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(μονάδες 5) 
 
Α4.    Στα παρακάτω να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να σχολιάσετε την απάντησή σας 

1. Το κλασσικό ταχυδρομείο ως επικοινωνιακή υπηρεσία είναι: 
α. Σύγχρονη 
β. Ασύγχρονη 

(μονάδες 1) 
2. Με τη μεταγωγή, η πληροφορία που στέλνει ένας σταθμός, περνά από  διαδοχικούς  

κόμβους του δικτύου, που λέγονται Πολυπλέκτες: 
α. Σωστό 
β. Λάθος 

(μονάδες 1) 
3. Σε ποιό επίπεδο του μοντέλου αναφοράς OSI ανήκει ένα πρόγραμμα ανάγνωσης 

ιστοσελίδας (web browser); 
α. Μεταφοράς 
β. Εφαρμογής 
γ. Σύνδεσης δεδομένων 
δ. Συνόδου 

 (μονάδες 1) 

ΘΕΜΑ Β 
Β1. Συμπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις με τις κατάλληλες λέξεις. Κάθε κενό 

συμπληρώνεται με μία μόνο λέξη. 
1. Η αρχιτεκτονική του _____________ , καθορίζει το ρόλο του υλικού και του 

λογισμικού στην διεργασία της επικοινωνίας μεταξύ τους, τα πρωτόκολλα που 
πρέπει να ακολουθούνται. Για να γίνει πιο εύκολη η σχεδίαση του δικτύου, 
χρησιμοποιείται το μοντέλο της  _____________  _____________ , που χωρίζει 
τις διεργασίες/λειτουργίες σε ομάδες που ονομάζονται στρώματα ή layers ή 
επίπεδα levels. Ο αριθμός των επιπέδων, τα ονόματα, η λειτουργία και το 
περιεχόμενο διαφέρουν από αρχιτεκτονική σε αρχιτεκτονική. Ο σκοπός που κάθε 
επιπέδου είναι να προσφέρει συγκεκριμένες υπηρεσίες στα _____________ 
επίπεδα . 

2. Πρωτόκολλο είναι σύνολο  _____________ που χρησιμοποιούνται για την 
επικοινωνία μεταξύ των _____________ ενός δικτύου. 

3. Το πρωτόκολλο OSI (Open Systems Interconnection) είναι ένα πρωτόκολλο 
αναφοράς,  _____________ επιπέδων. Το χαμηλότερο επίπεδο είναι το 
_____________ επίπεδο και το υψηλότερο είναι το επίπεδο _____________ . 
Είναι πιστοποιημένο από τον Διεθνή Οργανισμό _____________. 

4. Κάθε κόμβος σε ένα δίκτυο Ethernet έχει μια φυσική διεύθυνση ή ___________ 
_____________, όπως αλλιώς χαρακτηρίζεται (Hardware Address) ώστε να 
αναγνωρίζεται μοναδικά σε όλο το δίκτυο. Αναφέρεται και ως διεύθυνση 
__________ _____________ _______________ (MAC Address, Media Access 
Control). Είναι ένας δυαδικός αριθμός των ______ bit ή έξι οκτάδων και γράφεται 
στο _______________________ αριθμητικό σύστημα ως έξι διψήφιοι 
___________________________ αριθμοί χωρισμένοι με παύλες (στα windows) ή 
με άνω-κάτω τελείες (στο unix/linux).. 

 (μονάδες 13) 

Β2.  Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο 
(point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων με όλους. Πόσες γραμμές 
σύνδεσης (επικοινωνιακές γραμμές) χρειάζεστε; 

 (μονάδες 6) 

Β3.  Θεωρήστε, ότι το τηλεφωνικό κανάλι έχει εύρος 4 KHz. Πόσα τέτοια τηλεφωνικά 
κανάλια είναι δυνατό να μεταδοθούν μέσα από τηλεπικοινωνιακό κανάλι με εύρος 
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(μονάδες 5) 
 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόμενους) 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, κατεύθυνση, 

εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.   

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων 

αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Δεν επιτρέπεται να γράψετε καμία άλλη 

σημείωση.  Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα 

φωτοαντίγραφα.   

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.   

4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό.  

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μολύβι μόνο για σχέδια, διαγράμματα και πίνακες.  

5. Να μη χρησιμοποιήσετε χαρτί μιλιμετρέ.  

6. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.  

7. Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.   

8. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων.    

 
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ! 

 
 


