµηνείς, συντάκτες κειµένου, συνδέτες και
εκκαθαριστές λαθών. Βλέπε και: Μεταγλωττιστικό
πρόγραµµα, Συντάκτης κειµένου, Εκκαθαριστής λαθών,
Ολοκληρωµένο περιβάλλον.

Προσοµοίωση (Simulation)
Η αναπαράσταση των χαρακτηριστικών και της
συµπεριφοράς ενός συστήµατος µε τη βοήθεια ενός άλλου
συστήµατος, όπως π.χ. η αναπαράσταση µιας πτήσης
στην οθόνη ενός υπολογιστή. Οι υπολογιστές προσφέρουν
ένα ιδανικό µέσο για την ταχεία και οικονοµική
προσοµοίωση πολλών πραγµατικών συστηµάτων, όπως
π.χ. βιοµηχανικές διαδικασίες, βιολογικές λειτουργίες,
εκπαίδευση οδηγών κ.α.

Προσωπικός υπολογιστής (Personal Computer)
Κατηγορία συστηµάτων µικροϋπολογιστών χαµηλού
κόστους µε δυνατότητα εξυπηρέτησης ενός µόνο χρήστη.
Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται διάφοροι τύποι
υπολογιστών, από τους απλούς οικιακούς µέχρι και
εκείνους που καλύπτουν τις ανάγκες µιας µικρής
επιχείρησης. Βλέπε και: Μικροϋπολογιστής.

Προτροπή (Prompt)
Το σύµβολο που εµφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή
από το λειτουργικό σύστηµα ή από κάποιο άλλο
πρόγραµµα (π.χ. επεξεργαστή κειµένου) και δηλώνει στο
χρήστη ότι ο υπολογιστής είναι έτοιµος να δεχτεί εντολές ή
δεδοµένα. Βλέπε και: Οθόνη.

Ροή εκτέλεσης (Execution flow)
Η σειρά µε την οποία εκτελούνται οι εντολές ενός
προγράµµατος. Βλέπε και: Πρόγραµµα, Εντολή.

Ρουτίνα (Routine)
Πρόγραµµα ή τµήµα προγράµµατος που επιτελεί µία
τυποποιηµένη και συχνά χρησιµοποιούµενη εργασία.
Βλέπε και: Πρόγραµµα.

Σκληρός δίσκος (Hard disk)
Τύπος συσκευής περιφερειακής µνήµης, όπου οι
πληροφορίες καταγράφονται στην επιφάνεια άκαµπτων
δίσκων που είναι επιχρισµένοι µε µαγνητικό υλικό. Η
ανάγνωση και εγγραφή των δεδοµένων γίνεται µέσω
ειδικών κεφαλών που µετακινούνται έτσι ώστε να µπορούν
να «σαρώσουν» οποιοδήποτε τµήµα (ίχνος) της
επιφάνειας των δίσκων. Βλέπε και: Περιφερειακή µνήµη,
Μονάδα σκληρού δίσκου.

Σταθερά (Constant)
Στοιχείο δεδοµένων µε σταθερή τιµή, που παραµένει
αµετάβλητη κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης ενός
προγράµµατος.

Σταθερή συµβολοσειρά (String constant)
Στοιχείο δεδοµένων που περιέχει ως τιµή µία
συµβολοσειρά και παραµένει αµετάβλητη κατά τη διάρκεια
της εκτέλεσης ενός προγράµµατος. Βλέπε και: Σταθερά

Συµβολοσειρά (String)
Τύπος σταθεράς ή µεταβλητής, που έχει ως περιεχόµενο
ένα σύνολο χαρακτήρες ή σύµβολα που είναι διατεταγµένα
µε συγκεκριµένο τρόπο και αναφέρονται µε ένα όνοµα. Το
µήκος µιας συµβολοσειράς µπορεί να είναι

µεταβαλλόµενο. Βλέπε και: Σταθερή συµβολοσειρά, Μήκος
συµβολοσειράς.

Συµβολοµεταφραστής (Assembler)
Προγραµµατιστικό εργαλείο που χρησιµοποιείται για τη
µετάφραση προγραµµάτων συµβολικής γλώσσας σε
προγράµµατα γλώσσας µηχανής. Βλέπε και: Συµβολική
γλώσσα, Γλώσσα µηχανής.

