
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ  

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ – ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 

 

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ  

ΣΚΑΚΙΕΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ DE10-Standard 

  

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 

Α.Μ. 1070273 

 

 

Πάτρα, Σεπτέμβριος 2020 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Πρόλογος 
 

Ο σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός 

ενσωματωμένου συστήματος για τη σχεδίαση και δημιουργία μίας ψηφιακής σκακιέρας, 

χρησιμοποιώντας τον επεξεργαστή γενικού σκοπού Nios II. Η υλοποίηση του συστήματος 

επιτυγχάνεται μέσω της αναπτυξιακής πλακέτας DE10-Standard της Terasic. Το υλικό του 

συστήματος αναπτύσσεται με τη βοήθεια του εργαλείου σχεδίασης Platform Designer, το 

οποίο περιλαμβάνεται στο περιβάλλον του λογισμικού Intel Quartus Prime. Το λογισμικό 

του συστήματος έχει δημιουργηθεί σε γλώσσα προγραμματισμού C μέσω της εφαρμογής 

Intel FPGA Monitor Program. Η απεικόνιση του συστήματος της ψηφιακής σκακιέρας 

γίνεται με τη χρήση μίας VGA οθόνης. 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία εισαγωγή για την ιστορία του σκακιού, για τα βασικά του 

στοιχεία, τους κανόνες του, τις κινήσεις των κομματιών καθώς και για τη σκακιστική γραφή. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο δίνονται κάποιες γενικές πληροφορίες για τα FPGA κυκλώματα, για 

την DE10-Standard πλακέτα και τα χαρακτηριστικά της, για το αναπτυξιακό περιβάλλον του 

Intel Quartus Prime καθώς και της εφαρμογής Intel FPGA Monitor Program. Επίσης γίνεται 

μία αναφορά για τον επεξεργαστή Nios II και τα χαρακτηριστικά του καθώς και 

περιγράφεται η βασική λειτουργία των IP cores που χρησιμοποιήθηκαν στο σύστημα. Στο 

τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται οι ρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν για τα διάφορα IP 

cores, ενώ δίνεται και μία εικόνα του συνολικού hardware του συστήματος. Στο τέταρτο 

κεφάλαιο περιγράφεται το λογισμικό πρόγραμμα που τροφοδοτείται στο σύστημα και 

αναλύεται η λειτουργία του. Τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν 

κατά τη δημιουργία και ανάπτυξη της ψηφιακής σκακιέρας και αναφέρονται πιθανές 

βελτιώσεις για την περαιτέρω εξέλιξη του συστήματος.  
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Introduction 
 

The purpose of this master's thesis is to develop an integrated system for the design and 

development of a digital chessboard, using the Nios II general-purpose processor. The 

implementation of the system is achieved through the development board DE10-Standard of 

Terasic. The system hardware is developed with the help of the Platform Designer design 

tool, which is included in the Intel Quartus Prime software environment. The system software 

is created in C programming language through the Intel FPGA Monitor Program. The display 

of the digital chessboard system is done using a VGA screen. 

The first chapter provides an introduction to the history of chess, its basic elements, its rules, 

the movements of the pieces as well as the chess writing. The second chapter provides some 

general information about FPGA circuits, the DE10-Standard board and its features, the Intel 

Quartus Prime development environment and the Intel FPGA Monitor Program. There is also 

a report on the Nios II processor and its features as well as the basic operation of the IP cores 

used in the system. The third chapter lists the settings made for the various IP cores, while 

giving an overview of the overall hardware of the system. The fourth chapter describes the 

software program that is fed to the system and analyzes its operation. Finally, conclusions 

that emerged during the creation and development of the digital chessboard are presented 

and possible improvements for the further development of the system are reported. 
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Κεφάλαιο 1 – Το σκάκι  

 

1.1 Ιστορία του παιχνιδιού 
Η ιστορία του παιχνιδιού αυτού χάνεται στα βάθη των αιώνων. Παιχνίδια σχετιζόμενα με 

το σκάκι παίζονταν ήδη από την μακρινή αρχαιότητα, στην περιοχή από την Ελλάδα και 

την Αίγυπτο ως και την Κίνα. Όλες οι χώρες που βρίσκονται σε αυτήν την περιοχή 

διεκδικούν την καταγωγή του παιχνιδιού. Κάποιοι ωστόσο ιστορικοί υποστηρίζουν ότι η 

ιστορία του σκακιού μπορεί να εντοπιστεί σχεδόν 1500 χρόνια πριν, αν και οι πρώτες ρίζες 

του παιχνιδιού είναι αβέβαιες. Ο πρώτος προκάτοχος του παιχνιδιού προήλθε πιθανώς 

από την Ινδία, πριν από τον 6ο αιώνα μ.Χ.  Ήταν γνωστό με το όνομα chaturanga το οποίο 

σημαίνει ‘’τέσσερα τμήματα‘’ λόγω των τεσσάρων όπλων των αρχαίων Ινδών, τα οποία 

ήταν το πεζικό, το ιππικό, οι ελέφαντες και τα άρματα. Αργότερα αυτά τα κομμάτια θα 

αντικατασταθούν από τα σύγχρονα εξής πιόνια : στρατιώτης, ίππος, αξιωματικός και 

πύργος αντίστοιχα. Κατόπιν το παιχνίδι εξαπλώθηκε μέσω του εμπορίου στην Περσία και 

απέκτησε το όνομα chatrang ενώ μετά την κατάκτηση της Περσίας από τους Άραβες έγινε 

ευρέως γνωστό στον μουσουλμανικό κόσμο και άλλαξε το όνομα του σε shatrang. Στην 

συνέχεια το παιχνίδι διαδόθηκε στην δυτική και νότια Ευρώπη έχοντας διάφορες 

ονομασίες ανά χώρα και τον 15ο αιώνα (κυρίως μετά το 1475) απέκτησε την σύγχρονη του 

μορφή με αρκετούς από τους κανόνες που γνωρίζουμε μέχρι και σήμερα. [1][2] 

 

Στα μέσα του 19ου αιώνα ξεκίνησαν τα πρώτα μεγάλα τουρνουά σκακιού με απαρχή το 

τουρνουά του 1851 στο Λονδίνο ενώ το 1886 διεξήχθη το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα. 

Επίσης η πρώτη ολυμπιάδα σκακιού φιλοξενήθηκε στο Παρίσι το 1924 και διοργανώθηκε 

από την FIDE (Fédération Internationale des Échecs), η οποία αποτελούσε την διεθνή 

σκακιστική ομοσπονδία και είχε μόλις ιδρυθεί την ίδια χρονιά. Βασικότερη δραστηριότητα 

της FIDE είναι η διοργάνωση των παγκοσμίων σκακιστικών πρωταθλημάτων, 

περιφερειακών πρωταθλημάτων και της σκακιστικής ολυμπιάδας. Είναι αναγνωρισμένη 
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από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή ως το ανώτατο όργανο αρμόδιο για την οργάνωση 

του σκακιού και των πρωταθλημάτων της σε παγκόσμιο και ηπειρωτικό επίπεδο. Η FIDE 

επιβλέπει κάποια άλλα τουρνουά, αν και όλες οι υψηλού επιπέδου εκδηλώσεις, σχεδόν 

χωρίς εξαίρεση, ακολουθούν τους κανονισμούς της. Επίσης ορίζει τους κανόνες του 

σκακιού, για μεμονωμένα παιχνίδια καθώς και για τη διεξαγωγή των διεθνών 

διοργανώσεων καθώς και υπολογίζει τις βαθμολογίες των παικτών και τις χρησιμοποιεί ως 

βάση επί της οποίας απονέμει τίτλους. Τέλος έχει περίπου 190 εθνικές ομοσπονδίες ως 

μέλη της μέχρι και σήμερα. [3][4] 

 

Το σκάκι έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης και των μαθηματικών οι οποίοι θέτουν 

ερωτήσεις για διάφορα σκακιστικά προβλήματα. Το πιο διάσημο αυτών των προβλημάτων 

είναι ο αριθμός όλων των πιθανών καταστάσεων μιας σκακιέρας. Ο αριθμός αυτός έχει 

εκτιμηθεί ότι είναι περίπου της τάξης του 10120  και είναι γνωστός ως αριθμός Shannon. Ενώ 

επίσης έχει υπολογισθεί ότι σε ένα τυπικό παιχνίδι σκακιού γίνονται κατά μέσο όρο 30 με 

40 κινήσεις. Ένα ακόμη επιστημονικό πεδίο το οποίο έχει ασχοληθεί με το σκάκι είναι αυτό 

των υπολογιστών. Από την έλευση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στα τέλη του 20ου αιώνα 

έχουν δημιουργηθεί αρκετά προγράμματα και μηχανές τα οποία παίζουν σκάκι. Με την 

εξέλιξη της τεχνολογίας όμως οι υπολογιστές κατάφεραν να φτάσουν στην πρώτη νίκη 

ενάντια σε κάποιον παγκόσμιο πρωταθλητή. Το γεγονός αυτό συνέβη το 1996 όταν ο 

υπολογιστής Deep Blue της IBM κέρδισε τον παγκόσμιο πρωταθλητή Garry Kasparov. 

Αργότερα με την άφιξη του internet το σκάκι εξαπλώθηκε ακόμη περισσότερο μέσω της 

πραγματοποίησης online παιχνιδιών και τουρνουά σκακιού. Πλέον υπάρχουν τεράστιες 

βάσεις δεδομένων από διάφορα σκακιστικά παιχνίδια και διοργανώσεις δίνοντας τη 

δυνατότητα στη μελέτη του παιχνιδιού από όλο και περισσότερα άτομα στον κόσμο. [5] 

 

1.2 Γενικά στοιχεία 
Το σκάκι είναι ένα επιτραπέζιο παιχνίδι στρατηγικής, που παίζεται ανάμεσα σε δύο 

παίχτες. Παίζεται στην σκακιέρα, ένα διάγραμμα 64 τετραγώνων βαμμένων εναλλάξ με 

μαύρο και λευκό χρώμα και διατεταγμένων οριζοντίως και καθέτως σε διαστάσεις 8×8. Οι 

στήλες αναγνωρίζονται από τα γράμματα a έως h ενώ οι σειρές από τους αριθμούς 1 έως 8. 
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Έτσι σε καθένα από τα 64 τετράγωνα αντιστοιχεί μία συγκεκριμένη συντεταγμένη. Κάθε 

παίχτης έχει στη διάθεση του 16 πεσσούς : έναν βασιλιά, μία βασίλισσα, δύο πύργους, 

δύο ίππους, δύο αξιωματικούς και οχτώ πιόνια. Κάθε ένας από τους έξι τύπους πεσσών 

εκτελεί διαφορετικές κινήσεις στην σκακιέρα. Στην Εικόνα 1 βρίσκονται όλα τα σύμβολα 

των διαφόρων πεσσών ενώ στην Εικόνα 2 φαίνεται η αρχική τοποθέτηση όλων των πεσσών 

σε μία σκακιέρα μαζί με την αντίστοιχη αναγραφή των σειρών και των στηλών της.  

 

 

Εικόνα 1. Τα διαφορετικά είδη πεσσών [7] 

 

 

Εικόνα 2. Αρχική τοποθέτηση των πεσσών σε μία σκακιέρα [5] 
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Ένας παίχτης παίζει με τους λευκούς πεσσούς και ο άλλος με τους μαύρους με τους 

λευκούς να ξεκινάνε την παρτίδα. Σκοπός κάθε παίχτη είναι η επίτευξη ματ 

(checkmate) στον αντίπαλο βασιλιά, ώστε αυτός να μην είναι σε θέση να αντιμετωπίσει μια 

επίθεση που δέχεται από τους πεσσούς του αντιπάλου. Οι πεσσοί χρησιμοποιούνται για να 

παράσχουν υποστήριξη σε άλλους πεσσούς του ίδιου χρώματος ή για να επιτεθούν και να 

αιχμαλωτίσουν πεσσούς του αντιπάλου. Πέρα από την επίτευξη ματ, ένας παίχτης κερδίζει 

εάν ο αντίπαλός του παραιτηθεί αυτοβούλως, καθώς κρίνει πως η ήττα του είναι 

αναπόφευκτη. Άλλο πιθανό αποτέλεσμα μιας παρτίδας σκακιού είναι η ισοπαλία, η οποία 

μπορεί να προκύψει με διάφορους τρόπους. Σε περίπτωση που το παιχνίδι παίζεται με 

ρολόι, χάνει εκείνος του οποίου τελειώνει ο χρόνος εκτός βέβαια και αν νωρίτερα έχει γίνει 

ματ σε κάποιον βασιλιά. [5][6]  

 

1.3 Κανόνες και κινήσεις 
Οι κανόνες του σκακιού είναι κανόνες που διέπουν το παιχνίδι του σκακιού. Ενώ η ακριβής 

προέλευση του σκακιού είναι ασαφής, οι σύγχρονοι κανόνες διαμορφώθηκαν για πρώτη 

φορά κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα. Οι κανόνες συνέχισαν να τροποποιούνται ελαφρώς 

μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα, όταν έφτασαν ουσιαστικά στην τρέχουσα μορφή τους. Οι 

κανόνες διέφεραν επίσης κάπως από τόπο σε τόπο. Σήμερα οι τυπικοί κανόνες 

καθορίζονται από την FIDE, το διεθνές κυβερνητικό όργανο για το σκάκι. Ελαφρές 

τροποποιήσεις πραγματοποιούνται από ορισμένους εθνικούς οργανισμούς για τους δικούς 

τους σκοπούς. Υπάρχουν παραλλαγές των κανόνων για το γρήγορο σκάκι, το online σκάκι 

και το Chess960. [8] 

 

Το παιχνίδι ξεκινά καθορίζοντας ποιος παίρνει το κάθε χρώμα. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με 

κοινή συμφωνία είτε με κάποια τυχαία μέθοδο. Ένας πολύ κοινός τρόπος είναι να κρύβει ο 

ένας παίκτης ένα άσπρο και ένα μαύρο πεσσό στα χέρια του και να βάζει τον άλλο να 

διαλέξει. Ο κάτοχος των λευκών κάνει την πρώτη κίνηση. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τους 

παίκτες να παίζουν εναλλάξ από μια κίνησή τους, με εξαίρεση την ειδική κίνηση ροκέ 

(castling) στην οποία ο βασιλιάς μετακινείται ταυτόχρονα με έναν από τους δύο πύργους. 

Η πρώτη κίνηση των λευκών αν και δίνει κατά γενική πεποίθηση ένα μικρό προβάδισμα 
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σύμφωνα με την τεράστια συσσωρευμένη εμπειρία δεν είναι καθοριστική ούτε αρκετή για 

να εξαναγκάσει ο λευκός την νίκη αν ο μαύρος παίζει σωστά. Οι πεσσοί κινούνται είτε στο 

κενό είτε στις κατειλημμένες θέσεις των πεσσών τού αντιπάλου. Μια σημαντική ενέργεια 

στο παιχνίδι είναι η αιχμαλωσία κομματιών. Τα κομμάτια μπορούν να απομακρύνουν 

εχθρικά κομμάτια από την σκακιέρα όταν κινούνται στο τετράγωνο που τα τελευταία 

καταλαμβάνουν (ελαφριά εξαίρεση τα πιόνια). Δεν επιτρέπεται όμως να αιχμαλωτιστεί έτσι 

ο βασιλιάς. Η αιχμαλωσία του βασιλιά επιτυγχάνεται μόνο με το ματ, με το οποίο λήγει 

άμεσα το παιχνίδι. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται ο παίκτης να αφήσει εκτεθειμένο 

τον βασιλιά του σε απειλή. [9] 

 

Είναι σημαντικό για κάθε παίκτη να αιχμαλωτίσει όσους περισσότερους πεσσούς του 

αντιπάλου μπορεί ώστε να γίνει πιο εύκολο το ματ στον αντίπαλο βασιλιά. Στην περίπτωση 

που ο βασιλιάς απειλείται από ένα ή δύο πεσσούς τότε λέμε ότι έχει γίνει σαχ (check). Στο 

σκάκι υπάρχουν τρεις τρόποι αντιμετώπισης ενός σαχ : 

 Η μετακίνηση του βασιλιά σε ασφαλές τετράγωνο όπου δεν θα απειλείται. 

 Η αιχμαλώτιση του κομματιού που απειλεί τον βασιλιά. 

 Η παρεμβολή ενός κομματιού ανάμεσα στον βασιλιά και στο κομμάτι που κάνει το 

σαχ. 

 

Αν κανένας από τους τρεις τρόπους δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί τότε έχουμε την 

περίπτωση του ματ και ο παίκτης χάνει αμέσως την παρτίδα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει 

επίσης το λεγόμενο διπλό σαχ. Αυτό συμβαίνει όταν ένα κομμάτι κινείται κάνοντας σαχ και 

ταυτόχρονα εξ αποκαλύψεως ένα άλλο κομμάτι κάνει επίσης σαχ. Στο διπλό σαχ μόνο ο 

πρώτος τρόπος αντιμετώπισης είναι νόμιμος. [10] 

 

Η νίκη ενός παιχνιδιού μπορεί να επιτευχθεί με τους εξής τρόπους : 

 Με ματ στον αντίπαλο βασιλιά (checkmate). 

 Με εγκατάλειψη του αντιπάλου (resigning). 

 Με το τέλος του χρόνου του ρολογιού του αντιπάλου. 

 

Ενώ η ισοπαλία ενός παιχνιδιού επιτυγχάνεται στις εξής περιπτώσεις : 
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 Αν ένας παίκτης δεν έχει νόμιμες κινήσεις αλλά ο βασιλιάς του δεν είναι σε σαχ, η 

οποία περίπτωση ονομάζεται πατ (stalemate). 

 Αν η επίτευξη ματ είναι αδύνατη. 

 Με κοινή συμφωνία των δυο παικτών (draw by agreement). 

 Αν γίνουν 50 κινήσεις από κάθε παίκτη χωρίς να αιχμαλωτιστεί κανένας πεσσός και 

να κινηθεί κανένα πιόνι. 

 Αν προκύψει τρεις φορές η ίδια θέση, με τον ίδιο παίκτη να έχει σειρά και τα ίδια 

δικαιώματα στις κινήσεις (threefold repetition). 

 

Η επίτευξη ματ είναι αδύνατη και από τις δύο πλευρές όταν οι πεσσοί που έχουν απομείνει 

στο παιχνίδι είναι οι εξής περιπτώσεις : 

 Βασιλιάς εναντίον βασιλιά. 

 Βασιλιάς και ίππος εναντίον βασιλιά. 

 Βασιλιάς και αξιωματικός εναντίον βασιλιά. 

 Βασιλιάς και αξιωματικοί εναντίον βασιλιά και αξιωματικών, με τους αξιωματικούς 

και των δύο πλευρών να καταλαμβάνουν τετράγωνα ίδιου χρώματος. 

