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ΘΕΜΑ Α 
 

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιο 
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) Στην κωδικοποίηση των βασικών προτύπων του ΙΕΕΕ 802.3  
XBase/BroadbandY όπου Χ είναι η ταχύτητα μετάδοσης σε Kbps. 

2) Το μήκος των δεδομένων του ωφέλιμου φορτίου του πλαισίου Ethernet 
μπορεί να φτάσει από 46 έως και 1500 οκτάδες και ονομάζεται μέγιστη 
μονάδα εκπομπής, MTU (Maximum Transmission Unit). 

3) Τα πρωτόκολλα χωρίς σύνδεση εξασφαλίζουν ότι τα δεδομένα θα φτάσουν 
στον προορισμό τους.  

4) Το πεδίο Μήκος επικεφαλίδας ενός αυτοδύναμου πακέτου IP εκφράζει το 
μήκος της επικεφαλίδας σε λέξεις των 48 bits. 

5) Την απάντηση στο ερώτημα «ποια είναι φυσική διεύθυνση (MAC) του κόμβου 
με τη συγκεκριμένη διεύθυνση IP» αναλαμβάνει το πρωτόκολλο αντίστροφης 
ανάλυσης διευθύνσεων (Reverse Address Resolution Protocol-RARP). 
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Α2. Να αντιγράψετε τον παρακάτω πίνακα και να συμπληρώσετε τα κενά του, 

ώστε να φαίνεται αναλυτικά η αντιστοίχιση των επιπέδων στα μοντέλα OSI και 
TCP/IP. 
 

Μοντέλο OSI Μοντέλο TCP/IP 

__________________ 

__________________ __________________ 

__________________ 

__________________ ___________________ 

__________________ ___________________ 

__________________ ___________________ 
(__________________) __________________ 
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Α3. Να γράψετε τους αριθμούς των κενών (1-2) και δίπλα την κατάλληλη φράση 
που συμπληρώνει σωστά την πρόταση.  
 

Κάθε κόμβος σε ένα δίκτυο Ethernet έχει μια ______( 1 ) _______ ώστε να 
αναγνωρίζεται μοναδικά σε όλο το δίκτυο. Αναφέρεται και ως ______( 2 ) _______ .  
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ΘΕΜΑ Β 

Β1.Πόσες διευθύνσεις IP μπορεί να έχει ένας υπολογιστής; Αιτιολογήστε την 
απάντησή σας. 
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Β2. Τι είναι η μάσκα δικτύου και πως προσδιορίζεται από αυτήν η διεύθυνση 
δικτύου στο οποίο ανήκει ένας υπολογιστής; Δώστε ένα παράδειγμα. 
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Β3. Το UDP είναι ένα σχετικά απλούστερο πρωτόκολλο σε σχέση με το TCP και 

με μειωμένη αξιοπιστία. Τι είδους υπηρεσίες προσφέρει και σε ποιες εφαρμογές 
προτιμάται;  
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Β4. Ποια είναι η βασική διαφορά του επιπέδου Διαδικτύου στο μοντέλο TCP/IP 

από το αντίστοιχο Δικτύου του OSI/ISO; 
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ΘΕΜΑ  Γ 

Ένα πακέτο διασπάτε σε τέσσερα κομμάτια το καθένα με επικεφαλίδα 20bytes. 
Το τελευταίο από τα κομμάτια αυτά, έχει συνολικό μήκος 400 bytes και η Σχ. θέση 
τμήματος (ΔΕΤ) είναι 225. 

Γ1. Ποιο είναι το μέγιστος μέγεθος πακέτου που υποστηρίζεται από το δίκτυο; 
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Γ2. Πόσο είναι το μήκος δεδομένων του τελευταίου κομματιού; 
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Γ3. Πόσο είναι το συνολικό μήκος δεδομένων των κομματιών εκτός του 
τελευταίου; 
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Γ4. Ποιος είναι οι τιμές των δεικτών εντοπισμού των κομματιών των τριών 
πρώτων κομματιών; 
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Γ5. Ποιο είναι το συνολικό μέγεθος και το μήκος δεδομένων του αρχικού 
πακέτου. 
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ΘΕΜΑ Δ 
Δίνεται η διεύθυνση δικτύου 192.168.54.0/25. 

Δ1. Να μετατρέψετε την παραπάνω διεύθυνση δικτύου στην αντίστοιχη 
δυαδική. 
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Δ2. Ποιος είναι ο συνολικός αριθμός διευθύνσεων που αποδίδονται σε 
υπολογιστές στο παραπάνω δίκτυο. 

ΜΟΝΑΔΕΣ 3 
 

Δ3. Το δίκτυο να χωριστεί σε τουλάχιστον 3 υποδίκτυα. Να μεταφέρετε τον 
παρακάτω πίνακα στο τετράδιο σας, συμπληρώνοντας τα κενά. 

 

Διεύθυνση δικτύου 192.168.54.0 

Δοθείσα  μάσκα  

Ψηφία που δόθηκαν στη νέα μάσκα 
(μάσκα υποδικτύου) 

 

Υπολογισθείσα μάσκα (μάσκα 
υποδικτύου) 

 

Συνολικός αριθμός υποδικτύων  

Συνολικός αριθμός διευθύνσεων Η/Υ 
ανά υποδίκτυο 

 

Συνολικός αριθμός χρησιμοποιήσιμων 
διευθύνσεων Η/Υ ανά υποδίκτυο 
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Δ4. Για το 1ο και το 2ο υποδίκτυο του παραπάνω δικτύου να μεταφέρετε τον 
παρακάτω πίνακα στο τετράδιο σας, συμπληρώνοντας τα κενά. 

 

1ο ΥΠΟΔΙΚΤΥΟ (#0) 

Διεύθυνση υποδικτύου  

Διεύθυνση εκπομπής  

Περιοχή υπολογιστών  
(1ος Η/Υ – τελευταίος Η/Υ) 

 

2ο ΥΠΟΔΙΚΤΥΟ (#1) 

Διεύθυνση υποδικτύου  

Διεύθυνση εκπομπής  

Περιοχή υπολογιστών  
(1ος Η/Υ – τελευταίος Η/Υ) 
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ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!! 

 


