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Διακοπέρ και DMA 
Οη πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο (απνζεθεπηηθά κέζα, θάξηεο επέθηαζεο θαη κνλάδεο εηζόδνπ-εμόδνπ) 

πξέπεη λα επηθνηλσλνύλ γξήγνξα κε ηνλ επεμεξγαζηή θαη ηε κλήκε. Γηα ην ζθνπό απηό, θάζε 

ππνινγηζηηθό ζύζηεκα είλαη εθνδηαζκέλν κε έλα ζύζηεκα διακοπών IRQ θαη κανάλια DMA. 
 

Οι διακοπέρ IRQ (Interrupt ReQuest) είλαη έλαο γξήγνξνο ηξόπνο γηα λα επηθνηλσλνύλ νη 

πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο κε ηνλ επεμεξγαζηή. Ο πξνζσπηθόο ππνινγηζηήο ππνζηεξίδεη κέρξη 16 

δηαθνπέο (IRQ 0 έσο IRQ 15). Μεξηθέο από απηέο είλαη δεζκεπκέλεο γηα ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο, 

όπσο ην ξνιόη ηνπ ζπζηήκαηνο, ην πιεθηξνιόγην, θαη άιιεο είλαη δηαζέζηκεο γηα λα ππνζηεξίμνπλ 

πεξηθεξεηαθέο κνλάδεο πνπ ηπρόλ έρνπκε ζηνλ ππνινγηζηή καο. 
 

Τα DMA (Direct Memory Access) κανάλια παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα κία πεξηθεξεηαθή κνλάδα λα 

επηθνηλσλήζεη κε ηε κλήκε ηνπ ζπζηήκαηνο, ρσξίο ηελ άκεζε κεζνιάβεζε ηνπ επεμεξγαζηή. 

Μεξηθέο πεξηθεξεηαθέο κνλάδεο όπσο ηα απνζεθεπηηθά κέζα, νη θάξηεο ήρνπ, ρξεηάδνληαη γξήγνξε 

επηθνηλσλία κε ηε κλήκε. Απηέο νη κνλάδεο κπνξνύλ λα δεζκεύζνπλ έλα ή πεξηζζόηεξα θαλάιηα 

DMA έηζη ώζηε λα κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ γξήγνξα θαη απνδνηηθά, ρσξίο λα επηβαξύλνπλ ην 

ππνινγηζηηθό ζύζηεκα. 

ε έλαλ πξνζσπηθό ππνινγηζηή έρνπκε δύν ειεγθηέο DMA. Έλαλ πνπ ππνζηεξίδεη κεηαθνξά 

δεδνκέλσλ κε κήθνο 8 bits θαη έλαλ κε κήθνο 16 bits. Κάζε ειεγθηήο δηαζέηεη ηέζζεξα θαλάιηα θαη 

έηζη έρνπκε νθηώ θαλάιηα από ηα νπνία ην έλα είλαη δεζκεπκέλν γηα ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ 

ειεγθηώλ. 
 

Ο επεμεξγαζηήο δηαζέηεη 65536 διεςθύνζειρ ειζόδος/εξόδος (I/O Addresses) γηα επηθνηλσλία κε 

πεξηθεξεηαθέο κνλάδεο. Οη δηάθνξεο κνλάδεο γηα λα επηθνηλσλνύλ κε ηνλ επεμεξγαζηή 

ρξεζηκνπνηνύλ θάπνηεο από απηέο ηηο δηεπζύλζεηο. 
 

Γηα ηελ γξεγνξόηεξε πξόζβαζε ηνπ επεμεξγαζηή ζηα δεδνκέλα ησλ πεξηθεξεηαθώλ κνλάδσλ θαη 

ιόγσ ηνπ όηη νξηζκέλεο από απηέο δελ έρνπλ επαξθή δηαζέζηκε κλήκε γίλεηαη παξαρώξεζε 

πεπιοσών διεςθύνζεων ηηρ κύπιαρ μνήμηρ (Memory Addresses) ζηηο δηάθνξεο κνλάδεο ηνπ Η/Τ, 

σο πξνζσξηλόο ρώξνο απνζήθεπζεο. 

 

Οδηγόρ ζςζκεςήρ (Device driver) 
Μία ζπζθεπή θαηαζθεπάδεηαη γηα λα ιεηηνπξγήζεη ζε ζπγθεθξηκέλν ηύπν ππνινγηζηή θαη γηα 

νξηζκέλα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα. O οδηγόρ ζςζκεςήρ (device driver) είλαη ζπλνδεπηηθό 

πξόγξακκα κηαο ζπζθεπήο πνπ επηηξέπεη ηελ επηθνηλσλία ηεο ζπζθεπήο θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνύ 

ζπζηήκαηνο. Σν πξόγξακκα απηό βξίζθεηαη αλάκεζα ζην πιηθό θαη ζην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα. Με 

ηελ βνήζεηα απηνύ ηνπ νδεγνύ κπνξνύκε λα εθκεηαιιεπηνύκε όιεο ηηο δπλαηόηεηεο ηεο ζπζθεπήο 

κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν. 

ε έλαλ νδεγό ζπζθεπήο, κεηαμύ άιισλ, πεξηγξάθεηαη θαη ν ηξόπνο επηθνηλσλίαο ηεο ζπζθεπήο. Γηα 

παξάδεηγκα, ν αξηζκόο ηεο δηαθνπήο πνπ ρξεζηκνπνηεί, πνην θαλάιη DMA θαη πνηεο δηεπζύλζεηο 

εηζόδνπ εμόδνπ. πλήζσο, θάζε ζπζθεπή ππνζηεξίδεη έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκό ξπζκίζεσλ σο πξνο 

ηε δηαθνπή, ην θαλάιη DMA θαη ηηο δηεπζύλζεηο I/O, ώζηε λα είλαη δπλαηή ε απνθπγή ζπγθξνύζεσλ. 

 

Καηά ηελ εγθαηάζηαζε κηαο πεξηθεξεηαθήο κνλάδαο γίλεηαη δέζκεπζε δηαθνπήο ή DMA θαλαιηνύ 

απηόκαηα ή ρεηξνθίλεηα. Κάζε πεξηθεξεηαθή ζπζθεπή, ιόγσ θαηαζθεπήο ηεο, κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη νξηζκέλεο κόλν δηαθνπέο θαη θαλάιηα DMA. Απηό, καδί κε ην γεγνλόο όηη έρνπκε 

ιίγεο δηαζέζηκεο δηαθνπέο θαη θαλάιηα DMA απμάλεη ην ελδερόκελν πεξηζζόηεξεο από κία ζπζθεπέο 

λα ζέινπλ λα δεζκεύζνπλ ηελ ίδηα δηαθνπή ή ην ίδην θαλάιη DMA. ηελ πεξίπησζε απηή ιέκε όηη 

έρνπκε ζύγκποςζη ή διένεξη (conflict). Η ζύγθξνπζε ησλ ξπζκίζεσλ έρεη σο απνηέιεζκα νη 

κνλάδεο λα κε κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ. 

