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

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25-01-2020 

 

ΘΕΜΑ Α 

Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και  

δίπλα, τη λέξη ΣΩΣΤΟ αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν η πρόταση είναι 

λανθασμένη.  

1. Ανίχνευση/έλεγχος και διόρθωση σφαλμάτων πραγματοποιείται  στο επίπεδο 

Διαδικτύου. 

2. Στη δεκαδική σημειογραφία με τελείες, η μέγιστη τιμή κάθε ενός από τους τέσσερις 

αριθμούς μπορεί να είναι 255. 

3. Οι διευθύνσεις IPv4 γράφονται στο δεκαεξαδικό σύστημα αρίθμησης. 

4. Η μάσκα 255.255.255.0 με γραφή CIDR σημειώνεται ως /24. 

5. Ένα δίκτυο κλάσης/τάξης C είναι μεγαλύτερο από ένα δίκτυο κλάσης/τάξης Β. 

(μονάδες 10) 

Α2.   i) Ποια είναι η βασική διαφορά του επιπέδου Διαδικτύου στο μοντέλο TCP/IP από το 

αντίστοιχο Δικτύου του OSI/ISO; 

(μονάδες 2) 

ii) Τι είναι η μάσκα δικτύου και πως προσδιορίζεται από αυτήν η διεύθυνση δικτύου στο 

οποίο ανήκει ένας υπολογιστής; Δώστε ένα παράδειγμα. 

(μονάδες 3) 

Α3. Αφού συμπληρώσετε στην πρώτη στήλη (στήλη Α) τα επίπεδα του μοντέλου OSI με 

φθίνουσα σειρά (κατώτερο-1ο, ανώτερο-7ο), να αντιστοιχίσετε στο τετράδιο σας τα στοιχεία 

της στήλης Α με τα σωστά στοιχεία της στήλης Β, που αφορούν  στις λειτουργίες κάθε 

επιπέδου  

 

Στήλη Α 
Επίπεδα OSI 

 Στήλη Β 
Λειτουργία 

1   Α Κωδικοποίηση σημάτων, φυσικά μέσα, 
συνδετήρες (connectors). 

2   Β Παροχή υπηρεσιών στις εφαρμογές 
του χρήστη. 

3   Γ Λογική διευθυνσιοδότηση, 
δρομολόγηση. 

4   Δ Μετάφραση/μετατροπή, 
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συμπίεση δεδομένων. 

5   Ε Επικοινωνία από άκρο σε άκρο μεταξύ 
προγραμμάτων/διεργασιών. 

6   ΣΤ Φυσική διευθυνσιοδότηση, βασικός 
έλεγχος σφαλμάτων, εκπομπή/λήψη 
πλαισίων. 

7 1ο - Φυσικό  Ζ Διαχείριση συνόδου, είσοδος/έξοδος 
χρήστη. 

(μονάδες 10) 

 
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 
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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 στο φύλλο σας 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. 

β.   Το δίκτυο 172.16.12.0 / 22 μπορεί να έχει το πολύ 510 υπολογιστές. 

γ.   Το δίκτυο 192.168.1.0 / 24 μπορεί να έχει μέχρι 254 υπολογιστές. 

δ.   Στο δίκτυο 192.168.1.0 / 25 η 192.168.1.127 είναι διεύθυνση εκπομπής. 

ε.   Ένα πακέτο IP με το μέγιστο δυνατό μέγεθος απαιτείται να τεμαχιστεί (fragment) 

όταν ως δίκτυο 2ου επιπέδου χρησιμοποιείται Ethernet (MTU:1500bytes). 

(μονάδες 10) 
 

ΘΕΜΑ  Γ  
Γ1. Για τις παρακάτω διευθύνσεις IPv4 αναγνωρίστε την κλάση/τάξη στην οποία ανήκουν. 

 
(μονάδες 10) 

Γ2. Για τον υπολογιστή 192.168.88.227/28 δώστε τη μάσκα σε δεκαδική σημειογραφία με 

τελείες (w.x.y.z) και την περιοχή διευθύνσεων, οι οποίες ανήκουν στο ίδιο δίκτυο με 

αυτόν. 
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(μονάδες 8) 

Γ3. Δώστε τη διεύθυνση (υπο-)δικτύου και εκπομπής. Πόσοι υπολογιστές/ διευθύνσεις IP, 

ανήκουν στο ίδιο δίκτυο με τον προαναφερόμενο υπολογιστή, συμπεριλαμβανομένου 

αυτού; 

(μονάδες 2) 
 

ΘΕΜΑ  Δ 
Ο υπολογιστής με διεύθυνση IP 192.168.3.4/25  βρίσκεται σε ένα τοπικό δίκτυο.  

Δ1. Να βρείτε τη μάσκα υποδικτύου και να την εκφράσετε δυαδικά και δεκαδική μορφή.  

(μονάδες 5) 
Δ2. Έστω ότι ο Η/Υ μεταφέρεται σε άλλο δίκτυο, το 192.168.1.1/30. Να βρεθεί η νέα 

μάσκα σε δυαδική και δεκαδική μορφή.  

(μονάδες 5) 
Δ3. Πόσα bit είναι διαθέσιμα για διευθύνσεις κόμβων σε αυτό το δίκτυο;  

(μονάδες 5) 
Δ4. Να βρεθούν οι διευθύνσεις δικτύου μετά την εφαρμογή της μάσκας και στα δύο δίκτυα.  

(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 ! 

 
 