 

Στις περιπτώσεις αυτές το υλικό των πεσσών που είναι διαθέσιμο δεν επαρκεί ώστε να 

προκύψει ματ στο παιχνίδι (insufficient material). Βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις με 

αρκετούς πεσσούς στο παιχνίδι όπου δεν αντιστοιχούν στις παραπάνω κατηγορίες και 

παρόλα αυτά η πραγματοποίηση ματ είναι επίσης αδύνατη. Οι γενικές αυτές περιπτώσεις 

ονομάζονται dead positions. [9][11] 

 

Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη ενότητα υπάρχουν έξι διαφορετικοί τύποι 

πεσσών όπου ο καθένας ακολουθεί ξεχωριστούς κανόνες κίνησης. Ο βασιλιάς αποτελεί το 

πιο σημαντικό σκακιστικό κομμάτι μιας και μπορεί να κρίνει άμεσα την παρτίδα ενός 

παιχνιδιού. Η κίνησή του όμως δεν είναι τόσο ισχυρή σε σχέση με τους υπόλοιπους 

πεσσούς μιας και μπορεί να κινείται κατά ένα μόνο τετράγωνο οριζόντια, κάθετα ή 

διαγώνια. Στην Εικόνα 3 φαίνονται όλες οι δυνατές κινήσεις ενός βασιλιά. Επίσης 

απαγορεύεται οι δύο βασιλιάδες να βρίσκονται σε γειτονικά τετράγωνα. Επομένως θα 

πρέπει να έχουν μία απόσταση μεταξύ τους το λιγότερο ενός τετραγώνου. [12] 
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Εικόνα 3. Οι κινήσεις του βασιλιά [5] 

 

Ο πύργος μπορεί να κινείται οριζόντια ή κάθετα κατά οσαδήποτε κενά τετράγωνα. Το 

τετράγωνο στο οποίο καταλήγει μπορεί να είναι κενό ή κατειλημμένο από κάποιο αντίπαλο 

πεσσό. Επίσης ο πύργος δεν μπορεί κατά την κίνησή του να υπερπηδήσει πάνω από κάποιο 

άλλο κομμάτι της σκακιέρας. Στην Εικόνα 4 φαίνονται όλες οι δυνατές κινήσεις ενός 

πύργου. [13] 

 

Εικόνα 4. Οι κινήσεις του πύργου [5] 
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Ο αξιωματικός μπορεί να κινείται μόνο διαγωνίως κατά οσαδήποτε κενά τετράγωνα. Το 

τετράγωνο στο οποίο καταλήγει μπορεί να είναι κενό ή κατειλημμένο από κάποιο αντίπαλο 

πεσσό. Ένα χαρακτηριστικό του αξιωματικού είναι ότι δεν μπορεί να μεταβεί ποτέ σε 

τετράγωνο αντιθέτου χρώματος σε σχέση με αυτό που ξεκίνησε. Επίσης ο αξιωματικός δεν 

μπορεί κατά την κίνησή του να υπερπηδήσει πάνω από κάποιο άλλο κομμάτι της 

σκακιέρας. Στην Εικόνα 5 φαίνονται όλες οι δυνατές κινήσεις ενός αξιωματικού. [14] 

 

 

Εικόνα 5. Οι κινήσεις του αξιωματικού [5] 

 

Η βασίλισσα αποτελεί το πιο ισχυρό σκακιστικό κομμάτι μιας και μπορεί να κινείται 

οριζόντια, κάθετα ή διαγώνια κατά οσαδήποτε κενά τετράγωνα. Το τετράγωνο στο οποίο 

καταλήγει μπορεί να είναι κενό ή κατειλημμένο από κάποιο αντίπαλο πεσσό. Επίσης η 

βασίλισσα δεν μπορεί κατά την κίνησή της να υπερπηδήσει πάνω από κάποιο άλλο 

κομμάτι της σκακιέρας. Στην Εικόνα 6 φαίνονται όλες οι δυνατές κινήσεις μίας βασίλισσας. 

[15] 
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Εικόνα 6. Οι κινήσεις της βασίλισσας [5] 

 

Ο ίππος έχει μία ιδιαίτερη κίνηση σε σχέση με τα άλλα είδη πεσσών μιας και μπορεί να 

κινείται ένα τετράγωνο καθέτως και δύο οριζοντίως ή ένα τετράγωνο οριζοντίως και δύο 

καθέτως, σχηματίζοντας έτσι το γράμμα Γ κατά την κίνησή του. Ένα χαρακτηριστικό του 

ίππου είναι ότι κάθε φορά μεταβαίνει σε τετράγωνο αντιθέτου χρώματος σε σχέση με αυτό 

που ήταν πριν. Επίσης είναι ο μοναδικός πεσσός ο οποίος μπορεί να υπερπηδήσει πάνω 

από κάποιο άλλο κομμάτι της σκακιέρας. Στην Εικόνα 7 φαίνονται όλες οι δυνατές κινήσεις 

ενός ίππου. [16]  

 

 

Εικόνα 7. Οι κινήσεις του ίππου [5] 
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Το πιόνι αποτελεί το πιο αδύναμο σκακιστικό κομμάτι και ταυτόχρονα το πιο πολυάριθμο. 

Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα κομμάτια το πιόνι δεν μπορεί να κινείται προς τα πίσω. 

Κανονικά το πιόνι κινείται κάθετα μπροστά κατά ένα τετράγωνο το οποίο είναι κενό, αλλά 

στην περίπτωση που κινείται για πρώτη φορά έχει την επιλογή να κινηθεί κατά ένα ή δύο 

κενά τετράγωνα. Επίσης το πιόνι δεν μπορεί κατά την κίνησή του να υπερπηδήσει πάνω 

από κάποιο άλλο κομμάτι της σκακιέρας. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του πιονιού είναι 

ότι δεν κινείται στην ίδια κατεύθυνση με την οποία αιχμαλωτίζει. Το πιόνι μπορεί να 

αιχμαλωτίσει κατά ένα τετράγωνο διαγωνίως προς τα μπροστά. Εξαίρεση σε αυτόν τον 

κανόνα αποτελεί η ειδική κίνηση “εν διελεύσει” (en passant), η οποία αναλύεται στην 

επόμενη ενότητα. Στην Εικόνα 8 φαίνονται όλες οι δυνατές κινήσεις ενός πιονιού. [17] 

 

 

Εικόνα 8. Οι κινήσεις του πιονιού [5] 
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1.4 Ειδικές κινήσεις 
Υπάρχουν κάποιες ειδικές κινήσεις στο σκάκι οι οποίες δεν ανήκουν στους κανόνες 

κινήσεων που έχουν αναλυθεί προηγουμένως. Οι ειδικές αυτές κινήσεις είναι οι εξής : 

 Ροκέ (castling) 

 Προαγωγή (promotion) 

 Εν διελεύσει (en passant) 

 

Το ροκέ είναι μια ειδική κίνηση στο σκάκι που συμμετέχουν ο βασιλιάς και ένας από τους 

δυο πύργους. Πραγματοποιείται με την μετακίνηση του βασιλιά δύο τετράγωνα προς τον 

πύργο και την μετακίνηση του πύργου στο τετράγωνο ανάμεσα στην αρχική και τελική 

θέση του βασιλιά. Είναι η μοναδική κίνηση στο σκάκι, που κάποιος παίκτης μπορεί να 

μετακινήσει στη σειρά του, ταυτόχρονα δύο πιόνια. Υπάρχουν δυο είδη ροκέ. Το μικρό 

ροκέ (kingside castling) που γίνεται με τον πύργο του βασιλιά και το μεγάλο ροκέ 

(queenside castling) που γίνεται με τον πύργο της βασίλισσας. Στις Εικόνες 9 και 10 

φαίνονται το μικρό και το μεγάλο ροκέ αντίστοιχα. [18]  

 

 

(α) ροκέ για τα λευκά (πριν)  (β) ροκέ για τα λευκά (μετά) 

 

(γ) ροκέ για τα μαύρα (πριν)  (δ) ροκέ για τα μαύρα(μετά) 

Εικόνα 9. Μικρό Ροκέ [9] 
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(α) ροκέ για τα λευκά (πριν)  (β) ροκέ για τα λευκά (μετά) 

 

(γ) ροκέ για τα μαύρα (πριν)  (δ) ροκέ για τα μαύρα(μετά) 

Εικόνα 10. Μεγάλο Ροκέ [9] 

 

Οι απαιτήσεις για να επιτραπεί το ροκέ είναι οι εξής : 

 Ο βασιλιάς δεν πρέπει να έχει μετακινηθεί ποτέ από την αρχική θέση του. 

 Ο πύργος που θα συμμετάσχει επίσης δεν πρέπει να έχει μετακινηθεί ποτέ από την 

αρχική θέση του. 

 Ο βασιλιάς δεν πρέπει να είναι υπό την απειλή σαχ την δεδομένη στιγμή. 

 Το ενδιάμεσο τετράγωνο από το οποίο θα περάσει ο βασιλιάς δεν πρέπει να 

απειλείται.  

 Το τελικό τετράγωνο που θα καταλήξει ο βασιλιάς βεβαίως δεν πρέπει να 

απειλείται. 

 Δεν πρέπει να παρεμβάλλονται κομμάτια μεταξύ του βασιλιά και του πύργου. 

 

Το ροκέ αποσκοπεί στην καλύτερη προστασία του βασιλιά στο μέσον της παρτίδας και στην 

καλύτερη αξιοποίηση των πύργων. Γενικά είναι πολύ σημαντική κίνηση και οι παίκτες το 

κάνουν το συντομότερο δυνατό. Το μικρό ροκέ είναι περισσότερο συνηθισμένο γιατί γενικά 

είναι ταχύτερο αφού απαιτεί λιγότερα κομμάτια να απομακρυνθούν από τις θέσεις τους 

αλλά επίσης θεωρείται και κάπως ασφαλέστερο για τον βασιλιά. [19] 
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Η προαγωγή στο σκάκι είναι ένας κανόνας που απαιτεί ένα πιόνι που φτάνει στην όγδοη 

σειρά να αντικατασταθεί από ένα αξιωματικό, ίππο, πύργο ή βασίλισσα του ίδιου 

χρώματος. Το νέο κομμάτι αντικαθιστά το πιόνι στην ίδια κίνηση. Ο παίκτης δεν μπορεί να 

μετατρέψει το πιόνι σε άλλο βασιλιά ούτε άλλο πιόνι. Η επιλογή του νέου κομματιού δεν 

περιορίζεται σε κομμάτια που είχαν ήδη αιχμαλωτιστεί, επομένως η προαγωγή μπορεί να 

οδηγήσει σε έναν παίκτη που κατέχει, για παράδειγμα, δύο ή περισσότερες βασίλισσες 

παρά την έναρξη του παιχνιδιού με μία. Δεδομένου ότι η βασίλισσα είναι το πιο ισχυρό 

κομμάτι, η συντριπτική πλειοψηφία των προαγωγών αφορούν την βασίλισσα. Αλλά 

υπάρχουν περιπτώσεις που η προαγωγή σε κομμάτι διαφορετικό από βασίλισσα είναι 

χρήσιμη. [20] 

 

Η κίνηση “εν διελεύσει” πρόκειται για μια ειδική περίπτωση αιχμαλώτισης πιονιού που 

μπορεί να συμβεί μόνο όταν ένα πιόνι κάνει μια κίνηση δύο τετραγώνων από το αρχικό του 

τετράγωνο και θα μπορούσε να είχε αιχμαλωτιστεί από ένα εχθρικό πιόνι εάν είχε 

προχωρήσει μόνο ένα τετράγωνο. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο σαν το πιόνι να είχε 

προχωρήσει μόνο ένα τετράγωνο και το εχθρικό πιόνι το είχε αιχμαλωτίσει κανονικά. Η 

αιχμαλώτιση πρέπει να γίνει στην αμέσως επόμενη κίνηση αλλιώς το δικαίωμα αυτό 

χάνεται. Η κίνηση αυτή επιτρέπεται να συμβεί μόνο μεταξύ πιονιών και αποτελεί την 

μοναδική κίνηση στο σκάκι όπου το επιτιθέμενο κομμάτι δεν μετακινείται στο τετράγωνο 

του κομματιού που έχει αιχμαλωτιστεί. [21]  

 

Οι απαιτήσεις για να επιτραπεί το en passant είναι οι εξής : 

 Το επιτιθέμενο πιόνι πρέπει να βρίσκεται σε γειτονική στήλη με το αντίπαλο πιόνι. 

 Το αντίπαλο πιόνι να έχει προχωρήσει δύο τετράγωνα μπροστά από την αρχική του 

θέση. 

 Το επιτιθέμενο πιόνι πρέπει να βρίσκεται στην ίδια σειρά με το αντίπαλο πιόνι, 

αφότου το αντίπαλο πιόνι έχει κινηθεί μπροστά. 

 Η αιχμαλώτιση να γίνει στην αμέσως επόμενη κίνηση. 

 

Στην Εικόνα 11 φαίνεται ένα παράδειγμα της ειδικής κίνησης en passant. 
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Εικόνα 11. Η ειδική κίνηση “εν διελεύσει” [21] 

 

1.5 Σκακιστική γραφή 
Η σκακιστική σημειογραφία είναι μια μέθοδος καταγραφής και περιγραφής των κινήσεων 

σε ένα παιχνίδι σκακιού. Βασίζεται σε ένα σύστημα συντεταγμένων για τον μοναδικό 

προσδιορισμό κάθε τετραγώνου στη σκακιέρα. Επί του παρόντος η αλγεβρική σκακιστική 

σημειογραφία (algebraic notation) είναι το αποδεκτό πλέον πρότυπο από την FIDE και 

χρησιμοποιείται ευρέως. 

 

Κάθε τετράγωνο της σκακιέρας αναγνωρίζεται από ένα μοναδικό ζεύγος συντεταγμένων, 

ένα γράμμα και έναν αριθμό. Οι κάθετες στήλες των τετραγώνων, που ονομάζονται files, 

φέρουν την ένδειξη a έως h ενώ οι οριζόντιες σειρές τετραγώνων, που ονομάζονται ranks, 

αριθμούνται από 1 έως 8. Έτσι κάθε τετράγωνο έχει μια μοναδική αναγνώριση του 

γράμματος της στήλης ακολουθούμενο από τον αριθμό της σειράς. Στην Εικόνα 12 

φαίνεται η καταγραφή των συντεταγμένων για κάθε τετράγωνο της σκακιέρας. 
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Εικόνα 12. Οι συντεταγμένες των τετραγώνων της σκακιέρας [22] 

 

Κάθε τύπος πεσσού (εκτός από πιόνια) αναγνωρίζεται με ένα κεφαλαίο γράμμα. 

Χρησιμοποιούνται τα γράμματα K (King) για τον βασιλιά, Q (Queen) για την βασίλισσα, R 

(Rook) για τον πύργο, B (Bishop) για τον αξιωματικό και N (Knight) για τον ίππο (δεδομένου 

ότι το K χρησιμοποιείται ήδη). Κάθε κίνηση ενός πεσσού σε κενό τετράγωνο υποδεικνύεται 

από το κεφαλαίο γράμμα του πεσσού, συν τη συντεταγμένη του τετραγώνου προορισμού. 

Για παράδειγμα, η μετακίνηση ενός αξιωματικού στο e5 περιγράφεται ως Be5 και η 

μετακίνηση ενός ίππου στο f3 ως Nf3. Για κινήσεις πιονιού δεν χρησιμοποιείται κάποιο 

χαρακτηριστικό γράμμα, αλλά μόνο το τετράγωνο προορισμού. Για παράδειγμα, η 

μετακίνηση ενός πιονιού στο c5 περιγράφεται ως c5. 

 

Όταν ένας πεσσός κάνει μια αιχμαλώτιση, το γράμμα “x” εισάγεται αμέσως πριν από το 

τετράγωνο προορισμού. Για παράδειγμα, αν ένας αξιωματικός αιχμαλωτίζει έναν αντίπαλο 

πεσσό στο e5 τότε αυτή η κίνηση χαρακτηρίζεται ως Bxe5. Όταν όμως ένα πιόνι κάνει μια 

αιχμαλώτιση τότε η στήλη από την οποία αναχώρησε το πιόνι χρησιμοποιείται για την 

περιγραφή της κίνησης. Για παράδειγμα, αν ένα πιόνι στην πέμπτη στήλη αιχμαλωτίσει 

έναν αντίπαλο πεσσό στο d5 τότε αυτή η κίνηση χαρακτηρίζεται ως exd5. Οι αιχμαλωτίσεις 

en passant περιγράφονται καθορίζοντας την στήλη αναχώρησης του πιονιού που 

αιχμαλωτίζει, το γράμμα “x” και το τετράγωνο προορισμού (όχι το τετράγωνο του πιονιού 
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που αιχμαλωτίστηκε). Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προαιρετική κατάληξη το “e.p.” 

που υποδεικνύει ότι η κίνηση ήταν en passant.  

 

Όταν δύο ή περισσότεροι πανομοιότυποι πεσσοί μπορούν να κινηθούν στο ίδιο τετράγωνο, 

ο κινούμενος πεσσός αναγνωρίζεται από το γράμμα του πεσσού που κινείται 

ακολουθούμενο από ένα από τα παρακάτω κατά φθίνουσα προτεραιότητα :  

 Το γράμμα της στήλης αφετηρίας (εάν διαφέρουν). 

 Τον αριθμό της σειράς αφετηρίας (εάν οι στήλες είναι οι ίδιες αλλά οι σειρές 

διαφέρουν). 

 Το γράμμα της στήλης αφετηρίας και τον αριθμό της σειράς αφετηρίας (εάν κανένα 

από αυτά δεν είναι αρκετό για να προσδιορίσει ο πεσσός).  

 

Η τελευταία περίπτωση συμβαίνει μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις όπου ένα ή περισσότερα 

πιόνια έχουν προαχθεί, με αποτέλεσμα ένας παίκτης να έχει τρεις ή περισσότερους ίδιους 

πεσσούς που μπορούν να φτάσουν στο ίδιο τετράγωνο. Για παράδειγμα, στην Εικόνα 13 το 

Bb8 θα ήταν ασαφές, καθώς ένας από τους αξιωματικούς στα a7 και d6 θα μπορούσε να 

μετακινηθεί στο b8. Η κίνηση του αξιωματικού που βρίσκεται στο d6 καθορίζεται επομένως 

ως Bdb8, υποδεικνύοντας ότι ήταν ο αξιωματικός από την τέταρτη στήλη ο οποίος 

μετακινήθηκε. Αν και θα μπορούσαν επίσης να διαφοροποιηθούν από τους αριθμούς των 

σειρών, το γράμμα της στήλης υπερισχύει. Για τους μαύρους πύργους που βρίσκονται στην 

όγδοη θέση, θα μπορούσαν και οι δύο ενδεχομένως να μετακινηθούν στο f8, οπότε η 

μετακίνηση του πύργου από το d8 στο f8 περιγράφεται ως Rdf8. Για τους λευκούς πύργους 

που βρίσκονται στην πρώτη στήλη, θα μπορούσαν και οι δύο να μετακινηθούν στο a3, 

επομένως είναι απαραίτητο να δοθεί η σειρά του κινούμενου πεσσού. Άρα η κίνηση αυτή 

χαρακτηρίζεται ως R1a3. Στην περίπτωση της λευκής βασίλισσας στο h4 που μετακινείται 

στο e1, ούτε η στήλη ούτε η σειρά αποτελούν επαρκή δεδομένα για να αποσαφηνιστεί η 

κίνηση της από τις άλλες λευκές βασίλισσες. Επομένως αυτή η κίνηση γράφεται ως Qh4e1. 