Μεξηθέο πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο, ηα ηειεπηαία ρξόληα, κπνξνύλ λα κνηξάδνληαη ηελ ίδηα δηαθνπή κε 

άιιεο ζπζθεπέο, έηζη πνπ κία δηαθνπή λα κπνξεί λα εμππεξεηήζεη πεξηζζόηεξεο από κία ζπζθεπέο, 

όρη όκσο πεξηζζόηεξεο από ηέζζεξηο. 
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Chipset ςποζηήπιξηρ 
 

ε όιεο ηεο κεηξηθέο πιαθέηεο ππάξρνπλ, νκάδεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ (Chipset), πνπ είλαη 

ζεκαληηθέο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο. Σα Chipset απηά, θαζνξίδνπλ ηνλ ηύπν ηεο βάζεο θαη ηνπ 

επεμεξγαζηή πνπ κπνξεί λα θηινμελεζεί, ην είδνο θαη ηε ρσξεηηθόηεηα ηεο κλήκεο πνπ κπνξνύκε λα 

ηνπνζεηήζνπκε, ηηο θάξηεο επέθηαζεο, ηηο ζπλδεόκελεο πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο θα. Σα Chipset 

εθηόο από ηηο ειεγρόκελεο ζπζθεπέο ππνζηεξίδνπλ θαη ηελ επηθνηλσλία ηνπο κε ηνλ επεμεξγαζηή. 

 

Οη εηαηξείεο θαηαζθεπαζηώλ έρνπλ δεκηνπξγήζεη δεθάδεο Chipsets ππνζηήξημεο. Γηα πνιιά ρξόληα 

ήηαλ δεκνθηιή ηα Chipset ηεο αξρηηεθηνληθήο Northbridge - Southbridge από ηελ Intel. 

(Northbridge ή MCH Memory Controller HUBs ή θαη IMCH Intergrated Memory Controller Hubs 

αλ ππνζηεξίδνπλ θαη έιεγρν γξαθηθώλ - Southbridge ή ICH, Ι/Ο Controller Hubs). 

Σν Northbridge ζπλδέεηαη απεπζείαο κε ηνλ επεμεξγαζηή θαη είλαη ππεύζπλν γηα ηηο απαηηεηηθέο 

εξγαζίεο όπσο, ηνλ έιεγρν ηεο κλήκεο θαη ησλ γξαθηθώλ, ελώ ην Southbridge γηα ηηο ιηγόηεξεο 

απαηηεηηθέο όπσο, έιεγρν πεξηθεξεηαθώλ ζπζθεπώλ κλήκεο, θαξηώλ επέθηαζεο θα. ε παιαηόηεξεο 

κεηξηθέο κπνξεί λα ζπλαληήζνπκε θαη ην Super I/O Chip γηα έιεγρν ζπζθεπώλ εηζόδνπ-εμόδνπ. 

 

Με ηε έιεπζε πην κνληέξλσλ Chipset όπσο ην X58, κε αξρηηεθηνληθή Nehalem (Nehalem 

Architecture), ν έιεγρνο ηεο κλήκεο πέξαζε από ην Northbridge Chipset, απεπζείαο ζηνλ 

επεμεξγαζηή. 

 

Σα λεόηεξα Chipset ηεο Intel, αξρηηεθηνληθήο Sandy Bridge, Ivy Bridge θαη Haswell Bridge 

πινπνηνύληαη κόλν κε έλα Chipset, ππνζηεξίδνπλ λέεο ππνδνρέο επεμεξγαζηώλ (CPU Sockets), όπσο 

LGA 1155, LGA 1150 θαη ηνπο πην λένπο επεμεξγαζηέο ηεο Intel (Core i3, i5,i7), πνπ έρνπλ θαη ηνλ 

έιεγρν ησλ γξαθηθώλ εθηόο από ηνλ έιεγρν ηεο κλήκεο.   

Άιιεο εηαηξείεο πνπ θαηαζθεπάδνπλ Chipset ππνζηήξημεο είλαη ε AMD κε ηα Chipset AMD A-

Series, AMD 9 -Series θαη ε NVIDIA. 
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Δίαςλοι Επικοινωνίαρ – Υποδοσέρ Επέκηαζηρ 
 

Σα κέξε κίαο κεηξηθήο πιαθέηαο επηθνηλσλνύλ αληαιιάζζνληαο κεηαμύ ηνπο δεδνκέλα. Απηό ην 

επηηπγράλνπλ κέζσ ησλ δηαύισλ επηθνηλσλίαο (Data Bus). Οη δίαπινη επηθνηλσλίαο ππνζηεξίδνπλ 

παπάλληλη θαη ζειπιακή επικοινωνία θαη πεξηιακβάλνπλ εθηόο από ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπο (π.ρ. γξακκέο επηθνηλσλίαο), ηα ειεθηξηθά ραξαθηεξηζηηθά, θπθιώκαηα ζπγρξνληζκνύ, ηειηθέο 

δηεπαθέο ζύλδεζεο θαζώο θαη ην πξσηόθνιιν επηθνηλσλίαο  ηνπ δηαύινπ. 

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ελόο δηαύινπ επηθνηλσλίαο είλαη: 

 ην εύξνο ηνπ ζε δπαδηθά ςεθία (bits) εάλ πξόθεηηαη γηα παξάιιειε κεηάδνζε ή ην πιήζνο 

ησλ ισξίδσλ  επηθνηλσλίαο, αλ πξόθεηηαη γηα ζεηξηαθή κεηάδνζε 

 ε ζπρλόηεηα επηθνηλσλίαο θαη ν ξπζκόο κεηάδνζεο δεδνκέλσλ πνπ πξνθύπηεη από απηά. 

(Ρπζκόο κεηάδνζεο ζε MB/sec = πρλόηεηα επηθνηλσλίαο x (εύξνο ζε bits / 8) 

 

Οη γξακκέο ζύλδεζεο ηνπ δηαύινπ επηθνηλσλίαο μεθηλνύλ από ην θάησ κέξνο ηνπ επεμεξγαζηή θαη 

νδεγνύλ ζηα ππόινηπα κέξε ηεο κεηξηθήο πιαθέηαο. 

