
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Περιεχόμενο:  Δομή υπολογιστή‐Συστήματα αρίθμησης 
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∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ 
 

Ένας υπολογιστής αποτελείται από την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας 
(ΚΜΕ), τη µνήµη, τις µονάδες εισόδου/εξόδου και το σύστηµα διασύνδεσης των 
µονάδων. Στο σχήµα δίνεται η δοµή ενός τυπικού προσωπικού υπολογιστή. 

Η ΚΜΕ είναι η πλέον πολύπλοκη µονάδα του υπολογιστή και έχει την όλη 
υπευθυνότητα για την εκτέλεση των προγραµµάτων. Αποτελείται από τη Μονάδα 
Επεξεργασίας .εδοµένων (Data Path) και τη Μονάδα ελέγχου (Control Unit). Η 
Μονάδα Επεξεργασίας .εδοµένων µε τη σειρά της αποτελείται από κυκλώµατα για 
την εκτέλεση αριθµητικών και λογικών πράξεων και ένα σύνολο καταχωρητών, 
που ο αριθµός τους ποικίλλει από υπολογιστή σε υπολογιστή. 
 

 Στη µνήµη ενός υπολογιστή αποθηκεύονται τα δεδοµένα, που θα 
επεξεργαστεί ο υπολογιστής, και τα προγράµµατα, που καθορίζουν την 
επεξεργασία που θα γίνει. Είναι γενικά επιθυµητό η µνήµη να είναι πολύ µεγάλης 
χωρητικότητας και τόσο γρήγορη όσο και η ΚΜΕ, ώστε η ΚΜΕ να µην καθυστερεί 
κατά την επικοινωνία της µε τη µνήµη. .υστυχώς, αφενός οι πολύ γρήγορες 
µνήµες είναι πολύ ακριβές αφετέρου, για κατασκευαστικούς λόγους, µνήµες 
µεγάλης χωρητικότητας είναι πιο αργές από µνήµες µικρότερης χωρητικότητας της 
ίδιας τεχνολογίας. .εν είναι, λοιπόν, δυνατό (εκτός 

από πολύ µικρά συστήµατα ειδικού σκοπού) να χρησιµοποιούµε µία µόνο 
µνήµη υψηλής ταχύτητας. Γι’ αυτό, λοιπόν, το λόγο τα προς επεξεργασία 
δεδοµένα και τα προγράµµατα αποθηκεύονται σε µία ποικιλία από διαφορετικές 
µονάδες µνήµης µε πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά. Αυτές οι µονάδες µαζί µε 
τους αλγόριθµους που χρειάζονται για τον έλεγχο και τη διαχείριση της µνήµης 
αποτελούν το σύστηµα µνήµης του υπολογιστή. 

Μεταξύ των µονάδων µνήµης διακρίνουµε τους καταχωρητές, την κύρια 
µνήµη και τη βοηθητική ή δευτερεύουσα µνήµη. Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι, 
αν και η φυσική θέση των καταχωρητών είναι στην ΚΜΕ, οι καταχωρητές ανήκουν 
στο σύστηµα της µνήµης. Στον υπολογιστή του σχήµατος το σύστηµα µνήµης 
αποτελείται από τους καταχωρητές, που δεν φαίνονται στο σχήµα διότι περιέχονται 
στην ΚΜΕ, την Μ.Μ, την κρυφή µνήµη, την κύρια µνήµη και τη µνήµη µαγνητικού 
δίσκου συµπεριλαµβανοµένου του ελεγκτή της. 

