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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται µε την µελέτη και την ανάπτυξη ενός 

υπολογιστή χαµηλού κόστους. Στον τοµέα των ηλεκτρονικών υπολογιστών έχουν 

αναπτυχθεί αρχιτεκτονικές λειτουργίας του υπολογιστή, κάθε µία απ’ αυτές έχει 

πλεονεκτήµατα όπως και µειονεκτήµατα. Με τα δεδοµένα της σηµερινής εποχής 

στο χώρο των υπολογιστών επικρατεί µια τάση προς σµίκρυνση όσον αφορά τις 

υπολογιστικές µηχανές. Η προτεινόµενη αρχιτεκτονική (ARM) καλύπτει όλες τις 

ανάγκες της πτυχιακής εργασίας ως προς το κόστος, την κατανάλωση και το 

µέγεθος σε σχέση µε τις υπόλοιπες αρχιτεκτονικές αλλά µειονεκτεί σε θέµατα 

υπολογιστικής ισχύος. Επίσης λόγω της δηµοφιλίας της αρχιτεκτονικής ARM 

διάσηµες εταιρίες κατασκευής λειτουργικών συστηµάτων έχουν ξεκινήσει και 

στρέφονται στη δηµιουργία λειτουργικών συστηµάτων βασισµένα στην 

συγκεκριµένη αρχιτεκτονική. Για την υλοποίηση της πτυχιακής συγκρίναµε 6 

δηµοφιλής υπολογιστές στο χώρο της ARM αρχιτεκτονικής. Επιλέχθηκε η 

πλατφόρµα Raspberry Pi (Model B+) λόγω του πρόσθετου κυκλώµατος µε 

µπαταρία παρέχοντας ενεργειακή αυτονοµία στον υπολογιστή.  
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ABSTRACT 

 

This thesis deals with the study and development of a low-cost computer. In the 

field of computer many architectures have developed for the computer, each of 

them has advantages as well as disadvantages. With the data of the current era in 

the computer world there is a tendency to shrink in terms of calculating machines. 

The proposed architecture (ARM) covers all the needs of the thesis in cost, 

consumption and size relative to the other architectures, but inferior in computing 

issues. Also due to the popularity of the ARM architecture famous operating 

systems companies have launched and directed the creation of operating systems 

based on this architecture. For the realization of the thesis we compared six 

popular computers to the ARM architecture. Selected Raspberry Pi platform 

(Model B +) due to the additional circuit with battery providing energy 

independence to the computer. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο αναλύεται το αντικείµενο της πτυχιακής εργασίας και 

γίνεται µια ιστορική αναδροµή γύρω από τις µεθόδους που έχουν παρουσιαστεί 

σε αυτήν την περιοχή. 

 

1.1 Περιγραφή του αντικειµένου της πτυχιακής εργασίας  

Αντικείµενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η µελέτη & ανάπτυξη ενός 

υπολογιστή χαµηλού κόστους & ενεργειακά αυτόνοµου. 

 

1.2 Ιστορική αναδροµή  

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές δεν δηµιουργήθηκαν από τη µία στιγµή στην άλλη! 

Όπως όλες οι σπουδαίες ανθρώπινες εφευρέσεις, πέρασαν από πολλά και 

διαφορετικά στάδια εξέλιξης µέχρι να πάρουν τη µορφή που έχουν σήµερα. Ήδη 

από την αρχαιότητα συναντούµε κάποιους υπολογιστικούς µηχανισµούς, όπως ο 

«άβακας» και ο «υπολογιστής των Αντικυθήρων», οι οποίοι αναπτύχθηκαν σε 

τεράστιο βαθµό κατά την εποχή της Αναγέννησης. 

Το 1610 µ.Χ ο Σκοτσέζος µαθηµατικός John Napier  κατάφερε να εξελίξει τον 

«άβακα», ένα µηχανισµό που ήταν γνωστός από την αρχαιότητα και χρησίµευε σε 

απλούς υπολογισµούς, όπως είναι η πρόσθεση και η αφαίρεση. Ο άβακας του 

Napier αποτελούνταν από κοκκάλινες ράβδους –γι’ αυτό και ονοµάζεται «τα 

κόκκαλα του Napier» και έκανε πολύ πιο απαιτητικούς υπολογισµούς, όπως είναι 

η διαίρεση και ο πολλαπλασιασµός. Μάλιστα µε την πάροδο του χρόνου έγιναν 

επιπλέον βελτιώσεις στο µηχανισµό, µε αποτέλεσµα να µπορεί να υπολογίζει µε 

ακρίβεια ακόµα και την τετραγωνική ρίζα ενός αριθµού! 

Η πρώτη, όµως, αληθινή αριθµοµηχανή κατασκευάστηκε λίγα χρόνια µετά, το 

1645, από το Γάλλο µαθηµατικό Blaise Pascal . Ήταν µία µικρή σε µέγεθος 

µηχανή, η οποία αποτελούνταν από τροχαλίες, τις οποίες περιστρέφοντας ο 

χρήστης κατάλληλα, έκανε προσθέσεις και αφαιρέσεις. Το 1674 ο Γερµανός 

µαθηµατικός Gottfried Leibnitz  τελειοποίησε τη µηχανή του Πασκάλ, έτσι ώστε 

να κάνει επιπλέον πολλαπλασιασµό και διαίρεση. 
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Το 1822, η αποτυχία του Βρετανού µηχανικού Charles Babbage να 

δηµιουργήσει έναν αυτόµατο υπολογιστή που θα λειτουργούσε µε ατµό, 

αποτέλεσε τη βάση των σύγχρονων υπολογιστών! Βλέπετε στην επιστήµη, όπως 

και στη ζωή, ακόµα και οι… αποτυχίες είναι εξαιρετικά χρήσιµες. Όταν η Augusta 

Lovelace , µια νεαρή µαθηµατικός, άρχισε να µελετά τις σηµειώσεις του Babbage 

κάπου 10 χρόνια µετά, κατάφερε να φτιάξει το πρώτο πρόγραµµα υπολογιστή! 

Μάλιστα προς τιµήν της, δόθηκε το όνοµά της σε µία από τις σύγχρονες γλώσσες 

προγραµµατισµού: την «Άντα». 

Η ανάγκη, λένε, είναι η βασική πηγή της δηµιουργίας. Όταν η Κυβέρνηση των 

Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής θέλησε να κάνει απογραφή του πληθυσµού το 

1890, είδε ότι ήταν εξαιρετικά δύσκολο να το επιτύχει χωρίς κάποιον µηχανισµό 

υπολογισµού. Η ανάγκη αυτή, οδήγησε τον στατιστικολόγο Herman Hollerith να 

δηµιουργήσει έναν εξελιγµένο υπολογιστή, µε τη βοήθεια του οποίου 

ολοκληρώθηκε η απογραφή µέσα σε 2 µόλις χρόνια! Μετά από αυτό, η εξέλιξη 

των ηλεκτρονικών υπολογιστών ήταν και είναι ραγδαία! 

 

1.3 Γενιές Υπολογιστικών Μηχανών 

 

1η Γενιά Υπολογιστών (1946 - 1956) 

Το 1946, µετά το τέλος του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου, οι Ηνωµένες Πολιτείες 

χρειάζονταν µια συσκευή η οποία να βοηθά τους στρατιωτικούς στους 

υπολογισµούς για να βρίσκουν τα όπλα τους το στόχο µε µεγαλύτερη ακρίβεια. 

Για πρώτη φορά δηµιουργήθηκε ένα τεράστιο µηχάνηµα που αντί για µηχανικά 

µέρη χρησιµοποιούσε ηλεκτρονικές λυχνίες, κατασκευασµένες από τον Λι Ντε 

Φορέ (Lee DeForest ). Ο πρώτος ηλεκτρονικός υπολογιστής επονοµάστηκε 

ENIAC. 

Ο ΕΝΙΑC ήταν τεράστιος σε µέγεθος (καταλάµβανε έναν ολόκληρο όροφο), και 

έπρεπε να τον ελέγχουν συνεχώς ειδικοί επιστήµονες. Συχνά, επίσης, καίγονταν 

οι λυχνίες του και έπρεπε να τις αντικαθιστούν. 

Ακόµα και ο πιο ταπεινός σηµερινός υπολογιστής είναι χιλιάδες φορές 

καλύτερος από τον ENIAC ως προς τις δυνατότητες. Ήταν, όµως, η πρώτη 

σοβαρή προσπάθεια δηµιουργίας υπολογιστικής µηχανής. 
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2η Γενιά Υπολογιστών (1956 - 1963) 

Την περίοδο αυτή οι λυχνίες αντικαθίστανται από transistors . Οι ηλεκτρονικές 

αυτές κατασκευές (κρυσταλλοτρίοδοι, όπως τις ονοµάζουν οι ηλεκτρονικοί), 

επιτρέπουν τη δηµιουργία µικρότερων και ταχύτερων υπολογιστών. Το 1956 στο 

Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης (Μ.Ι.Τ.) κατασκευάστηκε ο πρώτος 

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής που λειτουργούσε µε transistors, ο ΤΧ-0. 

 

3η Γενιά Υπολογιστών (1964 - 1971) 

Το 1958, ο Jack Kilby  της εταιρείας Texas Instruments  κατάφερε να 

δηµιουργήσει κάτι που θα άλλαζε τον κόσµο των ηλεκτρονικών για πάντα. 

Κατασκεύασε το πρώτο Ολοκληρωµένο Κύκλωµα συνδυάζοντας τρανζίστορς, 

πυκνωτές, αντιστάτες και άλλα ηλεκτρονικά εξαρτήµατα όλα τοποθετηµένα στο 

ίδιο κοµµάτι από πυρίτιο. Το δηµιούργηµα του Kilby επέτρεψε στους επιστήµονες 

να κατασκευάσουν υπολογιστές τόσο µικρούς ώστε να µπορούµε ακόµη και να 

τους µεταφέρουµε. Χρησιµοποιείται, επίσης, σε µια πληθώρα άλλων εφαρµογών, 

όπως τηλεπικοινωνίες, πολυµέσα, ακόµη και παιχνίδια. 

 

4η Γενιά Υπολογιστών (1974 - σήµερα) 

Οι υπολογιστές που έχουµε σήµερα ανήκουν στην 4η Γενιά. Ο κάθε ένας από 

αυτούς είναι εφοδιασµένος µε Επεξεργαστή (CPU), έχει τη δική του Μνήµη, 

µονάδα αποθήκευσης πληροφοριών, οθόνη, και κάποιο είδος µέσου για να 

δίνουµε πληροφορίες στον υπολογιστή (πληκτρολόγιο, πενάκι, ποντίκι κλπ). 

Σύµφωνα µε το νόµο του Moore , κάθε 18 περίπου µήνες η ισχύς των 

παραγόµενων υπολογιστών διπλασιάζεται. Έτσι, γίνεται αντιληπτό γιατί ένας 

υπολογιστής που αγοράζεται σήµερα είναι (περίπου) δύο φορές ταχύτερος από 

έναν υπολογιστή της ίδιας «κατηγορίας» που αγοράστηκε πριν ενάµιση χρόνο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

2.1 Εισαγωγή 

Η αρχιτεκτονική υπολογιστών είναι το γνωστικό πεδίο της µηχανικής 

υπολογιστών το οποίο πραγµατεύεται τον λογικό σχεδιασµό, τη δοµή και τη 

λειτουργία του υλικού ενός υπολογιστικού µηχανήµατος, συνήθως ψηφιακού. Ως 

επιστηµονικός τοµέας εστιάζει στη συστηµατική έρευνα και σχεδίαση των 

τεχνολογικών δοµών υλικού που επιτρέπουν την αποδοτική εκτέλεση αλγορίθµων 

και υπολογισµών, µε βάση τις διαθέσιµες τεχνολογίες κατασκευής 

ολοκληρωµένων κυκλωµάτων. Συνήθως, η αρχιτεκτονική υπολογιστών δίνει 

έµφαση στη δοµή και λειτουργία του επεξεργαστή και στους τρόπους 

προσπέλασης του στη µνήµη. 

 

2.2 Αρχιτεκτονική ARM 

Η αρχιτεκτονική ARM είναι µια αρχιτεκτονική συνόλου εντολών RISC των 32-

bit , η οποία έχει αναπτυχθεί από την ARM Holdings . Τα αρχικά σηµαίνουν 

Προχωρηµένη Μηχανή RISC (Advanced RISC Machine), ενώ παλαιότερα 

σήµαιναν Μηχανή RISC Acorn (Acorn RISC Machine). Η αρχιτεκτονική ARM 

είναι η πιο συχνά χρησιµοποιούµενη αρχιτεκτονική συνόλου εντολών 32-bit όσον 

αφορά τους επεξεργαστές που παράγονται. Η αρχιτεκτονική δηµιουργήθηκε 

αρχικά από την Acorn Computers  για χρήση στους προσωπικούς 

υπολογιστές της, µε τα πρώτα προϊόντα που βασίζονταν στην αρχιτεκτονική 

ARM να είναι οι σειρά Acorn Archimedes  που εµφανίστηκε το 1987. Οι 

επεξεργαστές ARM είναι σχετικά απλοί, κάτι που τους κάνει κατάλληλους για 

εφαρµογές χαµηλής ισχύος. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να έχουν υπερισχύσει στις 

αγορές των κινητών και των ενσωµατωµένων συστηµάτων, σαν µικροί και 

σχετικά χαµηλού κόστους µικροεπεξεργαστές και µικροελεγκτές. Το 2005, 

περίπου το 98% των πάνω από ένα δισεκατοµµύριο κινητών τηλεφώνων που 

πωλούνται κάθε χρόνο είχαν τουλάχιστον έναν επεξεργαστή ARM. Το 2009 οι 

επεξεργαστές ARM αντιστοιχούσαν περίπου στο 90% όλων των ενσωµατωµένων 

επεξεργαστών RISC 32-bit και χρησιµοποιούνται σε µεγάλο βαθµό σε 

καταναλωτικά ηλεκτρονικά προϊόντα, συµπεριλαµβανοµένων των προσωπικών 

ψηφιακών βοηθών (personal digital assistants, PDAs), των κινητών τηλεφώνων, 

των συσκευών ψηφιακής µουσικής και πολυµέσων, των φορητών κονσολών 
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βιντεοπαιχνιδιών, των αριθµοµηχανών και περιφερειακών υπολογιστών όπως 

οι σκληροί δίσκοι και οι δροµολογητές. 