Οη δίαπινη επηθνηλσλίαο παξέρνπλ επίζεο, ηε δπλαηόηεηα πξνζζήθεο θαξηώλ επέθηαζεο (Expansion 

Cards), νη νπνίεο ηνπνζεηνύληαη ζε αλνίγκαηα ηεο κεηξηθήο πνπ νλνκάδνληαη ππνδνρέο επέθηαζεο 

(Expansion Slots). Έηζη κε ηε πξνζζήθε θαξηώλ (γξαθηθώλ ήρνπ, δηθηύνπ, ειεγθηώλ θα) 

επεθηείλνληαη νη δπλαηόηεηεο ηεο κεηξηθήο ζε πεξίπησζε πνπ δελ θαιύπηνληαη νη αλάγθεο ηνπ 

ρξήζηε. Οη δίαπινη επηθνηλσλίαο πνπ ζπλαληώληαη ζήκεξα ζηα Τ είλαη: 

 

Δίαςλορ AGP (Accelerated Graphics Port) 

Ο δίαςλορ AGP από ηελ εηαηξεία Intel, όπσο νκνινγεί θαη ην όλνκά ηνπ, δεκηνπξγήζεθε γηα λα 

εμππεξεηήζεη ηηο απμεκέλεο αλάγθεο επηθνηλσλίαο ηνπ ζπζηήκαηνο γξαθηθώλ. Ο AGP 

ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηηο αλάγθεο ησλ γξαθηθώλ θαη δε δηακνηξάδεη ην εύξνο δεδνκέλσλ 

ηνπ κε άιια ζπζηήκαηα πξνζθέξνληαο απεπζείαο ζύλδεζε ησλ γξαθηθώλ κε ηνλ επεμεξγαζηή, γη’ 

απηό θαη ζε θάζε κεηξηθή ζα ζπλαληήζνπκε κόλν κία ππνδνρή επέθηαζεο AGP. 

Ο δίαπινο AGP έρεη ζπρλόηεηα ιεηηνπξγίαο 66 MHz παξάιιειεο επηθνηλσλίαο θαη εύξνο 

δεδνκέλσλ 32 bits, ηάζε ζηα 3.3 ή 1.5 Volts θαη ιεηηνπξγνύζε αξρηθά ζε θαηαζηάζεηο ηαρύηεηαο x1. 

ηε πξώηε έθδνζε ν ξπζκόο κεηάδνζεο έθηαλε ηα 266 MBytes/Sec, ελώ ζηε ηειεπηαία έθδνζε ε 

νπνία ιεηηνπξγνύζε ζε θαηάζηαζε ηαρύηεηαο x8, πξνζέθεξε ξπζκό κεηάδνζεο 2133 MBytes/Sec. 

 

Ο AGP είναι έναρ παλαιόρ ηύπορ διαύλος, παπ' όλα αςηά, μποπεί να σπειαζηεί πποκειμένος να 

ανηικαηαζηήζοςμε κάποια ελαηηωμαηική κάπηα γπαθικών. Λόγω ηων διαθόπων ηύπων AGP, ηάζεων 

λειηοςπγίαρ και μεγεθών ηηρ ςποδοσήρ θα ππέπει να ζςμβοςλεςηούμε ηο εγσειπίδιο ηηρ μηηπικήρ για να 

επιλέξοςμε ζςμβαηή κάπηα. 

 

Δίαςλορ ζςμβαηικόρ PCI (Conventional PCI) 

Ο ζπκβαηηθόο δίαπινο PCI (PCI, Peripheral Component Interconnect) ή απιώο PCI 

πξσηνπαξνπζηάζηεθε από ηελ εηαηξεία Intel ην 1992. Πξνζθέξεη ζηηο ζπλδεόκελεο ζπζθεπέο έλα 

δίαπιν δηακνηξαδόκελεο παξάιιειεο επηθνηλσλίαο. Η αξρηθή έθδνζε είρε εύξνο δεδνκέλσλ ζηα 32 

bits, ζπρλόηεηα ιεηηνπξγίαο ζηα 33 Mhz θαη ηάζε ιεηηνπξγίαο ζηα 5 Volts. 

Από ηόηε παξνπζηάζηεθαλ δηάθνξεο εθδόζεηο PCI 2.x, θαη PCI 3.0, κε ηάζε ιεηηνπξγίαο ζηα 3.3 

Volts, ζπρλόηεηα 66 Mhz θαη εύξνο δεδνκέλσλ ζηα 64 bits. Γηα λα κε γίλεηαη ιάζνο ηνπνζέηεζε 

θαξηώλ 5 Volt ζε ππνδνρέο 3.3 Volts, ππάξρνπλ αληίζηνηρεο εγθνπέο ζηηο θάξηεο θαη ζηηο ππνδνρέο 

ηνπο ζηε κεηξηθή. 

 

Δίαςλορ PCI-X (Peripheral Component Interconnect eXtended) 

Ο δίαπινο PCI-X, έρεη εύξνο 64 bits θαη ζπρλόηεηα ιεηηνπξγίαο 66-266 Mhz. Δίλαη ζπκβαηόο πξνο 

ηνλ παιαηόηεξν PCI, έηζη νη πεξηζζόηεξεο θάξηεο PCI- 32 bits είλαη ζπκβαηέο θαη κε δίαπιν PCI-X 

64 bits, ζα ρξνληζηνύλ όκσο όηαλ ηνπνζεηεζνύλ ζε απηό ην δίαπιν, ζε ρακειόηεξε ζπρλόηεηα 

ιεηηνπξγίαο. 
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Δίαςλορ PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) 

Ο λεόηεξνο δίαπινο PCI Express, , έρεη αληηθαηαζηήζεη όρη κόλν ηνπο παιαηόηεξνπο δηαύινπο PCI, 

PCI-X αιιά θαη ην δίαπιν γξαθηθώλ AGP. Πξνζθέξεη αλεμάξηεηεο ισξίδεο επηθνηλσλίαο κε ηηο 

ζπλδεόκελεο ζπζθεπέο, κε ζεηξηαθή κεηάδνζε δεδνκέλσλ, έηζη, παξόιν πνπ κνηάδεη ζηελ νλνκαζία 

δηαθέξεη ξηδηθά σο αξρηηεθηνληθή θαηαζθεπήο από ηνλ δηακνηξαδόκελν & παξάιιειν δίαπιν PCI. 

Τπάξρνπλ δηάθνξα κεγέζε ππνδνρώλ PCIe. Απηά είλαη ηα: PCIe x 1, x4, x8, x16. Όζν κεγαιύηεξνο 

ν αξηζκόο, ηόζεο πεξηζζόηεξεο νη γξακκέο ζύλδεζεο θαη ν αληίζηνηρνο ξπζκόο κεηαθνξάο 

δεδνκέλσλ. Έηζη αλ ρξεζηκνπνηεζνύλ από ηελ θάξηα επέθηαζεο όιεο νη γξακκέο ζύλδεζεο, κία 

ππνδνρή x16 κπνξεί λα δώζεη 16 θνξέο κεγαιύηεξε ηαρύηεηα, από κία x1. 

Οη ηαρύηεηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αγγίδνπλ ηα 240 MByte/sec, αλά γξακκή. 

 

Οη θάξηεο επέθηαζεο PCIe ηνπνζεηνύληαη εθηόο από ηελ αληίζηνηρε ππνδνρή ηνπο θαη ζε 

κεγαιύηεξε, δειαδή, κία θάξηα PCIe x1 κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζε ππνδνρή PCIe x1, αιιά θαη ζε 

PCIe x8 ή ζε PCIe x16. 