Για την περίπτωση αιχμαλώτισης στα προηγούμενα παραδείγματα οι κινήσεις θα ήταν 

Bdxb8, Rdxf8, R1xa3 και Qh4xe1 αντίστοιχα. 
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Εικόνα 13.  Παραδείγματα αποσαφήνισης κινήσεων [22] 

 

Όταν σε μία προαγωγή ένα πιόνι μετακινείται στην τελευταία σειρά τότε το κομμάτι που 

προάγεται εμφανίζεται μαζί με το σύμβολον ίσον “=” στο τέλος της σημειωμένης κίνησης. 

Για παράδειγμα, αν ένα πιόνι μετακινηθεί στο e8 και αντικατασταθεί από μία βασίλισσα 

τότε η κίνηση περιγράφεται ως e8=Q. Σε περίπτωση που το πιόνι βρισκόταν στην τέταρτη 

στήλη και αιχμαλώτιζε έναν πεσσό στο e8 ενώ ταυτόχρονα έκανε προαγωγή τότε η κίνηση 

περιγράφεται ως dxe8=Q. Όσον αφορά την περίπτωση του ροκέ, το μικρό ροκέ 

αναγράφεται ως Ο-Ο ενώ το μεγάλο ροκέ ως Ο-Ο-Ο. Επίσης μία κίνηση που θέτει τον 

βασιλιά του αντιπάλου σε σαχ, καταγράφεται με το προστιθέμενο σύμβολο “+” στην 

κατάληξη της. Ενώ όταν η κίνηση οδηγεί το παιχνίδι σε ματ, καταγράφεται με το 

προστιθέμενο σύμβολο “#” στην κατάληξη της. Στο τέλος του παιχνιδιού καταγράφεται το 

1-0 αν έχει νικήσει ο παίκτης με τα λευκά, το 0-1 αν έχει νικήσει ο παίκτης με τα μαύρα και 

το ½ - ½ αν έχει έρθει ισοπαλία. [22] 
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Κεφάλαιο 2 – Ένα Nios II 

ενσωματωμένο σύστημα 

 

2.1 Γενικά στοιχεία των FPGA 
Το FPGA (Field Programmable Gate Array)  είναι τύπος 

προγραμματιζόμενου ολοκληρωμένου κυκλώματος γενικής χρήσης το οποίο διαθέτει πολύ 

μεγάλο αριθμό τυποποιημένων πυλών και άλλων ψηφιακών λειτουργιών όπως 

απαριθμητές, καταχωρητές μνήμης, γεννήτριες PLL (Phase Locked Loop). Κατά τον 

προγραμματισμό του FPGA ενεργοποιούνται οι επιθυμητές λειτουργίες και διασυνδέονται 

μεταξύ τους έτσι ώστε το FPGA να συμπεριφέρεται ως ολοκληρωμένο κύκλωμα με 

συγκεκριμένη λειτουργία. Ο κώδικας με τον οποίο προγραμματίζεται το FPGA γράφεται 

σε γλώσσες περιγραφής υλικού (VHDL, AHDL, Verilog). Τα FPGA έχουν παρόμοιο πεδίο 

εφαρμογών με άλλα προγραμματιζόμενα ολοκληρωμένα ψηφιακά κυκλώματα όπως τα 

PLD (Programmable Logic Device) καθώς και τα PAL (Programmable Array Logic) και PLA 

(Programmable Logic Array). 

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των FPGA είναι τα εξής : 

 Το FPGA χάνει τον προγραμματισμό του κάθε φορά που διακόπτεται η τάση 

τροφοδοσίας του. Επομένως απαιτεί εξωτερικό μικροεπεξεργαστή ή μνήμη με 

μόνιμη συγκράτηση δεδομένων (non-volatile memory) από τα οποία θα 

προγραμματίζεται κάθε φορά που επανέρχεται η τάση τροφοδοσίας. 

 Ο προγραμματισμός του FPGA μπορεί να αλλάζει κάθε φορά που τροποποιείται το 

λογισμικό του μικροεπεξεργαστή ή τα δεδομένα της μνήμης που το ελέγχει. 

 Δεν υπάρχει όριο στο πόσες φορές μπορεί να επαναπρογραμματιστεί. 

 Η κατανάλωση ισχύος είναι σημαντικά αυξημένη, σε σχέση με τα ASIC. 
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Έτσι το FPGA είναι ιδιαίτερα κατάλληλο εκεί που οι παράμετροι λειτουργίας πρέπει να 

αλλάζουν συχνά ή σε μικρές ποσότητες παραγωγής ενώ το ASIC λόγω μαζικής παραγωγής 

είναι φθηνότερο εκεί που απαιτούνται μεγάλες ποσότητες και η επιθυμητή λειτουργία 

είναι αυστηρά προκαθορισμένη, χωρίς σφάλματα (το ASIC δεν επαναπρογραμματίζεται). 

Βασική δομική μονάδα του FPGA είναι το λογικό μπλοκ, με τη χρήση του οποίου 

υλοποιούνται οι λογικές συναρτήσεις που εκφράζουν τη λειτουργία ενός ψηφιακού 

κυκλώματος. Ανάλογα με το μέγεθος του κυκλώματος πολλά λογικά μπλοκ συνδέονται για 

να υλοποιήσουν το πλήθος των απαραίτητων λογικών συναρτήσεων. [23] 

Συγκεκριμένα η πλακέτα DE10-Standard χρησιμοποιεί το Cyclone V FPGA, το οποίο 

αποτελεί έναν πρωτοφανή συνδυασμό χαμηλής ισχύος, υψηλής λειτουργικότητας και 

χαμηλού κόστους. Το Cyclone V FPGA περιέχει ένα προαιρετικό ενσωματωμένο HPS (Hard 

Processor System) που αποτελείται από επεξεργαστές, περιφερειακά και ελεγκτή μνήμης, 

με την εσωτερική δομή του FPGA να χρησιμοποιεί ένα υψηλού εύρους ζώνης δικτύωμα 

διασυνδέσεων. Ο συνδυασμός του HPS με το χαμηλής ισχύος FPGA υλικό των 28 nm της 

Intel παρέχει την απόδοση και το οικοσύστημα ενός επεξεργαστή ARM κατηγορίας 

εφαρμογών με την ευελιξία, το χαμηλό κόστος και τη χαμηλή κατανάλωση ενέργειας των 

Cyclone V FPGA κυκλωμάτων. 

Η αρχιτεκτονική του πυρήνα Cyclone V FPGA περιλαμβάνει τα ακόλουθα :  

 Έως και 300K ισοδύναμα λογικά στοιχεία LE (Logic Elements) διατεταγμένα ως 

κατακόρυφες στήλες προσαρμοστικών λογικών μονάδων ALM (Adaptive Logic 

Modules). 

 Έως και 12 Mb ενσωματωμένης μνήμης διατεταγμένα ως 10 Kb (M10K) μπλοκ. 

 Έως και 1,7 Mb μπλοκ κατανεμημένης λογικής συστοιχίας μνήμης MLAB (Memory 

Logic Array Blocks). 

 Έως και 342 μπλοκ επεξεργασίας ψηφιακού σήματος μεταβλητής ακρίβειας DSP 

(Digital Signal Processing) που μπορούν να υλοποιήσουν έως και 684 

ενσωματωμένους πολλαπλασιαστές 18 x 18. 

 Οκτώ κλασματικοί συντελεστές ρολογιού PLL. [24] 

Στην Εικόνα 14 φαίνεται η εσωτερική δομή του Cyclone V FPGA κυκλώματος. 
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Εικόνα 14. Η εσωτερική δομή του Cyclone V FPGA κυκλώματος [24] 

2.2 Η αναπτυξιακή πλακέτα DE10-

Standard 

Εικόνα 15. Η αναπτυξιακή πλακέτα DE10-Standard της Terasic (μπροστινή όψη) [25]  
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Εικόνα 16. Η αναπτυξιακή πλακέτα DE10-Standard της Terasic (πίσω όψη) [26] 

 

Η αναπτυξιακή πλακέτα DE10-Standard της Terasic διαθέτει πολλές δυνατότητες που 

επιτρέπουν στους χρήστες να εφαρμόζουν ένα ευρύ φάσμα σχεδίασης κυκλωμάτων, από 

απλά μέχρι πιο σύνθετα κυκλώματα multimedia εφαρμογών. Στις Εικόνες 15 και 16 

φαίνεται η μπροστινή και πίσω όψη αντίστοιχα της αναπτυξιακής πλακέτας DE10-Standard. 

 

Η αναπτυξιακή πλακέτα DE10-Standard περιλαμβάνει : 

• IntelCyclone® V SE 5CSXFC6D6F31C6N device 

• Serial configuration device – EPCS128 

• USB-Blaster II onboard for programming (JTAG Mode) 

• 64 MB SDRAM (16-bit data bus) 

• 4 push-buttons 

• 10 slide switches 



28 
 

• 10 red user LEDs 

• Six 7-segment displays 

• Four 50MHz clock sources from the clock generator 

• 24-bit CD-quality audio CODEC with line-in, line-out, and microphone-in jacks 

• VGA DAC (8-bit high-speed triple DACs) with VGA-out connector 

• TV decoder (NTSC/PAL/SECAM) and TV-in connector 

• PS/2 mouse/keyboard connector 

• IR receiver and IR emitter 

• One HSMC with Configurable I/O standard 1.5/1.8/2.5/3.3 

• One40-pin expansion header with diode protection 

• A/D converter, 4-pin SPI interface with FPGA 

• 925MHz Dual-core ARM Cortex-A9 MP Core processor 

• 1GB DDR3 SDRAM (32-bit data bus) 

• 1 Gigabit Ethernet PHY with RJ45 connector 

• 2-port USB Host, normal Type-A USB connector 

• Micro SD card socket 

• Accelerometer (I2C interface + interrupt) 

• UART to USB, USB Mini-B connector 

• Warm reset button and cold reset button 

• One user button and one user LED 

• LTC 2x7 expansion header 

• 128x64 dots LCD Module with Backlight [28]  
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Στην Εικόνα 17 φαίνεται το block διάγραμμα της πλακέτας DE10-Standard όπου γίνεται 

διαχωρισμός των περιφερειακών συσκευών που συνδέονται με το FPGA μέρος και το HPS 

(Hard Processor System) μέρος της πλακέτας.  

 

 

Εικόνα 17.  Block διάγραμμα της πλακέτας DE10-Standard [27] 
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2.3 Το περιβάλλον Intel Quartus Prime 
Το Intel Quartus Prime αποτελεί ένα λογισμικό σχεδίασης για συσκευές 

προγραμματιζόμενης λογικής που παράγεται από την Intel. Το Intel Quartus Prime 

επιτρέπει την ανάλυση και σύνθεση HDL (Hardware Description Language) σχεδίων, η 

οποία επιτρέπει στον προγραμματιστή να μεταγλωττίζει τα σχέδιά του, να εκτελεί χρονική 

ανάλυση, να εξετάζει RTL (Register Transfer Level) διαγράμματα, να προσομοιώνει καθώς 

και να εξομοιώνει διάφορα συστήματα. Επίσης περιλαμβάνει τις γλώσσες VHDL και Verilog 

για περιγραφή υλικού, οπτική επεξεργασία κυκλωμάτων λογικής και προσομοίωση 

κυματομορφών.  

Ένα από τα σημαντικά χαρακτηριστικά του Intel Quartus Prime είναι το Platform Designer, 

το οποίο αποτελεί εργαλείο ανάπτυξης συστημάτων και διαθέτει τον επεξεργαστή Nios II 

καθώς και διάφορες μνήμες και περιφερειακά. Το Platform Designer ουσιαστικά 

αυτοματοποιεί τη διαδικασία της ενσωμάτωσης διαφόρων στοιχείων (components) και 

παράγει μια λογική δομή εσωτερικής διασύνδεσής τους, απαλείφοντας έτσι την ανάγκη 

συγγραφής ενός top level HDL αρχείου που θα ένωνε τα στοιχεία μεταξύ τους. [29] 

Στην Εικόνα 18 φαίνεται το αρχικό παράθυρο του Intel Quartus Prime 17.1 (Standard 

Edition), μιας και αυτή ήταν η έκδοση που χρησιμοποιήθηκε στην συγκεκριμένη εργασία. 

Εικόνα 18. Αρχικό παράθυρο του Intel Quartus Prime 17.1 (Standard Edition) 
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2.4 Ο επεξεργαστής Nios II της Intel 
Ο Nios II αποτελεί έναν διαμορφώσιμο ενσωματωμένο επεξεργαστή των 32 bits, η 

αρχιτεκτονική του οποίου είναι αποκλειστικά σχεδιασμένη για τα ολοκληρωμένα FPGA 

κυκλώματα της Intel. Ο Nios II ενσωματώνει πολλές βελτιώσεις έναντι του προκατόχου του 

Nios των 16 bits, καθιστώντας τον πιο κατάλληλο για ένα ευρύτερο φάσμα εφαρμογών 

πληροφορικής, από την επεξεργασία ψηφιακού σήματος έως τον έλεγχο συστημάτων. Η 

αρχιτεκτονική του Nios II αποτελεί RISC (Reduced Instruction Set Computer) αρχιτεκτονική 

μαλακού πυρήνα (soft core) η οποία εφαρμόζεται εξ ολοκλήρου στην προγραμματιζόμενη 

λογική και στα μπλοκ μνήμης των FPGA της Intel. Λόγω του μαλακού πυρήνα του 

επεξεργαστή Nios II επιτρέπει στον σχεδιαστή να καθορίσει και να δημιουργήσει έναν 

προσαρμοσμένο πυρήνα Nios II, προσαρμοσμένο στις συγκεκριμένες απαιτήσεις της  

εφαρμογής του. Οι σχεδιαστές συστημάτων μπορούν να επεκτείνουν τη βασική 

λειτουργικότητα του Nios II προσθέτοντας μια προκαθορισμένη μονάδα διαχείρισης 

μνήμης ή καθορίζοντας προσαρμοσμένα περιφερειακά. Στην Εικόνα 19 φαίνεται ο 

επεξεργαστής Nios II ενσωματωμένος μέσα σε ένα FPGA κύκλωμα. 

 

Εικόνα 19. Ο επεξεργαστής Nios II ενσωματωμένος μέσα σε ένα FPGA κύκλωμα [30] 
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Ο επεξεργαστής Nios II περιλαμβάνει 3 διαφορετικά είδη πυρήνων : 

 Nios II/f (fast), ο οποίος είναι σχεδιασμένος για μέγιστη απόδοση καθώς 

περιέχει τις περισσότερες ρυθμίσεις παραμέτρων. 

 Nios II/e (economy), ο οποίος έχει σχεδιαστεί για τη μικρότερη δυνατή λογική χρήση 

των FPGA. Αυτό είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό για εφαρμογές χαμηλού κόστους. 

Στην εργασία αυτή χρησιμοποιήθηκε ο Nios II/f λόγω της μεγάλης υπολογιστικής ισχύος για 

καλύτερη απόδοση του συστήματος. Τα βασικά χαρακτηριστικά του Nios II/f είναι τα εξής : 

 Ξεχωριστές μνήμες εντολών και δεδομένων (από 512 B έως 64 KB). 

 Προαιρετικό MMU (Memory Management Unit) ή MPU (Memory Protection Unit). 

 Πρόσβαση σε έως και 2 GB εξωτερικού χώρου διευθύνσεων. 

 Pipeline 6 σταδίων. 

 Προαιρετική tightly coupled μνήμη για εντολές και δεδομένα. 

 Δυναμική πρόβλεψη σε εντολές διακλάδωσης. 

 Έως και 256 προσαρμοσμένες εντολές 

 JTAG μονάδα αποσφαλμάτωσης. 

 Υποστήριξη προαιρετικών βελτιστοποιήσεων για τη μονάδα αποσφαλμάτωσης 

JTAG. [31] 

 

2.5 Τα IP cores του συστήματος 
Το περιβάλλον του Intel Quartus Prime περιλαμβάνει έναν ευρύ κατάλογο από IP 

(Intellectual Property) cores, δηλαδή επαναχρησιμοποιήσιμα λογικά μπλοκ, μονάδες των 

οποίων ο σχεδιασμός αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Intel. Συγκεκριμένα τα IP cores 

χρησιμοποιούνται ως δομικά στοιχεία σε λογικά σχεδιαγράμματα FPGA συστημάτων. [32] 

Για την υλοποίηση επομένως του hardware του συστήματος χρησιμοποιήθηκαν διάφορα IP 

cores που αντιστοιχούν σε περιφερειακές συσκευές, μνήμες καθώς και στον επεξεργαστή 

της DE10-Standard πλακέτας και παρέχονται μέσω του Platform Designer. Τα IP cores που 

χρησιμοποιήθηκαν είναι τα εξής :  
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 System and SDRAM Clocks for DE-Series Boards : Παράγει τα κατάλληλα σήματα 

χρονισμού για την SDRAM μνήμη καθώς και για τα υπόλοιπα cores του συστήματος. 

 Video Clocks for DE-Series Boards : Παράγει τα κατάλληλα σήματα χρονισμού για το 

VGA υποσύστημα. 

 Nios II Processor : Προσομοιώνει τον Nios II επεξεργαστή που αναλύθηκε στην 

προηγούμενη ενότητα. 

 SDRAM Controller : Παρέχει μία διεπαφή επικοινωνίας με την SDRAM μνήμη της 

πλακέτας. 

 On-Chip Memory : Επιτρέπει την επικοινωνία με τις On-Chip Memory μνήμες της 

πλακέτας, όπου η μία από αυτές χρησιμοποιείται ως character buffer του 

συστήματος. 

 JTAG UART : Μεταφέρει δεδομένα χαρακτήρων μεταξύ του υπολογιστή και των 

προγραμμάτων που εκτελεί ο Nios II επεξεργαστής. 

 Interval Timer : Αποτελεί έναν απαριθμητή/χρονιστή με εύρος 32 ή 64 bits. 

Χρησιμοποιείται για την καθυστέρηση του επεξεργαστή και την παραγωγή 

κατάλληλων διακοπών.  

 System ID Peripheral : Παρέχει μία μοναδική τιμή που προσδιορίζει το hardware 

σύστημα της DE10-Standard πλακέτας. Ο υπολογιστής που συνδέεται με την 

πλακέτα λαμβάνει αυτή την τιμή μέσω μίας JTAG θύρας και την ελέγχει ώστε να 

επιβεβαιώσει ότι το hardware σύστημα έχει κατέβει στην πλακέτα. 

 DMA Controller : Αποθηκεύει και ανακτά καρέ ενός βίντεο από και προς την μνήμη. 

 Dual-Clock FIFO : Καθυστερεί τα δεδομένα βίντεο και βοηθά στην μεταφορά ροής 

μεταξύ δύο κύριων ρολογιών. 

 RGB Resampler : Μετατρέπει τα δεδομένα βίντεο μεταξύ οποιωνδήποτε RGB 

προτύπων του χρωματικού χώρου εκτός από το Bayer Pattern πρότυπο. 

 Scaler : Τροποποιεί την ανάλυση των δεδομένων video προσθέτοντας ή αφαιρώντας 

ολόκληρες γραμμές και στήλες από pixels. 