 

2.3 Ιστορική αναδροµή 

Η εταιρεία κατασκευής υπολογιστών Acorn Computers  υλοποίησε πρώτη έναν 

επεξεργαστή ARM το 1980 για να τον χρησιµοποιήσει για Η/Υ. Μετά την επιτυχία 

του υπολογιστή BBC Micro, η Acorn Computers Ltd εξέτασε την µετάβαση από 

τον απλό επεξεργαστή MOS Technology 6502 ώστε να ικανοποιήσει τις ανάγκες 

των εταιρικών πελατών, µια αγορά στην οποία αργότερα θα κυριαρχούσε ο IBM 

PC, που κυκλοφόρησε το 1981. Το σχέδιο Acorn Business Computer (ABC) 

απαιτούσε έναν αριθµό δεύτερων επεξεργαστών που θα συνδυάζονταν µε την 

πλατφόρµα του BBC Micro, αλλά οι επεξεργαστές όπως ο Motorola 68000 και ο 

National Semiconductor 32016 ήταν ακατάλληλοι, ενώ ο 6502 δεν ήταν αρκετά 

ισχυρός για να υποστηρίζει γραφική διεπαφή χρήστη. Η Acorn θα χρειαζόταν µια 

νέα αρχιτεκτονική, γιατί είχε δοκιµάσει όλους τους υπάρχοντες επεξεργαστές και 

δεν την ικανοποιούσαν. Η Acorn εξέτασε τότε το ενδεχόµενο να σχεδιάσει τον δικό 

της επεξεργαστή και οι µηχανικοί της βρήκαν κάποιες δηµοσιεύσεις του 

εγχειρήµατος Berkeley RISC. Θεώρησαν ότι αφού µια τάξη από µεταπτυχιακούς 

φοιτητές µπορούσε να σχεδιάσει έναν ανταγωνιστικό επεξεργαστή 32-bit, τότε η 

Acorn δεν θα συναντούσε πρόβληµα. Ένα ταξίδι στο Western Design Center στο 

Φοίνιξ, όπου ο 6502 ανανεωνόταν πρακτικά από µια εταιρεία ενός ατόµου, έδειξε 

στους µηχανικούς της Acorn, Steve Furber και Sophie Wilson ότι δε χρειάζονταν 

τεράστιους πόρους και υποδοµές έρευνας και ανάπτυξης τελευταίας γενιάς. Η 

Wilson άρχισε να αναπτύσσει το σύνολο εντολών, γράφοντας µια προσοµοίωση 

του επεξεργαστή σε BBC Basic, η οποία έτρεχε σε έναν BBC Micro που είχε έναν 

δεύτερο επεξεργαστή 6502. Αυτό έπεισε τους µηχανικούς της Acorn ότι έκαναν το 

σωστό αλλά για να συνεχίσουν χρειάζονταν κάποιους χρηµατικούς πόρους. Η 

Wilson τότε επικοινώνησε µε τον CEO της Acorn, Hermann Hauser, και εξήγησε τι 

συνέβαινε. Όταν δόθηκε έγκριση για συνέχεια, δηµιουργήθηκε µια µικρή οµάδα για 

να υλοποιήσει το µοντέλο της Wilson σε υλικό. 
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• Acorn RISC Machine: ARM2 

Το επίσηµο εγχείρηµα Acorn RISC Machine άρχισε τον Οκτώβριο του 

1983. Επιλέχθηκε η εταιρεία VLSI Technology  σαν συνεργάτης πυριτίου, 

επειδή ήδη προµήθευε την Acorn µε µνήµες ROM και κάποια ειδικά τσιπ. 

Τη σχεδίαση διηύθυναν οι Wilson  και Furber , έχοντας σαν βασικό σκοπό 

να πετύχουν τον χειρισµό των διακοπών εισόδου/εξόδου (input/output 

(interrupt) handling) µε χαµηλή καθυστέρηση, όπως ο 6502. Η 

αρχιτεκτονική πρόσβασης στη µνήµη του 6502 είχε επιτρέψει την 

παραγωγή γρήγορων υπολογιστών χωρίς τη χρήση ακριβού υλικού 

απευθείας πρόσβασης στη µνήµη (direct memory access). Η VLSI 

παρήγαγε το πρώτο πυρίτιο ARM στις 26 Απριλίου 1985 – αυτό 

λειτούργησε κατευθείαν και ονοµάστηκε ARM1. Τα πρώτα «πραγµατικά» 

συστήµατα για χρήση στην παραγωγή κυκλοφόρησαν τον επόµενο χρόνο, 

µε το όνοµα ARM2. 

Η πρώτη πρακτική εφαρµογή ήταν σαν δεύτερος επεξεργαστής του BBC 

Micro, όπου χρησιµοποιήθηκε για την ανάπτυξη του λογισµικού 

προσοµοίωσης που θα ολοκλήρωνε τη δουλειά σχετικά µε τα τσιπ 

υποστήριξης (VIDC, IOC, MEMC) και για την επιτάχυνση του λογισµικού 

CAD που χρησιµοποιήθηκε στην ανάπτυξη του ARM2. Η Wilson έγραψε 

στη συνέχεια την BBC Basic σε συµβολική γλώσσα ARM, και οι γνώσεις σε 

βάθος που προέκυψαν από τη σχεδίαση του σύνολο εντολών επέτρεψαν 

στον κώδικα να είναι πολύ πυκνός, µε αποτέλεσµα η ARM BBC Basic να 

είναι µια πολύ καλή δοκιµή για έναν προσοµοιωτή ARM. Ο αρχικός σκοπός 

της κατασκευής ενός υπολογιστή βασισµένου στην αρχιτεκτονική ARM 

επιτεύχθηκε το 1987 µε την κυκλοφορία του Acorn Archimedes. 

Γύρω από το εγχείρηµα της κεντρικής µονάδας επεξεργασίας ARM 

επικρατούσε τέτοια µυστικότητα που, όταν η Olivetti άρχισε τις 

διαπραγµατεύσεις για να αγοράσει πλειοψηφικό πακέτο µετοχών της Acorn 

το 1985, δεν πληροφορήθηκε από την οµάδα ανάπτυξης, παρά µόνο µετά 

το τέλος των διαπραγµατεύσεων. Το 1992 η Acorn κέρδισε πάλι το βραβείο 

Queen's Award for Technology για την αρχιτεκτονική ARM. 

Ο ARM2 είχε έναν δίαυλο δεδοµένων 32-bit (data bus), χώρο 

διευθύνσεων 26-bit (address space) και 27 καταχωρητές 32-bit. Ο κώδικας 

του προγράµµατος έπρεπε να βρίσκεται µέσα στα πρώτα 64 Mbyte της 
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µνήµης, επειδή ο µετρητής προγράµµατος (program counter) είχε µόνο 24 

bit – τα 6 πρώτα και τα 2 τελευταία bit του καταχωρητή 32-bit 

λειτουργούσαν σαν σηµαίες κατάστασης (status flags). Ο ARM2 ήταν ίσως 

ο απλούστερος χρήσιµος µικροεπεξεργαστής 32-bit στον κόσµο, έχοντας 

µόνο 30.000 τρανζίστορ (συγκριτικά ο 68000 της Motorola ήταν 6 χρόνια 

παλαιότερος αλλά, όπως φαίνεται και από την ονοµασία του, περιείχε 

68.000 τρανζίστορ). Μεγάλο µέρος αυτής της απλότητας οφειλόταν στο ότι 

ο επεξεργαστής δεν είχε µικροκώδικα (που αναλογούσε στο ένα τέταρτο µε 

ένα τρίτο του 68000) και, όπως οι περισσότεροι επεξεργαστές της εποχής, 

δεν είχε καθόλου κρυφή µνήµη (cache). Συνέπεια αυτής της απλότητας 

ήταν η χαµηλή κατανάλωση ισχύος, ενώ ήταν πιο γρήγορος από τον Intel 

80286. Ακολούθησε ο ARM3, ο οποίος είχε κρυφή µνήµη 4 KB, 

βελτιώνοντας και άλλο την ταχύτητα. 

 

• Apple, DEC, Intel, Marvell: ARM6, StrongARM, XScale  

Κατά το τέλος της δεκαετίας του 1980 η Apple Computer και η VLSI 

Technology άρχισαν να εργάζονται µε την Acorn πάνω σε νεότερες 

εκδόσεις του πυρήνα του επεξεργαστή ARM. Η δουλειά αυτή ήταν τόσο 

σηµαντική που η Acorn έκανε τη σχεδιαστική οµάδα ξεχωριστή εταιρεία του 

1990, µε τίτλο Advanced RISC Machines Ltd. Η Advanced RISC Machines 

έγινε ARM Ltd όταν η µητρική της εταιρεία, η ARM Holdings plc, µπήκε στο 

χρηµατιστήριο του Λονδίνου και στον δείκτη NASDAQ το 1998. 

Το έργο των Apple-ARM τελικά έγινε ο ARM6, ο οποίος κυκλοφόρησε 

στις αρχές του 1992. Η Apple χρησιµοποίησε τον, βασισµένο στον ARM6, 

ARM 610 σαν βάση για το PDA Apple Newton. Το 1994, η Acorn 

χρησιµοποίησε τον ARM 610 σαν την κεντρική µονάδα επεξεργασίας 

(CPU) τους υπολογιστές Risc PC. Η DEC αγόρασε τα δικαιώµατα της 

αρχιτεκτονικής ARM6 και παρήγαγε τον StrongARM. Με συχνότητα 

233 MHz η CPU αυτή κατανάλωνε µόνο 1 W (και οι πιο πρόσφατες 

εκδόσεις καταναλώνουν ακόµα λιγότερο). Αυτή η δουλειά στη συνέχεια 

πέρασε στην Intel, λόγω κάποιου νοµικού συµβιβασµού, η οποία 

συµπλήρωσε τη σειρά των σχετικά παλιών i960 µε τους StrongARM. Η 

Intel αργότερα ανέπτυξε τη δική της υλοποίηση υψηλής ταχύτητας µε το 

όνοµα XScale, η οποία έχει πωληθεί στη Marvell. 
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• Άδεια χρήσης 

Ο πυρήνας ARM έχει παραµείνει σχεδόν στο ίδιο µέγεθος παρά τις 

αλλαγές σε αυτόν. Ο ARM2 είχε 30.000 τρανζίστορ ενώ ο ARM6 αυξήθηκε 

µόλις σε 35.000. Η ARM εστιάζει στην πώληση πυρήνων IP (IP cores), που 

χρησιµοποιούνται από τις εταιρείες που αγοράζουν τα δικαιώµατα για να 

κατασκευάζουν µικροελεγκτές και CPU που βασίζονται σε αυτόν τον 

πυρήνα. Η πιο επιτυχηµένη υλοποίηση είναι ο ARM7TDMI που έχει 

πουλήσει εκατοµµύρια τεµάχια. Η βασική ιδέα είναι ότι ο κατασκευαστής 

της σχεδίασης (original design manufacturer) συνδυάζει τον πυρήνα ARM 

µε κάποια επιπλέον µέρη για να παράγει µια πλήρη CPU, η οποία να 

µπορεί να κατασκευαστεί σε παλιά εργοστάσια κατασκευής ηµιαγωγών 

αλλά να έχει καλή ταχύτητα µε χαµηλό κόστος. Η Atmel προϋπήρξε κέντρο 

σχεδίασης για το ενσωµατωµένο σύστηµα µε βάση τον ARM7TDMI 

(ARM7TDMI-Based Embedded System). 

Η ARM έδωσε τα δικαιώµατα χρήσης για 1,6 δισεκατοµµύρια πυρήνες το 

2005. Επίσης, το 2005, περίπου 1 δισεκατοµµύριο πυρήνες ARM 

χρησιµοποιήθηκαν σε κινητά τηλέφωνα. Μέχρι τον Ιανουάριο του 2008 

είχαν κατασκευαστεί πάνω από 10 δισεκατοµµύρια πυρήνες ARM και η 

iSuppli προέβλεψε το 2008 ότι µέχρι το 2011, θα κυκλοφορούσαν 5 

δισεκατοµµύρια πυρήνες ARM κάθε χρόνο. Η ARM δηλώνει ότι έχουν 

κυκλοφορήσει πάνω από 15 δισεκατοµµύρια επεξεργαστές ARM 

(Ιανουάριος 2011).  