Οη εθδόζεηο ηνπ δηαύινπ PCIe είλαη έσο ηώξα νη 1, 2, 3, 4 θαη ππάξρεη πξνο ηα πίζσ ζπκβαηόηεηα 

(backward compatibility), νη δε ξπζκνί κεηαθνξάο ιόγσ ησλ πςειώλ ζπρλνηήησλ ιεηηνπξγίαο 

μεπεξλνύλ ζηηο λέεο εθδόζεηο ηα 10 GBytes/sec, ηελ ώξα πνπ έλαο απιόο δίαπινο PCI έθηαλε ηα 266 

MBytes/sec. 

Ο δίαπινο PCIe κε ππνδνρή x16 ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά πιένλ γηα ηηο θάξηεο γξαθηθώλ, 

θάλνληαο ηνλ δίαπιν AGP παξειζόλ. 

 

SLI (Scalable Link Interface)  

Σερλνινγία πνπ αλαπηύρζεθε από ηελ εηαηξία NVIDIA γηα λα ζπλδεζνύλ δύν κέρξη ηέζζεξεηο 

θάξηεο γξαθηθώλ (Two, Tree or Four Way SLI) νη νπνίεο λα ζπλεξγάδνληαη (παξάιιειε 

επεμεξγαζία) απμάλνληαο ηελ επεμεξγαζηηθή ηζρύ γηα ηα γξαθηθά.  

Οη θάξηεο απηέο ζπλδένληαη ζε αληίζηνηρεο ππνδνρέο PCIe. Μία από απηέο ξπζκίδεηαη λα είλαη ε 

master (θύξηα) θαη νη ππόινηπεο σο slaves (δεπηεξεύνπζεο). Όιεο νη θάξηεο ζεθώλνπλ ην ίδην θνξηίν 

ηεο επεμεξγαζίαο θαη ην απνηέιεζκα θάζε κίαο από ηηο δεπηεξεύνπζεο θάξηεο ζηέιλεηαη ζηελ θύξηα 

θάξηα κέζσ κίαο θαισδίσζεο, ηεο SLI γέθπξαο (SLI Bridge) 

 

ήκεξα ππάξρνπλ θάξηεο γξαθηθώλ κε 2 επεμεξγαζηέο γξαθηθώλ (GPU Graphic Processing Unit). 

ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ήδε ελζσκαηώλνπλ ηελ ηερλνινγία SLI θαη κε απηό ηνλ ηξόπν κεηώλνληαη 

νη ρξεζηκνπνηνύκελεο ππνδνρέο PCIe. Δπίζεο ρξεζηκνπνηώληαο δύν ηέηνηεο θάξηεο κπνξώ θαη πάιη 

λα πινπνηήζσ ηελ ίδηα ηερλνινγία ρξεζηκνπνηώληαο όκσο 2 κόλν ππνδνρέο PCIe (αλαθέξεηαη σο 

Quad SLI) αληί γηα 4. 

 

 

ATi Crossfire 

CrossFire : αληίζηνηρε ηερλνινγία κε ηελ SLI πνπ αλαπηύρζεθε από ηελ εηαηξία ATI Technology. 

ήκεξα νλνκάδεηαη AMD CrossFireX. 
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Δίαςλοι Πεπιθεπειακών Σςζκεςών 
 

IDE (Integrated Drive Electronics) 

Σν IDE (γλσζηό θαη σο EIDE, ATA, ATAPI ή Parallel ATA (PATA)) ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε 

κεηαθνξά δεδνκέλσλ από ηνπο ζθιεξνύο δίζθνπο ή ηα νπηηθά κέζα απνζήθεπζεο πξνο ηελ θεληξηθή 

κνλάδα επεμεξγαζίαο θαη ηε κλήκε. Δίλαη παιηόο ηύπνο δίαπινπ θαη αληηθαζίζηαηαη ζηαδηαθά από 

ηνλ θαζηεξσκέλν δίαπιν SATA.  

 

SATA (Serial Advanced Technology Attachment)  

ε αληίζεζε κε ηνλ δίαπιν IDE κεηαθέξεη ηα δεδνκέλα ζεηξηαθά αληί παξάιιεια. Απηό δίλεη ην 

πιενλέθηεκα ησλ ιηγόηεξσλ θαισδηώζεσλ θαη, θαηά ζπλέπεηα, πην ιηηό ζρεδηαζκό. ε αληίζεζε κε 

ηηο παξαδνζηαθέο θαισδηνηαηλίεο ησλ 40 αγσγώλ, ρξεζηκνπνηεί κόλν 7 αγσγνύο. Απηό επηηξέπεη ηνλ 

θαιύηεξν αεξηζκό ηνπ πεξηβιήκαηνο ελόο ππνινγηζηή θαη, παξάιιεια, επηηπγράλεη θαιύηεξα ηελ 

απνθπγή ησλ ειεθηξνκαγλεηηθώλ παξεκβνιώλ. Γηα ηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ απαηηείηαη ιηγόηεξε 

ελέξγεηα, ραξαθηεξηζηηθό πνπ θάλεη ηνλ δίαπιν ηδαληθό γηα ηνπο θνξεηνύο ππνινγηζηέο. 

Οη ζπζθεπέο SATA, εθηόο από δηαθνξεηηθή θαισδηνηαηλία, ρξεηάδνληαη θαη δηαθνξεηηθό βύζκα 

ηξνθνδνζίαο, ιόγσ ησλ δηαθνξεηηθώλ απαηηήζεσλ ζε ηάζε ηξνθνδνζίαο αιιά θαη γηα ιόγνπο 

επρξεζηίαο.  

Τπάξρνπλ νη αθόινπζεο εθδόζεηο : 

 SATA 1 κε 150 MBytes/sec,  

 SATA 2 κε 300 Mbytes/sec  

 SATA 3 κε 600 MBytes/sec 

 

USB (Universal Serial Bus)  

Ο Ενιαίορ Σειπιακόρ Δίαςλορ είλαη έλα ζύζηεκα δηαύινπ ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

επηθνηλσλία ελόο ππνινγηζηή κε πεξηθεξεηαθά ζπζηήκαηα. Ο USB πξννξίδεηαη λα βνεζήζεη λα 

απνζπξζνύλ όιεο νη δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ ζύξεο, ζεηξηαθέο ή παξάιιειεο. 

Απαηηεί ιηγόηεξν ρώξν θαη κπνξεί επίζεο λα παξέρεη ελέξγεηα ζε απιέο ζπζθεπέο όπσο ην πνληίθη, 

ην πιεθηξνιόγην ή ε ηζηνθάκεξα. Με ηε ρξήζε ηνπ USB νη πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο κπνξνύλ λα αλαγλσξίδνληαη απηόκαηα. Δπηηξέπεη ηε ζύλδεζε ή απνζύλδεζή 

ησλ ζπζθεπώλ κε ην ζύζηεκα ρσξίο λα ρξεηάδεηαη επαλεθθίλεζε.  

