*Ένας

υπολογιστής
είναι
στην
πραγματικότητα ένα σύστημα πολλών
μερών που συνεργάζονται μεταξύ τους.

*Τα

φυσικά μέρη που μπορούμε να δούμε
και να αγγίξουμε ονομάζονται συνολικά
υλικό (hardware).

*

*

*

υπερυπολογιστές

(supercomputers)

-ερευνητικά

εργαστήρια

*

μεγάλα συστήματα (mainframes) - μεγάλοι οργανισμοί,
τράπεζες και εταιρείες

*

προσωπικοί υπολογιστές (personal computers - PC) και
φορητοί υπολογιστές (laptops, netbooks, ultrabooks)

*

έξυπνα τηλέφωνα (smartphones) και τις ταμπλέτες
(tablets)

*

έξυπνες

συσκευές

(π.χ.

SMART

τηλεοράσεις

και

ρολόγια) και συσκευές που ενσωματώνουν «ευφυΐα»
(προγραμματιζόμενες
αυτοκίνητα).

ηλεκτρικές

συσκευές,

Ο υπερυπολογιστής Blue Gene/P στο Argonne
National Lab αποτελείται από περισσότερους
από 250.000 επεξεργαστές.

*
*Η

αρχιτεκτονική υπολογιστών είναι
ένα
σύνολο
κανόνων
που
περιγράφει
ένα
υπολογιστικό
σύστημα καθορίζοντας τα μέρη του
και τις μεταξύ τους σχέσεις.

* Συνήθως

δίνεται έμφαση στη δομή
και λειτουργία του επεξεργαστή, και
στους τρόπους προσπέλασης στη
μνήμη.

Αρχιτεκτονική φον Νόιμαν
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εκτυπωτής

Περιφερειακή
Μνήμη (Μονάδες
αποθήκευσης

μικρόφωνο

ηχεία

Τροφοδοτικό

κάμερα

ακουστικά

Κύρια Μνήμη

Κάρτες επέκτασης

σαρωτής

Οθόνη αφής: συσκευή εισόδου και εξόδου

* αποτελεί

το κύριο τυπωμένο ηλεκτρονικό κύκλωμα
ενός σημερινού υπολογιστή

* πάνω

της συνδέονται σημαντικά ηλεκτρονικά
εξαρτήματα όπως η Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας
και η μνήμη

* παρέχει συνδέσεις για άλλα περιφερειακά

*

*
* υποδοχή επεξεργαστή (cpu socket)
* θύρες για αρθρώματα μνήμης. Τα αρθρώματα μνήμης είναι μικρές πλακέτες τυπωμένων

κυκλωμάτων πάνω στις οποίες βρίσκονται ολοκληρωμένα κυκλώματα μνήμης (Εικόνα 1.9).

* ένα σύνολο ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (chipset) για τη διαχείριση της ροής

δεδομένων μεταξύ του επεξεργαστή, της μνήμης και των περιφερειακών συσκευών

* μη πτητική μνήμη σε μορφή Flash ROM, στην οποία περιέχεται το BIOS (Βασικό Σύστημα
Εισόδου/Εξόδου)

* μία γεννήτρια χρονισμού για τον συγχρονισμό των διαφόρων συστατικών της
* θύρες για κάρτες επέκτασης
* συνδέσεις για τροφοδοσία, οι οποίες παίρνουν ρεύμα από το τροφοδοτικό του υπολογιστή
και το διανέμουν στον επεξεργαστή, στις μνήμες και στις κάρτες επέκτασης που είναι
συνδεδεμένες πάνω της

* συνδέσεις για περιφερειακές συσκευές όπως:
*
*

(α) οι θύρες PS/2 για συμβατότητα με προηγούμενης γενιάς πληκτρολόγιο και ποντίκι
(β) οι θύρες USB

*

Πηγή: http://wiki.linuxfanclub.gr/el:school:lessons:sintirisi:motherboard

*
*Η

Κεντρική Μονάδα Επεξερ-γασίας
(Central Processing Unit – CPU) ή
επεξεργαστής αποτελεί το μέρος του
υλικού που εκτελεί τις εντολές ενός
προγράμματος
υπολογιστή
χρησιμοποιώντας βασικές αριθμητικές
και λογικές πράξεις καθώς και
λειτουργίες εισόδου-εξόδου.

επεξεργαστής

*
*

Αριθμητική και Λογική Μονάδα (Arithmetic and Logic Unit – ALU):

*
*

Μονάδα Ελέγχου (Control Unit):

*
*
*
*

εκτελούνται οι βασικές μαθηματικές και λογικές πράξεις.
κατευθύνει τη λειτουργία του επεξεργαστή
διαβάζει, ερμηνεύει τις εντολές του προγράμματος και καθορίζει τη σειρά επεξεργασίας των δεδομένων
ελέγχει την επικοινωνία και τον συντονισμό μεταξύ των συσκευών εισόδου/εξόδου.