Χρησιµοποιούνται διάφορες αρχιτεκτονικές ARM στα έξυπνα τηλέφωνα 

(smartphones), στους προσωπικούς ψηφιακούς βοηθούς και σε άλλες 

κινητές συσκευές, από την ARMv5, σε ξεπερασµένες ή απλές συσκευές, 

µέχρι την σειρά ARM M, σε πιο προχωρηµένες συσκευές. Οι επεξεργαστές 

XScale και ARM926 είναι ARMv5TE, και χρησιµοποιούνται πιο συχνά σε 

ακριβές συσκευές από τους βασισµένους σε ARMv4, StrongARM, 

ARM9TDMI και ARM7TDMI, αλλά οι φτηνότερες συσκευές µπορεί να 

χρησιµοποιούν παλαιότερους πυρήνες, λόγω του χαµηλότερου κόστους 

της άδειάς τους. Οι επεξεργαστές ARMv6 είναι πιο γρήγοροι σε σχέση µε 

τους κανονικούς πυρήνες ARMv5, και χρησιµοποιούνται κάποιες φορές, 

αλλά οι επεξεργαστές Cortex (ARMv7) πια είναι πιο γρήγοροι και µε 

µικρότερη κατανάλωση ενέργειας σε σχέση µε τις προηγούµενες γενιές. Οι 
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Cortex-A στοχεύουν σε επεξεργαστές εφαρµογών, όπως είναι οι 

απαιτήσεις των έξυπνων τηλεφώνων που πριν χρησιµοποιούσαν ARM9 ή 

ARM11. Οι Cortex-R προορίζονται για εφαρµογές πραγµατικού χρόνου, και 

οι Cortex-M προορίζονται για µικροελεγκτές. 

Το 2009, κάποιοι κατασκευαστές κυκλοφόρησαν µικρούς δικτυακούς 

φορητούς (netbooks) που βασίζονταν σε επεξεργαστές αρχιτεκτονικής 

ARM, ως ανταγωνιστές των netbooks που βασίζονταν στον επεξεργαστή 

Intel Atom. Σύµφωνα µε την εταιρεία αναλύσεων IHS iSuppli, µέχρι το 

2015, τα ολοκληρωµένα κυκλώµατα τύπου ARM εκτιµάται ότι θα 

βρίσκονται στο 23% όλων των φορητών υπολογιστών.  

Το 2011, η HiSilicon Technologies Co. Ltd. αγόρασε την άδεια για αρκετά 

στοιχεία της αρχιτεκτονικής ARM, για να τα χρησιµοποιήσει σε σχεδιάσεις 

τσιπ επικοινωνιών. Ανάµεσα σε αυτά ήταν σταθµοί βάσης 3G/4G, 

δικτυακές υποδοµές και κινητές υπολογιστικές εφαρµογές. 

 

2.4 Οι επεξεργαστές ARM στα Smartphones 

Η αρχιτεκτονική ARM έχει άδεια χρήσης που δίνεται σε όποιον θέλει να τη 

χρησιµοποιήσει. Κάποιες από τις εταιρείες που την έχουν ή την είχαν αγοράσει 

είναι η Alcatel-Lucent , η Apple , η Intel  (µέσω της DEC), η LG, η Microsoft , η 

Nvidia , η Sony , η NXP (πρώην Philips ), η Qualcomm , η Samsung , η Sharp . 

 

Οι επεξεργαστές ARM αναπτύσσονται από την ARM και τις εταιρείες που έχουν 

άδεια από την ARM. Σηµαντικές οικογένειες επεξεργαστών ARM που έχουν 

αναπτυχθεί από την ARM Holdings είναι οι: 

• ARM7 

• ARM9 

• ARM11 

• Cortex.  
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Σηµαντικοί επεξεργαστές ARM που έχουν αναπτυχθεί από τις εταιρείες µε άδεια 

είναι οι:  

• StrongARM της DEC. 

• i.MX της Freescale. 

• XScale της Marvell (πρώην Intel). 

• Tegra της Nvidia. 

• Nova και ο NovaThor της ST-Ericsson. 

• Snapdragon της Qualcomm. 

• Σειρά προϊόντων OMAP της Texas Instruments. 

• Hummingbird της Samsung. 

• A4 και A5 της Apple. 

 

  

2.5 Οι επεξεργαστές ARM στους Η/Υ 

Πλέον λόγω των διαστάσεων και την κατανάλωση των επεξεργαστών ARM έχει 

µειωθεί σηµαντικά το µέγεθος της Μητρικής πλακέτας (Motherboard) αλλά και οι 

διαστάσεις της µπαταρίας που µας επιτρέπουν την άµεση φορητότητα του. Κάθε 

µία πλατφόρµα που θα αναλύσουµε παρακάτω είναι πολύ εύκολο να δουλέψουµε 

µαζί της και η κάθε µια είναι ένα καλό σηµείο εκκίνησης για κάθε µηχανικό που 

θέλει να πειραµατιστεί. Ωστόσο όταν πρόκειται φθηνό, open source hardware 

έχουµε πληθώρα επιλογών για να υλοποιήσουµε το project µας. Παρακάτω 

πρόκειται να αναλύσουµε τις διαφορές ανάµεσα στις έξι πιο δηµοφιλής 

πλατφόρµες. 
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2.5.1 UDOO 

Το UDOO είναι ένας υπολογιστής µε ενσωµατωµένο µικροελεγκτή Arduino 2 µε 

τον επεξεργαστή ARM Atmel SAM3X8E, έχει σχεδιαστεί για εκπαιδευτικούς 

σκοπούς, για οικιακή χρήση, και για επαγγελµατική χρήση. Το UDOO είναι µια 

κοινή προσπάθεια του Aidilab srl & SECO USA Inc.. Είναι µια πλατφόρµα 

ανάπτυξης που βγαίνει µε ένα διπύρηνο ή τετραπύρηνο επεξεργαστή ARM τον 

Cortex-Freescale A9 i.MX 6 CPU, µε βέλτιστες επιδόσεις τόσο για Linux όσο και 

για Android. 

 

Εικόνα 1. UDOO H/Y 

 

Τα χαρακτηριστικά του είναι τα εξής:  

• Freescale i.MX 6 ARM Cortex-A9 CPU Dual/Quad core at 1 GHz. 
• Integrated GPU: each processor provides three separate accelerators for 2D, 

OpenGL® ES2.0 3D and OpenVG™. 
• Atmel SAM3X8E ARM Cortex-M3 CPU (same as Arduino Due) 
• RAM DDR3 1GB 
• HDMI 
• Ethernet RJ45 
• WiFi module 
• Micro USB and Micro USB OTG 
• 2 X USB 
• I/O analog audio  
• SATA (Quad-Core version only)  
• CSI Camera connection  
• Micro SD (boot device)  
• 6V to 18v power supply and external battery connector 
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2.5.2 Beagleboard 

To Beagleboard είναι µια πλατφόρµα ανοιχτού λογισµικού και χαµηλής 

κατανάλωσης που παράγεται από την Texas Instruments σε συνεργασία µε την 

Digi-Key και την Newark element 14. Το Beagleboard σχεδιάστηκε από µια µικρή 

οµάδα µηχανικών ως ένας µικροελεγκτής για εκπαιδευτικούς σκοπούς που θα 

µπορούσε να χρησιµοποιηθεί από πανεπιστήµια σε όλο τον κόσµο προκειµένου 

να διδάξει το open source software και τις δυνατότητες του open source hardware. 

Είναι πλήρως λειτουργικό όπως ένας υπολογιστής καθώς περιέχει επεξεργαστή 

ARM Cortex-A8 που µπορεί να "τρέξει" Linux, FreeBSD, OpenBSD, RISC OS, or 

Android, κάρτα γραφικών της Imagination Technologies PowerVR SGX530 για να 

παρέχει την δυνατότητα επεξεργασίας 2D και 3D, έξοδο βίντεο που παρέχει 

συνδέσεις S-video και HDMI, κάρτα επέκτασης SD/MMC καθώς και δυνατότητα 

δικτύωσης µέσω Ethernet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.  Πλατφόρµα Προγραµµατισµού Beagleboard 
 

Τα χαρακτηριστικά του είναι τα εξής: 

• TI DM3730 Processor - 720 MHz ARM Cortex-A8 core 

• 256 KB RAM 

• USB 2.0 on-the-go (OTG) port 

• Imagination Technologies PowerVR SGX 2D/3D graphics processor 

• DVI-D (HDMI connector chosen for size - maximum resolution is 1400x1050)  

• 10/100Mbit/s Ethernet  
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2.5.3 Raspberry pi (Model B+) 

Το Raspberry Pi είναι µια πλακέτα µεγέθους πιστωτικής κάρτας που συνδέεται 

στην τηλεόραση και σε ένα πληκτρολόγιο. Είναι µια µικρογραφία ARM-based 

υπολογιστή που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για πολλά από τα πράγµατα που κάνει 

και ένας κανονικός υπολογιστής, όπως τα λογιστικά φύλλα, επεξεργασία κειµένου 

και παιχνίδια. Έχει τη δυνατότητα να αναπαράγει βίντεο υψηλής ανάλυσης (HD). 

 

 

Εικόνα 3. Raspberry Pi (Model B+) 
 

Τα χαρακτηριστικά του είναι τα εξής: 
• Broadcom BCM2835 700MHz ARM1176JZFS επεξεργαστής FPU και 

Videocore 4 GPU 

• Η GPU παρέχει Open GL ES 2.0 και 1080p30 H.264 high-profile 

αποκωδικοποίηση  

• 512MB RAM  

• 10/100 BaseT Ethernet υποδοχή  

• HDMI (rev 1.3 & 1.4) υποδοχή  

• 2xUSB 2.0 υποδοχή  

• SD card υποδοχή  

• Φορτίζει από υποδοχή microUSB  

• 3.5mm audio out jack  

• Header footprint for camera connection  

• Μέγεθος 85.6 x 53.98 x 17mm  
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2.5.4 Bifferboard 

To Bifferboard είναι µια πλατφόρµα η οποία "τρέχει" Linux καταναλώνει µόλις 

1W και χάρη στην µικρή κατανάλωση ισχύος µπορεί να τροφοδοτηθεί µέσω usb. 

Έχει όλες τις απαραίτητες συνδέσεις τις οποίες µπορούµε να χρειαστούµε σε ένα 

τέτοιο σύστηµα. Το Bifferboard έχει δυο µέρη από τα οποία αποτελείται: την 

πλακέτα του επεξεργαστή και την πλακέτα των συσκευών εισόδου/εξόδου όπου 

παρέχεται δυνατότητα Ethernet δικτύωσης και σύνδεσης usb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4. Πλατφόρµα Προγραµµατισµού Bifferboard 

 

Τα χαρακτηριστικά του είναι τα εξής: 

• 150MHz RDC CPU, Intel 486SX compatible 

• 1 watt power consumption (200mA @5v) 

• 68mm x 28mm x 19mm  

• 32MB SDRAM/1MB Flash  

• OHCI/EHCI USB 2.0  

• 10/100 Ethernet  

• Serial console 115200 baud  

• 4-pin JTAG (can be used as GPIO)  

• 2 GPIO (1 LED, 1 button)  

• Linux 2.6.27.5 + OpenWrt  
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2.5.5 ODROID 

Το Odroid  είναι µια σειρά υπολογιστών και tablet που δηµιουργήθηκε από την 

Hardkernel Co. , µία εταιρεία ανοιχτού κώδικα που βρίσκεται στην νότια Κορέα. 

Ακόµα και το όνοµα ‘ODROID’ είναι µια προέκταση του ‘Open’  + ‘Android’, το 

υλικό δεν είναι πραγµατικά ανοιχτό , διότι ορισµένα µέρη του σχεδίου 

διατηρούνται από την εταιρεία. Πολλά ODROID συστήµατα είναι ικανά να τρέχουν 

όχι µόνο Android , αλλά και κανονικές διανοµές Linux . 

 

Εικόνα 5 ODROID X2 

 

Τα χαρακτηριστικά του είναι τα εξής: 

• CPU: 4 Χ ARM Cortex A-9 1.7 GHz 

• GPU: Mali 400 

• RAM: 2GB DDR3 

• ETHERNET: RJ 45(10/100 Mbit/s) 

• USB:4 X USB 2.0 

• VIDEO: Mini HDMI & RGB – LCD 

• AUDIO I/O 
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2.5.6 Parallella 

Η πλατφόρµα Parallella  είναι ένας µικρός υπολογιστής σε µέγεθος πιστωτικής 

κάρτας που βασίζεται σε τσιπ πολλαπλών πυρήνων της Epiphany που 

αναπτύχθηκε από την Adapteva . Αυτή η προσιτή πλατφόρµα έχει σχεδιαστεί για 

την ανάπτυξη και την εφαρµογή υψηλής απόδοσης σε εφαρµογές παράλληλης 

επεξεργασίας που αναπτύχθηκαν για να επωφεληθούν από το ενσωµατωµένο 

τσιπ της Epiphany. Τα τσιπ της Epiphany αποτελούνται από 16 ή 64 πυρήνες 

αποτελούµενα από µια κλιµακούµενη σειρά από απλούς RISC επεξεργαστές 

προγραµµατισµένοι σε C/C++. 

 

 
Εικόνα 6. Πλατφόρµα Προγραµµατισµού Parallella 

  

Τα χαρακτηριστικά του είναι τα εξής: 

• Zynq-7000 Series Dual-core ARM A9 CPU (Z-7010 or Z-7020)  

• 16 or 64-core Epiphany Multicore Accelerator 

• 1GB RAM  

• MicroSD Card  

• 2x USB 2.0  

• 4 general purpose expansion connectors  

• 10/100/1000 Ethernet  

• HDMI port  

• Μέγεθος 86 x  53 mm  
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2.6 Σύγκριση Υπολογιστών ARM 

Παρακάτω πρόκειται να αναλύσουµε τις διαφορές, τα πλεονεκτήµατα, τα 

µειονεκτήµατα από τις έξι πιο δηµοφιλής πλατφόρµες προγραµµατισµού που 

αναφέραµε προηγουµένως καθώς και να εξηγήσουµε τους λόγους οι οποίοι 

συνέβαλαν ώστε να επιλέξουµε το Raspberry Pi B+ ως την πλατφόρµα στην 

οποία στηρίχθηκε και υλοποιήθηκε η πτυχιακή µας εργασία. 