 Alpha Blender : Συνδυάζει δύο εισερχόμενες ροές βίντεο σε μία. Η μία από αυτές τις 

ροές ονομάζεται foreground και πρέπει να είναι της μορφής 40-bit RGBA ενώ η άλλη 

λέγεται background και πρέπει να είναι της μορφής 30-bit RGB. Επίσης η τελική ροή 

που προκύπτει είναι της μορφής 30-bit RGB. 
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 VGA Controller : Παράγει τα σήματα χρονισμού που απαιτούνται από τον VGA 

ψηφιακό αποκωδικοποιητή (DAC) της πλακέτας. 

 ASCII to Image Stream : Μετατρέπει μία εισερχόμενη ροή ASCII χαρακτήρων σε 

γραφική αναπαράσταση για απεικόνιση. 

 Change Alpha Value : Αντικαθιστά την alpha τιμή για όλα τα pixels ενός δεδομένου 

χρώματος. [33][34] 

 

2.6 Intel FPGA Monitor Program 
Το Intel FPGA Monitor Program αποτελεί μία εφαρμογή λογισμικού, η οποία επικοινωνεί με 

ένα Nios II hardware σύστημα το οποίο έχει διαμορφωθεί σε μία FPGA αναπτυξιακή  

πλακέτα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μεταγλωττίσει ένα πρόγραμμα μέσω του 

διαμορφώσιμου Nios II επεξεργαστή, να κατεβάσει το πρόγραμμα σε μία FPGA πλακέτα, 

καθώς και να εντοπίσει διάφορα σφάλματα (debugging). Επίσης τα χαρακτηριστικά τα 

οποία περιέχει είναι τα εξής : 

 Δημιουργεί ένα Nios II project το οποίο καθορίζει ένα επιθυμητό hardware 

σύστημα και ένα πρόγραμμα λογισμικού. 

 Κατεβάζει ένα hardware σύστημα σε μία FPGA πλακέτα. 

  Μεταγλωττίζει προγράμματα λογισμικού τα οποία ορίζονται σε γλώσσα assembly 

ή C και τα κατεβάζει στο hardware σύστημα. 

 Εμφανίζει τον κώδικα σε γλώσσα μηχανής (machine language) στη μνήμη του 

ενσωματωμένου Nios II συστήματος. 

 Εκτελεί τα δεδομένα του Nios II επεξεργαστή είτε συνεχόμενα είτε με εντολές ενός 

βήματος (single stepping). 

 Εξετάζει και τροποποιεί τα περιεχόμενα των καταχωρητών του επεξεργαστή. 

 Εξετάζει και τροποποιεί τα περιεχόμενα της μνήμης καθώς και των memory 

mapped καταχωρητών σε περιφερειακές συσκευές εισόδου/εξόδου. 

 Δημιουργεί σημεία διακοπής (breakpoints) τα οποία σταματούν την εκτέλεση ενός 

προγράμματος σε μία καθορισμένη διεύθυνση ή όταν πληρούνται συγκεκριμένες 

συνθήκες. 
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 Αναπτύσσει Nios II προγράμματα που χρησιμοποιούν device driver συναρτήσεις, οι 

οποίες παρέχονται από το HAL (Hardware Abstraction Layer) της Intel. [35] 

 

Στην Εικόνα 20 φαίνεται το αρχικό παράθυρο του Intel FPGA Monitor Program 17.1 μιας και 

αυτή ήταν η έκδοση που χρησιμοποιήθηκε στην συγκεκριμένη εργασία. 

 

Εικόνα 20. Αρχικό παράθυρο του Intel FPGA Monitor Program 17.1 
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Κεφάλαιο 3 – Ανάπτυξη 

υλικού συστήματος 

 

3.1 Περιγραφή του συστήματος 
Η υλοποίηση ενός ενσωματωμένου Nios II συστήματος στην DE10-Standard πλακέτα της 

Terasic, συνδυάζει την ανάπτυξη κατάλληλου υλικού (hardware) και λογισμικού (software). 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θα γίνει μία περιγραφή του συνολικού hardware του 

συστήματος και θα αναφερθούν οι ρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν για τα βασικά IP 

cores στοιχεία που περιέχονται στο σύστημα. Επίσης στο τέλος του κεφαλαίου θα δοθεί το 

τελικό σχηματικό υλικό του συστήματος με όλα τα υποσυστήματα και τα στοιχεία του 

συνδεδεμένα μεταξύ τους κατάλληλα.  

Το σύστημα που αναπτύχθηκε αποτελείται από τρία βασικά μέρη. Το υποσύστημα 

Character Buffer subsystem, το υποσύστημα VGA subsystem και το συνολικό σύστημα 

Computer system.  Το Character Buffer subsystem περιέχει διάφορα IP cores τα οποία 

επεξεργάζονται τα δεδομένα χαρακτήρων που υπάρχουν στην μνήμη. Τα δεδομένα αυτά 

μετατρέπονται σε χαρακτήρες οι οποίοι αποτυπώνονται στην οθόνη. Το VGA subsystem 

περιλαμβάνει το Character Buffer subsystem καθώς ο σκοπός του είναι να συνδυάζει τους 

χαρακτήρες του Character Buffer υποσυστήματος μαζί με γραφικά δεδομένα τα οποία 

αντιπροσωπεύουν πληροφορίες των pixels της οθόνης. Επομένως η λειτουργία αυτού του 

υποσυστήματος είναι η απεικόνιση εικόνων και χαρακτήρων σε μία VGA οθόνη. Με την 

σειρά του το Computer system περιλαμβάνει το VGA subsystem και αφορά το συνολικό 

hardware του συστήματος. Δηλαδή εμπεριέχει τον Nios II επεξεργαστή, τις βασικές μνήμες 

του συστήματος και κάποια περιφερειακά IP cores. 
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Στην Εικόνα 21 φαίνεται το Character Buffer υποσύστημα μαζί με τα IP cores στοιχεία που 

περιλαμβάνει και τη ροή δεδομένων που ακολουθεί. Παρατηρείται αρχικά ότι τα δεδομένα 

χαρακτήρων τα οποία προσλαμβάνει ο DMA Controller από την On Chip Memory, 

κατευθύνονται προς τον Scaler. Ο παράγοντας μεγέθυνσης του Scaler είναι τέτοιος ώστε ο 

πίνακας των δεδομένων χαρακτήρων να αυξάνεται από 80 x 60 σε 640 x 480. Έπειτα το 

ASCII to Image Stream core μετατρέπει τα δεδομένα χαρακτήρων σε γραφικές απεικονίσεις. 

Με την σειρά του ο RGB Resampler διαμορφώνει τους χαρακτήρες στην μορφή 40-bit RGBA 

και το Change Alpha Value core αλλάζει την τιμή του παράγοντα alpha για το μαύρο φόντο 

της οθόνης. 

 

Εικόνα 21. Το διάγραμμα ροής του Character Buffer subsystem  

 

Στην Εικόνα 22 φαίνεται το διάγραμμα ροής του VGA υποσυστήματος μαζί με τα IP cores 

στοιχεία που περιέχει. Παρατηρείται ότι ολόκληρο το Character Buffer υποσύστημα 

περιέχεται στο VGA subsystem. Αρχικά τα γραφικά δεδομένα τα οποία προσλαμβάνει ο 

DMA Controller από την SDRAM, κατευθύνονται προς ένα Dual-Clock FIFO core. Ύστερα τα 

δεδομένα μετατρέπονται από τον RGB Resampler στην μορφή 30-bit RGB. Στην συνέχεια ο 

Alpha Blender συνδυάζει την 40-bit RGBA ροή, που προέρχεται από το Character Buffer 

υποσύστημα, μαζί με την 30-bit RGB ροή. Η τελική ροή που προκύπτει είναι της μορφής 30-
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bit RGB και κατευθύνεται προς ένα Dual-Clock FIFO core. Τέλος τα δεδομένα καταλήγουν 

στον VGA Controller, όπου παράγονται τα κατάλληλα σήματα χρονισμού για την VGA 

οθόνη. 

 

Εικόνα 22. Το διάγραμμα ροής του VGA subsystem 

 

Στην Εικόνα 23 φαίνεται το διάγραμμα ροής του συνολικού hardware συστήματος μαζί με 

τα υπόλοιπα υποσυστήματα και στοιχεία του. Παρατηρείται ότι το μέρος της On Chip 

Memory που χρησιμοποιείται ως character buffer, στέλνει τα δεδομένα χαρακτήρων στον 

DMA Controller του Character Buffer υποσυστήματος. Ενώ το μέρος της SDRAM που 

χρησιμοποιείται ως pixel buffer, στέλνει τα γραφικά δεδομένα στον DMA Controller του 

VGA υποσυστήματος.  

Τα IP cores στοιχεία του Computer system χρησιμοποιούν τις Avalon δομές διασύνδεσης 

(Avalon interfaces) για τη φυσική διασύνδεσή τους. Υπάρχουν δύο βασικές διαφορετικές 

δομές διασύνδεσης. Τα κόκκινα βέλη αντιπροσωπεύουν τις Avalon Memory-Mapped 

(Avalon-MM) interfaces, οι οποίες υλοποιούν διασυνδέσεις ανάγνωσης και εγγραφής 

μεταξύ των κυρίων στοιχείων (master components) και δευτερευόντων στοιχείων (slave 

components). Ενώ τα μπλε βέλη αντιστοιχούν στις Avalon Streaming (Avalon-ST) interfaces, 

οι οποίες επιτρέπουν τις σημείο προς σημείο συνδέσεις μεταξύ στοιχείων που λαμβάνουν 

και στέλνουν δεδομένα. Οι διεπαφές οι οποίες στέλνουν δεδομένα αναφέρονται ως source 

interfaces ενώ αυτές οι οποίες λαμβάνουν δεδομένα ως sink interfaces. [36] 
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Εικόνα 23. Το διάγραμμα ροής του Computer system 

 

3.2 Ρύθμιση του Nios II Processor core 
Το πρώτο και σημαντικότερο στοιχείο που προστίθεται στο σύστημα είναι ο επεξεργαστής 

Nios II. Το είδος του επεξεργαστή που χρησιμοποιήθηκε είναι το Nios II/f (fast) για τη 

μέγιστη απόδοση του συστήματος. Στην Εικόνα 24 παρουσιάζονται οι συνολικές ρυθμίσεις 

του Nios II επεξεργαστή. Οι περισσότερες ρυθμίσεις που απεικονίζονται αποτελούν default 

ρυθμίσεις τις οποίες είχε εξαρχής το IP core του επεξεργαστή. Επίσης ιδιαίτερη προσοχή 

πρέπει να δοθεί στα Reset Vector και Exception Vector τα οποία τοποθετούνται στην 

SDRAM μνήμη του συστήματος. 
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Εικόνα 24. Ρυθμίσεις του Nios II Processor core 

 

3.3 Ρύθμιση των Memory cores 
Επίσης σημαντικό μέρος του συστήματος αποτελεί η ενσωμάτωση ορισμένων στοιχείων 

μνήμης. Στο hardware του συστήματος περιλαμβάνονται δύο είδη μνημών. Η κύρια μνήμη 

του συστήματος είναι η SDRAM, όπου ένα τμήμα της χρησιμοποιείται ως pixel buffer για 

την αποθήκευση γραφικών δεδομένων και σε ένα άλλο μέρος αποθηκεύεται το πρόγραμμα 

που υλοποιείται στο σύστημα. Το άλλο είδος μνήμης είναι η On Chip Memory, η οποία 

αξιοποιείται ως character buffer για να αποθηκεύονται δεδομένα χαρακτήρες. 

Στην Εικόνα 25 παρουσιάζονται οι ρυθμίσεις του SDRAM Controller core. Παρατηρείται ότι 

η χωρητικότητα της είναι 64 MB και το εύρος δεδομένων της (data width) είναι 16 bits. 

Επίσης οι ρυθμίσεις χρονισμού της μνήμης είναι default προκαθορισμένες εξαρχής. 
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Εικόνα 25. Ρυθμίσεις του SDRAM Controller core 
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Εικόνα 26. Ρυθμίσεις του On Chip Memory core ως Character Buffer 
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Στην Εικόνα 26 φαίνονται οι ρυθμίσεις του On Chip Memory core που χρησιμοποιείται ως 

character buffer. Έχει επιλεχθεί η μέγιστη δυνατή χωρητικότητα των 8 KB για την πλήρη 

αποθήκευση των 80 x 60 δεδομένων χαρακτήρων. Επίσης το εύρος δεδομένων της On Chip 

Memory είναι 32 bits. 

 

3.4 Ρύθμιση των Clock cores 
Στις Εικόνες 27 και 28 φαίνονται οι ρυθμίσεις των IP cores τα οποία τροφοδοτούν την 

SDRAM μνήμη, τα υπόλοιπα στοιχεία του συστήματος καθώς και το VGA υποσύστημα με τα 

κατάλληλα σήματα χρονισμού. Το στοιχείο χρονισμού του VGA subsystem έχει ρυθμιστεί 

για μία VGA οθόνη ανάλυσης 640 x 480.  

 

Εικόνα 27. Ρυθμίσεις του Video Clock core 
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Εικόνα 28. Ρυθμίσεις του System and SDRAM Clock core 

 

3.5 Ρύθμιση του JTAG UART core 
Το JTAG UART core  αποτελεί βασικό στοιχείο του συστήματος, μιας και μέσω αυτού 

πραγματοποιείται επικοινωνία μεταξύ της πλακέτας και του υπολογιστή στον οποίο 

συνδέεται. Η εφαρμογή λογισμικού Intel FPGA Monitor Program περιέχει ένα τερματικό 

(terminal), το οποίο χρησιμοποιείται ως δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ του Nios II 

επεξεργαστή και του χρήστη, την ώρα που εκτελείται το πρόγραμμα. Στην Εικόνα 29 

φαίνονται οι ρυθμίσεις του JTAG UART core. Παρατηρείται ότι περιέχονται δύο FIFO 

buffers, ένας για ανάγνωση και ένας για εγγραφή με εύρος 64 bytes και IRQ τιμή ίση με 8. 

 

Εικόνα 29. Ρυθμίσεις του JTAG UART core 
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3.6 Ρύθμιση του Interval Timer core 
Το Interval Timer core χρησιμοποιείται στο να καθυστέρει τον επεξεργαστή, να συντονίζει 

τις διάφορες μεταφορές και να παράγει τις κατάλληλες διακοπές. Στην Εικόνα 30 φαίνονται 

οι ρυθμίσεις του Interval Timer core. Η ρύθμιση του είναι τέτοια ώστε να παράγεται μία 

διακοπή κάθε 125 ms, ενώ ο μετρητής έχει μέγεθος 32 bits. 

 

 

Εικόνα 30. Ρυθμίσεις του Interval Timer core 

 

3.7 Ρύθμιση των DMA Controller cores 
Η λειτουργία των DMA Controller cores είναι να ανακτούν δεδομένα από την SDRAM μνήμη 

και την On Chip Memory. Στις Εικόνες 31 και 32 παρουσιάζονται οι ρυθμίσεις του DMA 

Controller core που ανακτά γραφικά δεδομένα από τον pixel buffer και δεδομένα 

χαρακτήρων από τον character buffer αντίστοιχα. Ο τρόπος διευθυνσιοδότησης (addressing 

mode) και των δύο DMA Controller cores είναι της μορφής Χ-Υ. Η κατεύθυνση μεταφοράς 
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δεδομένων με την μνήμη είναι της μορφής From Memory to Stream, δηλαδή τα δεδομένα 

στέλνονται από τις μνήμες με προορισμό τα DMA Controller cores. Για τον DMA Controller 

του VGA υποσυστήματος, η ανάλυση είναι 640 x 480 και το pixel format είναι 16 bits per 

beat. Ενώ ο DMA Controller του Character Buffer υποσυστήματος έχει ανάλυση 80 x 60 και 

το pixel format είναι 8 bits per beat. 

 

 

Εικόνα 31. Ρυθμίσεις του DMA Controller core για το VGA υποσύστημα 
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Εικόνα 32. Ρυθμίσεις του DMA Controller core για το Character Buffer υποσύστημα 

 

3.8 Ρύθμιση των Dual Clock FIFO cores 
Η λειτουργία των Dual Clock FIFO cores είναι να καθυστερούν τα γραφικά δεδομένα και να 

βοηθούν στη μεταφορά ροής μεταξύ δύο κύριων ρολογιών. Χρησιμοποιούνται δύο τέτοια 

cores στο VGA υποσύστημα. Στην Εικόνα 33 φαίνονται οι ρυθμίσεις των Dual Clock FIFO 

cores  για το VGA υποσύστημα. Το pixel format του πρώτου core είναι 16 bits per beat, ενώ 

του δεύτερου core είναι 30 bits per beat. 
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Εικόνα 33. Ρυθμίσεις των Dual Clock FIFO cores  για το VGA υποσύστημα 

 

3.9 Ρύθμιση των RGB Resampler cores 
Στις Εικόνες 34 και 35 φαίνονται οι ρυθμίσεις των RGB Resampler cores για το VGA και 

Character Buffer υποσύστημα αντίστοιχα. Ο RGB Resampler του VGA υποσυστήματος 

μετατρέπει τα γραφικά δεδομένα της μορφής 16-bit RGB στην μορφή 30-bit RGB. Ενώ ο 

RGB Resampler του Character Buffer υποσυστήματος μετατρέπει τα γραφικά δεδομένα της 

μορφής 1-bit Black/White στην μορφή 40-bit RGBA. Επίσης η alpha τιμή του 40-bit RGBA 

χώρου έχει επιλεχθεί να είναι ίση με 1023. 

 

Εικόνα 34. Ρυθμίσεις του RGB Resampler core για το VGA υποσύστημα 
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Εικόνα 35. Ρυθμίσεις του RGB Resampler core για το Character Buffer υποσύστημα 

 

3.10 Ρύθμιση του Scaler core 
Στην Εικόνα 36 φαίνονται οι ρυθμίσεις του Scaler core για το Character Buffer υποσύστημα. 

Ο παράγοντας μεγέθυνσης τόσο του ύψους όσο και του πλάτους έχει επιλεχθεί να είναι 

ίσος με 8. Επομένως τα εισερχόμενα δεδομένα χαρακτήρων της μορφής ανάλυσης 80 x 60 

μετατρέπονται στην μορφή 640 x 480. Επίσης το pixel format του Scaler core είναι 8 bits per 

beat. 

 

Εικόνα 36. Ρυθμίσεις του Scaler core για το Character Buffer υποσύστημα 



53 
 

3.11 Ρύθμιση του ASCII to Image 

Stream core 
Στην Εικόνα 37 φαίνονται οι ρυθμίσεις του ASCII to Image Stream core για το Character 

Buffer υποσύστημα. Το core αυτό μετατρέπει μία εισερχόμενη ροή ASCII χαρακτήρων της 

μορφής 1-bit Black/White σε γραφική αναπαράσταση για απεικόνιση.  

