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ΘΕΜΑ Α 
Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο φύλλο λύσεων 

σας δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι 
σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 

 
1. Η αντιστοίχιση των επιπέδων του TCP/IP με αυτά του μοντέλου OSI ισχύει απόλυτα. 
2. Το πρωτόκολλο TCP χρησιμοποιείται στο μοντέλο TCP/IP στο επίπεδο Διαδικτύου. 
3. Το επίπεδο Δικτύου (Network layer) στο μοντέλο OSI ή το αντίστοιχο Διαδικτύου του 

TCP/IP παρέχει τη λογική διευθυνσιοδότηση για όλα τα διασυνδεδεμένα μεταξύ τους 
δίκτυα. 

4. Όταν μια διεύθυνση IP συνοδεύεται από τη μάσκα της, παύει να ισχύει η τάξη/κλάση 
της διεύθυνσης και το αναγνωριστικό του δικτύου είναι αυτό που ορίζει η συνοδός 
μάσκα. 

5. Στην ενέργεια κατά την οποία δίνονται ψηφία από το αναγνωριστικό του δικτύου 
(Net_ID) στο αναγνωριστικό υπολογιστή (Host_ID) χαρακτηρίζεται ως υπερδικτύωση.  

Μονάδες 10 
 
 

Α2. Τι ονομάζεται Ασύρματο Σημείο Πρόσβασης (Access Point, AP); 

 ΜΟΝΑΔΕΣ 5 
 

Α3. Να αναφέρεται ονομαστικά (χωρίς να περιγράψετε) τα είδη υπηρεσιών που 
παρέχει το υποεπίπεδο LLC με βάση το πρότυπο IEEE 802.2; Να περιγράψετε ένα είδος 
υπηρεσίας, όποιο εσείς θέλετε.  

Μονάδες 10 
 
 

ΘΕΜΑ Β 
Β1. Τι ονομάζεται επικοινωνιακό υποδίκτυο; 

Μονάδες 5 
 

Β2. Ποιους τρεις τύπους εκχώρησης διευθύνσεων καθορίζει το DHCP; Τι γνωρίζετε για 
κάθε έναν από αυτούς;  

Μονάδες 9 
 

Β3. Σε ποιο επίπεδο χρησιμοποιούνται το πρωτόκολλο μηνυμάτων ελέγχου 
Διαδικτύου (ICMP) και το πρωτόκολλο διαχείρισης ομάδων Διαδικτύου (IGMP). Να 
περιγράψετε με συντομία ότι γνωρίζετε για αυτά. 
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Μονάδες 7 
 

Β4. Δίνεται η διεύθυνση  MAC  89-c9-d0-12-43-76. Να βρείτε τις τιμές των M-bit (I/G) 
και X-bit (U/L). 

 

Μονάδες 4 
ΘΕΜΑ Γ 
Γ1. Η διεύθυνση ενός υπολογιστή είναι 201.168.17.193/25 με μάσκα 
255.255.255.128: 

α. Να βρεθεί η διεύθυνση δικτύου που ανήκει ο συγκεκριμένος υπολογιστής. 
β. Να βρεθεί η διεύθυνση εκπομπής (Broadcast) του δικτύου αυτού. 
γ. Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός υπολογιστών που μπορούν να συνδεθούν στο 

δίκτυο αυτό; 
Μονάδες 12 

 
Γ2. Δίνεται η διεύθυνση δικτύου 192.172.54.0/24 με μάσκα 255.255.255.0. Να 
χωριστεί σε 20 τουλάχιστον υποδίκτυα και να δοθούν: 

β. Οι περιοχές διευθύνσεων του κάθε υποδικτύου. 
γ. Οι διευθύνσεις δικτύου και εκπομπής του κάθε υποδικτύου. 
δ. Πόσους υπολογιστές μπορεί να έχει το κάθε υποδίκτυο.  

Μονάδες 12 
 
ΘΕΜΑ Δ 

Ένα αυτοδύναμο πακέτο (IPDatagram) μεγέθους 2920 bytes με 20 bytes 
επικφαλίδα, DF=0 και πεδίο αναγνώρισης 0x2b30 πρόκειται να διέλθει από δίκτυο το 
οποίο υποστηρίζει μέγιστο μήκος δεδομένων πλαισίου (MTU) 600bytes.  

i. Το πακέτο θα κατατμηθεί; Αν ναι εξηγήστε το λόγο.  
Μονάδες 2 

Σε περίπτωση κατάτμησης: 
ii. Υπολογίστε το πλήθος των τμημάτων.  

Μονάδες 3 
iii. Το μήκος δεδομένων των τμημάτων.  

Μονάδες 3 
iv. Το μήκος επικεφαλίδας κάθε τμήματος.  

Μονάδες 3 
v. Το συνολικό μήκος κάθε τμήματος.  

Μονάδες 3 
vi. Την αναγνώριση κάθε τμήματος.  

Μονάδα 2 
vii. Το DF κάθε τμήματος.  

Μονάδες 3 
viii. Το MF κάθε τμήματος.  

Μονάδες 3 
ix. Τη σχετική θέση τμήματος (offset) 

Μονάδες 3 
 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑ‼! 