 

 

 UDOO Beagleboard  Raspberry  Bifferboard  ODROID Parallella  

CPU ARM A-9 ARM A8 ARM 11 RDC ARM A-9 ARM A9 

Speed 1 GHZ 720 MHZ 700 MHZ 150 MHZ 1.7 GHZ 1 GHZ 

Ram 1 GB 256 MB 512 MB 32MB 2GB 1 GB 

USB 2 1 4 1 4 2 

Audio  Analog  Analog  Analog  - Analog  - 

Video  HDMI HDMI HDMI - HDMI/RGB HDMI 

Ethernet  1 G|WIFI 10/100 M 10/100 M 10/100 M 10/100 M 10/100/1000 M 

Size 11 * 8.5 7.62 * 7.62 cm 8,56 * 5.4 cm 6.8 * 2.8 cm  9 * 9.4 cm 8.6 * 5.3 cm 

Πίνακας 1. Σύγκριση 6 δηµοφιλέστερων µητρικών 

 

Raspberry Pi Model B+ 

Το Raspberry Pi είναι ένας µικροϋπολογιστής ο οποίος τρέχει δηµοφιλής 

διανοµές του λειτουργικού συστήµατος Linux & Windows (Raspberry Pi 2) µέσω 

κάρτας SD και µπορεί να εκτελέσει πολλές διαφορετικές εντολές. Στην ουσία είναι 

ένας µικρός υπολογιστής ο οποίος µπορεί να κάνει ότι και ένας κανονικός, µε 

µόνο 35$.∆ιαθέτει 4 Θύρες USB και µια HDMI, οπότε µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

για οποιαδήποτε εργασία. Γενικά, το Raspberry Pi χρησιµεύει για απεικόνιση ή 

σύνδεση στο διαδίκτυο. 

 

Πλεονεκτήµατα: 

• Μικρό µέγεθος 

• Τιµή 

• Αρκετές διανοµές Linux 

  

Μειονεκτήµατα: 

• Χαµηλή ταχύτητα επεξεργαστή 

• Μικρή RAM 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

3.1 Ορισµός Λειτουργικού Συστήµατος 

Λειτουργικό σύστηµα ή ΛΣ (Operating System ή OS) ονοµάζεται στην 

επιστήµη της πληροφορικής το λογισµικό του υπολογιστή που είναι 

υπεύθυνο για τη διαχείριση και τον συντονισµό των εργασιών, καθώς και την 

κατανοµή των διαθέσιµων πόρων. Το λειτουργικό σύστηµα παρέχει ένα 

θεµέλιο, ένα µεσολαβητικό επίπεδο λογικής διασύνδεσης µεταξύ λογισµικού και 

υλικού, διαµέσου του οποίου οι εφαρµογές αντιλαµβάνονται εµµέσως τον 

υπολογιστή. Μια από τις κεντρικές αρµοδιότητες του λειτουργικού συστήµατος 

είναι η διαχείριση του υλικού, απαλλάσσοντας έτσι το λογισµικό του χρήστη 

από τον άµεσο και επίπονο χειρισµό του υπολογιστή και καθιστώντας 

ευκολότερο τον προγραµµατισµό τους. Σχεδόν όλοι οι υπολογιστές (παλάµης, 

επιτραπέζιοι, υπερυπολογιστές, ακόµη και παιχνιδοµηχανές) 

χρησιµοποιούν έναν τύπο λειτουργικού συστήµατος. Ορισµένα παλαιότερα 

µοντέλα ωστόσο βασίζονται σε ένα ενσωµατωµένο λειτουργικό σύστηµα, το 

οποίο περιέχεται σε έναν οπτικό δίσκο ή άλλες συσκευές αποθήκευσης 

δεδοµένων. 

Ως λειτουργικό σύστηµα (ΛΣ) χαρακτηρίζεται µία συλλογή βασικών 

προγραµµάτων, η οποία ελέγχει τη λειτουργία του υπολογιστή συνολικά και 

χρησιµοποιείται ως υπόβαθρο για την εκτέλεση όλων των υπόλοιπων 

προγραµµάτων, τη διαχείριση των περιφερειακών συσκευών και την 

εξασφάλιση της επικοινωνίας µεταξύ χρήστη και υπολογιστή. Στην πράξη 

πρόκειται για ένα επίπεδο λογισµικού που µεσολαβεί µεταξύ του υλικού και 

των εκτελούµενων προγραµµάτων σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

Αποτελείται από ένα σύνολο µηχανισµών µέσω των οποίων επιτυγχάνεται 

αυτόµατη διαχείριση των πόρων ενός υπολογιστή και ελεγχόµενη κατανοµή 

τους στις εκτελούµενες εφαρµογές, έτσι ώστε οι τελευταίες να είναι σε θέση να 

προσπελάσουν εύκολα τους πόρους και τις συσκευές του συστήµατος χωρίς 

να χρειάζεται να γνωρίζουν µε ακρίβεια τη δοµή του υποκείµενου υλικού, αλλά 

και ώστε πολλαπλές εφαρµογές να µπορούν να εκτελούνται ταυτόχρονα χωρίς 

να έρχονται σε διένεξη µεταξύ τους ή µε τον υπολογιστή. 
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Οι πρώιµοι υπολογιστές στερούνταν λειτουργικού συστήµατος. Ένας άνθρωπος 

'χειριστής' (Operator ) φόρτωνε τα προγράµµατα στη µνήµη του υπολογιστή και 

φρόντιζε για την εκτέλεσή τους, εξ ου και το όνοµα του λογισµικού συστήµατος το 

οποίο αντικατέστησε τις ανθρώπινες αυτές ενέργειες (Operating System ). Με το 

µεσολαβητικό επίπεδο διασύνδεσης που προσφέρει το ΛΣ, οι εφαρµογές 

µπορούν να αξιοποιούν εύκολα τη µνήµη, τον επεξεργαστή, το σύστηµα αρχείων 

και τις περιφερειακές συσκευές. ∆ηλαδή το ΛΣ δηµιουργεί ένα απλουστευµένο 

εικονικό περιβάλλον µέσα στο οποίο εκτελούνται οι εφαρµογές. Οι τελευταίες, 

µέσα από κάποια συγκεκριµένη και τυποποιηµένη προγραµµατιστική διασύνδεση 

που τους προσφέρει το ΛΣ, τις κλήσεις συστήµατος, διαµορφώνουν αυστηρά 

συµµορφούµενα µε αυτήν τη διασύνδεση αιτήµατα για να αποκτήσουν πόρους, 

προκειµένου να φέρουν εις πέρας τις εργασίες που ζητά ο χρήστης. 

Στα PC το ΛΣ είναι το πρώτο λογισµικό που «φορτώνεται» στη µνήµη του 

υπολογιστή µετά την εκτέλεση του BIOS. Οποιοδήποτε λογισµικό φορτωθεί στη 

συνέχεια βασίζεται στο ΛΣ για την παροχή όλων των υπηρεσιών οι οποίες 

απαιτούν πρόσβαση στο υλικό 

Λόγω της αρχιτεκτονικής ARM διατίθενται λειτουργικά συστήµατα τα οποία 

σχεδιάζονται για την συγκεκριµένη αρχιτεκτονική. To Raspberry Pi λόγω της 

µεγάλης δηµοτικότητας του στο χώρο των µικροϋπολογιστών δέχεται πολλά από 

τα λειτουργικά συστήµατα που βρίσκονται στο διαδίκτυο (είτε αυτά είναι ανοιχτού 

είτε κλειστού κώδικα).  
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3.2  Android 

Το Android  είναι λειτουργικό σύστηµα για συσκευές κινητής τηλεφωνίας το 

οποίο τρέχει τον πυρήνα του λειτουργικού Linux . Αρχικά αναπτύχθηκε από την 

Google  και αργότερα από την Handset Alliance/Open Handset Alliance . 

Επιτρέπει στους κατασκευαστές λογισµικού να συνθέτουν κώδικα µε την χρήση 

της γλώσσας προγραµµατισµού Java , ελέγχοντας την συσκευή µέσω 

βιβλιοθηκών λογισµικού ανεπτυγµένων από την Google . Το Android  είναι κατά 

κύριο λόγο σχεδιασµένο για συσκευές µε οθόνη αφής, όπως τα έξυπνα 

τηλεφωνα και τα τάµπλετ, µε διαφορετικό περιβάλλον χρήσης για τηλεοράσεις 

(Android TV ), αυτοκίνητα (Android Auto ) και ρολόγια χειρός (Android Wear ). 

Παρόλο που έχει αναπτυχθεί για συσκευές µε οθόνη αφής, έχει χρησιµοποιηθεί σε 

κονσόλες παιχνιδιών, ψηφιακές φυτογραφικές µηχανές, συνηθισµένους Η/Υ και σε 

άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. 

Το Android  είναι το πιο ευρέως διαδεδοµένο λογισµικό στον κόσµο. Οι 

συσκευές µε Android έχουν περισσότερες πωλήσεις από όλες τις συσκευές 

Windows , iOS και Mac OS X µαζί. 

Η πρώτη παρουσίαση της πλατφόρµας Android  έγινε στις 5 Νοεµβρίου 2007, 

παράλληλα µε την ανακοίνωση της ίδρυσης του οργανισµού Open Handset 

Alliance , µιας κοινοπραξίας 48 τηλεπικοινωνιακών εταιριών, εταιριών λογισµικού 

καθώς και κατασκευής hardware , οι οποίες είναι αφιερωµένες στην ανάπτυξη και 

εξέλιξη ανοιχτών προτύπων στις συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Η Google  

δηµοσίευσε το µεγαλύτερο µέρος του κώδικα του Android  υπό τους όρους της 

Apache License , µιας ελεύθερης άδειας λογισµικού. Το λογότυπο για το 

λειτουργικό σύστηµα Android  είναι ένα ροµπότ σε χρώµα πράσινου µήλου και 

σχεδιάστηκε από τη γραφίστρια Irina Blok . 
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Αποθήκευση 
∆εδοµένων 

Χρήση βάσης δεδοµένων SQLite  για τις ανάγκες 
αποθήκευσης 

Συνδεσιµότητα 
Το Android  υποστηρίζει τεχνολογίες συνδεσιµότητας 
συµπεριλαµβανοµένου GSM/EDGE, CDMA, EV-DO, UMTS, 
Bluetooth , και Wi-Fi . 

Αποστολή 
µηνυµάτων 

SMS και MMS είναι οι διαθέσιµοι τρόποι ανταλλαγής 
µηνυµάτων. 

Περιήγηση 
στον Ιστό 

Για την περιήγηση στον ιστό το Android  διαθέτει 
φυλλοµετρητή βασισµένο στην ανοιχτή τεχνολογία WebKit . 

Υποστήριξη 
Java  

Λογισµικό γραµµένο στην Java  είναι δυνατόν να 
µεταγλωττιστεί και να εκτελεστεί στην εικονική µηχανή Dalvik , 
η οποία αποτελεί εξειδικευµένη υλοποίηση εικονικής µηχανής, 
σχεδιασµένης για χρήση σε φορητές συσκευές, παρόλο που 
δεν είναι πρότυπη εικονική µηχανή Java . 

Υποστήριξη 
Πολυµέσων 

Το λειτουργικό Android  υποστηρίζει τις ακόλουθα µορφές 
ήχου, στατικής και κινούµενης εικόνας: H.263, H.264 (σε 3GP 
ή MP4), AMR, AAC , MP3, MIDI, OGG , WAV, JPEG, PNG, 
GIF, BMP.  

Επιπλέον 
υποστήριξη 
υλικού 

Το λειτουργικό Android  µπορεί να συνεργαστεί µε κάµερες 
στατικής ή κινούµενης εικόνας, οθόνες αφής, GPS, αισθητήρες 
επιτάχυνσης, µαγνητόµετρα, δισδιάστατους καθώς και 
τρισδιάστατους επιταχυντές γραφικών. 

Περιβάλλον 
Ανάπτυξης 
Λογισµικού 

Περιλαµβάνει ένας προσοµοιωτή συσκευής, εργαλεία για 
διόρθωση σφαλµάτων, µνήµη και εργαλεία ανάλυσης της 
απόδοσης του εκτελέσιµου λογισµικού καθώς και ένα 
επιπρόσθετο για το Eclipse IDE . 

Αγορά και 
Εγκατάσταση 
Εφαρµογών 

Το Android Market  είναι ένας κατάλογος εφαρµογών που 
µπορούν να µεταφορτωθούν και εγκατασταθούν στην 
συσκευή άµεσα µέσω ασύρµατων καναλιών, χωρίς την χρήση 
υπολογιστή. Αρχικά µόνο δωρεάν εφαρµογές ήταν δυνατόν να 
εγκατασταθούν. Εφαρµογές επί πληρωµή ήταν µετέπειτα 
διαθέσιµες στο Android Market στις ΗΠΑ ύστερα από τις 19 
Φεβρουαρίου 2009. 

Πίνακας 2. Χαρακτηριστικά Android 
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3.3 UBUNTU 

Το Ubuntu  είναι ένα ανοικτού κώδικα, ελεύθερο και δωρεάν λειτουργικό 

σύστηµα βασισµένο στον πυρήνα Linux . Το όνοµά του προέρχεται από την 

έννοια ubuntu των Ζουλού και Κόσα (Xhosa ), που σηµαίνει «Ανθρωπότητα». 