 

 

Εικόνα 37. Ρυθμίσεις του ASCII to Image Stream core για το Character Buffer υποσύστημα 

 

3.12 Ρύθμιση του Change Alpha Value 

core 
Στην Εικόνα 38 φαίνονται οι ρυθμίσεις του Change Alpha Value core για το Character Buffer 

υποσύστημα. Το core αυτό αντικαθιστά ως alpha τιμή, την τιμή μηδέν για όλα τα pixels του 

μαύρου χρώματος, δηλαδή του χρώματος με μηδενική τιμή. Επίσης το pixel format του 

Change Alpha Value core είναι 40 bits per beat. 
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Εικόνα 38. Ρυθμίσεις του Change Alpha Value core για το Character Buffer υποσύστημα 

 

3.13 Ρύθμιση του Alpha Blender core 
Στην Εικόνα 39 φαίνονται οι ρυθμίσεις του Alpha Blender core για το VGA υποσύστημα. Το 

core αυτό επιλέγεται να λειτουργεί σε simple λειτουργία. Δηλαδή συνδυάζει δύο 

εισερχόμενες ροές βίντεο σε μία. Η μία από αυτές τις ροές προέρχεται από το Character 

Buffer υποσύστημα και είναι της μορφής 40-bit RGBA. Ενώ η άλλη ροή προέρχεται από το 

VGA υποσύστημα και είναι της μορφής 30-bit RGB. Επίσης η τελική ροή που προκύπτει 

είναι της μορφής 30-bit RGB. 

 

 

Εικόνα 39. Ρυθμίσεις του Alpha Blender core για το VGA υποσύστημα 
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3.14 Ρύθμιση του VGA Controller core 
Στην Εικόνα 40 φαίνονται οι ρυθμίσεις του VGA Controller core για το VGA υποσύστημα. H 

αναπτυξιακή πλακέτα που έχει επιλεχθεί είναι η DE10-Standard και ως συσκευή εξόδου 

αποτελεί μία VGA οθόνη. Επίσης η ανάλυση του VGA Controller core είναι 640 x 480 pixels 

και το pixel format του 30 bits per beat. 

 

 

Εικόνα 40. Ρυθμίσεις του VGA Controller core για το VGA υποσύστημα 

 

3.15 Το συνολικό hardware του 

συστήματος 
Πέρα των όσων ρυθμίσεων έγιναν στα IP cores του Computer system, απαραίτητη 

προϋπόθεση για τον πλήρη καθορισμό του συστήματος αποτελεί η σωστή διασύνδεση 

αυτών των στοιχείων μεταξύ τους. Στην Εικόνα 41 παρουσιάζονται οι διασυνδέσεις των IP 

cores του συνολικού hardware του συστήματος. Ενώ στις Εικόνες 42 και 43 φαίνονται οι 

διασυνδέσεις των IP cores του VGA και Character Buffer υποσυστήματος αντίστοιχα. Επίσης 

παρατηρείται ότι σε κάθε component του συστήματος αντιστοιχεί ένα συγκεκριμένο εύρος 

διευθύνσεων μνήμης στο οποίο έχει πρόσβαση ο επεξεργαστής για ανάγνωση και εγγραφή 

δεδομένων. Στην Εικόνα 44 φαίνεται ο αντίστοιχος χάρτης διευθύνσεων του Computer 

system και των υποσυστημάτων του. 
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Εικόνα 41. Οι διασυνδέσεις των IP cores του συνολικού hardware του συστήματος 
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Εικόνα 42. Οι διασυνδέσεις των IP cores του VGA υποσυστήματος 
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Εικόνα 43. Οι διασυνδέσεις των IP cores του Character Buffer υποσυστήματος 
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Εικόνα 44. Ο χάρτης διευθύνσεων του Computer system και των υποσυστημάτων του 

 

Σημαντικό αρχείο αποτελεί επίσης το top level Verilog πρόγραμμα, το οποίο εκφράζει το 

όλο hardware σύστημα σε μία γλώσσα περιγραφής υλικού. Στην Εικόνα 45 φαίνεται το 

πρόγραμμα αυτό μαζί με τις δηλώσεις των κατάλληλων παραμέτρων του συστήματος ως 

εισόδους και εξόδους. Παρατηρείται ότι η δήλωση αφορά τα CLOCK ρολόγια εισόδου, τα  

σήματα εξόδου της SDRAM και τα VGA σήματα εξόδου. Τα σήματα αυτά δίνονται ως 

ορίσματα στις υποδοχές της συνάρτησης Computer system. 
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Εικόνα 45. Το top level Verilog αρχείο προγράμματος του συνολικού συστήματος 
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Στην Εικόνα 46 παρουσιάζεται το Flow Summary του συνολικού συστήματος, δηλαδή μία 

σύνοψη πληροφοριών του ψηφιακού συστήματος μετά από την επιτυχημένη μεταγλώττιση 

του (compilation) από το περιβάλλον του Intel Quartus Prime. Παρατηρείται ότι το ψηφιακό 

σύστημα χρησιμοποίησε το 7 % των συνολικών ALM (Adaptive Logic Module) στοιχείων 

καθώς και το 4 % των συνολικών DSP (Digital Signal Processing) στοιχείων. Επίσης 

αξιοποίησε 72 ακροδέκτες (pins) από τους συνολικούς 499 του Cyclone V, δηλαδή το 14 %. 

Επιπλέον χρησιμοποιήθηκε το 39 % των συνολικών block memory bits καθώς και 2 από τα 

15 διαθέσιμα PLLs του Cyclone V.  

 

Εικόνα 46. Το Flow Summary του συνολικού συστήματος 

 

Τέλος στην Εικόνα 47 παρουσιάζεται η αντιστοιχία των ακροδεκτών (pin assignment) της 

DE10-Standard πλακέτας με τα σήματα εισόδου και εξόδου του Verilog προγράμματος που 

εκφράζει το συνολικό σύστημα. 
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Εικόνα 47. Το pin assignment του συνολικού συστήματος 
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Κεφάλαιο 4 – Ανάπτυξη 

λογισμικού συστήματος 

 

4.1 Λειτουργία του συστήματος 
Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει μία περιγραφή για τη λειτουργία του λογισμικού του 

συστήματος, όπου θα εξηγείται ο τρόπος με τον οποίο ο χρήστης θα αλληλεπιδρά με την 

εφαρμογή της σκακιέρας και τι θα εμφανίζεται στην οθόνη με κάθε επιλογή του. Έπειτα θα 

δοθεί μία λεπτομερής ανάλυση του κώδικα του προγράμματος, όπου θα περιγράφονται οι 

σημαντικές λειτουργίες των συναρτήσεων και των μεταβλητών του. Τέλος θα γίνει 

αναφορά στην παρουσίαση της ψηφιακής σκακιέρας στην οθόνη και θα σχολιαστούν τα 

αποτελέσματα που θα εμφανιστούν.  

Αρχικά η λειτουργία του προγράμματος αφορά την πληκτρολόγηση από τον χρήστη των 

συντεταγμένων του τετραγώνου στο οποίο βρίσκεται το κομμάτι το οποίο επιθυμεί να 

μετακινήσει, καθώς και του τετραγώνου στο οποίο επιθυμεί το κομμάτι να καταλήξει. Οι 

συντεταγμένες αυτών των τετραγώνων πρέπει να ακολουθούν την μορφή της Εικόνας 12 

του πρώτου κεφαλαίου. Δηλαδή κάθε τετράγωνο έχει μια μοναδική αναγνώριση του 

γράμματος της στήλης ακολουθούμενο από τον αριθμό της σειράς.  

Στην περίπτωση που θα πληκτρολογούνται συντεταγμένες που δεν αντιστοιχούν στα 

λατινικά γράμματα a έως h των στηλών και στα αριθμητικά ψηφία 1 έως 8 των γραμμών, 

θα απαιτείται από τον χρήστη η εισαγωγή νέων σωστών συντεταγμένων. Εάν όμως οι 

συντεταγμένες ακολουθούν την παραπάνω μορφή αλλά δεν οδηγούν σε μία επιτρεπόμενη 

κίνηση πεσσών στην σκακιέρα, τότε πέρα από την επανατοποθέτηση σωστών 

συντεταγμένων θα εμφανίζεται και κατάλληλο μήνυμα στην οθόνη για τον παίχτη που 

έκανε το λάθος. 
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Κατά τη διάρκεια επομένως του παιχνιδιού κάθε παίχτης θα πληκτρολογεί με τη σειρά του 

τις συντεταγμένες των αρχικών και τελικών τετραγώνων της κίνησης του, εφόσον είναι 

συντακτικά και λογικά ορθές. Θα εμφανίζεται επομένως στην οθόνη η κίνηση που συνέβει 

στην ψηφιακή σκακιέρα καθώς και ένα μήνυμα για τη σειρά του κάθε παίκτη. Επίσης θα 

εμφανίζεται και η κίνηση του παίκτη σε μορφή αλγεβρικής σημειογραφίας (algebraic 

notation) σε έναν πίνακα δίπλα στην σκακιέρα. Στον πίνακα αυτόν καταγράφονται και 

αριθμούνται οι κινήσεις για κάθε παίκτη ξεχωριστά. 

Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται έως ότου το παιχνίδι τελειώσει είτε με την επίτευξη νίκης 

κάποιου παίκτη είτε με κάποιο είδος ισοπαλίας. Επομένως όταν επέλθει η λήξη του 

παιχνιδιού εμφανίζονται συγκεκριμένα μηνύματα ανάλογα με την κάθε περίπτωση. Για την 

επανεκκίνηση της εφαρμογής απαίτειται απλώς μία εγκυρη κίνηση από τον παίκτη που 

κατέχει τα λευκά κομμάτια, μιας και αυτός ξεκινά πάντα την σκακιστική παρτίδα. Η 

σκακιέρα αρχικοποιείται, ο πίνακας αδειάζει και στην οθόνη εμφανίζεται η πρώτη κίνηση 

με τη αντίστοιχη σημειογραφία της.  

Επίσης σημαντική υποσημείωση όσον αφορά την πληκτρολόγηση δεδομένων αποτελεί η 

περίπτωση στην οποία κάποιο πιόνι προάγεται. Σε εκείνη την περίπτωση ζητείται από τον 

χρήστη η εισαγωγή ενός γράμματος που θα εκφράζει τον είδος του πεσσού στο οποίο θα 

προαχθεί το συγκεκριμένο πιόνι. Επομένως μπορεί να εισαχθεί ένα από τα εξής κεφαλαία 

λατινικά γράματα : N για τον ίππο, B για τον αξιωματικό, R για τον πύργο και Q για την 

βασίλισσα. Εάν πληκτρολογηθεί ένας χαρακτήρας διαφορετικός από τους παραπάνω τότε 

θα απαιτηθεί η πληκτρολόγηση ενός νέου χαρακτήρα μέχρις ότου να πληρεί τις παραπάνω 

περιπτώσεις.  

Η εισαγωγή κατάλληλων συντεταγμένων επιτυγχάνεται μέσω ενός τερματικού τμήματος 

που περιέχεται στο περιβάλλον Intel FPGA Monitor Program και το οποίο βοηθά στη 

σειριακή επικοινωνία μεταξύ του χρήστη και της DE10-Standard πλακέτας. Μέσω αυτού 

γίνεται οποιαδήποτε εισαγωγή δεδομένων στο σύστημα. Επίσης σε αυτό το τμήμα 

εμφανίζονται κατάλληλα μηνύματα προς τον χρήστη για την περίπτωση όπου του ζητείται 

να πληκτρολογήσει κάτι αλλά και όταν συμβεί κάτι σημαντικό, όπως η λήξη του παιχνιδιού. 

Γενικά δεν εμφανίζονται άλλα μηνύματα πέραν αυτών μιας και τα περισσότερα σημαντικά 

γεγονότα αποτυπώνονται κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού στην VGA οθόνη.  
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4.2 Αναλυτική περιγραφή του κώδικα 
Ο κώδικας του προγράμματος έχει υλοποιηθεί στην γλώσσα προγραμματισμού C και μέσω 

της εφαρμογής Intel FPGA Monitor Program, η οποία τροφοδοτεί το hardware σύστημα με 

το πρόγραμμα αυτό. Η αποθήκευση του γίνεται στην SDRAM μνήμη του συστήματος και η 

εκτέλεση του από τον Nios II επεξεργαστή.  

Αρχικά παρατηρείται στον κώδικα η ύπαρξη των εντολών include, οι οποίες 

συμπεριλαμβάνουν στο σύστημα κάποιες χρήσιμες βιβλιοθήκες της γλώσσας C. Τα αρχεία 

επικεφαλίδας (header files) τα οποία περιέχονται είναι τα stdio.h, stdlib.h και 

address_map_nios2.h. Το πρώτο αρχείο είναι ίσως το σημαντικότερο μιας και περιέχει τις 

βασικές συναρτήσεις scanf και printf, οι οποίες διαβάζουν και γράφουν δεδομένα 

αντίστοιχα. Η χρήση του δεύτερου αρχείου συνέβει μόνο για την εκμετάλλεση της 

συνάρτησης abs, η οποία υπολογίζει την απόλυτη τιμή ενός αριθμού. Ενώ η χρήση του 

τελευταίου αρχείου αφορά τις διευθύνσεις μνήμης των IP cores, στις οποίες έχει πρόσβαση 

ο επεξεργαστής.  

Έπειτα γίνεται η δήλωση κάποιων σταθερών του προγράμματος μέσω της εντολής define. Η 

πλειοψηφία των σταθερών αυτών εκφράζουν τα 12 διαφορετικά είδη πεσσών. Κάθε μία 

σταθερά παίρνει μία ξεχωριστή ακέραια τιμή που αντιπροσωπεύει το είδος του πεσσού 

καθώς και το χρώμα του. Οι περιττές τιμές εκπροσωπούν τα λευκά κομμάτια, ενώ οι άρτιες 

τιμές τα μαύρα κομμάτια. Επίσης υπάρχουν δύο ακόμη σταθερές, όπου η σταθερά NP (No 

Piece) εκφράζει την μη ύπαρξη κομματιού, δηλαδή ένα άδειο τετράγωνο. Ενώ η σταθερά 

UP (Undefined Piece) εκφράζει το σύνορο της σκακιέρας. 

Στη συνέχεια δηλώνονται οι καθολικές μεταβλητές (global variables), οι οποίες έχουν ισχύ 

σε όλες τις συναρτήσεις του προγράμματος. Ο πίνακας ChessBoard[11][11] αποτελεί 

σημαντικό τμήμα του κώδικα μιας και περιγράφει την κατάσταση της σκακιέρας σε κάθε 

κίνηση. Οι τιμές του πίνακα είναι οι σταθερές που αναλύθηκαν προηγουμένως και 

τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να αρχικοποιείται η σκακιέρα σύμφωνα με την Εικόνα 

2 του πρώτου κεφαλαίου. Παρατηρείται ότι στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ των λευκών μια 

μαύρων κομματιών τοποθετείται η σταθερά NP, ώστε να δηλώσει τις άδειες θέσεις της 

σκακιέρας. Ενώ γύρω από τον πίνακα τοποθετείται η σταθερά UP, ώστε να δηλώσει τα 
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σύνορα της σκακιέρας πέρα από τα οποία τα κομμάτια δεν μπορούν να μεταβούν. Εάν δεν 

υπήρχε η σταθερά αυτή γύρω από τον πίνακα τότε οι πεσσοί που βρισκόντουσαν στις 

άκρες της σκακιέρας θα αλληλεπιδρούσαν με τυχαίες τιμές στα σύνορα του πίνακα. Επίσης 

διευκολύνει την αντιστοίχιση του πίνακα με την αρίθμηση των συντεταγμένων των 

τετραγώνων, μιας και δεσμεύεται η μηδενική γραμμή και στήλη από την σταθερά UP.  

Επίσης παρατηρείται η ύπαρξη μίας επιπλέον γραμμής και στήλης με UP τιμές στα άκρα 

του πίνακα. Το γεγονός αυτό δημιουργεί ένα πίνακα 11 x 11 αντί για 10 x 10 όπως θα 

αναμενόταν. Οι επιπλέον αυτές τιμές τοποθετούνται για την ειδική περίπτωση στην οποία 

οι ίπποι βρεθούν στην στήλη h ή στην γραμμή 8, ώστε να μην μετακινηθούν κατά δύο 

στήλες δεξιά ή δύο γραμμές πάνω αντίστοιχα. Στην περίπτωση που οι ίπποι βρεθούν στην 

στήλη a ή στην γραμμή 1 και μετακινηθούν κατά δύο στήλες αριστερά ή δύο γραμμές κάτω 

αντίστοιχα, οι τιμές UP δεν χρειάζονται μιας και υπάρχουν μηδενικές τιμές σε αυτές τις 

περιοχές του πίνακα. Επίσης ένα είχαν προστεθεί διπλές συνοριακές τιμές εκεί, θα άλλαζε 

εντελώς η αντιστοίχιση του πίνακα με τα τετράγωνα της σκακιέρας. 

Άλλες σημαντικές global μεταβλητές του προγράμματος είναι οι εξής :  

Η μεταβλητή number_of_moves, η οποία υπολογίζει τον αριθμό των κινήσεων ενός 

παιχνιδιού. Οι μεταβλητές start_x, start_y, dest_x, dest_y, οι οποίες εκφράζουν τις 

συντεταγμένες του αρχικού και τελικού τετραγώνου. Η μεταβλητή king_check, η οποία 

εκφράζει εάν ένας βασιλιάς απειλείται. Ο πίνακας χαρακτήρων algebraic_notation[7] που 

περιγράφει την αλγεβρική σημειογραφία μίας κίνησης. Η μεταβλητή validity, η οποία 

περιγράφει εάν η κίνηση που έγινε είναι έγκυρη. Η μεταβλητή checkmated_king που 

εκφράζει εάν ένας βασιλιάς έχει υποστεί ματ και η μεταβλητή stalemated_king που 

εκφράζει εάν ένας βασιλιάς έχει υποστεί πατ. Επίσης ιδιαίτερα συχνές και σημαντικές είναι 

οι μεταβλητές playerwhite και playerblack που περιγράφουν τη σειρά του κάθε παίκτη. 