Οη ζύγρξνλνη ππνινγηζηέο δηαζέηνπλ ζπλήζσο 4 έσο 6 ζύξεο USB. 

 

Ο δίαπινο USB ιεηηνπξγεί κε ηηο αθόινπζεο ηαρύηεηεο: 

 1.5 Mbit/s (ρακειή-low ηαρύηεηα USB 1), 

 12 Mbit/s (πιήξεο-full ηαρύηεηα, USB 1.1), 

 480 Mbit/s (πςειή-high ηαρύηεηα, USB 2), 

 4.8 Gbit/s (ππεξπςειή-Super Speed ή SSUSB/USB 3). ηε πξάμε σο 3Gbit/s. 

 

Έλα ζύζηεκα USB έρεη αζύκκεηξν ζρεδηαζκό, πνπ απνηειείηαη από κηα ππνδνρή (host), έλα πιήζνο 

ζπξώλ USB θαη πνιιαπιώλ πεξηθεξεηαθώλ ζπζθεπώλ, πνπ ζπλδένληαη κε ηνπνινγία αζηέξα. 

Πξόζζεηνη θαηαλεκεηέο ή δηαλνκείο (hub) κπνξνύλ λα πεξηιεθζνύλ ζε ζεηξέο, επηηξέπνληαο ηε 

δηαθιάδσζε ζε κηα ζεηξά από ππνδνρέο, ππό ηνλ όξν όηη δελ μεπεξλά ην όξην πέληε ζπλδέζεσλ. 

Μέρξη 127 ζπζθεπέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπζθεπώλ ειέγρνπ, κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ κε 

έλαλ εληαίν ειεγθηή ζπξώλ. 

Πάληα ππάξρεη έλαο θαηαλεκεηήο (hub) γλσζηόο σο αξρηθόο δηαλνκέαο, ν νπνίνο είλαη 

ελζσκαησκέλνο ζηνλ ειεγθηή εηζόδσλ.  

Η επηθνηλσλία ησλ ζπζθεπώλ USB είλαη βαζηζκέλε πάλσ ζε θαλάιηα. Σα θαλάιηα είλαη ινγηθέο 

ζπλδέζεηο από ηελ ππνδνρή πνπ θαηαιήγνπλ ζηε ζπζθεπή. Μηα ζπζθεπή USB κπνξεί λα έρεη κέρξη 

32 ζπλνιηθά ελεξγά θαλάιηα κίαο θαηεύζπλζεο, 16 γηα είζνδν θαη 16 γηα έμνδν. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%8C%CF%82_%CE%B4%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BC%CE%AD%CF%83%CE%BF_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B7_%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/SATA
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BA%CE%B9_(%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B9%CE%BF
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BIOS (Basic Input/Output System) 
To BIOS (Βαζηθό ύζηεκα Δηζόδνπ/Δμόδνπ) είλαη έλαο ηύπνο Firmware (πιηθνινγηζκηθνύ). Δίλαη 

γξακκέλν ζε έλα νινθιεξσκέλν θύθισκα, ζηαζεξό ή αθαηξνύκελν, θαη βξίζθεηαη πάλσ ζην ζώκα 

ηεο κεηξηθήο πιαθέηαο. Απνηειεί ηε δηεπαθή ηνπ ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπ Τ, κε ην πιηθό 

ηνπ. Σν νινθιεξσκέλν θύθισκα (Chip) πνπ πεξηέρεη ην BIOS, δηαζέηεη αλάκεζα ζε άιια, κία 

κλήκε ηε ROM BIOS (Read Only Memory BIOS), κλήκε κόλν γηα αλάγλσζε) θαη κία κλήκε RAM 

εηδηθνύ ηύπνπ ηε CMOS BIOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor). 

 

ROM BIOS 

ήκεξα ε κλήκε ROM ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ηύπνπ EEPROM (Electrically Erasable 

Programmable Read Only Memory), θάλνληαο ηε δηαδηθαζία αλαβάζκηζεο ηνπ BIOS (Flashing 

BIOS) πην εύθνιε, ρξεζηκνπνηώληαο, θαηάιιεια εξγαιεία ινγηζκηθνύ θαη νδεγίεο πνπ δίλνληαη από 

ηνλ θαηαζθεπαζηή ηεο κεηξηθήο.  

Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο αλαβάζκηζεο, ζπκβεί κία αλαπάληερε πηώζε ηάζεο ή κηα 

δηαθνπή ηνπ ξεύκαηνο θαη ε αλαβάζκηζε δηαθνπεί πξηλ νινθιεξσζεί, κπνξεί λα παξνπζηαζηνύλ κε 

αλαζηξέςηκα πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηεο κεηξηθήο. Γη’ απηό είκαζηε πξνζεθηηθνί ζηελ 

εθαξκνγή ηεο ιύζεο ηεο αλαβάζκηζεο ηνπ BIOS (π.ρ. κε ππνζηεξηδόκελνο επεμεξγαζηήο) θαη 

βέβαηα δελ ηελ εθαξκόδνπκε όηαλ νη ζπλζήθεο επλννύλ ηηο κεηαβνιέο ηεο ηάζεο ηνπ ξεύκαηνο (π.ρ. 

ελ κέζσ θαθνθαηξίαο). Δπίζεο, θαηά θαηξνύο έρνπλ εκθαληζηεί θαη ηνί κε ζηόρν ην BIOS (BIOS 

Viruses). 

Έηζη πξνθεηκέλνπ νη θαηαζθεπαζηέο λα εμαζθαιίζνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ 

πιηθνύ εθνδηάδνπλ πνιύ ζπρλά ηηο κεηξηθέο ηνπο κε Dual BIOS (Γηπιό BIOS). Όπνπ ππάξρεη θαη 

εθεδξηθό αληίγξαθν BIOS επάλσ ζηε κεηξηθή ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ θύξηνπ. 

ηηο παιαηόηεξεο εθδόζεηο ηνπ, όιεο νη θιήζεηο ηνπ ινγηζκηθνύ ελόο ππνινγηζηή πξνο ην πιηθό ηνπ 

πεξλνύζαλ από ην BIOS. ηα πην ζύγρξνλα όκσο ζπζηήκαηα ην ξόιν απηό ηνλ έρνπλ αλαιάβεη νη 

νδεγνί ζπζθεπώλ (Device Drivers), απμάλνληαο ζεκαληηθά ηελ ηαρύηεηα. 