Το Ubuntu ξεκίνησε το 2004, βασισµένο στη διανοµή Debian . Ο στόχος του 

Ubuntu είναι η παροχή ενός διαρκώς ενηµερωµένου, σταθερού λειτουργικού 

συστήµατος για τον µέσο χρήστη, µε ενισχυµένη έµφαση στην ευκολία χρήσης και 

εγκατάστασης. Το Ubuntu έχει χαρακτηριστεί ως η πιο δηµοφιλής διανοµή Linux 

για επιτραπέζιους υπολογιστές, διεκδικώντας περίπου το 30% επί του συνόλου 

των Linux συστηµάτων σύµφωνα µε έρευνα του 2007. 

Το Ubuntu είναι ελεύθερο και ανοικτού κώδικα λειτουργικό, που σηµαίνει ότι 

διανέµεται χωρίς χρέωση αλλά και ότι µπορεί να βελτιωθεί από κάθε 

προγραµµατιστή που θέλει να συµµετάσχει στην οµάδα ανάπτυξης. Το Ubuntu  

χρηµατοδοτείται από την Canonical Ltd ., µία ιδιωτική επιχείρηση που ιδρύθηκε 

από τον Νοτιοαφρικανό επιχειρηµατία Μαρκ Σάτλγουορθ. Αντί να πωλεί το 

Ubuntu καθεαυτό, η Canonical καταγράφει έσοδα από την επί πληρωµή τεχνική 

υποστήριξη που παρέχει για το προϊόν της. ∆ιατηρώντας το Ubuntu ελεύθερο και 

ανοικτό η Canonical  δέχεται και την βοήθεια τρίτων προγραµµατιστών για την 

ανάπτυξή του. Χρησιµοποιεί επίσης εφαρµογές και κώδικα της διανοµής Debian 

από την οποία και προέκυψε αρχικά το 2004. 

To Kubuntu  και το Xubuntu  είναι επίσηµες παραλλαγές του Ubuntu , που 

στόχο έχουν τον συνδυασµό των KDE και Xfce  µε τον πυρήνα του Ubuntu (κατ' 

εξοχήν το Ubuntu χρησιµοποιεί το GNOME περιβάλλον εργασίας). Το Edubuntu  

είναι µια επίσηµη εναλλακτική έκδοση σχεδιασµένη για σχολική εκπαίδευση και 

θα ήταν εξίσου κατάλληλη για χρήση από παιδιά στο σπίτι. Το Gobuntu  ήταν µια 

επίσηµη εναλλακτική έκδοση που στόχο είχε την αυστηρή τήρηση των τεσσάρων 

ελευθεριών του Ιδρύµατος Ελεύθερου Λογισµικού. Το Ubuntu JeOS  είναι η πιο 

πρόσφατη επίσηµη εναλλακτική έκδοση. Το JeOS είναι το προσχέδιο για το πως 

ένα λειτουργικό σύστηµα θα έπρεπε να είναι στα πλαίσια µιας εικονικής 

συσκευής.  

Το σύνθηµα του Ubuntu είναι “Linux για ανθρώπους” (Linux for human 

beings), που περιγράφει τον πρωταρχικό σκοπό – τη δηµιουργία µίας Linux 

διανοµής περισσότερο εύκολης στη χρήση από τις υπόλοιπες. Η ευκολία της 

χρήσης του Ubuntu έχει οδηγήσει, µε ορισµένες τροποποιήσεις, στην υιοθέτησή 
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του από τις κυβερνήσεις της Γαλλίας και της FYROM για χρήση από το κοινό, 

τους µαθητές και τις υπηρεσίες τους. 

Το Ubuntu  επικεντρώνεται στη χρηστικότητα, περιλαµβάνοντας εκτεταµένα τη 

χρήση της εντολής RootSudo . Η εφαρµογή εγκατάστασης Ubiquity  επιτρέπει την 

εγκατάσταση του Ubuntu  στο σκληρό δίσκο από ένα περιβάλλον Live CD  χωρίς 

να χρειάζεται η επανεκκίνηση του συστήµατος για την εγκατάσταση, ενώ η 

εφαρµογή Wubi  επιτρέπει την εγκατάσταση µέσα από περιβάλλον Microsoft 

Windows , κάνοντας έτσι πιο εύκολη τη µετάβαση στο Linux  για τους χρήστες 

Windows. Το Ubuntu επιπλέον επικεντρώνεται στη προσιτότητα και 

διεθνοποίηση, για να προσεγγίσει περισσότερους χρήστες. Ακόµα, µια από τις 

βασικές διαφορές του µε άλλες διανοµές, όπως το Debian , είναι ότι επιτρέπει την 

εγκατάσταση πακέτων µη ελεύθερου λογισµικού για ορισµένους ειδικούς 

σκοπούς, όπως για παράδειγµα οδηγούς υλικού (drivers) για ορισµένα είδη 

υλικού (hardware ) ή codecs  για την αναπαραγωγή πολυµέσων. Από την έκδοση 

5.04, η κωδικοποίηση UTF-8 είναι η στάνταρ κωδικοποίηση χαρακτήρων. Το 

προκαθορισµένο περιβάλλον εργασίας αποκαλείται Human και χαρακτηρίζεται 

από αποχρώσεις του καφέ και πορτοκαλί. 

Εκτός από τα προκαθορισµένα εργαλεία συστήµατος και άλλες µικρές 

εφαρµογές, στο Ubuntu µπορεί κανείς να χρησιµοποιήσει αµέσως µετά την 

εγκατάσταση, µεταξύ άλλων, τις εφαρµογές: τη σουίτα γραφείου LibreOffice , τον 

περιηγητή ιστοσελίδων Firefox , το πρόγραµµα µηνυµάτων Empathy , το 

πρόγραµµα επεξεργασίας εικόνων GIMP, καθώς και την εφαρµογή επιφάνειας 

εργασίας Compiz fusion . ∆εκάδες µικρά παιχνίδια χαρτιών και παζλ είναι 

προεγκατεστηµένα, περιλαµβάνοντας Sudoku  και σκάκι. Το Ubuntu έχει προ-

ρυθµισµένα όλες τις θύρες επικοινωνίας κλειστές προσθέτοντας µεγαλύτερη 

ασφάλεια, µερικοί όµως χρήστες προτιµούν τη χρήση κάποιου τείχους 

προστασίας (Firewall ) για να παρακολουθούν τις εισερχόµενες και εξερχόµενες 

συνδέσεις. 

Τα αποθετήρια του Ubuntu προσφέρουν µια πλήρη σειρά από χιλιάδες 

εφαρµογές που προσφέρονται δωρεάν, αλλά δεν µπορούν όλες να χωρέσουν σε 

ένα CD. Το live CD  επιτρέπει στους χρήστες να δουν εάν το σύστηµά τους είναι 

συµβατό πριν προχωρήσουν στην εγκατάσταση. Τα cd εγκατάστασης 

αποστέλλονται δωρεάν σε όποιον τα ζητήσει, αλλά είναι διαθέσιµα για 

µεταφόρτωση και από το Internet. Το Ubuntu live CD  χρειάζεται 256ΜΒ RAM, 
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και για την εγκατάσταση στο σκληρό δίσκο χρειάζεται 4Gb ελεύθερο χώρο. 

Επίσης είναι διαθέσιµη για µεταφόρτωση µία εναλλακτική έκδοση που 

χρησιµοποιεί τον debian installer  σε λειτουργία κειµένου (text mode ) και 

στοχεύει σε χρήστες µε µικρότερες απαιτήσεις συστήµατος, κατασκευαστές 

συστηµάτων µε προεγκατεστηµένο το Ubuntu, και για περίπλοκα διαµερίσµατα 

σκληρού δίσκου περιλαµβάνοντας τη χρήση του LVM. 

Με την έκδοση του Ubuntu 7.04 τον Απρίλιο του 2007, η διαδικασία 

εγκατάστασης άλλαξε λίγο, υποστηρίζοντας πλέον την µετακίνηση από τα 

Windows. µε ένα νέο εργαλείο που εισάγει τους σελιδοδείκτες του χρήστη 

(bookmarks ), τις ταπετσαρίες (wallpapers ) και τις ρυθµίσεις από τα Windows για 

άµεση χρήση στο Ubuntu. Με το Wubi είναι δυνατή η εγκατάσταση Ubuntu σε ένα 

διαµέρισµα Windows και από το γραφικό περιβάλλον των Windows. Χρησιµοποιεί 

επίσης το εργαλείο µετακίνησης το οποίο εισάγει τις ρυθµίσεις του χρήστη από τα 

Windows. Είναι επίσης διαθέσιµα εργαλεία για άλλου τύπου συγκεκριµένες 

εγκαταστάσεις. 

Το Ubuntu MATE είναι µια διανοµή Linux, αναγνωρισµένη ως επίσηµη 

παραλλαγή του λειτουργικού συστήµατος Ubuntu. Η κύρια διαφορά του 

συγκριτικά µε αυτό είναι ότι έχει προεγκατεστηµένο το περιβάλλον εργασίας 

MATE, αντί για το Unity. Πρωτεργάτες του εγχειρήµατος είναι οι Martin Wimpress  

και Alan Pope  που ξεκίνησαν την ανάπτυξη µιας ανεπίσηµης παραλλαγής του 

Ubuntu µε βάση την έκδοση 14.10, ενώ σύντοµα ακολούθησε έκδοση βασισµένη 

στο Ubuntu 14.04 LTS. Τον Φεβρουάριο του 2015 το Ubuntu MATE 

αναγνωρίσθηκε από την εταιρεία πίσω από την ανάπτυξη του Ubuntu (Canonical 

Ltd. ) ως επίσηµη παραλλαγή του Ubuntu, ξεκινώντας από την έκδοση 15.04 Beta 

1. Το σύστηµα υποστηρίζει τις αρχιτεκτονικές IA-32, x86-64, PowerPC  και 

ARMv7  στο Raspberry Pi 2 .  
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3.4 Firefox OS 

Το Firefox OS  είναι ένα ελεύθερο λειτουργικό σύστηµα για κινητά 

τηλέφωνα. Αρχικά ήταν γνωστό σαν B2G - Boot to Gecko . Είναι βασισµένο στο 

Linux  και η ανάπτυξή του υποστηρίζεται από τη Mozilla , ένα µη κερδοσκοπικό 

οργανισµό. 

Το Firefox OS  έχει σχεδιαστεί να παρέχει ένα νέο λειτουργικό σύστηµα για 

φορητές συσκευές που είναι βασισµένο στη κοινότητα, χρησιµοποιώντας ανοιχτά 

πρότυπα και προσεγγίσεις όπως εφαρµογές HTML5, Javascript  και ανοιχτά 

APIs  για την επικοινωνία µε το υλικό των συσκευών. 

 

Λειτουργικό Σύστηµα 

Ονοµάζεται Gonk , είναι το χαµηλότερο κοµµάτι του λειτουργικού συστήµατος 

της πλατφόρµας του Firefox OS . Περιλαµβάνει τον πυρήνα του Linux  και 

Στρώµα αφαίρεσης υλικού (Hardware abstraction layer , HAL ). Ο πυρήνας και 

αρκετές βιβλιοθήκες είναι κοινά έργα ελεύθερου λογισµικού, ενώ άλλα κοµµάτια 

µοιράζονται µε το Android . Το Gonk  είναι απλή διανοµή Linux . 

 

Εµφάνιση Γραφικών Στοιχείων 

Ονοµάζετε Gecko , είναι µια απλή µηχανή εµφάνισης ιστοσελίδων, η οποία 

εφαρµόζει τα περισσότερα από τα σηµερινά πρότυπα του παγκόσµιου ιστού για 

HTML, CSS και Javascript . Περιλαµβάνει δικτυακές λειτουργίες, γραφικές, 

εικονική µηχανή Javascript , µηχανή σχεδίου και porting layers , είναι το 

λογισµικό που εµφανίσει όλα τα γραφικά στοιχειά του τηλεφώνου, πρόκειται για το 

ίδιο λογισµικό που χρησιµοποιεί ο περιηγητής firefox  για να απεικονίζει τον ιστό. 
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3.5 PIDORA 

Το Fedora  είναι µια από τις πιο δηµοφιλείς διανοµές GNU/Linux . Είναι 

αποτέλεσµα του Fedora Project , µιας ευρείας κοινότητας εθελοντών και 

χρηµατοδοτείται απ' τη Red Hat . Βασίζεται στον πυρήνα Linux και στο σύνολο 

βασικών εργαλείων του εγχειρήµατος GNU. 

Η διανοµή  

Ένα από τα πιο γνωστά χαρακτηριστικά της διανοµής είναι το ότι µια καινούργια 

έκδοση του Fedora  βγαίνει κάθε 6 µήνες. Σπάνια καθυστερεί πολύ πέραν της 

ηµεροµηνίας στο σχέδιο κυκλοφορίας. Η προτεινόµενη µέθοδος αναβάθµισης 

είναι µε επανεκκίνηση από CD µε την καινούρια έκδοση. Το λογισµικό θα ελέγξει 

τους σκληρούς δίσκους του υπολογιστή για παλιότερες εκδόσεις της διανοµής. Αν 

βρεθούν παλιότερες εκδόσεις, ο χρήστης θα µπορέσει να επιλέξει εγκατάσταση εκ 

νέου ή αναβάθµιση. Η αναβάθµιση εκδόσεως µέσω του yum  δεν συστήνεται. 

