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Α4.    Στα παρακάτω να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να δικαιολογήσετε την απάντησή 
σας 

1) Το επίπεδο Διαδικτύου “συνομιλεί” άμεσα με: 
Α. το επίπεδο Διαδικτύου της απέναντι πλευράς (ομότιμο επίπεδο).  
Β. το Φυσικό επίπεδο. 
Γ. το επίπεδο πρόσβασης δικτύου. 
Δ. το επίπεδο Εφαρμογής. 

(μονάδες 5) 
2)   Η βασική μονάδα δεδομένων πληροφορίας στο επίπεδο Σύνδεσης ή Ζεύξης 

Δεδομένων είναι: 
Α. το αυτοδύναμο πακέτο (datagram). 
Β. το πλαίσιο (Frame). 
Γ. το τμήμα (Segment). 
Δ. το αρχείο κειμένου. 

(μονάδες 5) 
3)  Η δρομολόγηση είναι λειτουργία, η οποία επιτελείται: 

Α. στο επίπεδο Διαδικτύου.  
Β. στο επίπεδο Μεταφοράς. 
Γ. στο επίπεδο Σύνδεσης/Ζεύξης δεδομένων. 
Δ. σε κανένα από τα παραπάνω. 

(μονάδες 5) 

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

συμπληρώνεται με μία μόνο λέξη από αυτές που δίνονται. 
ελέγχου, γραμμές, σήματα, σφαλμάτων,  ζεύξη, απαγόρευση,  αυτοδύναμο , 
κόμβοι, , δεδομένων, χαρακτήρες, απορρίπτεται, πλαίσιο, τοπολογία, 
διευθύνσεις, διάσπασης 
  
1) Τα βασικά δομικά στοιχεία ενός δικτύου είναι οι ________________________ και 

οι __________________. Η μορφή σύνδεσης μεταξύ των κόμβων ενός δικτύου 
ονομάζεται  ___________________ δικτύου.  

2) Στο φυσικό επίπεδο, οι άσσοι και τα μηδενικά που απαρτίζουν το πλαίσιο, 
μετατρέπονται σε ______________________ κατάλληλα για το φυσικό μέσο. 

3)  Ένα αυτοδύναμο πακέτο του επιπέδου διαδικτύου τοποθετείται μέσα, δηλαδή 
ενθυλακώνεται σε ένα ___________________________ του επιπέδου 
___________ ___________ καθώς περικλείεται ανάμεσα στην 
_________________ και στην ακολουθία ελέγχου του πλαισίου (Frame Check 
Sequence). 

4) Οι πληροφορίες ελέγχου που προστίθενται κατά τη διαδικασία της ενθυλάκωσης 
είναι κυρίως __________________,  _____________________ ή άλλοι 
χαρακτήρες ελέγχου και συγχρονισμού. 

5)  Όταν η σημαία DF (Don't Fragment), τίθεται σε τιμή (1) σημαίνει ότι το 
αυτοδύναμο πακέτο ________________  _________________ . Όταν η τιμή του 
πεδίου Χρόνος Ζωής (Time To Live-TTL) μηδενιστεί, το πακέτο 
_____________________ και επιστρέφεται στον αποστολέα διαγνωστικό μήνυμα 
σφάλματος. 

 (μονάδες 10) 

Β2.  Για κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις σημειώστε αν είναι ΣΩΣΤΗ ή ΛΑΘΟΣ, 
αιτιολογώντας μόνο το Λάθος. 

α.  Με μάσκα 255.255.255.128 οι υπολογιστές 192.168.1.121 και 192.168.1.221 
ανήκουν στο ίδιο (υπο-) δίκτυο. 

Αιτιολογία: _________________________________________________________ 
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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 ! 

 
 