 

CMOS BIOS 
H CMOS είλαη κία κηθξή κλήκε εηδηθνύ ηύπνπ RAM, κηθξή ζε κέγεζνο ε νπνία δηαηεξεί ην 

πεξηερόκελό ηεο θαηαλαιώλνληαο ειάρηζηε ελέξγεηα από κία κπαηαξία πνπ βξίζθεηαη ηνπνζεηεκέλε 

επάλσ ζηε κεηξηθή. ηε κηθξή απηή κλήκε απνζεθεύνληαη δηάθνξεο ξπζκίζεηο θαη 

παξακεηξνπνηήζεηο (BIOS Settings), πνπ κπνξνύκε λα θάλνπκε ζην πιηθό καο (π.ρ. ξνιόη 

ζπζηήκαηνο, ζπρλόηεηα επεμεξγαζηή, παξάκεηξνη ιεηηνπξγίαο κλήκεο, ξπζκίζεηο εθθίλεζεο δίζθσλ, 

ξπζκίζεηο ςύμεο θα). Οη ξπζκίζεηο απηέο, κπνξνύλ λα γίλνπλ κέζα από έλα πξόγξακκα πνπ ιέγεηαη 

BIOS Setup Program ή CMOS Setup Program ή BIOS Setup Utility. Απηό ελεξγνπνηείηαη θαηά ηε 

δηαδηθαζία εθθίλεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο κε ην πάηεκα θάπνηνπ πιήθηξνπ (F1, F2, Del), αλάινγα ηνλ 

θαηαζθεπαζηή θαη κόλν θαηά ηελ ώξα πνπ εκθαλίδεηαη ζην θάησ ή ζην επάλσ κέξνο ηεο νζόλεο έλα 

κήλπκα ηνπ ηύπνπ: “Press Del to Run Setup”, “Press F2 to enter Setup”. Η κλήκε απηή γηα λα 

θξαηάεη ηα δεδνκέλα ηεο, αθόκα θαη όηαλ ν ππνινγηζηήο δελ έρεη ξεύκα, ηξνθνδνηείηαη από κία 

κηθξή κπαηαξία ιηζίνπ. 

 

POST PROCEDURE 
Η δηαδηθαζία POST (Power On Self Test) πεξηιακβάλεη έλα δηαγλσζηηθό πξόγξακκα ειέγρνπ ηνπ 

πιηθνύ ηνπ ππνινγηζηή θαη απνηειεί κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο BIOS. Ο έιεγρνο αθνξά ηα δηάθνξα 

κέξε ηνπ ππνινγηζηή, όπσο, κλήκε, επεμεξγαζηή, θάξηα γξαθηθώλ, πιεθηξνιόγην, ζθιεξό δίζθν 

θα. Αλ δε δηαπηζησζεί θάπνην πξόβιεκα, εκθαλίδεη δηάθνξα κελύκαηα θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα ην 

επηκέξνπο πιηθό, όπσο, κνληέιν κεηξηθήο, επεμεξγαζηή, ηύπν κλήκεο θαη ζηε ζπλέρεηα πξνρσξά 

ζηελ εθθίλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηαθνξεηηθά ζε πεξίπησζε θάπνηνπ πξνβιήκαηνο, εκθαλίδεηαη έλα 

πξνεηδνπνηεηηθό κήλπκα ζηελ νζόλε (BIOS errors messages, POST Screen Messages), όπσο, 

“Keyboard not found press F1 to continue or DEL to enter Setup”. ε πεξίπησζε αδπλακίαο 

εκθάληζεο κελπκάησλ, ν ρξήζηεο ελεκεξώλεηαη γηα ην ιάζνο κε ερεηηθά κελύκαηα πξνεηδνπνίεζεο 

βιάβεο (Beep Error Codes). Οη ήρνη πξνεηδνπνίεζεο πεξηιακβάλνπλ έλα καθξύ ήρν (Long Beep) 
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θαη έλα βξαρύ ήρν (Short Beep). Έηζη νη θαηαζθεπαζηέο BIOS έρνπλ ηνπο δηθνύο ηνπο θώδηθεο 

ζηνπο νπνίνπο πξέπεη λα αλαηξέμνπκε γηα λα εληνπίζνπκε ην πξόβιεκα πνπ ππνδεηθλύνπλ νη ήρνη 

απηνί. 

 

Ο παξαπάλσ πίλαθαο είλαη ελδεηθηηθόο θαη πξέπεη λα ζπκβνπιεπόκαζηε ηνλ πίλαθα ηνπ 

θαηαζθεπαζηή ηεο κεηξηθήο ή ηνπ BIOS, γηα θάζε πξόβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπκε. 

 

BIOS SETUP 

ε πνιιέο πεξηπηώζεηο κεηά από ηελ αξρηθή εγθαηάζηαζε πιηθνύ θαη ινγηζκηθνύ ζπζηήκαηνο, δε ζα 

ρξεηαζηεί ε πξνζθπγή ζηα κελνύ επηινγώλ ηνπ BIOS SETUP. Πιένλ, νη πεξηζζόηεξεο επηινγέο 

έρνπλ ζηηο παξακέηξνπο ηε ξύζκηζε “Απηόκαηε” (Auto), ε νπνία ηίζεηαη ζπλήζσο από ηνλ αξρηθό 

εγθαηαζηάηε ή είλαη ζηηο αξρηθέο ξπζκίζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ BIOS. Έηζη ν απιόο ρξήζηεο δε 

ζα ρξεηαζηεί λα θαηαθύγεη ζε απηέο, εθηόο, από θάπνηεο θνξέο πνπ ζα ην απαηηήζνπλ νη ζπλζήθεο, 

όπσο, έλα πξόβιεκα ζεξκνθξαζίαο, αλαβάζκηζε επεμεξγαζηή ή κλήκεο, εγθαηάζηαζε ελόο Λ θα. 

 

Διαδικαζία POST & πςθμίζεων BIOS 

Η ιεηηνπξγία POST εθηειείηαη θαηά ηελ εθθίλεζε ηνπ ππνινγηζηή. 

Μόιηο εκθαληζηεί ην αλάινγν κήλπκα, κε ην πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ DEL ή F2 ζπλήζσο, θνξηώλεη 

ην BIOS Setup Utility κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα γίλεη ε παξακεηξνπνίεζε ηνπ BIOS CMOS : 

 

Επιλογή Main ή Standard (Κύπια). 

 Ηκεξνκελία θαη ώξα. 

 Γηαζέζηκνπο ζθιεξνύο δίζθνπο. 

Main/Primary IDE Master 

 Με αλαιπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζθιεξνύ δίζθνπ. 

Main/System Information 

 Έθδνζεο BIOS. 

 Δπεμεξγαζηή. 

 Κύξηαο κλήκεο. 

 

Επιλογή Tweaker ή Advanced Chipset  

Ρπζκίζεηο πνπ αθνξνύλ ζηε ζπρλόηεηα ιεηηνπξγίαο θαη ηελ ηάζε ηξνθνδνζίαο ηνπ: 

 επεμεξγαζηή. 

 θαη ηεο κλήκεο. 

Οη ξπζκίζεηο είλαη ζην Auto, έηζη ην ζύζηεκά καο ιακβάλεη απηόκαηα ηηο ηππηθέο εξγνζηαζηαθέο 

πξνδηαγξαθέο ησλ ζπζθεπώλ. 