Καταχωρητές (Registers):

*

μικρά κύτταρα μνήμης στο εσωτερικό του επεξεργαστή, για προσωρινή αποθήκευση των δεδομένων κατά την
επεξεργασία τους. Μερικοί καταχωρητές έχουν ειδική λειτουργία όπως:

*

Μετρητής Προγράμματος (Program Counter), στον οποίο είναι αποθηκευμένη η διεύθυνση της επόμενης
εντολής που θα ανακτηθεί από τη μνήμη, για να εκτελεστεί.

*

Καταχωρητής Εντολής (Instruction Register). Σε έναν απλό επεξεργαστή κάθε εντολή που ετοιμάζεται να
εκτελεστεί φορτώνεται στον καταχωρητή εντολής. Ο συγκεκριμένος καταχωρητής «κρατάει» την εντολή
για όσο χρόνο χρειάζεται ο επεξεργαστής για την αποκωδικοποίηση, προετοιμασία και τελικά εκτέλεσή
της, μια διαδικασία που μπορεί να χρειαστεί αρκετά βήματα.

*

Συσσωρευτής (Accumulator), που συνήθως χρησιμοποιείται για τις αριθμητικές και λογικές πράξεις.

*
* Συχνότητα του ρολογιού
* ένα εσωτερικό ρολόι που παράγει παλμούς σε τακτές χρονικές στιγμές, ώστε να ρυθμίζει την

εκτέλεση των εντολών αλλά και τον συγχρονισμό με τα υπόλοιπα μέρη του υπολογιστή. Το
πλήθος των παλμών μέσα σε ένα δευτερόλεπτο αποτελεί τη συχνότητά του. Ένας τυπικός
επεξεργαστής σήμερα διαθέτει συχνότητα ρολογιού μεταξύ 2 και 4 GHz.

* Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών (Instruction Set Architecture - ISA)
* είναι

το μέρος της αρχιτεκτονικής υπολογιστών που σχετίζεται με τον προγραμματισμό.
Περιλαμβάνει τις εντολές και τους τύπους δεδομένων που υποστηρίζονται από τον
επεξεργαστή, τους καταχωρητές, την αρχιτεκτονική μνήμης και τρόπους διευθυνσιοδότησης .

* Υπάρχουν

δύο βασικές προσεγγίσεις, η αρχιτεκτονική CISC (διαθέτει ένα πολύπλοκο
σύνολο εντολών) και η αρχιτεκτονική RISC (διαθέτει ένα περιορισμένο σύνολο
εντολών, το οποίο περιέχει εκείνες τις εντολές που χρησιμοποιούνται συχνότερα σε
προγράμματα).

* Μέγεθος λέξης (word size)
* Λέξη

ονομάζουμε τη φυσική μονάδα δεδομένων που χρησιμοποιείται από μία συγκεκριμένη
σχεδίαση επεξεργαστή. Μια λέξη αποτελείται από ένα συγκεκριμένο πλήθος ψηφίων 0 και 1
(bit) το οποίο δηλώνει το μέγεθός της. Η μέγιστη ποσότητα δεδομένων που μπορεί να

μεταφερθεί από και προς τη μνήμη σε μία λειτουργία είναι ίση με το μέγεθος της
λέξης. Οι σύγχρονοι προσωπικοί υπολογιστές χρησιμοποιούν μέγεθος λέξης 32 bit ή 64 bit.

*
* 1ο βήμα:
* μεταφορά

(fetch) της εντολής από το σημείο της μνήμης στο
οποίο δείχνει ο Μετρητής Προγράμματος.

* 2ο βήμα:
* αποκωδικοποίηση
που έχουν
επεξεργαστή.

(decode). Η εντολή χωρίζεται σε τμήματα
σημασία για συγκεκριμένα τμήματα του

* 3ο βήμα:
* η ΚΜΕ

χρησιμοποιεί τα επιμέρους τμήματά της με τις
κατάλληλες συνδέσεις έτσι ώστε να μπορέσει να εκτελεστε
(execute) η επιθυμητή λειτουργία.

* 4ο βήμα:
* τα αποτελέσματα

της εκτέλεσης μεταφέρονται σε κάποιον
εσωτερικό καταχωρητή του επεξεργαστή για γρήγορη
πρόσβαση από τις επόμενες εντολές ή αποθηκεύονται στην
κύρια μνήμη.

* Τα

παραπάνω βήματα επαναλαμβάνονται μέχρι τον τερματισμό
του προγράμματος.

*
* Με τον όρο μνήμη αναφερόμαστε στα μέσα που χρησιμοποιούνται για την
αποθήκευση προγραμμάτων και δεδομένων σε έναν υπολογιστή ή άλλη
ψηφιακή ηλεκτρονική συσκευή, σε προσωρινή ή μόνιμη βάση.

*

*
*Η

κύρια ή κεντρική μνήμη αποτελεί το ενδιάμεσο
επίπεδο μεταξύ των γρήγορων «κρυφών» μνημών του
επεξεργαστή και των αργών περιφερειακών μονάδων
αποθήκευσης.