Στον Πίνακα 1 φαίνονται όλες οι global μεταβλητές του προγράμματος μαζί με την 

αντίστοιχη περιγραφή της λειτουργίας τους. 
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Πίνακας 1. Όλες οι global μεταβλητές του προγράμματος 

Όνομα Περιγραφή 

unsigned char ChessBoard[11][11] Η κατάσταση της σκακιέρας σε κάθε κίνηση 

unsigned char AllChessBoard[9][9][9] Οι 9 συνεχόμενες καταστάσεις της σκακιέρας 

unsigned char lost_piece 
Η τιμή του πεσσού που βρίσκεται στο σημείο 

προορισμού 

char algebraic_notation[7] Η αλγεβρική σημειογραφία μίας κίνησης 

char start_coordinates[3], dest_coordinates[3] 
Οι συντεταγμένες του αρχικού και τελικού 

τετραγώνου σε μορφή χαρακτήρων 

char char_promotion[2] 
Το αρχικό γράμμα του πεσσού που έχει 

προαχθεί 

char number_moves_output[3] 
Ο αριθμός των ψηφίων στην αναπαράσταση 

του αριθμού των κινήσεων 

int start_x, start_y, dest_x, dest_y 
Οι συντεταγμένες του αρχικού και τελικού 

τετραγώνου σε ακέραια μορφή  

int square_x, square_y 
Οι συντεταγμένες ενός συγκεκριμένου 

τετραγώνου 

int pixel_x, pixel_y 
Οι συντεταγμένες ενός pixel στην 

αναπαράσταση εικόνας ενός πεσσού 

int old_start_x, old_start_y, old_dest_x, old_dest_y 
Οι συντεταγμένες του αρχικού και τελικού 

τετραγώνου της προηγούμενης κίνησης 

int endgame Εάν το παιχνίδι έχει τελειώσει 

int attack_piece_x, attack_piece_y 
Οι συντεταγμένες του πεσσού που απειλεί 

τον βασιλιά 

int check_counter 
Ο αριθμός των πεσσών που απειλούν τον 

βασιλιά 

int pawn_counter, knight_counter Ο αριθμός των πεσσών για κάθε είδος 
πεσσού (εκτός του βασιλιά) για τον παίκτη 

που είναι η σειρά του 
Int bishop_counter, rook_counter, queen_counter 

int pawn_x[9], pawn_y[9] 

Οι συντεταγμένες κάθε είδους πεσσού (εκτός 
του βασιλιά) για τον παίκτη που είναι η σειρά 

του 

int knight_x[11], knight_y[11] 

int bishop_x[11], bishop_y[11] 

int rook_x[11], rook_y[11] 

int queen_x[10], queen_y[10] 

int king_x, king_y 
Οι συντεταγμένες του βασιλιά για τον παίκτη 

που είναι η σειρά του 

int color_square[9][9] Το χρώμα κάθε τετραγώνου της σκακιέρας 

knight_x_for_notation[8], knight_y_for_notation[8] 
Οι συντεταγμένες κάθε είδους πεσσού που 

μπορεί να καταλήξει στο ίδιο τετράγωνο 
προορισμού 

bishop_x_for_notation[4], bishop_y_for_notation[4] 

rook_x_for_notation[4], rook_y_for_notation[4] 

queen_x_for_notation[8], queen_y_for_notation[8] 

knight_counter_notation, bishop_counter_notation Ο αριθμός των πεσσών για κάθε είδος 
πεσσού που μπορεί να καταλήξει στο ίδιο 

τετράγωνο προορισμού 
rook_counter_notation, queen_counter_notation 

int white_bishop_counter, black_bishop_counter Ο αριθμός των λευκών και μαύρων 
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int white_knight_counter, black_knight_counter, αξιωματικών και ίππων καθώς και ο αριθμός 
των άδειων τετραγώνων int no_piece_counter 

int white_bishop_x[11], white_bishop_y[11] Οι συντεταγμένες των λευκών και μαύρων 
αξιωματικών  int black_bishop_x[11], black_bishop_y[11] 

int white_parity_counter Μεταβλητές σχετικές με τη συνάρτηση 
insufficient_material() int black_parity_counter, same_color 

int insufficient 
Εάν η επίτευξη ματ είναι αδύνατη λόγω μη 

επαρκούς υλικού  

int first_repetition_counter Μεταβλητές σχετικές με τη συνάρτηση 
threefold_repetition() int second_repetition_counter 

int repetition 
Εάν η κατάσταση της σκακιέρας επαναληφθεί 

δύο συνεχόμενες φορές 

int notation_positions 
Ο αριθμός των χαρακτήρων της 

σημειογραφίας μίας κίνησης 

int simple_x_notation Το είδος της αποσαφήνισης της 
σημειογραφίας κινήσεων int simple_y_notation, double_notation 

int checkmated_king Εάν ένας βασιλιάς έχει υποστεί checkmate 

int stalemated_king Εάν ένας βασιλιάς έχει υποστεί stalemate 

int number_of_moves Ο αριθμός των κινήσεων του παιχνιδιού 

int tie_moves 
Ο αριθμός των κινήσεων όπου δεν έχει 

υπάρξει μετακίνηση πιονιού ή αιχμαλώτιση 
κάποιου πεσσού 

int Left_WR_moved, WK_moved, Right_WR_moved 
Εάν ο λευκός βασιλιάς και οι λευκοί πύργοι 

δεν έχουν μετακινηθεί 

int Left_BR_moved, BK_moved, Right_BR_moved 
Εάν ο μαύρος βασιλιάς και οι μαύροι πύργοι 

δεν έχουν μετακινηθεί 

int king_castling_white, queen_castling_white 
Εάν έχει υπάρξει μικρό ή μεγάλο ροκέ από 

τον λευκό βασιλιά 

int king_castling_black, queen_castling_black 
Εάν έχει υπάρξει μικρό ή μεγάλο ροκέ από 

τον μαύρο βασιλιά 

int en_passant_white_available 
Εάν ένα λευκό πιόνι μπορεί να αιχμαλωτιστεί 

με κίνηση en passant 

int en_passant_black_available 
Εάν ένα μαύρο πιόνι μπορεί να αιχμαλωτιστεί 

με κίνηση en passant 

int en_passant_white_x, en_passant_white_y 
Οι συντεταγμένες ενός λευκού πιονιού που 

μπορεί να αιχμαλωτιστεί με κίνηση en 
passant 

int en_passant_black_x, en_passant_black_y 
Οι συντεταγμένες ενός μαύρου πιονιού που 

μπορεί να αιχμαλωτιστεί με κίνηση en 
passant 

int en_passant_done Εάν έχει συμβεί μία κίνηση en passant 

int promotion Το είδος του πεσσού που προάγεται 

int playerwhite, playerblack Η σειρά του κάθε παίκτη 

int validity Εάν η κίνηση που έγινε είναι έγκυρη 

int illegal 
Εάν υπάρχουν έγκυρες κινήσεις για έναν 

παίκτη 
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int neighbour_checks 
Εάν απειλούνται τα γειτονικά τετράγωνα του 

βασιλιά 

int distance 
Εάν υπάρχει η απαιτούμενη απόσταση 

μεταξύ των βασιλιάδων 

int capture_piece 
Εάν μπορεί να αιχμαλωτιστεί ο πεσσός που 

απειλεί έναν βασιλιά 

int blocking 
Εάν μπορεί να μπλοκαριστεί η επίθεση σε 

έναν βασιλιά 

int king_check Εάν ένας βασιλιάς απειλείται  

int discovered_check 
Εάν η κίνηση ενός πεσσού αποκαλύπτει την 

απειλή ενός βασιλιά 

int white_pawn[48][48], black_pawn[48][48] 

Οι αναπαραστάσεις των πεσσών στην οθόνη 

int white_knight [48][48], black_knight [48][48] 

int white_bishop [48][48], black_bishop [48][48] 

int white_rook [48][48], black_rook [48][48] 

int white_queen [48][48], black_queen[48][48] 

int white_king [48][48], black_king [48][48] 

 

Οι μεταβλητές που φαίνονται στο τέλος του πίνακα αποτελούν τις αναπαραστάσεις των 

εικόνων όλων των πεσσών της σκακιέρας. Ο αριθμός των θέσεων των πινάκων αυτών 

αντικατοπτρίζουν την ανάλυση των εικόνων κάθε πεσσού, δηλαδή είναι της μορφής 48 x 

48. Ενώ οι ακέραιες τιμές των πινάκων αντιπροσωπεύουν τις τιμές των pixels των εικόνων 

κάθε πεσσού, με κάθε τιμή να αποτελεί και ένα χρώμα. Υπάρχουν επίσης και οι τιμές -1 οι 

οποίες έχουν τοποθετηθεί ώστε να καλυφθούν τα αδιάφορα σημεία των εικόνων αυτών, 

μιας και δεν δίνουν κάποια χρωματική πληροφορία. Οι εικόνες των πεσσών μετατράπηκαν 

σε ακέραιους πίνακες με την βοήθεια της εφαρμογής ImageConverter. 

Ύστερα επομένως την δήλωση και την αρχικοποίηση των global μεταβλητών, ορίστηκαν οι 

συναρτήσεις του προγράμματος. Οι συναρτήσεις αυτές διατελούν μία συγκεκριμένη 

λειτουργία η καθεμιά τους και έχουν τοποθετηθεί πριν τον ορισμό της βασικής συνάρτησης 

(main function), η οποία καλεί όλες τις άλλες.  

Οι δύο πιο θεμελιώδεις συναρτήσεις είναι οι video_text() και video_box(). Η πρώτη από 

αυτές σχεδιάζει έναν χαρακτήρα σε ένα συγκεκριμένο σημείο της οθόνης, ενώ η δεύτερη 

σχεδιάζει ένα τετράγωνο συγκεκριμένου χρώματος μεταξύ δύο σημείων. Οι συναρτήσεις 

αυτές εκμεταλλεύονται τις διευθύνσεις των pixel buffer και character buffer. 
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Έπειτα ορίζεται η συνάρτηση ColorBoard(), η οποία δίνει το χρώμα κάθε τετραγώνου της 

σκακιέρας. Τα χρώματα της σκακιέρας είναι δύο, ένα ανοιχτόχρωμο και ένα σκουρόχρωμο 

καφέ, τα οποία εναλλάσσονται σε όλα τα τετράγωνα της σκακιέρας. Η μορφή των 

χρωμάτων ακολουθεί αυτήν της Εικόνας 2 του πρώτου κεφαλαίου. 

Στη συνέχεια υπάρχουν οι συναρτήσεις draw_selected_box(), draw_check_box() και 

delete_box(). Η πρώτη συνάρτηση σχεδιάζει ένα μπλε περίγραμμα τετραγώνου σε ένα 

συγκεκριμένο τετράγωνο της σκακιέρας. Χρησιμοποιείται για την χρωματική επισήμανση 

των τετραγώνων έναρξης και προορισμού ενός πεσσού, έτσι ώστε να αναγνωρίζεται από το 

χρήστη ποια κίνηση έγινε. Επομένως σε κάθε κίνηση υπάρχουν δύο μπλε περιγράμματα 

γύρω από αυτά τα τετράγωνα. Η επόμενη συνάρτηση σχεδιάζει ένα κόκκινο περίγραμμα 

τετραγώνου σε ένα συγκεκριμένο τετράγωνο της σκακιέρας. Το περίγραμμα αυτό 

εμφανίζεται στο τετράγωνο από το οποίο ξεκίνησε και στο οποίο καταλήγει ένα πεσσός ο 

οποίος απειλεί τον βασιλιά, δηλαδή δημιουργεί check. Τα περιγράμματα αυτά 

εμφανίζονται επίσης και στις περιπτώσεις όπου υπάρχει επίτευξη ματ. Η τελευταία 

συνάρτηση διαγράφει ένα χρωματιστό περίγραμμα τετραγώνου σε ένα συγκεκριμένο 

τετράγωνο της σκακιέρας. Επομένως σε κάθε νέα κίνηση προκειμένου να εμφανιστούν τα 

νέα περιγράμματα θα πρέπει να διαγραφούν τα παλιά. Αυτόν τον σκοπό εξυπηρετεί η 

συνάρτηση, η οποία ουσιαστικά δεν διαγράφει αλλά σχεδιάζει πάνω από τα παλιά 

περιγράμματα με τα συγκεκριμένα χρώματα του τετραγώνου. 

Οι επόμενες συναρτήσεις σχεδίασης είναι οι DrawPieces(), DrawChessBoard() και 

MovesTable(). Η πρώτη συνάρτηση από αυτές σχεδιάζει όλους τους πεσσούς της σκακιέρας 

σε κάθε κίνηση, όπου χρησιμοποιεί τους πίνακες των pixel των πεσσών 

white_pawn[48][48], black_pawn[48][48], white_knight[48][48], black_knight[48][48] κ.ο.κ. 

ενώ η επόμενη συνάρτηση σχεδιάζει όλα τα τετράγωνα της σκακιέρας στην αρχή του 

παιχνιδιού μαζί με τα γράμματα των στηλών και τους αριθμούς των γραμμών. Τέλος η 

τρίτη συνάρτηση σχεδιάζει τον πίνακα των κινήσεων στην αρχή του παιχνιδιού, πάνω στον 

οποίο θα καταγράφονται αριθμημένες οι σημειογραφίες των κινήσεων. Επίσης ο πίνακας 

αυτός είναι χωρισμένος ανάμεσα στις κινήσεις του παίκτη με τα λευκά κομμάτια και 

εκείνου με τα μαύρα. 
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Μέχρι στιγμής αναλύθηκαν όλες οι συναρτήσεις που αφορούν τη σχεδίαση χαρακτήρων 

και εικόνων. Υπάρχουν όμως και οι συναρτήσεις που επεξεργάζονται δεδομένα με σκοπό 

να παρθούν σημαντικά αποτελέσματα, τα οποία αποτελούν χρήσιμες πληροφορίες για το 

υπόλοιπο πρόγραμμα.  

Οι πιο απλές από αυτές τις συναρτήσεις είναι οι pawn_coordinates(), knight_coordinates(), 

bishop_coordinates() κ.ο.κ. οι οποίες προσδιορίζουν τις συντεταγμένες κάθε είδους πεσσών 

του παίκτη που είναι η σειρά του. Επομένως εάν είναι η σειρά του παίκτη με τα λευκά 

κομμάτια, τότε οι συναρτήσεις εκμαιεύουν τις συντεταγμένες όλων των λευκών πεσσών 

της σκακιέρας εκείνη την στιγμή. Οι συναρτήσεις αυτές εκμεταλλεύονται τις global 

μεταβλητές pawn_counter, bishop_counter, knight_counter κ.ο.κ. οι οποίες μετράνε τον 

αριθμό κάθε είδους πεσσού, εκτός του βασιλιά μιας και ξέρουμε ότι πάντα θα είναι ένας 

για κάθε παίκτη. Επίσης υπάρχουν και οι μεταβλητές pawn_x[9], pawn_y[9], knight_x[11], 

knight_y[11] κ.ο.κ. οι οποίες αποθηκεύουν τις συντεταγμένες αυτών των πεσσών. 

Παρατηρήστε ότι για την περίπτωση των πιονιών, οι αντίστοιχοι πίνακες του έχουν μέγεθος 

9. Αυτό συμβαίνει διότι τα περισσότερα πιόνια ενός χρώματος που μπορούν να υπάρξουν 

στην σκακιέρα είναι 8 και για λόγους ευχέρειας μας εξυπηρετεί η μηδενική τιμή των 

πινάκων να μην χρησιμοποιείται. Το ίδιο ισχύει και για τους άλλους πεσσούς, όπως και οι 

ίπποι οι οποίοι μπορούν να υπάρξουν το πολύ 10 , δηλαδή 2 που προϋπάρχουν και 8 που 

προάγονται.  

Έπειτα χρησιμοποιείται μία από τις πιο χρήσιμες συναρτήσεις, δηλαδή η συνάρτηση 

check(). Σκοπός της οποίας είναι να ελέγξει εάν απειλείται ο βασιλιάς του παίκτη που είναι 

η σειρά του. Αυτό το επιτυγχάνει ελέγχοντας όλες τις πιθανές κατευθύνσεις όπου μπορεί 

ένας πεσσός να επιτεθεί στον βασιλιά. Αρχικά ελέγχει τις 4 διαγώνιους για αξιωματικούς 

και βασίλισσες του αντιθέτου χρώματος. Στη συνέχεια ελέγχει τις 2 οριζόντιες και τις 2 

κάθετες κατευθύνσεις για αντίπαλους πύργους και βασίλισσες. Έπειτα ελέγχει τα 8 

διαφορετικά τετράγωνα όπου μπορεί να υπάρξουν ίπποι και τέλος τις 2 διαγώνιους για 

αντίπαλα πιόνια. Παρατηρήστε ότι στους παραπάνω ελέγχους δεν υπάρχει περίπτωση 

επίθεσης από τον αντίπαλο βασιλιά. Αυτό συμβαίνει διότι ένας βασιλιάς δεν μπορεί πότε 

να απειλεί έναν άλλο βασιλιά. Οι δυο τους πρέπει πάντα να έχουν μεταξύ τους απόσταση 

τουλάχιστον ένα τετράγωνο διαφορά. Οι σημαντικές μεταβλητές που χρησιμοποιεί η 

συνάρτηση αυτή είναι οι attack_piece_x, attack_piece_y και check_counter. Όπου οι δύο 
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πρώτες αποτελούν τις συντεταγμένες του πεσσού που απειλεί τον βασιλιά και η τελευταία 

των πλήθος αυτών των πεσσών. Το πλήθος αυτό έχει εύρος από 0 έως 2. Στη μηδενική 

περίπτωση ο βασιλιάς δεν απειλείται από κανέναν πεσσό. Ενώ εάν το check_counter είναι 

ένα ή δύο τότε απειλείται από έναν ή δύο πεσσούς αντίστοιχα. Το πλήθος αυτό δεν μπορεί 

να είναι μεγαλύτερο διότι δεν μπορεί να υπάρξει περίπτωση όπου ο βασιλιάς να απειλείται 

από τρεις πεσσούς και πάνω μιας και η κατάσταση αυτή είναι αδύνατη. Η συνάρτηση 

λειτουργεί με τον τρόπο αυτό όταν τα ορίσματα της είναι οι μεταβλητές king_x και king_y, 

δηλαδή οι συντεταγμένες του βασιλιά. Εάν τοποθετηθούν άλλες συντεταγμένες ως 

ορίσματα τότε ελέγχεται εάν απειλείται με επίθεση το τετράγωνο με τις συγκεκριμένες 

συντεταγμένες. 

Η επόμενη συνάρτηση είναι η blocked_check(), η οποία ελέγχει εάν ένας συγκεκριμένος 

πεσσός μπορεί να μπλοκάρει την επίθεση σε έναν βασιλιά. Τα ορίσματα που δέχεται η 

συνάρτηση αυτή είναι οι συντεταγμένες του τετραγώνου προορισμού ενός πεσσού και 

ελέγχει εάν αυτός ο πεσσός που μόλις μετακινήθηκε μπορεί να παρεμποδίσει την επίθεση 

που δέχεται ένας βασιλιάς. Ως γνωστόν το μπλοκάρισμα μιας τέτοιας επίθεσης δεν έχει 

νόημα όταν πρόκειται για ίππους ή πιόνια, μιας και οι ίπποι υπερπηδούν πάνω από άλλους 

πεσσούς και τα πιόνια αιχμαλωτίζουν κατά μία μόνο διαγώνια θέση. Επομένως οι 

κατευθύνσεις που ελέγχονται είναι οι 4 διαγώνιες για αξιωματικούς και βασίλισσες καθώς 

και οι 2 κάθετες και οι 2 οριζόντιες για πύργους και βασίλισσες. Ουσιαστικά ελέγχονται εάν 

οι συντεταγμένες του τετραγώνου προορισμού του πεσσού βρίσκονται ανάμεσα στην 

διαγώνια, οριζόντια ή κάθετη απόσταση μεταξύ του επιτιθέμενου κομματιού και του 

βασιλιά. Στην περίπτωση που ο βασιλιάς απειλείται από αξιωματικό, πύργο ή βασίλισσα σε 

γειτονικό του τετράγωνο και δεν υπάρχει απόσταση μεταξύ τους, τότε η συνάρτηση αυτή 

δεν έχει νόημα. Τέλος η τιμή της συνάρτησης δίνεται στη μεταβλητή blocking. 

Στη συνέχεια ορίζεται η συνάρτηση kings_distance(), η οποία ελέγχει εάν υπάρχει η 

απαιτούμενη απόσταση μεταξύ των δύο βασιλιάδων. Όπως ειπώθηκε και προηγουμένως οι 

βασιλιάδες θα πρέπει να έχουν απόσταση μεταξύ τους τουλάχιστον κατά ένα τετράγωνο. 