 

1 βπασύρ ήσορ Το ζύζηημα είναι ενηάξει 

Κανέναρ ήσορ 
Ππόβλημα ηποθοδοζίαρ, 

αποςζία επεξεπγαζηή, μη 

ζςνδεδεμένο ησείο 

Επαναλαμβανόμενοι βπασείρ Ππόβλημα ηποθοδοηικού 

ή μακπείρ ήσοι  

Σςνεσόμενορ ήσορ beep Ππόβλημα Μνήμηρ 

1 μακπύρ και 2 βπασείρ ήσοι Ππόβλημα κάπηαρ γπαθικών 
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Αιιαγέο κπνξνύλ λα γίλνπλ όηαλ ζέινπκε λα θάλνπκε ππεξρξνληζκό (overclocking). Δδώ νη 

ρεηξνθίλεηεο αιιαγέο (Manual Settings) ζέινπλ πξνζνρή θαη εκπεηξία, γηαηί κπνξεί λα πξνθιεζεί 

βιάβε ζην πιηθό καο. 

 

Επιλογή Advanced/Boot Device Priority (Εκκίνηζη/Πποηεπαιόηηηα ζειπάρ εκκίνηζηρ). 
Μπνξνύκε λα επηιέμνπκε από πνηα κνλάδα δίζθνπ ζα μεθηλήζεη ν ππνινγηζηήο. Υξήζηκε 

επηινγή όηαλ ζέινπκε: 

 Να εγθαηαζηήζνπκε έλα Λ, όπνπ επηιέγνπκε ζπλήζσο ηελ εθθίλεζε από ηνλ νπηηθό νδεγό. 

 Να επηιέμνπκε από πνην δίζθν ζα γίλεηαη ε εθθίλεζε (Default startup disk), όηαλ δηαζέηνπκε 

πνιιαπιά Λ ζην ζύζηεκά καο. 

 Να εθθηλήζνπκε ην ζύζηεκά καο από ηελ θάξηα δηθηύνπ (thin client). 

 

Επιλογή Hardware Monitor (Ενέπγεια/Εποπηεία Υλικού). 

Πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλεη 

 Σε ζεξκνθξαζία από ηνπο ελζσκαησκέλνπο αηζζεηήξεο ηνπ επεμεξγαζηή θαη ηεο κεηξηθήο 

(CPU Temperature, MB Temperature). 

 Σελ ηαρύηεηα ησλ αλεκηζηήξσλ ηνπ επεμεξγαζηή, ηνπ θνπηηνύ θαη ηνπ ηξνθνδνηηθνύ (CPU 

Fan Speed, Chassis Fan Speed, Power Fan Speed). 

 Σελ ηάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ππξήλα ηνπ επεμεξγαζηή θαη ησλ ιακβαλόκελσλ ηάζεσλ ησλ 

γξακκώλ ηνπ ηξνθνδνηηθνύ ησλ 3.3, 5, 12 Volts. 

 Γηάθνξεο ξπζκίζεηο γηα ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ησλ αλεκηζηήξσλ. Αλ ζα είλαη ζε θαηάζηαζε 

ιεηηνπξγίαο Δπίδνζεο, Βέιηηζηεο ή Αζόξπβεο (Perfomance, Optimal, Silent). 

 

Επιλογή Power Management 

Ρύζκηζε Καηαζηάζεσλ εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο. Πεηπραίλνπκε εμνηθνλόκεζε ελέξγεηα όηαλ ν 

ππνινγηζηήο δε ρξεζηκνπνηείηαη. Δπηηξέπνπλ ζε έλαλ ππνινγηζηή λα επηζηξέθεη γξήγνξα ζηελ 

θαλνληθή ιεηηνπξγία. 

 Αναζηολή λειηοςπγίαρ (sleep ή suspend mode) : απνζεθεύεη ηελ εξγαζία θαη ηηο ξπζκίζεηο ζαο 

ζηε κλήκε θαη θαηαλαιώλεη κηθξή πνζόηεηα ελέξγεηαο. 

 Αδπανοποίηζη (hibernation mode) : απνζεθεύεη ηα αλνηθηά έγγξαθα θαη ηα πξνγξάκκαηά ζαο 

ζην ζθιεξό δίζθν θαη, ζηε ζπλέρεηα, ηεξκαηίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ππνινγηζηή ζαο 

 Υβπιδική αναζηολή λειηοςπγίαρ (hybrid mode) : είλαη έλαο ζπλδπαζκόο αλαζηνιήο 

ιεηηνπξγίαο θαη αδξαλνπνίεζεο-ηνπνζεηεί νπνηαδήπνηε αλνηθηά έγγξαθα θαη πξνγξάκκαηα ζηε 

κλήκε θαη ζην ζθιεξό δίζθν θαη κεηά ζέηεη ηνλ ππνινγηζηή ζαο ζε θαηάζηαζε ρακειήο ηζρύνο, 

ώζηε λα κπνξείηε λα επαλαθέξεηε γξήγνξα ηελ εξγαζία ζαο.  

 

Επιλογέρ αζθάλειαρ Boot/Security Options. 

 Supervisor Password. Πξνζζήθε θσδηθνύ αζθάιεηαο, πξνθεηκέλνπ λα δεηείηαη θάζε θνξά πνπ 

θάπνηνο πξνζπαζεί λα αιιάμεη ηηο ξπζκίζεηο ηνπ BIOS. Υξήζηκε επηινγή όηαλ ζέινπκε λα 

απνθύγνπκε αθνύζηεο ή εθνύζηεο δνιηνθζνξέο. 

 User Password. Πξνζζήθε θσδηθνύ αζθάιεηαο ν νπνίνο δεηείηαη θάζε θνξά πξηλ ηε θόξησζε 

ηνπ Λ. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία αθόκα ελόο επηπέδνπ αζθάιεηαο γηα ηελ είζνδν 

ζην ζύζηεκά καο. πλδπάδεηαη πάληα κε ην Supervisor Password, αιιηώο δελ έρεη λόεκα, 

δηόηη ν ρξήζηεο κπνξεί εύθνια λα ηνλ απελεξγνπνηήζεη. 

 

Load Setup Defaults/Exit & Save Changes.  

Από ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ BIOS, ππάξρεη απνζεθεπκέλν, έλα βαζηθό πξνθίι ξπζκίζεσλ 

(Default Profile), ην νπνίν κπνξνύκε λα θνξηώζνπκε ζε πεξίπησζε πνπ ζέινπκε λα 

επαλαθέξνπκε ην ζύζηεκά καο ζηηο εξγνζηαζηαθέο επηινγέο (Bios Reset). Η δηαδηθαζία απηή 

κπνξεί λα θαλεί ρξήζηκε ζε πεξηπηώζεηο πνπ έγηλαλ κε επηζπκεηέο αιιαγέο ζηηο ξπζκίζεηο θαη 

είλαη δύζθνιε ε επαλαθνξά ηνπο κε άιιν ηξόπν. 