*Αποτελείται

από ένα μεγάλο πλήθος κελιών (cells),
καθένα από τα οποία έχει τη δική του διεύθυνση και
περιεχόμενο.

*Το κελί μπορεί να έχει μέγεθος ενός byte (δηλαδή 8 bit)

ή το μέγεθος της λέξης του επεξεργαστή δηλαδή 16, 32
ή
64
bit.
Στην
πρώτη
περίπτωση
έχουμε
διευθυνσιοδότηση
byte,
ενώ
στη
δεύτερη
διευθυνσιοδότηση λέξης.

*
*Δυναμική

Μνήμη Τυχαίας Προσπέλασης (Dynamic
Random-Access Memory – DRAM), που εξασφαλίζει τον
ίδιο χρόνο προσπέλασης σε οποιοδήποτε από τα κελιά
της. Η μνήμη αυτή χαρακτηρίζεται από τα παρακάτω:

*τον

χρόνο προσπέλασης (access time) → χρόνος
που μεσολαβεί από την αίτηση ανάγνωσης ενός
κελιού μέχρι την παραλαβή του περιεχομένου του.

*τον χρόνο κύκλου (cycle time) → ελάχιστο χρονικό
διάστημα που απαιτείται μεταξύ δύο διαδοχικών
κλήσεων της μνήμης

*το

εύρος ζώνης (bandwidth) → μέγιστη ταχύτητα
μεταφοράς δεδομένων από ή προς τη μνήμη.

Τι είναι ένας σκληρός δίσκος SSD (Solid State Drive)
Οι δίσκοι SSD από την άλλη, δεν έχουν
ούτε ένα κινούμενο εξάρτημα. H
τεχνολογία ενός δίσκου SSD έχει
περισσότερα κοινά με ένα USB flash drive
απ'ότι με ένα απλό σκληρό δίσκο HDD. Η
συντριπτική πλειοψηφία των δίσκων SSD
που κυκλοφορούν στην αγορά
χρησιμοποιούν μνήμη NAND, ένας τύπος
ευμετάβλητης μνήμης, ο οποίος δεν
απαιτεί ηλεκτρική ενέργεια για να
διατηρήσει δεδομένα (ενώ η μνήμη RAM
για παράδειγμα, χάνει όλα της τα
δεδομένα κάθε φορά που κλείνουμε τον
υπολογιστή). Επίσης η μνήμη NAND είναι
σημαντικά πιο γρήγορη από ένα μηχανικό
δίσκο ο οποίος χάνει αρκετό χρόνο στην
αναζήτηση δεδομένων.

Γενιές Υπολογιστών

* 1η
* 2η
* 3η
* 4η

Γενιά: λυχνίες κενού, ENIAC
Γενιά: κρυσταλλοτρίοδοι (τρανζίστορ)
Γενιά: ολοκληρωμένο κύκλωμα (chip)
Γενιά: ολοκληρωμένα κυκλώματα Πολύ Μεγάλης Κλίμακας
Ολοκλήρωσης, μικροεπεξεργαστής

*
http://www.demsym.com/index.php/mathimata/a-gymnasiou/item/29-aistoriki-anadromi-genies-ypologistwn

*
* Φορητοί υπολογιστές
* Προσωπικοί Ψηφιακοί Βοηθοί (PDA)
* Tablets
* Έξυπνα τηλέφωνα
* Έξυπνες συσκευές

Το 1965 ο συνιδρυτής της εταιρείας κατασκευής μικροεπεξεργαστών Intel, ο Γκόρντον
Μουρ (Gordon Moore), προέβλεψε ότι ο αριθμός των τρανζίστορ σε ένα μικροεπεξεργαστή
θα διπλασιάζεται κάθε 18 μήνες. Η πρόβλεψη αυτή επαληθεύθηκε από την
πραγματικότητα: o αριθμός των τρανζίστορ στους μικροεπεξεργαστές πράγματι
διπλασιάζεται μέσα σε χρονικό διάστημα περίπου δεκαοκτώ μηνών. Η πρόβλεψη του Μουρ,
ύστερα από την πρακτική επαλήθευσή της, ονομάστηκε Νόμος του Μουρ.

*

*
* Μονάδα Επεξεργασίας Γραφικών – για 3D Παιχνίδια ή
επεξεργασία βίντεο

* Επίπεδες οθόνες και τεχνολογία OLED (τεχνολογία η

οποία χρησιμοποιεί τη μέθοδο της οργανικής εκπομπής
φωτός)

* Φορητά και «φορετά» συστήματα όπως κράνος

εικονικής πραγματικότητας και γυαλιά επαυξημένης
πραγματικότητας

* Δίσκοι στερεάς κατάστασης – μεγάλες ταχύτητες
μεταφοράς και μικρή κατανάλωση ενέργειας

* Αντικατάσταση πυριτίου με γραφένιο
* Κβαντικός υπολογιστής
* 3D εκτυπωτές
* «έξυπνα», αυτόματα αυτοκίνητα

