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ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : Δίκτυα Υπολογιστών Τομέας Πληροφορικής, Γ΄ ΕΠΑ.Λ. 
Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07-12-2019 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-10 
και, δίπλα, τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν η 
πρόταση είναι λανθασμένη.  

1. Βασικό πρωτόκολλο του επιπέδου Διαδικτύου είναι το IP.  

2. Τερματικοί κόμβοι μπορεί να είναι: τηλεφωνικές συσκευές και εξυπηρετητές αρχείων 

3. Στην υπηρεσία χωρίς σύνδεση δεν υπάρχει εγγύηση μεταφοράς της πληροφορίας. 

4. Το επίπεδο Δικτύου του μοντέλου OSI, γενικά αντιστοιχεί στο επίπεδο Διαδικτύου του 
TCP/IP.  

5. Το επίπεδο Συνόδου του μοντέλου OSI αντιστοιχεί στο επίπεδο Μεταφοράς του 
TCP/IP. 

 (Μονάδες 5) 

 

Α2.   i) Αναφέρετε τους τρόπους αποφυγής ταυτόχρονης πρόσβασης στο μέσο. 
(Μονάδες 5) 

ii) Ποια είναι τα πλεονεκτήματα χρήσης νοητών τοπικών δικτύων VLAN; 
(Μονάδες 5) 

 

Α3. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον πρώτο πίνακα και να συμπληρώστε στην πρώτη 
στήλη τα επίπεδα του μοντέλου TCP/IP με φθίνουσα σειρά (κατώτερο-1ο, ανώτερο-4ο) 
και στη συνέχεια αντιστοιχίστε στον 2ο πίνακα τα με τις λειτουργίες που εκτελούν ή τα 
πρωτόκολλα που χρησιμοποιούν. 

Σημείωση: Σε ένα επίπεδο μπορεί να αντιστοιχούν περισσότερες επιλογές της 2ης στήλης. 
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(Μονάδες 5) 
 

Α4. Να περιγράψετε τους τρεις τύπους εκχώρησης διευθύνσεων στο πρωτόκολλο 

δυναμικής διευθέτησης υπολογιστή DHCP  και να αναφέρετε τα πλεονεκτήματά του. 
(Μονάδες 5) 
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ΘΕΜΑ Β 

Β1.  Θεωρήστε, ότι το τηλεφωνικό κανάλι έχει εύρος 4 KHz. Πόσα τέτοια τηλεφωνικά 

κανάλια είναι δυνατό να μεταδοθούν μέσα από τηλεπικοινωνιακό κανάλι με εύρος από 
48 KHz έως 108 KHz; 

(Μονάδες 7) 

 
B2.  Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διευθύνσεις IP ως προς το αν είναι η κάθε μία  ΣΩΣΤΗ 

ή ΛΑΘΟΣ. Μεταφέρετε στο τετράδιο τα γράμματα και την εκάστοτε απάντησή σας, 
μαζί με την αιτιολόγηση σε περίπτωση που θα χαρακτηριστεί λάθος. 

α) 192.0.0.0.1 

β) 172.16.257.16 

γ) 192.168.4.1 

δ) 172.168.0..1 

ε) 10.11.12.13 

(Μονάδες 5) 

 
B3.  Να περιγράψετε τη διαδικασία της ενθυλάκωσης στο μοντέλο TCP IP, σχεδιάζοντας 

κατάλληλο διάγραμμα. 
(Μονάδες 8) 

 

ΘΕΜΑ  Γ  

Γ1.  Πόσα δυαδικά ψηφία έχει μια διεύθυνση MAC στο Ethernet και πώς γράφεται;  
(Μονάδες 5) 

 
Γ2. Τι είναι το νοητό τοπικό δίκτυο VLAN (Virtual LAN); Αναφέρετε τρία (3) πλεονεκτήματα 

από τη χρήση νοητών τοπικών δικτύων VLANs και περιγράψτε ένα από αυτά.  
(Μονάδες 15) 

 

Γ3.  Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 21 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 5) 

 

ΘΕΜΑ  Δ 

Δ1. Στο παρακάτω σχήμα φαίνεται η δομή ενός πλαισίου Ethernet II  

 
Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα και να αντιστοιχίστε τους αριθμούς 
του σχήματος στις ετικέτες που φαίνονται στην πρώτη στήλη του πίνακα 
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(Μονάδες 7) 

 
Δ2. Να αναφέρετε τα επτά επίπεδα του μοντέλου αναφοράς OSI και να σχεδιάσετε το 

σχήμα ιεράρχησής τους, δίνοντας της αρίθμηση κάθε επιπέδου. Να εξηγήσετε 
συνοπτικά τα επτά επίπεδα του μοντέλου αναφοράς OSI. 

(Μονάδες 7) 

 
Δ3.  Δίνεται υπολογιστής με διεύθυνση IP 192.168.151.45/23. Να υπολογίσετε τη μάσκα 

του δικτύου στο οποίο ανήκει ο παραπάνω υπολογιστής σε δεκαδική μορφή. Να 
βρεθεί η διεύθυνση δικτύου σε δυαδική και δεκαδική μορφή. 

(Μονάδες 16) 
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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.    

Kαλή Επιτυχία στην προσπάθειά σας ! 