Ο χρήστης µπορεί να διαλέξει για το γραφικό περιβάλλον του είτε το GNOME 

είτε το KDE, ανάλογα µε τo ποιο CD κατέβασε. Επίσης µπορεί να εγκαταστήσει 

πακέτα που προσδιορίζονται για τελικούς χρήστες, για προγραµµατιστές, ή για 

χρήση σε διακοµιστές. 

Τα εργαλεία yum  και rpm  για εγκατάσταση και ενηµέρωση πακέτων 

δηµιουργήθηκαν από την Red Hat  και έχουν υιοθετηθεί από τους συντηρητές 

αρκετών άλλων διανοµών όπως το Mandriva Linux  και το openSuSE . 

Οι εκδόσεις του Fedora  είναι ελεύθερες και δωρεάν για όσους θέλουν να τις 

κατεβάσουν. Σε ορισµένες χώρες υπάρχει η δυνατότητα να παραγγείλει ένας 

χρήστης το CD δωρεάν. Οι εκδόσεις του Fedora  γίνονται η βάση του Red Hat 

Enterprise Linux , ενός εµπορικού προϊόντος το οποίο απευθύνεται σε 

επιχειρήσεις που διατηρούν διακοµιστές. 

 

Fedora  για Raspberry Pi 

Το λειτουργικό σύστηµα Pidora  είναι µια διανοµή του διάσηµου λειτουργικού 

συστήµατος Fedora για τους µικροϋπολογιστές Raspberry Pi. Περιέχει πακέτα 

λογισµικού από το Fedora Project (ειδικότερα το Fedora ARM ), το οποίο 

συντάχθηκε ειδικά για την αρχιτεκτονική ARM V6 που χρησιµοποιείται από το 

Raspberry Pi, πακέτα τα οποία έχουν γραφτεί ή τροποποιηθεί για το Raspberry Pi, 

και λογισµικό το οποίο παρέχεται από το ίδρυµα Raspberry Pi για την πρόσβαση 

των συσκευών. 
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3.6 Windows Mobile 

Η Microsoft  εκτός από το λειτουργικό σύστηµα Windows  για τους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές τύπου PC, έχει δηµιουργήσει έκδοση των Windows 

RT για υπολογιστές αρχιτεκτονικής τύπου ARM. Το όνοµα προέρχεται από το 

Windows RunTime , µια cross-platform  εφαρµογή των Windows 8  και 

Windows 8.1  που σχεδιάστηκαν για κινητές συσκευές (κυρίως tablet ), που 

χρησιµοποιούν την αρχιτεκτονική ARM 32-bit  (ARMv7 ). Η Microsoft προόριζε τις 

συσκευές µε Windows RT  να επωφεληθούν από εξοικονόµηση ενέργειας της 

αρχιτεκτονικής και να επιτρέπει µεγαλύτερη διάρκεια ζωής της µπαταρίας, να 

χρησιµοποιούν σχέδια SoC (system on chip ) για να κατασκευαστούν λεπτότερες 

συσκευές, καθώς και να παρέχει µια "αξιόπιστη" εµπειρία µε την πάροδο του 

χρόνου. Σε σύγκριση µε άλλα κινητά λειτουργικά συστήµατα, τα Windows RT  

υποστηρίζουν, επίσης, ένα σχετικά µεγάλο αριθµό των υπαρκτών περιφερειακών 

µονάδων USB και αξεσουάρ, και περιλαµβάνει µια έκδοση του Microsoft Office 

2013, βελτιστοποιηµένη για συσκευές ARM ως προ-εγκατεστηµένο λογισµικό. 

Ωστόσο, ενώ τα Windows RT κληρονοµούν την εµφάνιση και τη λειτουργικότητα 

των Windows 8, περιέχουν µια σειρά από περιορισµούς, τα οποία περιλαµβάνουν 

λογισµικό  µε ψηφιακή υπογραφή από τη Microsoft. 

Αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά ως πρωτότυπο τον Ιανουάριο του 2011 στο 

Consumer Electronics Show , το Windows 8 RT  λειτουργικό σύστηµα ξεκίνησε 

επίσηµα µαζί µε τα Windows 8 στις 26 Οκτωβρίου 2012. Σε αντίθεση µε τα 

Windows 8 , τα Windows RT  είναι διαθέσιµά µόνο ως προ-εγκατεστηµένο 

λογισµικό στις συσκευές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για το λειτουργικό σύστηµα 

από εταιρείες ΟΕΜ. Το λειτουργικό σύστηµα έχει διατεθεί µόνο σε συνολικά επτά 

συσκευές, συµπεριλαµβανοµένων tablets  και smartphones , µε τρεις από αυτές 

να έχουν κατασκευαστεί από τη Microsoft ή του παρόντος θυγατρική της Microsoft 

Mobile  (πρώην Nokia ). 

Στις 21/01/2015 η Microsoft  έκανε τα αποκαλυπτήρια για την mobile  έκδοση 

των Windows 10 που προορίζεται για συσκευές από 8 ίντσες και κάτω. Αντί να 

έχει διαφορετικές πλατφόρµες για mobile  και desktop , θα έχει το ίδιο OS να 

τρέχει σε όλες τις συσκευές. Αυτό σηµαίνει ότι οι developers θα δουλεύουν σε 

universal εφαρµογές αντί να φτιάχνουν ξεχωριστές για κάθε πλατφόρµα. 

 



Μελέτη & Ανάπτυξη Υπολογιστή χαμηλού κόστους 

                                                                                                                          48 

Αδάμης Κων/νος & Μανώλης Νικόλαος 

3.7 Arch Linux 

Το Arch Linux  είναι µια ανεξάρτητη διανοµή Linux  για επεξεργαστές  

i686 και x86-64, που αποτελείται κυρίως από ελεύθερο λογισµικό, ενθαρρύνει τη 

συµµετοχή στη κοινότητά του και απευθύνεται κυρίως σε προχωρηµένους 

χρήστες. 

Το Arch Linux ξεκίνησε το Μάρτιο του 2002 από τον Judd  Vinet , ο οποίος 

αποχώρησε από τα καθήκοντά του την 1η Οκτωβρίου του 2007. Έκτοτε 

καθήκοντα αρχηγού έχει αναλάβει ο Aaron Griffin . 

Η προσέγγιση των προγραµµατιστών του Arch Linux εστιάζεται κυρίως στην 

απλότητα από την άποψη του προγραµµατιστή, τη χάρη, την απλότητα, την 

ορθότητα του κώδικα και τον µινιµαλισµό. 

Για την εγκατάσταση, απεγκατάσταση, και ενηµέρωση των προγραµµάτων στο 

Arch Linux γράφτηκε ένας ειδικός διαχειριστής πακέτων, ο pacman . Το µοντέλο 

ενηµερώσεων του Arch Linux είναι rolling-release , οπότε µετά την ενηµέρωση 

του συστήµατος όλες οι εφαρµογές βρίσκονται στην τελευταία διαθέσιµη έκδοση. 

Οι εικόνες για τα CD εγκατάστασης που εκδίδονται από την οµάδα του Arch Linux 

είναι απλά συλλογές πρόσφατων προγραµµάτων στην ηµέρα κυκλοφορίας τους. 

Ο διαχειριστής πακέτων του Arch Linux  είναι σχεδιασµένος να δουλεύει µε 

δυαδικά πακέτα και υποστηρίζει αρχιτεκτονικές i686 και x86-64. Επίσης υπάρχει 

ένα σύστηµα σαν τα ports  των BSD που ονοµάζεται ABS  (Arch Build System , 

Σύστηµα Μεταγλώττισης Arch). 

Επειδή το Arch Linux έχει σαν στόχο το µινιµαλισµό, η βοήθεια που παρέχει στο 

χρήστη δεν επεκτείνεται σε γραφικά εργαλεία (για παράδειγµα, ο διαχειριστής 

πακέτων δεν έχει κάποιο επίσηµο γραφικό εργαλείο). Παρ' όλα αυτά χρησιµοποιεί 

πολύ καλά τεκµηριωµένα αρχεία ρυθµίσεων και αρκετά προγράµµατα κελύφους. 

Εξαιτίας αυτού, θεωρείται µια διανοµή Linux για έµπειρους χρήστες που είναι 

γνώστες της γραµµής εντολών. 

Η φιλοσοφία του Arch Linux στοχεύει στην απλότητα. Η βάση του συστήµατος 

είναι απλά το ελάχιστο, όµως µένει παρ' όλα αυτά λειτουργικό περιβάλλον 

GNU/Linux: ο πυρήνας Linux, τα εργαλεία GNU, και µερικά προαιρετικά, χρήσιµα 

πρόσθετα της γραµµής εντολών. Αυτή είναι µια βάση για την επέκταση του 

συστήµατος έτσι όπως ο χρήστης απαιτεί. 
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3.8 OpenELEC 

OpenELEC  (Open Embedded Linux Entertainment Center ) είναι µία διανοµή 

του λειτουργικού συστήµατος Linux έχει σχεδιαστεί για υπολογιστές (κέντρο 

πολυµέσων) και  βασιστεί πάνω στο Kodi  (πρώην XBMC). 

Το OpenELEC εφαρµόζει την αρχή "αρκετά για ένα λειτουργικό σύστηµα". 

Έχει σχεδιαστεί για να καταναλώνει ελάχιστους πόρους και ξεκινά γρήγορα από 

µνήµη flash . Υπάρχουν διαθέσιµες εγκαταστάσεις του λειτουργικού συστήµατος 

OpenELEC  για την σειρά µικροϋπολογιστών Raspberry Pi  και συσκευές 

βασισµένες στο Freescale i.MX6 . 

Η οµάδα του OpenELEC κυκλοφόρησε το OpenELEC 4.0  στις 5 Μαΐου 2014, 

και αυτή η έκδοση περιλαµβάνει την ενηµερωµένη έκδοση του λειτουργικού 

συστήµατος XBMC 13.0 µε επιπλέον ενηµερωµένα κοµµάτια του λειτουργικού 

συστήµατος όπως και ο πυρήνας ενηµερώθηκε στην έκδοση 3.14 και επιπλέον 

οδηγούς συσκευών. Το OpenELEC 4.0 επίσης άλλαξε το σύστηµα init  σε 

systemd . 

To λειτουργικό σύστηµα OpenELEC παρέχει µια πλήρη σουίτα λογισµικών 

κέντρου πολυµέσων µε µία προρυθµισµένη έκδοση του Kodi  και επεκτάσεις 

µαζί µε ρετρό εξοµοιωτές βιντεοπαιχνιδιών. Το OpenELEC είναι µια εξαιρετικά 

µικρή και ταχύτατη διανοµή Linux, που αρχικά σχεδιάστηκε να τρέχει από κάρτα 

µνήµης flash όπως η CompactFlash ή ένας δίσκος solid-state, παρόµοια µε εκείνη 

την διανοµή του XBMCbuntu  (πρώην XBMC Live ) αλλά στοχεύει ειδικά στην 

κατηγορία των υπολογιστών (κέντρο πολυµέσων) βασισµένο στην αρχιτεκτονική 

ARM ή στους επεξεργαστές και γραφικά Intel x86 . 

Η οµάδα του OpenELEC συνήθως κυκλοφορεί µία κύρια έκδοση κάθε χρόνο 

από το 2011, ακολουθώντας το πρόγραµµα κυκλοφορίας Kodi. 

Από το 2014, ειδικοί κατασκευάζουν υποστηρικτικά ένα σετ από chipset 

γραφικών (ION, Fusion, Intel). Οι κατασκευές που είναι διαθέσιµες αυτή την 

στιγµή έιναι για συστήµατα x86-64 (Γενικής Κατασκευής), Raspberry Pi, 

Raspberry Pi 2 και Apple TV 1ης γενιάς. 
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3.9 RISC OS 

Το RISC OS είναι λειτουργικό σύστηµα υπολογιστή το οποίο σχεδιάστηκε από 

την Acorn Computers Ltd , στο Cambridge  της Αγγλίας. Η 1η έκδοση 

κυκλοφόρησε το 1987, σχεδιάστηκε ειδικά για να τρέχει πάνω σε τσιπ 

αρχιτεκτονικής ARM, τα οποία είχε σχεδιάσει η Acorn για χρήση στην καινούρια 

σειρά από προσωπικούς υπολογιστές µε όνοµα Archimedes . Το λειτουργικό 

σύστηµα RISC OS έχει πάρει το όνοµά του από την αρχιτεκτονική RISC 

(Reduced Instruction Set Computing ).Ανάµεσα στο 1987 και 1998, το RISC OS 

είχε οµαδοποιηθεί µε κάθε µοντέλου υπολογιστή τύπου αρχιτεκτονικής ARM της 

Acorn. Συµπεριλαµβανοµένου τις παρακάτω σειρές παραγωγής: 

• Archimedes 

• R Line  (µε RISC iX σαν επιλογή 2ου λειτουργικού συστήµατος) 

• Α7000 

• NewsPad 

• Phoebe computer 

Μια έκδοση του λειτουργικού συστήµατος RISC OS µε ονοµασία NCOS 

χρησιµοποιήθηκε επίσης την Oracle  και συµβατές συσκευές. 

Μετά την διάλυση της Acorn το 1998, η ανάπτυξη του λειτουργικού συστήµατος 

διχάστηκε και συνεχίστηκε χωριστά από πολλές εταιρίες, συµπεριλαµβανοµένου 

της RISCOS Ltd , της Pace Micro Technology  και της Castle Technology . Από 

τότε, έχει οµαδοποιηθεί µε ένα µεγάλο αριθµό από προσωπικούς υπολογιστές 

τύπου ARM όπως η Iyonix  και η A9home . Το 2012, η ανάπτυξη του λειτουργικού 

συστήµατος παραµένει διχασµένη και αναπτύσσεται ανεξάρτητα από την RISCOS 

Ltd  και την RISC OS Open community . 

