
 

[1] 
 

 

 
 
                   ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
ΤΟΜΕΑΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΤΑΞΗ: Γ’ ΕΠΑΛ 
 

06 – 06 – 2020 
 
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) Το IGMP χρησιμοποιείται κυρίως για την αναφορά σφαλμάτων, τη μετάδοση 
ερωτημάτων και την αναμετάδοση (relaying) διαγνωστικών μηνυμάτων. 

2) Σε μία μάσκα δικτύου μπορεί να μπλέκονται μεταξύ τους άσοι και μηδενικά. 
3) Το κριτήριο για τον προσδιορισμό της τάξης δικτύου στην οποία ανήκει μια διεύθυνση 

IP, είναι η μορφή της πρώτης οκτάδας της διεύθυνσης στο δυαδικό της ισοδύναμο.  
4) Κάθε διεύθυνση IP αποτελείται από δυο τμήματα. Το αναγνωριστικό του δικτύου και το 

αναγνωριστικό του υπολογιστή.  
5) Η κλάση/τάξη D περιλαμβάνει διευθύνσεις αποκλειστικής διανομής (unicast). 
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Α2.  Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 από τη στήλη Α και δίπλα ένα από τα 
γράμματα α, β, γ, δ, ε της στήλης Β  που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση 
 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 

1) Ασύρματο δίκτυο α. Πεδίο επικεφαλίδας         
αυτοδύναμου πακέτου IP 

2) Παρέχει υπηρεσίες αποκλειστικά χωρίς 
σύνδεση 

β. Κυψέλη 

3) Διευκρινίζει ποια ψηφία της διεύθυνσης 
ανήκουν στο αναγνωριστικό του δικτύου 
και ποια στο αναγνωριστικό του 
υπολογιστή 

γ. Δομή πλαισίου Ethernet 

4) Διεύθυνση MAC προορισμού δ. Πρωτόκολλο IP 

5) Αναγνώριση ε. Μάσκα δικτύου 

ΣΠΟΥΔΗ  
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Α3. Να γράψετε το γράμμα της σωστής απάντησης.  
 
Το ερώτημα ARP (ARP request) απευθύνεται στο τοπικό δίκτυο Ethernet με ένα πλαίσιο 

εκπομπής (broadcast) με διεύθυνση Ethernet προορισμού:     
 
α. FF-FF-FF-FF-FF-88 
β. FF-FF-FF-88-88-88 
γ. 00-D0-FF-FF-D0-00 
δ. FF-FF-FF-FF-FF-FF   
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ΘΕΜΑ Β 
 

Β1. Να αναφέρετε τι ορίζεται ως μέθοδο προσπέλασης σε ένα δίκτυο. 
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Β2.Να εξηγήσετε τι είναι το ασύρματο σημείο πρόσβασης. 
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Β3.Σε ποιο επίπεδο του μοντέλου TCP/IP λειτουργούν τα πρωτόκολλα BOOTP και DHCP; 
Δώστε δυο βασικά πλεονεκτήματα του DHCP, τα οποία τελικά συνέβαλλαν στην επικράτηση 
της χρήσης του. 
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Β4. Τι είδους υπηρεσία προσφέρει το πρωτόκολλο TCP και πώς εξασφαλίζει την 
αξιοπιστία της σύνδεσης; 

ΜΟΝΑΔΕΣ 8 
 

 
ΘΕΜΑ Γ  
 

Γ1.Ένα αυτοδύναμο πακέτο IP (datagram) συνολικού μεγέθους 3852bytes(μαζί με την 
επικεφαλίδα) με DF=0 και Αναγνώριση: 0x0a26 πρόκειται να διέλθει από δίκτυο το οποίο 
υποστηρίζει μέγιστο μήκος δεδομένων πλαισίου (MTU) 690bytes. 

 
i. Το πακέτο θα κατατμηθεί; Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας.  
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ii. Σε περίπτωση κατάτμησης, να μεταφέρετε τον παρακάτω πίνακα στο τετράδιο 
σας και να τον συμπληρώσετε χρησιμοποιώντας όσες στήλες χρειάζονται.  
 

 

 1ο τμήμα 2ο τμήμα … … … … … … 

Μήκος επικεφαλίδας (λέξεις των 32bit)     

Συνολικό μήκος (bytes)     

Μήκος δεδομένων     

DF (Σημαία)     

MF (Σημαία)     

Σχετ. Θέση τμήματος (οκτάδες )     
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Γ2.  α. Στον παρακάτω πίνακα βλέπετε τη δομή πλαισίου στο Ethernet με κάποια κενά. 

Να μεταφέρετε τον παρακάτω πίνακα στο τετράδιο σας και να συμπληρώσετε τα κενά. 
 

 
S 
F 
D 

   Δεδομένα 
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β. Ποιο είναι το μέγεθος του SFD και ποιος είναι ο ρόλος του; 
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ΘΕΜΑ Δ 
 
Δίνεται η εξής διεύθυνση 192.168.69.0. 
 

Δ1. Πόσα bits πρέπει να δοθούν στη μάσκα ώστε να φτιάξουμε υποδίκτυα των 55 
υπολογιστών το κάθε ένα;  Πόσους IP διευθύνσεις για υπολογιστές θα έχει το κάθε ένα από 
αυτά τα υποδίκτυα; 
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Δ2. Να δώσετε τη νέα μάσκα και τη νέα διεύθυνση δικτύου. 
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Δ3. Πόσα υποδίκτυα το πολύ μπορούμε να φτιάξουμε με αυτά τα bits; 
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Δ4. Για τα 4 πρώτα υποδίκτυα, να προσδιορίσετε: 
 

i. Διεύθυνση δικτύου 
ii. Διεύθυνση εκπομπής 

iii. Περιοχή (εύρος) IP διευθύνσεως (1ος – τελευταίος) για υπολογιστες 
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Δ5. Να υπολογίσετε την απώλεια των IP διευθύνσεων κατά την υποδικτύωση, δηλαδή 

πόσες διευθύνσεις λιγότερες έχουμε για διασύνδεση υπολογιστών κατά την υποδικτύωση σε 
σχέση με το αρχικό δίκτυο; 
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ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 
 
 
 