Συναρτησιακός προγραµµατισµός (Functional
programming)
Η διαδικασία του προγραµµατισµού µε τη χρήση γλωσσών
υψηλού επιπέδου που έχουν ως βασικά δοµικά στοιχεία
τις µαθηµατικές συναρτήσεις, αντί των συµβατικών
εντολών εκχώρησης τιµών σε µεταβλητές. Ένα
συναρτησιακό πρόγραµµα είναι ουσιαστικά µία
συνάρτηση, τα ορίσµατα της οποίας είναι τα δεδοµένα
εισόδου, ενώ η τιµή της συνάρτησης αντιπροσωπεύει τα
δεδοµένα εξόδου. Η πιο διαδεδοµένη γλώσσα
συναρτησιακού προγραµµατισµού είναι η LISP. Βλέπε και:
Μαθηµατική συνάρτηση, LISP.

Σύγκριση (Comparison)
Λειτουργία κατά την οποία συγκρίνονται δύο τιµές ή
παραστάσεις. Το αποτέλεσµα της σύγκρισης (που µπορεί
να είναι είτε «Αληθές» είτε «Ψευδές») καθοδηγεί την
εκτέλεση κάποιων άλλων πράξεων ή εντολών. Βλέπε και:
Αριθµητική παράσταση, Λογική παράσταση, Εντολή,
Πράξη.

Συµβολική γλώσσα (Assembly language)
Γλώσσα προγραµµατισµού χαµηλού επιπέδου,
αποτελούµενη από ένα σύνολο µνηµονικών που
αντιστοιχούν, ένα-προς-ένα, στις εντολές της γλώσσας
µηχανής. Κάθε συµβολική γλώσσα ανήκει αποκλειστικά σε
ένα συγκεκριµένο επεξεργαστή ή σε µια οικογένεια
επεξεργαστών. Βλέπε και: Γλώσσα χαµηλού επιπέδου,
Γλώσσα µηχανής, Συµβολοµεταφραστής.

Συνάρτηση (Function)
Ρουτίνα που δέχεται παραµέτρους εισόδου και υπολογίζει
την τιµή της αντίστοιχης συνάρτησης (π.χ. ηµίτονο,
τετραγωνική ρίζα κ.α.). Μία συνάρτηση µπορεί να
χρησιµοποιηθεί χωρίς να είναι απαραιτήτως γνωστός ο
ακριβής τρόπος της εσωτερικής λειτουργίας της. Βλέπε
και: Ρουτίνα, Μαθηµατική συνάρτηση.

Συνένωση (Concatenation)
Η πράξη κατά την οποία δύο συµβολοσειρές ενώνονται και
σχηµατίζουν µία νέα, η οποία περιλαµβάνει τα
περιεχόµενα των δύο πρώτων, το ένα µετά το άλλο. Βλέπε
και: Συµβολοσειρά.

Συνθήκη (Condition)
Λογική παράσταση η οποία αποτιµάται στο πλαίσιο µιας
εντολής, προκειµένου να αποφασιστεί εάν θα εκτελεστεί
κάποια πράξη ή εντολή. Βλέπε και: Λογική παράσταση.

Συνδέτης (Linker)
Ειδικό προγραµµατιστικό εργαλείο που συνδυάζει ρουτίνες
που έχουν µεταφρασθεί ανεξάρτητα, σε ένα νέο
πρόγραµµα γλώσσας µηχανής. Βλέπε και:
Προγραµµατιστικό εργαλείο, Ολοκληρωµένο περιβάλλον.

Συντάκτης κειµένου (Text editor)
Ειδικό πρόγραµµα λεκτικής επεξεργασίας που
χρησιµοποιείται κυρίως για την προετοιµασία και
διόρθωση κειµένων προγραµµάτων. Συνήθως αποτελεί
τµήµα ενός ολοκληρωµένου περιβάλλοντος. Βλέπε και:
Προγραµµατιστικό εργαλείο, Ολοκληρωµένο περιβάλλον.



Γλωσσάρι

Σφάλµα (Error)
Η απόκλιση του αποτελέσµατος ενός υπολογισµού ή ενός
προγράµµατος από την αναµενόµενη (σωστή) τιµή. Όταν
το σφάλµα εντοπίζεται από τον υπολογιστή, τότε
παράγεται ένα σχετικό µήνυµα σφάλµατος και διακόπτεται
η εκτέλεση του προγράµµατος. Βλέπε και: Μήνυµα
σφάλµατος.

Σχόλιο (Comment)
Κάθε σηµείωση που συµπεριλαµβάνεται στο κείµενο ενός
προγράµµατος, µε σκοπό τη διευκόλυνση της κατανόησης
του τρόπου λειτουργίας του. Οι πληροφορίες αυτές
αγνοούνται από τα µεταγλωττιστικά προγράµµατα και δεν
επηρεάζουν τον τελικό κώδικα της γλώσσας µηχανής.
Βλέπε και: Πρόγραµµα.