 

 

Δγθαηάζηαζε, Γηαρείξηζε θαη πληήξεζε Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ - ηάμε Β’ 

Δπηκέιεηα : Γεώξγηνο Κπξηαθνύ                                                                                                         9   

BIOS RESET 
Η δηαδηθαζία επαλαθνξάο ζηηο εξγνζηαζηαθέο ξπζκίζεηο ηνπ BIOS όπσο είδακε, γίλεηαη από ηηο 

επηινγέο ηνπ Bios Setup Utility. Τπάξρνπλ όκσο πεξηπηώζεηο όπνπ απηό δελ είλαη εθηθηό. Όπσο γηα 

παξάδεηγκα: 

• ην ζύζηεκα δελ θάλεη Post. Απηό κπνξεί λα ζπκβεί: 

◦ κεηά από πξνζζήθε πιηθνύ (κλήκεο, επεμεξγαζηή θιπ) ή 

◦ κεηά από θάπνηα αιιαγή ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ Bios Setup (π.ρ. κεηά από κία πξνζπάζεηα 

ππεξρξνληζκνύ ηεο κλήκεο ή ηνπ επεμεξγαζηή. Κάπνηεο κεηξηθέο, ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο, 

έρνπλ απηόκαηε επαλαθνξά ησλ αξρηθώλ ξπζκίζεσλ). 

• αλ έρνπκε μεράζεη ην Supervisor ή ην User Password. 

ε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο, αδπλαηώληαο λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην Bios Setup Utility, πξέπεη λα 

επέκβνπκε ζηε κεηξηθή ώζηε λα επαλαθέξνπκε ηηο εξγνζηαζηαθέο ξπζκίζεηο ηνπ BIOS. Απηή ε 

δηαδηθαζία είλαη γλσζηή σο BIOS Reset ή κε πην δόθηκε νξνινγία Clear CMOS. 

Γηα λα δηαγξάςνπκε ηε κλήκε CMOS, πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηηο νδεγίεο ηνπ εγρεηξηδίνπ ηεο 

κεηξηθήο πιαθέηαο. Η δηαδηθαζία κπνξεί λα δηαθέξεη αλάινγα ηε κεηξηθή πνπ ρξεζηκνπνηνύκε 

αιιά ζπλίζηαηαη ζην λα δηαθνπεί ε ηξνθνδνζία ηεο κλήκεο CMOS (ππελζπκίδνπκε όηη είλαη εηδηθή 

κλήκε RAM), ώζηε λα δηαγξαθνύλ ηα δεδνκέλα ηεο θαη θαηά ηελ επαλεθθίλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, λα 

θνξησζνύλ νη εξγνζηαζηαθέο ξπζκίζεηο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

 

Δλδεηθηηθή δηαδηθαζία Clear CMOS 

1. βήλνπκε ηνλ ππνινγηζηή θαη αθαηξνύκε ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο. 

2. Αθαηξνύκε ηε κπαηαξία από ηε κεηξηθή πιαθέηα, πηέδνληαο κε έλα κηθξό θαηζαβίδη ην έιαζκα 

ζπγθξάηεζεο. 

3. Δληνπίδνπκε ηνλ βξαρπθπθισηήξα (jumper) πάλσ ζηε κεηξηθή πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζε 2 ή 

πεξηζζόηεξεο αθίδεο ελώλνληαο δύν από απηέο. Αθαηξνύκε ηνλ βξαρπθπθισηήξα από ηηο αθίδεο 

1-2 πνπ βξίζθεηαη θαη ηνλ ηνπνζεηνύκε ζηηο αθίδεο 2-3 γηα 10 δεπηεξόιεπηα (αλ νη αθίδεο είλαη 

κόλν 2 αθαηξείηαη εληειώο γηα 10’’). ηελ ζπλέρεηα ηνλ επαλαηνπνζεηνύκε ζηηο αξρηθέο αθίδεο. 

4. Σνπνζεηνύκε ηελ κπαηαξία. 

5. Σνπνζεηνύκε ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο θαη αλνίγνπκε ηνλ ππνινγηζηή 

 

UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) 

Σν UEFI (ελνπνηεκέλε επεθηάζηκε δηαζύλδεζε πιηθνινγηζκηθνύ) απνηειεί ηελ εμέιημε ηνπ BIOS 

θαη μεθίλεζε αξρηθά από ηελ εηαηξεία Intel κε ην EFI (Extensible Firmware Interface) ην 1995. Σν 

EFI πεξίπνπ κία δεθαεηία αξγόηεξα άξρηζε λα ππνζηεξίδεηαη θαη από άιιεο εηαηξείεο 

θαηαζθεπαζηώλ, θηάλνληαο ζήκεξα ηηο 140 θαη παίξλνληαο έηζη ηελ νλνκαζία U EFI (U γηα 

Unified). 

Σν λέν απηό ππόζηξσκα ινγηζκηθνύ, παξεκβάιιεηαη όπσο θαη ην παιαηόηεξν BIOS, αλάκεζα ζην 

Λ θαη ην πιηθό ηνπ ππνινγηζηή. Γηαηεξεί ηε ζπκβαηόηεηα κε ην BIOS γηα Λ πνπ δελ ην 

ππνζηεξίδνπλ (π.ρ. Windows 7 32bits) θαη αίξεη ηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ ν πξνθάηνρόο ηνπ επέβαιιε.  

Σν UEFI ππνζηεξίδεηαη από ηα 64 bit Λ ησλ Widows εθδόζεσλ Vista θαη κεηαγελέζηεξσλ θαη από 

ηηο 32 bit εθδόζεηο ησλ Windows 8 θαη κεηαγελέζηεξσλ. 

 

Βξίζθεηαη όπσο θαη ην BIOS απνζεθεπκέλν ζε EEPROM ζε νινθιεξσκέλν θύθισκα πάλσ ζηε 

κεηξηθή πιαθέηα.  

Οη ζεκαληηθέο δηαθνξέο ηνπο είλαη: 

Σν UEFI κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη δίζθνπο εθθίλεζεο πάλσ από 2,2 TB. 

To BIOS ιεηηνπξγνύζε ζε 16 bit mode κε αξρηηεθηνληθή βαζηζκέλε ζε IBM PC. Σν UEFI ζε 32 ή 

ζε 64 bit mode, έρνληαο πξόζβαζε ζε όιε ηε κλήκε θαη όρη κόλν ζε 1ΜΒ πνπ είρακε πξηλ. 

Οη ζπζθεπέο κπνξνύλ λα δηαρεηξηζηνύλ πάλσ από 17,2 GB κλήκεο θαηά ηελ εθθίλεζε 

Απμάλεη ζεκαληηθά ηε ηαρύηεηα εθηέιεζεο ησλ δηαδηθαζηώλ εθθίλεζεο. 

Πξνζθέξεη κεγαιύηεξε αζθάιεηα ζε επηζέζεηο ηύπνπ bootkit. 

Πξνζθέξεη πην θηιηθή δηεπαθή επηθνηλσλίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ξπζκίζεσλ κε ην ρξήζηε. 