Επομένως ελέγχεται σε κάθε μία κίνηση ενός βασιλιά κατά ένα τετράγωνο, δηλαδή και στις 

8 διαφορετικές κατευθύνσεις του να μην βρίσκεται δίπλα του ο αντίπαλος βασιλιάς. Στην 

Εικόνα 48 φαίνονται οι απαγορευτικές θέσεις (κόκκινα τετράγωνα) του αντίπαλου βασιλιά 
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για όλες τις πιθανές κατευθύνσεις ενός βασιλιά. Τέλος η τιμή της συνάρτησης αυτής 

δίνεται στην μεταβλητή distance. 
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Εικόνα 48. Απαγορευτικές θέσεις μεταξύ δύο βασιλιάδων 

 

Έπειτα ακολουθεί η συνάρτηση discovering_check(), η οποία ελέγχει εάν η κίνηση ενός 

πεσσού δημιουργεί κάποιο ανεπιθύμητο check στον δικό του βασιλιά. Τα ορίσματα που 

λαμβάνει συνήθως η συνάρτηση είναι οι συντεταγμένες των τετραγώνων έναρξης και 

προορισμού ενός πεσσού καθώς και των συντεταγμένων του βασιλιά του παίκτη που είναι 

η σειρά του. Αρχικά η τιμή του πεσσού που βρισκόταν στο τετράγωνο προορισμού 

αποθηκεύεται στη μεταβλητή lost_piece. Ύστερα η τιμή του πεσσού που βρισκόταν στο 

τετράγωνο έναρξης μεταβαίνει στο τετράγωνο προορισμού και το τετράγωνο έναρξης 

παίρνει την τιμή του άδειου τετραγώνου. Επομένως έχει συμβεί η μετακίνηση του 

επιθυμητού πεσσού από ένα τετράγωνο σε ένα άλλο. Επομένως εκείνη την στιγμή είναι 

που ελέγχεται εάν απειλείται ο βασιλιάς του, δηλαδή ελέγχεται εάν κατά την κίνηση του 

δημιούργησε άθελα του ένα check στον δικό του βασιλιά. Ασχέτως του αποτελέσματος 

αυτού του ελέγχου, η τιμή του πεσσού στο τετράγωνο προορισμού επιστρέφει πίσω στο 

τετράγωνο έναρξης και το τετράγωνο αυτό παίρνει πίσω την προηγούμενη τιμή του μέσω 

της μεταβλητής lost_piece. Στην περίπτωση όπου υπάρχει κίνηση en passant τότε η 

συνάρτηση ενημερώνεται μέσω της μεταβλητής en_passant_move και εκτελεί κάποιες 

επιπλέον εντολές μεταφοράς τιμών σε ένα συγκεκριμένο τετράγωνο. Αυτό συμβαίνει λόγω 

του γεγονότος ότι σε μία κίνηση en passant το τετράγωνο προορισμού δεν συμπίπτει με το 

τετράγωνο του πεσσού που αιχμαλωτίζεται. 

Μία από τις σημαντικότερες συναρτήσεις είναι η correct_move(), η οποία ελέγχει εάν η 

κίνηση ενός πεσσού είναι έγκυρη. Η εγκυρότητα της κίνησης δεν αφορά το συντακτικό της 

μέρος, μιας και αυτό ελέγχεται στη συνάρτηση main(), αλλά εμπίπτει στο γεγονός ότι η 
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κίνηση θα πρέπει να είναι εφικτή με βάση τους σκακιστικούς κανόνες. Τα ορίσματα της 

συνάρτησης είναι οι συντεταγμένες των τετραγώνων έναρξης και προορισμού. Αρχικά 

ελέγχεται ότι ο πεσσός που επιλέχθηκε αντιστοιχεί στον παίκτη ο οποίος έχει σειρά. Έπειτα 

ανάλογα το είδος του πεσσού ελέγχεται εάν ακολουθεί τους κανόνες κίνησής του. Στην 

συνέχεια ελέγχεται εάν είτε ο βασιλιάς δεν απειλείται είτε απειλείται αλλά αιχμαλωτίζεται 

ο επιτιθέμενος πεσσός από τον πεσσό ο οποίος επιλέγεται για να μετακινηθεί είτε μπορεί 

να μπλοκαριστεί η απειλή προς τον βασιλιά από τον ίδιο πεσσό. Και τέλος εάν κατά την 

κίνηση του δημιουργεί κάποιο ανεπιθύμητο check στον δικό του βασιλιά. Παρατηρήστε ότι 

στην περίπτωση όπου το check_counter είναι ίσο με 2, τότε το μοναδικό κομμάτι που 

επιτρέπεται να μετακινηθεί είναι ο βασιλιάς. Αυτό συμβαίνει διότι όταν ένας βασιλιάς 

απειλείται από δύο πεσσούς, τότε δεν μπορεί να αιχμαλωτίσει ή να μπλοκάρει και τους 

δύο πεσσούς ταυτόχρονα. Επομένως η μοναδική του επιλογή είναι να μεταβεί ο ίδιος σε 

γειτονικό του τετράγωνο το οποίο δεν θα απειλείται καθώς και να υπάρχει η απαιτούμενη 

απόσταση με τον αντίπαλο βασιλιά. Επίσης στο τέλος της συνάρτησης αυτής ελέγχονται οι 

περιπτώσεις του μικρού και μεγάλου ροκέ για τα λευκά και μαύρα κομμάτια. Τέλος η τιμή 

της συνάρτησης δίνεται στη μεταβλητή validity. 

Η επόμενη συνάρτηση είναι η attack_piece(), η οποία ελέγχει εάν μπορεί να αιχμαλωτιστεί 

ο πεσσός που απειλεί έναν βασιλιά. Ως ορίσματα δέχεται τις συντεταγμένες του 

τετραγώνου όπου βρίσκεται ο επιτιθέμενος πεσσός. Ελέγχονται όλες οι πιθανές 

κατευθύνσεις όπου μπορεί να βρίσκεται ένα πεσσός που να αιχμαλωτίζει τον επιτιθέμενο 

πεσσό, έτσι ώστε να σώσει τον δικό του βασιλιά. Οι κατευθύνσεις που ελέγχονται είναι οι 4 

διαγώνιες για αξιωματικούς και βασίλισσες, οι 2 κάθετες και 2 οριζόντιες για πύργους και 

βασίλισσες. Έπειτα τα 8 πιθανά τετράγωνα όπου μπορεί να βρίσκονται ίπποι, οι 2 

διαγώνιοι για τα πιόνια καθώς και οι 2 περιπτώσεις en passant κινήσεων. Επίσης ελέγχεται 

εάν κατά την αιχμαλώτιση του επιτιθέμενου πεσσού δημιουργείται κάποιο ανεπιθύμητο 

check. Τέλος η τιμή της συνάρτησης αυτής δίνεται στη μεταβλητή capture_piece. 

Η συνάρτηση που ακολουθεί είναι η block_square(), η οποία ελέγχει εάν μπορεί να 

μπλοκαριστεί η επίθεση σε έναν βασιλιά. Η διαφορά της συνάρτησης αυτής από την 

blocked_check() έγκειται στο γεγονός ότι η τελευταία αναφέρεται στις συντεταγμένες 

προορισμού ενός συγκεκριμένου πεσσού, ενώ η άλλη αφορά τον έλεγχο όλων των πιθανών 

πεσσών που μπορούν να μπλοκάρουν την απειλή ενός βασιλιά. Οι κατευθύνσεις που 
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ελέγχονται είναι οι ίδιες με τη συνάρτηση attack_piece() με τη διαφορά ότι στην περίπτωση 

των πιονιών ελέγχεται μόνο η κατακόρυφη μετακίνησή τους κατά ένα ή δύο τετράγωνα. 

Επίσης ελέγχεται εάν κατά το μπλοκάρισμα του επιτιθέμενου πεσσού δημιουργείται 

κάποιο ανεπιθύμητο check. Τέλος η τιμή της συνάρτησης αυτής δίνεται στην μεταβλητή 

blocking. 

Μία ακόμη σημαντική συνάρτηση είναι η adjacent_checks(), η οποία ελέγχει εάν 

απειλούνται τα γειτονικά τετράγωνα ενός βασιλιά. Ελέγχονται και οι 8 πιθανές 

κατευθύνσεις του βασιλιά για κάποια απειλή καθώς και η απαιτούμενη απόσταση μεταξύ 

των βασιλιάδων. Η τιμή της συνάρτησης αυτής δίνεται στη μεταβλητή neighbour_checks. 

Η συνάρτηση checkmate() που ακολουθεί, ελέγχει εάν ένας βασιλιάς έχει υποστεί ματ. 

Αρχικά ελέγχεται εάν ο βασιλιάς βρίσκεται σε check και έπειτα ελέγχονται μέσω της 

συνάρτησης adjacent_checks() τα γειτονικά του τετράγωνα. Επομένως εάν απειλείται και 

δεν μπορεί να μεταβεί σε κανένα από τα κοντινά του τετράγωνα τότε θα πρέπει να 

ελεγχθούν οι περιπτώσεις αιχμαλώτισης ή μπλοκαρίσματος της επίθεσης που δέχεται. Οι 

έλεγχοι αυτοί θα συμβούν εάν ο check_counter είναι διάφορος του 2, διότι αλλιώς δεν 

έχουν νόημα να γίνουν. Το σενάριο της αιχμαλώτισης ελέγχεται από την συνάρτηση 

attack_piece() και η περίπτωση του μπλοκαρίσματος από την block_square(), όπου στο 

δεύτερο σενάριο ελέγχεται κάθε πιθανή διαγώνια, κατακόρυφη ή οριζόντια απόσταση που 

μπορεί να υπάρχει καθώς και κάθε τετράγωνο αυτής της απόστασης. Εάν ο βασιλιάς δεν 

μπορεί με καμία από τις παραπάνω ενέργειες να ελευθερωθεί από το check που υπέστη, 

τότε έχει δεχτεί ματ και το παιχνίδι λήγει. Τέλος η τιμή της συνάρτησης αυτής δίνεται στη 

μεταβλητή checkmated_king. 

Η συνάρτηση legal_moves() που ακολουθεί, ελέγχει εάν υπάρχουν έγκυρες κινήσεις για 

έναν παίκτη. Η συνάρτηση αυτή δεν πρέπει να συγχέεται με την correct_move(), διότι 

εκείνη ελέγχει την εγκυρότητα της κίνησης που δέχεται στα ορίσματα της. Ενώ η 

legal_moves() ελέγχει γενικά αν υπάρχει έστω μία έγκυρη κίνηση που μπορεί να κάνει 

κάποιος παίκτης. Επομένως ελέγχει όλες τις πιθανές κινήσεις για κάθε πεσσό του παίκτη 

αξιοποιώντας την συνάρτηση correct_move(). Η τιμή της συνάρτησης αυτής δίνεται στη 

μεταβλητή illegal.   
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Έπειτα η συνάρτηση stalemate() ελέγχει εάν ένας βασιλιάς έχει υποστεί πατ. Αρχικά 

ελέγχεται ότι ο βασιλιάς δεν πρέπει να απειλείται ενώ όμως δεν μπορεί να μεταβεί στα 

γειτονικά του τετράγωνα. Στη συνέχεια ελέγχεται μέσω της legal_moves() ότι κανένας 

άλλος πεσσός δεν έχει μπορεί να κάνει κάποια έγκυρη κίνηση. Επομένως εάν ισχύουν οι 

παραπάνω προϋποθέσεις, τότε ο βασιλιάς έχει υποστεί πατ και το παιχνίδι λήγει ισόπαλο. 

Τέλος η τιμή της συνάρτησης αυτής δίνεται στη μεταβλητή stalemated_king.  

Ακολουθούν οι συναρτήσεις queen_positions_for_notation(), rook_positions_for_notation(), 

bishop_positions_for_notation() και knight_positions_for_notation(). Οι συναρτήσεις αυτές 

προσδιορίζουν τις συντεταγμένες του ίδιου είδους πεσσών που μπορούν να καταλήξουν 

στο ίδιο τετράγωνο. Τα ορίσματα που δέχονται είναι οι συντεταγμένες του τετραγώνου 

προορισμού ενός πεσσού. Επομένως εάν έχει μετακινηθεί ένας ίππος, τότε μέσω της 

συνάρτησης knight_positions_for_notation() θα βρεθούν οι συντεταγμένες των υπολοίπων 

ίππων του ίδιου χρώματος που μπορούν να καταλήξουν στο ίδιο τετράγωνο. Η 

χρησιμοποίηση των συναρτήσεων αυτών αφορούν την αποσαφήνιση της σημειογραφίας 

των σκακιστικών κινήσεων. Παρατηρήστε ότι δεν χρησιμοποιείται τέτοιου είδους 

συνάρτηση για την περίπτωση των πιονιών. Αυτό συμβαίνει διότι η αποσαφήνιση της 

κίνησης των πιονιών δεν χρειάζεται, μιας και στην περίπτωση όπου ένα ή δύο πιόνια 

μπορούν να καταλήξουν στο ίδιο τετράγωνο, τότε η σημειογραφία της κίνησης τους θα 

περιέχει έτσι και αλλιώς τη στήλη προέλευσης τους. Επίσης παρατηρήστε ότι στις 

συναρτήσεις αυτές χρησιμοποιούνται οι global μεταβλητές knight_counter_notation, 

bishop_counter_notation κ.ο.κ. οι οποίες υπολογίζουν τον αριθμό αυτών των πεσσών 

καθώς και οι knight_x_for_notation[8], knight_y_for_notation[8] bishop_x_for_notation[4], 

bishop_y_for_notation[4] κ.ο.κ. οι οποίες προσδιορίζουν τις συντεταγμένες αυτών των 

πεσσών. Τα μεγέθη των πινάκων αυτών είναι τέτοια ώστε να μην αξιοποιείται η μηδενική 

τους θέση. Για παράδειγμα ο μέγιστος αριθμός ίππων που μπορούν καταλήξουν στο ίδιο 

τετράγωνο, εκτός του ίππου που τελικά μετακινείται σε αυτό, είναι 7. Στην περίπτωση των 

αξιωματικών ο αριθμός αυτός είναι 3, για τους πύργους επίσης 3 και για τις βασίλισσες 7. 

Επίσης παρατηρήστε ότι κατά την κίνηση των υπολοίπων πεσσών του ίδιου είδους στο 

τετράγωνο προορισμού δεν θα πρέπει να δημιουργούν κάποιο ανεπιθύμητο check στο 

βασιλιά τους. 
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Η συνάρτηση disambiguating_notations() εκμεταλλεύεται τις παραπάνω συναρτήσεις. 

Σκοπός της είναι ο προσδιορισμός του είδους της αποσαφήνισης για τη σημειογραφία των 

κινήσεων. Υπάρχουν τρία τέτοια είδη αποσαφήνισης τα οποία εκφράζονται μέσω των 

μεταβλητών simple_x_notation, simple_y_notation και double_notation. Η πρώτη 

μεταβλητή περιγράφει εάν ένα είδος πεσσών του ίδιου χρώματος, τα οποία μπορούν να 

καταλήξουν στο ίδιο τετράγωνο, δεν προέρχονται από την ίδια στήλη που βρισκόταν ο 

πεσσός πριν μετακινηθεί. Για τη μεταβλητή αυτή παραμένει αδιάφορο το γεγονός οι 

πεσσοί αυτοί να βρίσκονται στην ίδια γραμμή ή σε διαφορετική. Η δεύτερη μεταβλητή 

περιγράφει το παραπάνω γεγονός με την διαφορά ότι πρέπει να υπάρχει έστω ένας πεσσός 

που να βρίσκεται στην ίδια στήλη με το τετράγωνο έναρξης του πεσσού που μετακινήθηκε. 

Με την σειρά της η τελευταία μεταβλητή περιγράφει επίσης το ίδιο γεγονός με την 

διαφορά ότι το τετράγωνο έναρξης του μετακινούμενου πεσσού θα πρέπει να βρίσκεται 

στην ίδια στήλη με το λιγότερο έναν από εκείνους τους πεσσούς καθώς και στην ίδια 

γραμμή με επίσης το λιγότερο έναν από αυτούς. Σε κάθε κίνηση επομένως θα ισχύει είτε 

μόνο μία από αυτές τις μεταβλητές, είτε καμία στην περίπτωση όπου δεν υπάρχουν ίδιου 

είδους και χρώματος πεσσοί που να μπορούν να καταλήξουν στο τετράγωνο προορισμού 

του μετακινούμενου κομματιού. 

Με τη σειρά της η συνάρτηση move_notation() εκμεταλλεύεται τις προηγούμενες 

μεταβλητές, έτσι ώστε να παράγει τη σωστή αλγεβρική σημειογραφία των κινήσεων. 

Επίσης αξιοποιεί και διάφορες άλλες μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν στο πρόγραμμα 

και οι οποίες μεταφέρουν πληροφορίες σχετικά με την πιθανή ύπαρξη ροκέ, προαγωγής 

πιονιού, en passant κίνησης, αιχμαλώτισης και μετακίνησης πεσσού. Ο πίνακας 

χαρακτήρων algebraic_notation[7] της συνάρτησης αυτής περιγράφει την αλγεβρική 

σημειογραφία της κίνησης που συμβαίνει, ενώ η μεταβλητή notation_positions το πλήθος 

αυτών των χαρακτήρων. Επίσης το μέγεθος του πίνακα αντικατοπτρίζει το μέγιστο πλήθος 

χαρακτήρων μία κίνησης, το οποίο είναι 7.   

Η συνάρτηση threefold_repetition() ελέγχει εάν η κατάσταση της σκακιέρας έχει 

επαναληφθεί δύο συνεχόμενες φορές. Εάν το γεγονός αυτό υπάρξει, τότε το παιχνίδι λήγει 

ισόπαλο. Αρχικά αποθηκεύονται οι 9 πρώτες καταστάσεις της σκακιέρας στον τρισδιάστατο 

πίνακα AllChessBoard[9][9][9]. Οι μηδενικές γραμμές και στήλες του πίνακα αυτού δεν 

χρησιμοποιούνται. Για να επαναληφθεί η κατάσταση της σκακιέρας θα πρέπει να γίνουν το 
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λιγότερο 4 κινήσεις. Επομένως θα πρέπει να συγκριθεί η πρώτη κατάσταση του πίνακα με 

την πέμπτη του κατάσταση για την πρώτη επανάληψη. Η σύγκριση αυτή επιτυγχάνεται 

μέσω της μεταβλητής first_repetition_counter, η οποία υπολογίζει πόσα τετράγωνα είναι 

ίδια μεταξύ των δύο καταστάσεων. Ύστερα γίνεται η σύγκριση μεταξύ της πέμπτης και της 

ένατης κατάστασης για την δεύτερη επανάληψη, μέσω της μεταβλητής 

second_repetition_counter. Επομένως εάν και οι δύο αυτές μεταβλητές έχουν τιμή 64, τότε 

υπάρχει διπλή συνεχόμενη επανάληψη καταστάσεων. Επίσης παρατηρείται ότι μετά τις 8 

πρώτες κινήσεις κάθε προηγούμενη κατάσταση μετατίθεται κατά μία θέση αριστερά στον 

πίνακα ενώ η νέα κατάσταση που προκύπτει αποθηκεύεται στην τελευταία του θέση. 