Η χωρητικότητα κάθε καταχωρητή µετριέται µε το πλήθος των δυαδικών 
ψηφίων (bits) ή ψηφιολέξεων (bytes), που µπορούν να αποθηκευτούν σ’ αυτόν. 
Το δυαδικό ψηφίο παίρνει την τιµή 0 ή 1 και µία ψηφιολέξη αποτελείται από οκτώ 
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δυαδικά ψηφία. Η χωρητικότητα της κύριας µνήµης, όπως και της κρυφής και της 
βοηθητικής µνήµης ενός υπολογιστή, µετριέται σε: 

• Kbytes ή KB, 1 KB = 210 bytes =1024 bytes 
• Mbytes ή MB, 1 MB = 220 bytes =1024 Kbytes 
• Gbytes ή GB, 1 GB = 230 bytes =1024 Mbytes 
Συνήθως, λόγω του µεγέθους της, η χωρητικότητα της κρυφής µνήµης 

µετράται σε ΚΒ, της κύριας σε ΜΒ και της βοηθητικής σε GΒ. 
Οι µονάδες εισόδου/εξόδου χρησιµοποιούνται για την επικοινωνία του 

υπολογιστή µε τον εξωτερικό κόσµο. Η κύρια λειτουργία των µονάδων 
εισόδου/εξόδου είναι να µετατρέπουν την πληροφορία από µία φυσική 
αναπαράσταση σε κάποια άλλη. Οι µονάδες εισόδου µετατρέπουν την πληροφορία 
από µια από τις µορφές που χρησιµοποιούνται στην κοινωνία µας, σε µια από τις 
µορφές που χρησιµοποιεί ο υπολογιστής για την εσωτερική αναπαράσταση της 
πληροφορίας. Οι µονάδες εξόδου κάνουν το αντίστροφο. Στον υπολογιστή του 
σχήµατος µονάδες εισόδου/εξόδου είναι η οθόνη και το πληκτρολόγιο 
συµπεριλαµβανοµένων των ελεγκτών τους. Το σύστηµα διασύνδεσης αποτελείται 
από τις αρτηρίες διασύνδεσης των διαφόρων µονάδων του συστήµατος. Ο 
ελεγκτής δικτύου µπορεί να θεωρηθεί και σαν µονάδα εισόδου/εξόδου. 
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 
 

Το δυαδικό σύστηµα είναι αυτό που υλοποιείται άµεσα στον υπολογιστή. 
Επειδή στην καθηµερινή ζωή χρησιµοποιούµε δεκαδικούς αριθµούς, οι αριθµοί που 
εισέρχονται στον υπολογιστή θα πρέπει κατ’ αρχήν να µετατραπούν από το 
δεκαδικό στο δυαδικό σύστηµα αρίθµησης. Οµοίως η µετατροπή από το δυαδικό 
στο δεκαδικό σύστηµα είναι µέρος της διαδικασίας εξόδου του υπολογιστή. Η 
διαδικασία µετα τροπής ενός δεκαδικού αριθµού σε δυαδικό είναι χρονοβόρα. Σε 
αρκετές όµως  περιπτώσεις απαιτείται η διαδικασία µετατροπής από το ένα 
σύστηµα αρίθµησης στο άλλο να γίνεται πολύ γρήγορα. Η µετατροπή γίνεται 
εύκολα κωδικοποιώντας κάθε δεκαδικό ψηφίο ξεχωριστά µε µία ακολουθία 
δυαδικών ψηφίων. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να γίνει η αντιστοίχηση ενός 
δεκαδικού ψηφίου σε µία ακολουθία δυαδικών ψηφίων και αντίστροφα. Ο πλέον 
ευρέως χρησιµοποιούµενος είναι κάθε δεκαδικό ψηφίο να παριστάνεται µε τη 
δυαδική του αναπαράσταση χρησιµοποιώντας τέσσερα δυαδικά ψηφία. Τότε λέµε 
ότι χρησιµοποιούµε δυαδικά κωδικοποιηµένους δεκαδικούς αριθµούς (Binary 
Coded Decimal, BCD, numbers). 
 

 Για την αναπαράσταση των αριθµών στον υπολογιστή χρησιµοποιούµε την 
παράσταση σταθερής υποδιαστολής (fixed point representation) και την 
παράσταση κινητής υποδιαστολής (floating point representation). 
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