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ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΤΡΕΙΣ (3) 
 

ΘΕΜΑ 1ο 

α. Να εκτελέσετε τις παρακάτω πράξεις στο δεκαεξαδικό 
σύστηµα αρίθµησης . 

 α1. 1ABC + AFB3 

 Μονάδες 6 

 α2. FDAE - AB14 

Μονάδες 7 

 

β. Να εκτελέσετε τις παρακάτω µετατροπές :  

β1. Ο αριθµός του δεκαεξαδικού συστήµατος αρίθµησης 
(CAF0)16 να µετατραπεί στο δυαδικό σύστηµα 
αρίθµησης . 

       Μονάδες 6 

 

β2. Ο αριθµός του δεκαεξαδικού συστήµατος αρίθµησης 
(2Α5)16, να µετατραπεί στο δεκαδικό σύστηµα 
αρίθµησης . 

Μονάδες 6 
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ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

ΘΕΜΑ 2ο 
Σε κάθε µία από τις παρακάτω περιπτώσεις, να αναφέρετε 
τις τιµές των σηµάτων RD/WR΄ (Read/Write),  ΙΟ/Μ΄ 
(InputOutput/Memory) και τον λόγο για τον οποίο αυτές 
εµφανίζονται, όταν σε ένα υπολογιστικό σύστηµα 
συµβαίνουν τα εξής : 
 
α. Εισάγονται δεδοµένα από το πληκτρολόγιο . 

Μονάδες 7 
 
β. Εκτυπώνονται δεδοµένα στον εκτυπωτή . 

Μονάδες 6 
 

γ. Ο µικροεπεξεργαστής πραγµατοποιεί ανάγνωση 
δεδοµένων από την µνήµη (RAM ή ROM). 

Μονάδες 6 
 

δ. Ο µικροεπεξεργαστής πραγµατοποιεί εγγραφή δεδοµένων 
στη µνήµη(RAM). 

Μονάδες 6 
 

 
ΘΕΜΑ 3ο 
α. Σε ένα µικροεπεξεργαστή, οι καταχωρητές Α και Β των 8 

bit έχουν περιεχόµενο τους δυαδικούς αριθµούς 
10111001 και 11001111 αντίστοιχα . Πραγµατοποιείται 
πρόσθεση των περιεχοµένων των παραπάνω 
καταχωρητών και το αποτέλεσµα αποθηκεύεται στον 
καταχωρητή Α . 

 Να υπολογίσετε το νέο περιεχόµενο του καταχωρητή Α 
και να αναφέρετε τις τιµές που έχουν τώρα, η σηµαία 
µηδενισµού Ζ (Zero) και η σηµαία κρατουµένου C 
(Carry),  του καταχωρητή κατάστασης . 

Μονάδες 15 
 
β. Τι γνωρίζετε για τον απαριθµητή προγράµµατος 

(Program Counter), ενός τυπικού µικροεπεξεργαστή . 
Μονάδες 10 
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ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
 

 
ΘΕΜΑ 4ο 
Να περιγράψετε τη διαδικασία της µεταφοράς δεδοµένων 
από µια περιφερειακή συσκευή προς τη µνήµη ή αντίστροφα, 
µε την τεχνική της απευθείας προσπέλασης µνήµης (DMA), 
µε συγκεκριµένα βήµατα και µε τη χρονική σειρά που αυτά 
εκτελούνται . 

Μονάδες 25 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους) 
 
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά  

(ηµεροµηνία , εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα  να µην 
τα αντιγράψετε  στο τετράδιο .  

2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω  µέρος των 
φωτοαντιγράφων  αµέσως µόλις σας παραδοθούν .  ∆εν  
επιτρέπεται  να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση .  

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε  µαζί µε το 
τετράδιο  και τα φωτοαντίγραφα .  

3. Να απαντήσετε  στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα .  
4. Κάθε απάντηση  τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή .  
5. ∆ιάρκεια εξέτασης :  τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων .  
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης  :  Μια (1) ώρα µετά τη 

διανοµή των φωτοαντιγράφων .  
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  
 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ  
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