Τύπος δεδοµένων (Data type)
Σύνολο δεδοµένων που χαρακτηρίζεται και
διαφοροποιείται από άλλα σύνολα δεδοµένων) µε βάση
τον τρόπο παράστασής τους και τις πράξεις που µπορούν
να εκτελεστούν µε αυτά. Κοινοί τύποι δεδοµένων είναι οι
ακέραιοι αριθµοί, οι χαρακτήρες κλπ. Βλέπε και: Τύπος
µεταβλητής, Τύπος σταθεράς.

Τύπος µεταβλητής (Variable type)
Ο τύπος δεδοµένων στον οποίο ανήκει µία µεταβλητή.
Βλέπε και: Τύπος δεδοµένων.

Τύπος σταθεράς (Constant type)
Ο τύπος δεδοµένων στον οποίο ανήκει µία σταθερά.
Βλέπε και: Τύπος δεδοµένων.

Υλικό (Hardware)
Ο φυσικός εξοπλισµός ενός υπολογιστή (δηλ. τα µηχανικά,
ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά του µέρη). Βλέπε και:
Ηλεκτρονικός υπολογιστής.

Υποκατάλογος (Sub-directory)
Ένας κατάλογος που περιέχεται σε κάποιον άλλο
κατάλογο, στην περίπτωση της ιεραρχίας καταλόγων.
Βλέπε και: Κατάλογος, Ιεραρχία καταλόγων.

Υπορουτίνα (Subroutine)
Σύνολο εντολών που επιτελούν µία συγκεκριµένη εργασία.
Μπορεί να κληθεί µε το όνοµά της από οποιοδήποτε
σηµείο του προγράµµατος. Βλέπε και: Ρουτίνα,
Πρόγραµµα.

Φάση ανάλυσης (Phase of analysis)
Είναι η πρώτη φάση της διαδικασίας ανάπτυξης ενός
προγράµµατος, όπου διατυπώνεται µε αυστηρό και σαφή
τρόπο το πρόβληµα και προσδιορίζεται τι ακριβώς πρέπει
να κάνει το πρόγραµµα. Βλέπε και: Φάση σχεδίασης,
Φάση κωδικοποίησης, Φάση ελέγχου.

Φάση ελέγχου (Phase of testing)
Είναι η τελευταία φάση της διαδικασίας ανάπτυξης ενός
προγράµµατος, όπου διαπιστώνεται εάν το πρόγραµµα
κάνει σωστά το έργο για το οποίο έχει προετοιµαστεί. Εάν
παρατηρηθούν αποκλίσεις, τότε εκτελούνται οι
απαραίτητες διορθώσεις και επαναλαµβάνεται η φάση
ελέγχου. Βλέπε και: Σφάλµα, Φάση ανάλυσης, Φάση
σχεδίασης, Φάση κωδικοποίησης.

Φάση κωδικοποίησης (Phase of coding)
Είναι η τρίτη φάση στη διαδικασία ανάπτυξης ενός
προγράµµατος, κατά την οποία γράφεται ο κώδικας του
προγράµµατος σε κάποια γλώσσα υψηλού επιπέδου.
Βλέπε και: Πρόγραµµα, Φάση ανάλυσης, Φάση
σχεδίασης, Φάση ελέγχου.

Φάση σχεδίασης (Phase of design)
Είναι η δεύτερη φάση στη διαδικασία ανάπτυξης ενός
προγράµµατος, όπου προσδιορίζεται ο αλγόριθµος που
θα ακολουθηθεί για την επίλυση του προβλήµατος. Βλέπε
και: Αλγόριθµος, Φάση ανάλυσης, Φάση κωδικοποίησης,
Φάση ελέγχου.

Χαρακτήρας (Character)
Τύπος δεδοµένων που περιλαµβάνει κάθε στοιχείο του
πίνακα χαρακτήρων. Ορισµένες φορές αναφέρεται και ως
ψηφιολέξη (byte). Βλέπε και: Πίνακας χαρακτήρων,
Ψηφιολέξη, Τύπος δεδοµένων.

Ψηφίδα (Pixel)
Η ελάχιστη ορθογώνια επιφάνεια στην οποία αναλύεται µία
ψηφιοποιηµένη εικόνα.

Ψηφιολέξη (Byte)
Μονάδα παράστασης πληροφοριών, που αποτελείται από
8 δυαδικά ψηφία (bits). Βλέπε και: ∆υαδικό ψηφίο.
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