Οι πιο πρόσφατες σταθερές εκδόσεις τρέχουν στους παρακάτω επεξεργαστές: 

• ARMv3/ARMv4 RiscPC 

• ARMv5 Iyonix 

• ARMv7 Cortex-A8 (BeagleBoard & Touch Book) 

• Cortex-A9 (PandaBoard) 

Υπάρχει ανεπτυγµένη έκδοση για το Raspberry Pi . Για τους χρήστες του 

Raspberry Pi  υπάρχει δωρεάν λογισµικό σε µορφή εικόνας για κάρτες SD µε 

έκδοση γραφικού περιβάλλοντος και µια έκδοση µε γραµµή εντολών µόνο(RISC 

OS Pico ). 
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3.10 Chrome OS 

To Chrome OS  είναι ένα βασισµένο σε Linux  λειτουργικό σύστηµα 

σχεδιασµένο από την Google για να εργαστούν εφαρµογές ∆ιαδικτύου, παρόλα 

αυτά υπάρχουν και εκτός ∆ιαδικτύου εφαρµογές. Η Google ανακοίνωσε το 

λειτουργικό σύστηµα στις 7 Ιουλίου, 2009 και έκανε ένα έργο ανοικτού πηγαίου 

κώδικα, που ονοµάζεται Chromium OS , το Νοέµβριο του 2009. 

Σε αντίθεση µε Chromium OS, το οποίο µπορεί να προσαρµόζεται από την 

λήψη του πηγαίου κώδικα, τo Chrome OS προορίζεται µόνο για συγκεκριµένους 

υπολογιστές, από τους συνεργάτες της Google. Η διεπαφή χρήστη υιοθετεί µια 

µινιµαλιστική προσέγγιση, που µοιάζει µε εκείνη του προγράµµατος περιήγησης 

Google Chrome. Επειδή το Chrome OS απευθύνεται σε χρήστες που περνούν το 

µεγαλύτερο µέρος του χρόνου τους στο ∆ιαδίκτυο, δεν έχει προγράµµατα, παρά 

µόνο βασικά εργαλεία. H µόνη εφαρµογή της συσκευής είναι ένα πρόγραµµα 

περιήγησης το οποίο περιλαµβάνει τις ενσωµατωµένες δυνατότητες που έχει και 

ο Google Chrome από µόνος του. 

Ενσωµατωµένες δυνατότητες: 

• Αναπαραγωγή ήχου και βίντεο. 

• Προβολή Pdf 

• Google Voice 

• Flash plugin (Pepper flash) 

• Σύστηµα αυτόµατης ενηµέρωσης 

• Προβολέας µε επεξεργαστή εικόνας (µόνο Chrome OS) 

• ∆ιαχειριστής αρχείων (File manager) (µόνο Chrome OS) 

• Ταπετσαρία και εφαρµογές σε παράθυρα (µόνο Chrome OS) 

• Εργαλεία ελέγχου ήχου, δικτύου, µπαταρίας (µόνο Chrome OS) 
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3.11 Kali Linux 

Το Kali Linux είναι µια διανοµή βασισµένη στο Debian . Η διανοµή 

δηµιουργήθηκε µε κύριο σκοπό τη χρήση σε δοκιµές διείσδυσης. Συντηρείται και 

χρηµατοδοτείται από την Offensive Security. Προήλθε από την οµάδα που είχε 

δηµιουργήσει το BackTrack Linux . Η οµάδα επέλεξε να του δώσει το όνοµα της 

ινδικής θεότητας Κάλι. Η διανοµή σχεδιάστηκε από την αρχή. Αυτό τους έδωσε 

την ελευθερία να εγκαταλείψουν το Ubuntu  και να επιλέξουν το Debian σαν 

βασική διανοµή, στην οποία στηρίζονται πλέον (αυτή τη στιγµή στηρίζεται 

στο Debian Wheezy ). Εκτός από µερικές διαδροµές, που άλλαξαν λόγω των 

προδιαγραφών του Filesystem Hierarchy Standard , οι χρήστες του BackTrack  

δεν θα έχουν να αντιµετωπίσουν πολύ διαφορετικό περιβάλλον.  

Το Kali Linux  έχει προ-εγκατεστηµένα πάνω από 300 προγράµµατα για 

δοκιµές διείσδυσης σε δίκτυα συµπεριλαµβανοµένου: 

• Armitage 

• Nmap 

• Wireshark 

• John the Ripper 

• Aircrack-ng 

• Burp suite 

• OWASP ZAP 

 

Όλα τα πακέτα, αλλά και η ίδια η διανοµή είναι υπογεγραµµένα µε GPG και 

διατίθενται δωρεάν. Το λειτουργικό σύστηµα kali Linux διανέµεται σε εικόνες ISO 

για αρχιτεκτονικές x86, x64 και ARM. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

4.1 Εισαγωγή 

Το UPiS είναι ένα προηγµένο επιπρόσθετο σύστηµα τροφοδοσίας για το 

RaspberryPi που προσθέτει στη λειτουργικότητα τροφοδοσίας µια πληθώρα 

επιπλέον χαρακτηριστικών. Είναι εξοπλισµένο µε µια µπαταρία LiPo (1150 ή 2600 

mAh). ∆εν υπάρχει καµία ανάγκη για οποιαδήποτε πρόσθετη καλωδίωση ή 

τροφοδοτικό, όπως και το UPiS τροφοδοτείται από την ίδια πηγή ισχύος του 

RaspberryPi, απλά εισάγετε το UPiS στην κορυφή του κονέκτορα Ρ1 της 

RaspberryPi σας. Η UPiS διαθέτει ένα ενσωµατωµένο σύστηµα µέτρησης που 

ελέγχει συνεχώς την τάση τροφοδοσίας και την κατανάλωση ρεύµατος, και όταν το 

καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι συνδεδεµένο ή ανεπαρκής, µεταβαίνει αυτόµατα 

στην λειτουργία της µπαταρίας. Τότε συνεχίζει τον έλεγχο της τάσης εισόδου για 

όλες τις πηγές ενέργειας, και όταν παίρνει καλώδιο τροφοδοσία και πάλι, αλλάζει 

αυτόµατα, και απενεργοποιεί την µπαταρία. Το UPiS χρησιµοποιεί ακριβώς την 

ίδια πηγή τροφοδοσίας micro USB που χρησιµοποιείται για την παροχή 

τροφοδοσίας του RaspberryPi, έχει όµως επίσης εξωτερική είσοδος για άλλες 

πηγές τροφοδοσίας. 

 

4.2 Εφαρµογές 

Το UPiS ως ένα πρόσθετο σύστηµα απευθύνεται σε όλους τους χρήστες που 

χρειάζονται µια ενναλακτική πηγή ενέργειας και τα χαρακτηριστικά ανίχνευσης για 

εφαρµογές που τρέχουν στο RaspberryPi® . Όλες οι εφαρµογές που εκτελούνται 

στο RaspberryPi µπορούν να επωφεληθούν από την αδιάλειπτη παροχή 

ρεύµατος του UPiS (που κυµαίνονται από servers χωρίς ανεµιστήρα µέχρι 

εφαρµογές ηλιακής ενέργειας), αλλά επιπλέον το UPiS παρέχει µια πληθώρα 

αισθητήρων και χαρακτηριστικών, όλα συσωρευµένα σε µια ενιαία µονάδα, η 

οποία µπορεί να επιτρέψει την εγγραφή πολλών καινοτόµων εφαρµογών. 
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4.3 Χαρακτηριστικά 

Τα χαρακτηριστικά του Upis Module κατηγοριοποιούνται όπως παρακάτω: 

• Λειτουργίες Αδιάλειπτης (UPS) και επιπρόσθετης (External) Τροφοδοσίας 

• Λειτουργίες Εισόδου/Εξόδου και Έλεγχου 

• Λειτουργίες ανεξαρτήτου ρολογιού πραγµατικού χρόνου 

• Λειτουργίες διασύνδεσης 

• Λειτουργίες προστασίας λογισµικού 

• Λειτουργίες Εποπτείας Περιβάλλοντος του Raspberry Pi® 

Αναλυτικά, ο κατάλογος των χαρακτηριστικών του Upis είναι παρακάτω: 

1. Εποπτευµένη και προστατευµένη τροφοδοσία από όλες τις πηγές 

καλωδίων 

a. RaspberryPi ® micro USB (5 VDC) – διαθέσιµο από το firmware 

V1.20 

b. Πρόσθετο micro USB (5 VDC 

c. Επιπλέον είσοδος εξωτερικής τροφοδοσίας (7V DC – 18V DC) 

[προηγµένη έκδοση] 

2. Εφεδρική µπαταρία για κάθε καλώδιο παροχής ισχύος (Εφεδρική 

µπαταρία του συστήµατος για κάθε πηγή καλώδιο παροχής ισχύος 

(συµπεριλαµβανοµένου του αρχικού Raspberry Pi® micro USB - 

προαιρετικά µετά την ενεργοποίηση του firmware) - Η λειτουργία του 

UPS 

3. Ενσωµατωµένη επαναφορτιζόµενη µπαταρία LiPo (1150/2600 mAh) – 

ο χρόνος λειτουργίας της µπαταρίας κυµαίνεται από 2 έως 5 ώρες, 

ανάλογα µε την έκδοση, τη φόρτωση του συστήµατος και τη 

διαµόρφωση. 

4. Ενσωµατωµένο βελτιωµένο σύστηµα πολλαπλών επιπέδων 

προστασίας για την µπαταρία LiΡΟ: 

• Αποκοµµένο βραχυκυκλωτήρα 

• Ασφάλεια PTC 

• Ενσωµατωµένο Θερµόµετρο 

• Ασφάλεια υπερφόρτισης και υπερφόρτισης 

• Ασφάλεια Υπέρτασης και υπότασης 



Μελέτη & Ανάπτυξη Υπολογιστή χαμηλού κόστους 

                                                                                                                          56 

Αδάμης Κων/νος & Μανώλης Νικόλαος 

5. Ενσωµατωµένος αυτόµατος φορτιστής µπαταρίας LiΡΟ (φορτίζει την 

µπαταρία αυτόµατα, µόνο αν η τάση τροφοδοσίας µπορεί να παρέχει 

αρκετό ρεύµα για να τροφοδοτήσει το RaspberryPi® και να φορτίσει την 

µπαταρία) 

6. RaspberryPi® ∆ιακόπτης ON/OFF 

7. Ενσωµατωµένος εξοµοιωτής RTC (Real Time Clock – DS1307) 

προσπελάσιµος από το RaspberryPi® I2C και/ή RS232 παρεχόµενο 

από το σύστηµα 

8. Ενσωµατωµένο αναλογικό θερµόµετρο(προσπελάσιµο από το 

RaspberryPi® RS232) 

9. Ενσωµατωµένη θύρα USB (µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν RS232 – 

Γέφυρα USB) 

10. Προγραµµατιζόµενη ώρα, RaspberryPi® κουµπί ασφαλής τερµατισµού 

11. Πλήρης παρακολούθηση όλων των παραµέτρων τροφοδοσίας του UPiS 

µέσω της θύρας RS232 του RaspberryPi® 

• Κατανάλωση ρεύµατος 

• Τάση σε κάθε πηγή ενέργειας 

• Θερµοκρασία Συστήµατος 

• Επίπεδο Μπαταρίας 

• Πηγή τροφοδοσίας 

12. Με βάση το RTC προγραµµατισµένη Εκκίνηση/Τερµατισµός 

13. Ενσωµατωµένο κουµπί RESET για το UPiS(επανεκκινεί το UPiS και  το 

RaspberryPi® αλλά όχι το RTC κόβοντας την τροφοδοσία από το 

RaspberryPi® για µικρό χρονικό διάστηµα) 

14. Ενσωµατωµένο NO RELAY ελέγχεται µέσω RS232 ή RaspberryPi® 

Pin (επιλέξιµο από το βραχυκυκλωτήρα GPIO_GEN0) 

15. Ενσωµατωµένη ESD προστατευµένη διεπαφή ενός καλωδίου, που 

ελέγχεται µέσω RS232 ή RaspberryPi® Pin (επιλέξιµο από το 

βραχυκυκλωτήρα GPIO_GEN3) µε ξεχωριστή παροχή 3.3V 

αποσπώµενη αντίσταση. 

16. Ενσωµατωµένη ESD Προστατευόµενο I / O pin, ελέγχεται µέσω RS232 

ή RaspberryPi® Pin (επιλέξιµο από το βραχυκυκλωτήρα GPIO_GEN3) 
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17. Ενσωµατωµένη αληθινή 12 V RS232 διεπαφή στον εξωτερικό κόσµο 

(µε µετατροπέα επίπεδου) 

18. Προστατευόµενη (επαναφερόµενη ασφάλεια 140 mA) 5 VDC έξοδος 

για εφαρµογές, µε µπαταρία λειτουργία αντιγράφων ασφαλείας 

19. Μη προστατευόµενη 3,3 VDC εξόδου για εφαρµογές (συνήθως 

χρησιµοποιείται για την εφαρµογή ενός καλωδίου), ξεχωριστή και 

ανεξάρτητη από την RaspberryPi® 3,3. 