Η συνάρτηση insufficient_material() ελέγχει εάν η επίτευξη ματ είναι αδύνατη λόγω μη 

επαρκούς υλικού. Η πραγματοποίηση αυτού του γεγονότος καθιστά το παιχνίδι ισόπαλο. 

Οι περιπτώσεις αυτές έχουν αναλυθεί στην τρίτη ενότητα του πρώτου κεφαλαίου. Αρχικά 

μέσω κάποιων μετρητών υπολογίζεται το πλήθος των λευκών και μαύρων αξιωματικών, 

των λευκών και μαύρων ίππων καθώς και των άδειων τετραγώνων που υπάρχουν στην 

σκακιέρα. Επίσης αποθηκεύονται και οι συντεταγμένες των τετραγώνων των λευκών και 

μαύρων αξιωματικών. Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα μπορούν να ελεγχθούν οι 

περιπτώσεις βασιλιά εναντίον βασιλιά, βασιλιά και αξιωματικού εναντίον βασιλιά και 

βασιλιά και ίππου εναντίον βασιλιά. Η τελευταία όμως περίπτωση αφορά βασιλιά και 

αξιωματικούς εναντίον βασιλιά και αξιωματικών, με τους αξιωματικούς και των δύο 

πλευρών να καταλαμβάνουν τετράγωνα ίδιου χρώματος. Παρατηρείται ότι εάν το 

άθροισμα των συντεταγμένων ενός τετραγώνου είναι περιττός αριθμός, τότε το χρώμα του 

τετραγώνου αυτού είναι λευκό, ενώ εάν ο αριθμός αυτός είναι άρτιος, τότε το χρώμα του 

τετραγώνου είναι μαύρο. Επομένως ελέγχεται μέσω της μεταβλητής white_parity_counter 

εάν οι λευκοί αξιωματικοί βρίσκονται σε ίδιου χρώματος τετράγωνα και μέσω της 

black_parity_counter εάν οι μαύροι αξιωματικοί βρίσκονται σε τετράγωνα του ίδιου 

χρώματος. Τέλος ελέγχεται με τη βοήθεια της μεταβλητής same_color, εάν όλοι οι 

αξιωματικοί βρίσκονται σε τετράγωνα του ίδιου χρώματος.  

Οι τελευταίες συναρτήσεις είναι οι partial_initialization() και total_initialization(), οι οποίες 

αρχικοποιούν ορισμένες μεταβλητές στην αρχή κάθε κίνησης ή παιχνιδιού αντίστοιχα. Στον 

Πίνακα 2 φαίνονται όλες οι συναρτήσεις του προγράμματος μαζί με την αντίστοιχη 

περιγραφή της λειτουργίας τους. 
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Πίνακας 2. Όλες οι συναρτήσεις του προγράμματος 

Όνομα Περιγραφή 

video_text (int x, int y, char * text_ptr) 
Σχεδιάζει έναν χαρακτήρα σε ένα συγκεκριμένο 

σημείο 

video_box (int x1, int y1, int x2, int y2, short 
pixel_color) 

Σχεδιάζει ένα τετράγωνο συγκεκριμένου χρώματος 
μεταξύ δύο σημείων 

ColorBoard () Δίνει το χρώμα κάθε τετραγώνου της σκακιέρας 

draw_selected_box (int x, int y) 
Σχεδιάζει ένα μπλε περίγραμμα τετραγώνου σε ένα 

συγκεκριμένο τετράγωνο της σκακιέρας 

draw_check_box (int x, int y) 
Σχεδιάζει ένα κόκκινο περίγραμμα τετραγώνου σε 

ένα συγκεκριμένο τετράγωνο της σκακιέρας 

delete_box (int x, int y) 
Διαγράφει ένα χρωματιστό περίγραμμα τετραγώνου 

σε ένα συγκεκριμένο τετράγωνο της σκακιέρας 

DrawPieces () 
Σχεδιάζει όλους τους πεσσούς της σκακιέρας σε 

κάθε κίνηση 

DrawChessBoard () 
Σχεδιάζει όλα τα τετράγωνα της σκακιέρας στην 

αρχή του παιχνιδιού 

MovesTable () 
Σχεδιάζει τον πίνακα των κινήσεων στην αρχή του 

παιχνιδιού 

pawn_coordinates () 
Προσδιορίζει τις συντεταγμένες των πιονιών του 

παίκτη που είναι η σειρά του 

knight_coordinates () 
Προσδιορίζει τις συντεταγμένες των ίππων του 

παίκτη που είναι η σειρά του 

bishop_coordinates () 
Προσδιορίζει τις συντεταγμένες των αξιωματικών 

του παίκτη που είναι η σειρά του 

rook_coordinates () 
Προσδιορίζει τις συντεταγμένες των πύργων του 

παίκτη που είναι η σειρά του 

queen_coordinates () 
Προσδιορίζει τις συντεταγμένες των βασιλισσών του 

παίκτη που είναι η σειρά του 

king_coordinates () 
Προσδιορίζει τις συντεταγμένες του βασιλιά του 

παίκτη που είναι η σειρά του 

check (int x, int y)  Ελέγχει εάν ένας βασιλιάς απειλείται 

blocked_check (int x, int y) 
Ελέγχει εάν ένας συγκεκριμένος πεσσός μπορεί να 

μπλοκάρει την επίθεση σε έναν βασιλιά 

kings_distance (int x0, int y0, int x, int y) 
Ελέγχει εάν υπάρχει η απαιτούμενη απόσταση 

μεταξύ των βασιλιάδων 

discovering_check (int x1, int y1, int x2, int 
y2, int x3, int y3) 

Ελέγχει εάν η κίνηση ενός πεσσού αποκαλύπτει την 
απειλή ενός βασιλιά 

correct_move (int x1, int y1, int x2, int y2) Ελέγχει εάν η κίνηση που έγινε είναι έγκυρη 

attack_piece (int x, int y) 
Ελέγχει εάν μπορεί να αιχμαλωτιστεί ο πεσσός που 

απειλεί έναν βασιλιά 

block_square (int x, int y) 
Ελέγχει εάν μπορεί να μπλοκαριστεί η επίθεση σε 

έναν βασιλιά 

adjacent_checks () 
Ελέγχει εάν απειλούνται τα γειτονικά τετράγωνα 

ενός βασιλιά 
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checkmate () Ελέγχει εάν ένας βασιλιάς έχει υποστεί checkmate 

legal_moves () 
Ελέγχει εάν υπάρχουν έγκυρες κινήσεις για έναν 

παίκτη 

stalemate () Ελέγχει εάν ένας βασιλιάς έχει υποστεί stalemate 

queen_positions_for_notation (int x, int y) 
Προσδιορίζει τις συντεταγμένες των βασιλισσών 
που μπορούν να καταλήξουν στο ίδιο τετράγωνο 

rook_positions_for_notation (int x, int y) 
Προσδιορίζει τις συντεταγμένες των πύργων που 

μπορούν να καταλήξουν στο ίδιο τετράγωνο 

bishop_positions_for_notation (int x, int y) 
Προσδιορίζει τις συντεταγμένες των αξιωματικών 
που μπορούν να καταλήξουν στο ίδιο τετράγωνο 

knight_positions_for_notation (int x, int y) 
Προσδιορίζει τις συντεταγμένες των ίππων που 

μπορούν να καταλήξουν στο ίδιο τετράγωνο 

disambiguating_notations () 
Προσδιορίζει το είδος της αποσαφήνισης της 

σημειογραφίας κινήσεων 

move_notation () Δίνει την αλγεβρική σημειογραφία κάθε κίνησης 

threefold_repetition () 
Ελέγχει εάν η κατάσταση της σκακιέρας 
επαναληφθεί δύο συνεχόμενες φορές 

insufficient_material () 
Ελέγχει εάν η επίτευξη ματ είναι αδύνατη λόγω μη 

επαρκούς υλικού 

partial_initialization () 
Αρχικοποιεί κάποιες μεταβλητές στην αρχή κάθε 

κίνησης 

total_initialization () 
Αρχικοποιεί κάποιες μεταβλητές στην αρχή κάθε 

παιχνιδιού 

 

4.3 Παρουσίαση αποτελεσμάτων στην  

VGA οθόνη 
Ο κώδικας του προγράμματος που αναλύθηκε στην προηγούμενη ενότητα εκτελείται από 

τον Nios II επεξεργαστή και εμφανίζει στην VGA οθόνη κάποια συγκεκριμένα 

αποτελέσματα. Στην Εικόνα 49 παρουσιάζεται η αρχική κατάσταση της σκακιέρας μαζί με 

τα γράμματα των στηλών και τους αριθμούς των γραμμών της. Επίσης εμφανίζεται ο 

άδειος πίνακας των κινήσεων και το μήνυμα “WHITE’S TURN” για τη σειρά του παίκτη με τα 

λευκά κομμάτια. Στην Εικόνα 50 φαίνεται η κατάσταση της σκακιέρας στην πρώτη κίνηση 

ενός λευκού πεσσού. Παρατηρούνται τα μπλε περιγράμματα των τετραγώνων έναρξης και 

προορισμού του πεσσού αυτού. Επίσης φαίνεται η σημειογραφία της πρώτης κίνησης στον 

διπλανό πίνακα καθώς και η εμφάνιση του μηνύματος “BLACK’S TURN” για τη σειρά του 

παίκτη με τα μαύρα κομμάτια.  
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Εικόνα 49. Αρχική κατάσταση της ψηφιακής σκακιέρας 

 

Εικόνα 50. Μία κατάσταση της σκακιέρας μετά την πρώτη κίνηση 
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Έπειτα ελέγχονται τα αποτελέσματα της ψηφιακής σκακιέρας στις περιπτώσεις όπου 

υπάρχει ματ από κάποιον παίκτη. Στην Εικόνα 51 φαίνεται η περίπτωση όπου ο παίκτης με 

τα λευκά κομμάτια κάνει ματ στον αντίπαλο βασιλιά. Παρατηρήστε ότι ο μαύρος βασιλιάς 

απειλείται από τον λευκό αξιωματικό, ενώ δεν μπορεί να μεταβεί σε κανένα γειτονικό του 

τετράγωνο για να διαφύγει. Επίσης ο αξιωματικός αυτός δεν μπορεί να αιχμαλωτιστεί από 

κάποιο αντίπαλο πεσσό ή να μπλοκαριστεί η επίθεση του. Πάνω από τη σκακιέρα 

εμφανίζεται το μήνυμα “WHITE WINS BY CHECKMATE” καθώς και τα τετράγωνα έναρξης 

και προορισμού του αξιωματικού που μετακινήθηκε, περιβάλλονται από κόκκινα 

περιγράμματα. Αντίθετα στην Εικόνα 52 φαίνεται η περίπτωση όπου ο παίκτης με τα 

μαύρα κομμάτια κάνει ματ στον αντίπαλο βασιλιά. Παρατηρήστε ότι ο λευκός βασιλιάς 

απειλείται από τη λευκή βασίλισσα, ενώ δεν μπορεί να μετακινηθεί σε κανένα γειτονικό 

του τετράγωνο για να ξεφύγει. Επίσης η βασίλισσα αυτή δεν μπορεί να αιχμαλωτιστεί από 

κάποιο αντίπαλο πεσσό ή να μπλοκαριστεί η επίθεση της. Εμφανίζεται επίσης το μήνυμα 

“BLACK WINS BY CHECKMATE” πάνω από την σκακιέρα και τα κόκκινα περιγράμματα για τα 

τετράγωνα έναρξης και προορισμού της βασίλισσας.  

 

Εικόνα 51. Μία κατάσταση της σκακιέρας για την περίπτωση ματ των λευκών κομματιών 
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Εικόνα 52. Μία κατάσταση της σκακιέρας για την περίπτωση ματ των μαύρων κομματιών 

 

Οι υπόλοιποι έλεγχοι αποτελεσμάτων αφορούν τις 4 διαφορετικές περιπτώσεις ισοπαλιών 

του παιχνιδιού. Στην Εικόνα 53 φαίνεται η περίπτωση όπου ο μαύρος βασιλιάς έχει 

υποστεί πατ. Ο βασιλιάς αυτός δεν δέχεται απειλή από κάποιον πεσσό αλλά δεν μπορεί και 

να μεταβεί σε κανένα γειτονικό του τετράγωνο. Επίσης δεν υπάρχει καμία έγκυρη κίνηση 

για τους μαύρους πεσσούς. Τέλος εμφανίζεται στο πάνω μέρος της σκακιέρας το μήνυμα 

“DRAW BY STALEMATE”. Στην Εικόνα 54 φαίνεται η περίπτωση όπου έχει επέλθει ισοπαλία 

λόγω του κανόνα των 50 κινήσεων (fifty move rule). Δηλαδή δεν έχει συμβεί η μετακίνηση 

κάποιου πιονιού καθώς και η αιχμαλώτιση ενός πεσσού κατά την διάρκεια 50 κινήσεων για 

κάθε παίκτη. Επίσης εμφανίζεται στο πάνω μέρος της σκακιέρας το μήνυμα “DRAW BY 50 

MOVE RULE”. Στην Εικόνα 55 φαίνεται η περίπτωση όπου η κατάσταση της σκακιέρας έχει 

επαναληφθεί δύο συνεχόμενες φορές, με την εμφάνιση του μηνύματος “DRAW BY 

THREEFOLD REPETITION”. Ενώ στην Εικόνα 56 φαίνεται η περίπτωση όπου η επίτευξη ματ 

είναι αδύνατη λόγω μη επαρκούς υλικού, με την εμφάνιση του μηνύματος “DRAW BY 

INSUFFICIENT MATERIAL”.  
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Εικόνα 53. Μία κατάσταση της σκακιέρας για την περίπτωση που υπάρχει πατ 

 

Εικόνα 54. Μία κατάσταση της σκακιέρας για την περίπτωση του κανόνα των 50 κινήσεων 
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Εικόνα 55. Μία κατάσταση της σκακιέρας για την περίπτωση της διπλής επανάληψης 

 

Εικόνα 56. Μία κατάσταση της σκακιέρας για την περίπτωση μη επαρκούς υλικού 
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Επίσης σημαντικά αποτελούν και τα ενδεικτικά μηνύματα που εμφανίζονται για την 

περίπτωση των μη έγκυρων κινήσεων. Όπως ειπώθηκε και σε προηγούμενη ενότητα, τα 

μηνύματα αυτά εμφανίζονται μόνο στην περίπτωση μίας σωστής συντακτικά κίνησης αλλά 

μη λογικά ορθής. Στην Εικόνα 57 φαίνονται οι δύο ξεχωριστές περιπτώσεις εμφάνισης του 

μηνύματος “INCORRECT MOVE”. Εάν η λάθος κίνηση συμβεί από τον παίκτη με τα λευκά 

κομμάτια, τότε το μήνυμα εμφανίζεται στο πάνω μέρος του πίνακα κινήσεων. Ενώ στην 

περίπτωση όπου ο παίκτης με τα μαύρα κομμάτια τοποθετήσει λάθος συντεταγμένες, τότε 

το μήνυμα θα εμφανιστεί στο κάτω μέρος του πίνακα. Τα μηνύματα θα διαγράφονται από 

την οθόνη όταν εισαχθούν συντεταγμένες που οδηγούν σε μία έγκυρη κίνηση. 

 

Εικόνα 57. Τα μηνύματα των μη έγκυρων κινήσεων  
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Τέλος αναφέρεται η περίπτωση όπου οι κινήσεις που έχουν συμβεί για κάθε παίκτη 

ξεπεράσουν τις 35. Στην Εικόνα 58 φαίνεται η διαγραφή των πρώτων κινήσεων και η 

εμφάνιση των νέων όταν  ξεπεραστεί αυτό το όριο. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται για κάθε 

35 κινήσεις. Επίσης η αρίθημηση των κινήσεων συνεχίζεται μέχρι και την περίπτωση των 

τριψήφιων, δηλαδή των κινήσεων 100 έως 999. Ύστερα από αυτό το εύρος, ενδέχεται να 

υπάρχει πρόβλημα στην εμφάνιση της σωστής αρίθμησης των κινήσεων.  

 

Εικόνα 58. Η υπερκάλυψη του πίνακα κινήσεων 
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Κεφάλαιο 5 – Σχολιασμός 

αποτελεσμάτων 

 

5.1 Συμπεράσματα 
Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης και υλοποίησης του συστήματος της ψηφιακής σκακιέρας 

διαπιστώθηκαν τα πλεονεκτήματα της χρήσης των FPGA κυκλωμάτων, όσον αφορά τη 

σχεδίαση του συστήματος για την ικανοποίηση των προδιαγραφών της εφαρμογής. Η 

εύκολη τροποποίηση των παραμέτρων του Nios II επεξεργαστή αποτέλεσε σημαντικό 

εργαλείο βοηθείας για την ικανοποίηση των αναγκών του συστήματος, μιας και επιταχύνει 

αισθητά την ανάπτυξη εφαρμογών καθώς και το κόστος σχεδίασης τους. Μέσω του 

Platform Designer δίνεται η ευκαιρία στον εκάστοτε σχεδιαστή να προσθέσει και να 

διαμορφώσει διάφορα components τα οποία θα ενισχύσουν τις επιλογές του για ένα πιο 

απαιτητικό και γρήγορο σύστημα. Ελλιπής βέβαια φάνηκε σε ορισμένα σημεία η 

υποστήριξη οδηγιών για τα IP cores της Intel, γεγονός που προκαλούσε την μη πλήρη 

κατανόηση του τρόπου λειτουργίας τους. Επίσης ιδιαίτερα χρήσιμη διαπιστώθηκε και η 

βοήθεια του περιβάλλοντος Intel FPGA Monitor Program για την εκτέλεση και την 

αποσφαλμάτωση του λογισμικού του προγράμματος στην C γλώσσα.  
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5.2 Βελτιώσεις 
Το σύστημα της ψηφιακής σκακιέρας θα μπορούσε να περιέχει αρκετές βελτιώσεις σχετικά 

με μία πιο γρήγορη ανταπόκριση από τον χρήστη, ώστε να αποφεύγει να πληκτρολογεί 

συνεχώς συντεταγμένες. Ενδεικτική επομένως θα ήταν η χρήση μίας κάμερας, η οποία θα 

ρυθμίζεται μέσω ενός pushbutton της πλακέτας, ώστε να τραβάει φωτογραφία την 

κατάσταση μίας πραγματικής σκακιέρας για κάθε κίνηση πεσσών. Με αυτόν τον τρόπο η 

εφαρμογή της σκακιέρας γίνεται πιο εύχρηστη αλλά ταυτόχρονα αυξάνεται η 

πολυπλοκότητα και η μνήμη του συστήματος. Επίσης σημαντική βελτίωση θα αποτελούσε 

και η εισαγωγή στην οθόνη κάποιων μετρητών χρόνου για κάθε παίκτη. Όπου το 

χρονόμετρο του ενός παίκτη θα σταματούσε όταν τελείωνε η σειρά του, ενώ ταυτόχρονα 

θα ξεκινούσε το χρονόμετρο του άλλου παίκτη. Τέλος θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 

και τα pushbutton της πλακέτας για λειτουργίες όπως η αποχώρηση ενός παίκτη από την 

εκάστοτε παρτίδα (quit game), τη συμφωνία δύο παικτών για ισοπαλία (draw by 

agreement) καθώς και την επανεκκίνηση ενός παιχνιδιού (restart game).  
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