20. Εκτεταµένος µικροσκοπικός αλγόριθµος κρυπτογράφησης (XTEA) 

λογισµικό κρυπτογράφησης Πελατών Σύστηµα Προστασίας (µε ειδικά 

ορισµένα κλειδιά προστασίας) 

21. Υποστήριξη γλωσσών προγραµµατισµού Script 

22. LED κατάστασης µε βάση το Σύστηµα Πληροφοριών 

23. Χαρακτηριστικό bootloader για την ενηµέρωση του firmware εφ' όρου 

ζωής. 
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4.4 Λειτουργία τροφοδότησης 

Η µονάδα UPiS έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει αυτόµατο back-up στην 

µπαταρία του RaspberryPi® που παρέχεται από το εξής καλώδιο παροχής 

ρεύµατος: 

• RaspberryPi ® micro USB (5V DC) - διαθέσιµο από το firmware V1.20 

• Πρόσθετα micro USB (5V DC) 

• Εξωτερική επέκταση τροφοδοσίας (7V DC - 18V DC) [Προηγµένη   έκδοση 

µόνο] 

Συνιστάται να χρησιµοποιείτε µόνο ένα καλώδιο τροφοδοσίας τη φορά, ωστόσο 

εάν είναι διαθέσιµα περισσότερα από ένα από τα καλώδια τροφοδοσίας είναι 

διαθέσιµα (plug-in), τότε το UPiS εκτελεί µια αυτόµατη διαδικασία η οποία επιλέγει 

και ενεργοποιεί µόνο ένα. Η επιλογή πηγής τροφοδοσίας γίνεται σύµφωνα µε την 

εφαρµογή αλγορίθµου προτεραιότητας. Την ύψιστη προτεραιότητα έχει το αρχικό 

micro USB τροφοδοσίας του RaspberryPi®, οπότε αν προσαρµόσετε το καλώδιο 

του τροφοδοτικού στο RaspberryPi® όλα τα άλλα πηγές θα καταργηθούν 

αυτόµατα (εσωτερικά αποσυνδεδεµένο), ακόµη και αν συνδέσετε καλώδια σε 

αυτά. Η επόµενη προτεραιότητα είναι η εκτεταµένη εξωτερική τροφοδοσία εισόδου 

και όπως και πριν αν έχετε συνδέσει αυτή η πηγή τροφοδοσίας του UPiS micro 

USB δεν θα είναι ενεργή ως πηγή ενέργειας, θα είναι ενεργή µόνο ως µια σύνδεση 

δεδοµένων. Και, τέλος, η µικρότερη προτεραιότητα έχει την τροφοδοσία του UPiS 

micro USB. Μόνο αν όλες αυτές οι πηγές τροφοδοσίας λείπουν η εφεδρική 

µπαταρία ενεργοποιείται και η παροχή ενέργειας του RaspberryPi®. Στην πράξη, 

επειδή χρησιµοποιούµε συνήθως ένα καλώδιο τροφοδοσίας (συνίσταται), εµείς 

απλά χρησιµοποιούµε το επιλεγµένο καλώδιο τροφοδοσίας, και όταν σταµατήσει 

η τροφοδοσία, τότε αµέσως ξεκινά να δουλεύει η εφεδρική µπαταρία. 
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4.5 Εφεδρική µπαταρία 

Το UPiS είναι ένα UPS εκτός σύνδεσης µε εξαιρετικά γρήγορη εναλλαγή και 

ενδιάµεση διατήρηση ενέργειας. Η απόφαση για το πότε η εφεδρική µπαταρία 

πρέπει να ενεργοποιηθεί γίνεται σύµφωνα µε την κατάσταση τροφοδοσίας από το 

πιν των 5V του κοννέκτορα P1 και την τρέχουσα κατανάλωση. Το σύστηµα 

παρακολουθεί συνεχώς τον κοννέκτορα Ρ1 (5V Pin) του RaspberryPi®, ανιχνεύει 

την πτώση ενέργειας ή χαµηλότερη τάση από το καθορισµένο όριο και σε χρόνο 

360 µsec αυτόµατα ενεργοποιεί το εφεδρική τροφοδοσία από την µπαταρία, 

εµποδίζοντας έτσι το RaspberryPi® από αναπάντεχη διακοπή ρεύµατος. Ο 

χρόνος ενεργοποίησης της εφεδρικής µπαταρίας είναι εξαιρετικά γρήγορη και 

εκτελείται εντός 120 µsec και η µεταγωγή της εφεδρικής τροφοδοσίας διαρκεί 

λιγότερο από 14 µsec. Επιπλέον, ένας µεγάλος πυκνωτής τανταλίου προµηθεύει 

το RaspberryPi® κατα τη διάρκεια του χρόνου εκτός σύνδεσης, προκειµένου να 

αποφευχθούν δυσλειτουργίες. 

 

 
Εικόνα 7. ∆ιαδικασία εναλλαγής τροφοδοσίας µπαταρίας µετά από απώλεια ισχύος του καλωδίου 
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4.6 Προσθήκες του UPiS 

Η µονάδα UPiS πρώτα απ 'όλα, είναι ένα προηγµένο σύστηµα τροφοδότησης 

µε εφεδρική µπαταρία για το RaspberryPi®. Πρακτικά καλύπτει τις περισσότερες 

από τις πιθανές απαιτήσεις τις οποίες ο χρήστης του RaspberryPi® µπορεί να έχει 

µε την τροφοδοσία του συστήµατος. Αλλά υπάρχει κάτι πολύ περισσότερο από 

αυτό! Κυνηγώντας τον κύριο στόχο της εταιρείας µας "Ευφυής µονάδες για το 

RaspberryPi® σας", εµείς προσπαθήσαµε να σχεδιάσουµε µια όσο πιο δυνατόν 

συσκευή µικρού µεγέθους, αλλά προσφέροντας όσο το δυνατόν περισσότερα 

χαρακτηριστικά για το µέσο χρήστη του RaspberryPi®. Προσπαθήσαµε να 

σχεδιάσουµε µία συσκευή(όλα σε ένα) µε Plug & Play ικανότητα. Στην 

πραγµατικότητα, δεν χρειάζεται να ρυθµίσετε τίποτα για να χρησιµοποιήσετε τη 

µονάδα UPiS, απλά συνδέστε στο βύσµα Ρ1 και να παίζετε µε αυτό! Ωστόσο, εάν 

χρειάζεστε περισσότερα χαρακτηριστικά, µπορείτε εύκολα να αποκτήσετε 

πρόσβαση σε αυτά από βραχυκυκλωτήρες, ρυθµίζοντας το UPiS ακριβώς µε τις 

τρέχουσες απαιτήσεις του έργου σας. 

Η UPiS υποστηρίζει το χρήστη µε έναν υψηλό αριθµό χαρακτηριστικών σε µια 

ενιαία µονάδα µε χαµηλού κόστους. 

4.7 Εκδόσεις UPiS 

Το UPiS module είναι 100% Plug and Play: δεν υπάρχει ανάγκη να ρυθµίσετε 

τίποτα. ∆εν υπάρχει καµία ανάγκη να αλλάξετε το αρχικό micro USB για παροχή 

τροφοδοσίας του RaspberryPi® , καθώς και το UPiS module χρησιµοποιεί την ίδια 

ακριβώς καλωδίωση. Το µόνο που χρειάζεται είναι να συνδέσετε το P1 στο 

RaspberryPi® και ενεργοποιήστε τη µονάδα UPiS για να προµηθεύσετε το 

σύστηµα σας. Για να εκµεταλλευτείτε όλες τις δυνατότητες του UPiS, θα συνδέσετε 

τυπικά το αρχικό micro USB παροχή ρεύµατος του RaspberryPi® στο UPiS (έτσι 

παρεµβάλλοντας το UPiS µεταξύ της παροχής ρεύµατος και του RaspberryPi®), 

αλλά αν πρέπει να κρατήσετε την παλιά καλωδίωση όπως ήταν µπορείτε ακόµη 

και να επιλέξετε να διατηρήσετε την παροχή ρεύµατος άµεσα συνδεδεµένη µε το 

RaspberryPi®.   

Υπάρχουν δύο διαθέσιµες εκδόσεις του UPiS: UPiS Basic και UPiS Advanced. 

Κάθε ένα θα µπορούσε να παραγγελθεί σε δύο παραλλαγές, δηλαδή πάνω από 

το RaspberryPi® ή µε τον κονέκτορα stack Ρ1. Η έκδοση stack επιτρέπει τη 

σύνδεση επιπλέον boards, ενώ η σύνδεση πάνω από το RaspberryPi® θα πρέπει 

να είναι το τέλος του συστήµατος. 
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4.8 UPis Module ( Βασική έκδοση) 

 

  
 Εικόνα 8. Μπροστινή όψη UPiS Module              Εικόνα 9. Πίσω όψη UPiS Module 

 

 

 
Εικόνα 10. Μπαταρία UPiS Module 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Σε αυτό το κεφάλαιο αναλύεται το πρακτικό µέρος της πτυχιακής και γίνεται µια 

παρουσίαση κάποιων φωτογραφιών σχετικά µε τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν. 

 

5.1 Raspberry Pi B+ 

 

 
Εικόνα 11. Μπροστινή όψη Raspberry Pi B+ 

 
Εικόνα 12. Πίσω όψη Raspberry Pi B+ 
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Εικόνα 13. Κουτί Raspberry Pi B+ 

 

 
Εικόνα 14. Έτοιµο Raspberry Pi B+ 
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5.2 UPiS Module 

 

 
Εικόνα 15. Μπροστινή όψη UPiS Module 

 

 
Εικόνα 16. Πίσω όψη UPiS Module 
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Εικόνα 17 Κουτί UPiS Module 

 

 
Εικόνα 18 Έτοιµο UPiS Module 
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5.3 NOOBS 

Το NOOBS είναι ένα πρόγραµµα εγκατάστασης λειτουργικών συστηµάτων για 

το Raspberry Pi. Σχεδιάστηκε για την εύκολη επιλογή και εγκατάσταση 

λειτουργικών συστηµάτων χωρίς να υπάρχει ανησυχία για την χειροκίνητη 

εγκατάσταση στην κάρτα SD. 

 

5.3.1 ∆ιαδικασία εγκατάστασης NOOBS & Λ.Σ. 

Για να κατεβάσουµε το NOOBS θα πρέπει να επισκεφτούµε την σελίδα και να 

κάνουµε download το NOOBS. 

Ιστοσελίδα: https://www.raspberrypi.org/downloads/noobs/  

 

 
Εικόνα 19. Ιστοσελίδα Raspberry Pi NOOBS 

 

Αφ’ ότου κατεβάσουµε το NOOBS, το αποσυµπιέζουµε και το αντιγράφουµε σε 

µία κάρτα SD. 
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Εικόνα

Όταν ολοκληρωθεί η αντιγραφή

τοποθετούµε την κάρτα

λειτουργικών συστηµάτων που

Εικόνα
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Εικόνα 20. ∆ιαδικασία αντιγραφής NOOBS 

 

ολοκληρωθεί η αντιγραφή των αρχείων του NOOBS 

την κάρτα SD για να ξεκινήσει η λήψη και εγκατάσταση

συστηµάτων που έχουµε επιλέξει.  

Εικόνα 21. Λήψη & εγκατάσταση Λ.Σ. µέσω NOOBS. 
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 στην κάρτα SD, 

λήψη και εγκατάσταση των 
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5.4 Raspbian 

Το λειτουργικό σύστηµα Raspbian επιλέχθηκε διότι είναι µια διανοµή του 

Ubuntu που έχει την µεγαλύτερη υποστήριξη από εφαρµογές σε σχέση µε τα 

υπόλοιπα λειτουργικά συστήµατα που είναι διαθέσιµα για το Raspberry Pi B+ . 

 

 
Εικόνα 22 Επιφάνεια εργασίας Raspbian 

Το παραπάνω λειτουργικό σύστηµα υποστηρίζει WIFI όπως και overclock στον 

επεξεργαστή του Raspberry Pi επιτυγχάνοντας υψηλότερο αριθµό επεξεργασίας 

πληροφοριών. 

 
Εικόνα 23 Raspbian WIFI & Overclock 
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5.5 OPENELEC 

Τοποθετώντας στο Raspberry Pi το λειτουργικό σύστηµα OPENELEC 

µετατρέπουµε το Raspberry Pi σε ένα πολύ αποτελεσµατικό media center. 

 
Εικόνα 24. Επιφάνεια εργασίας OPENELEC 

 

Το OPENELEC υποστηρίζει και αυτό WIFI όπως και µετάδοση 

οπτικοακουστικού υλικού από το διαδίκτυο καθιστώντας το µια εναλλακτική λύση 

για τηλεοράσεις που δεν είναι smartTV. 

 
Εικόνα 25. OPENELEC WIFI 
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Εικόνα 26. OPENELEC Youtube 

 

5.6 PIDORA 

Το λειτουργικό σύστηµα PIDORA επιλέχθηκε διότι είναι µια διανοµή του 

λειτουργικού συστήµατος FEDORA που είναι µια από τις διασηµότερες διανοµές 

του GNU/LINUX. 

 
Εικόνα 27. Επιφάνεια εργασίας PIDORA 
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5.7 Kali Linux 

Το λειτουργικό σύστηµα Kali Linux είναι η νεότερη διανοµή του θρυλικού 

λειτουργικού συστήµατος Backtrack. Το Kali Linux επιλέχθηκε διότι είναι ένα 

εργαλείο που χρησιµεύει σε δοκιµές διείσδυσης. 

 

 

Εικόνα 28. Επιφάνεια εργασίας Kali Linux 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

[1]  http://www.developer.android.com/sdk/index.html 

[2]  http://www.wikipedia.org  

[3]  http://www.raspberrypi.org/ 

[4] https://www.raspberrypi.org/help/noobs-setup/ 

[5] http://pimodules.com/_pdf/UPiS%20Module.pdf 

[6] https://www.kali.org 


