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Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο 

γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη 

λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.  

α. Κατά την ενθυλάκωση προστίθενται κάποιες πληροφορίες ελέγχου, όπως διευθύνσεις, 

χαρακτήρες ελέγχου σφαλμάτων και άλλοι χαρακτήρες ελέγχου και συγχρονισμού. 

β. Τα τελευταία δεκαδικά ψηφία μίας διεύθυνσης δικτύου είναι πάντα μηδενικά. 

γ. Οι στατικές καταχωρίσεις του πίνακα arp διαγράφονται μετά από κάποιο χρονικό 

περιθώριο. 

δ. Κάθε datagram μετράται σε octets (οκτάδες ψηφίων) και αντιμετωπίζεται απολύτως 

ανεξάρτητα από το δίκτυο. 

ε. Ένα ασύρματο σημείο πρόσβασης λειτουργεί ως χρήστης-δέκτης. 

Μονάδες 15 

Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1, 2, 3 από τις υπηρεσίες της στήλης Α και 

δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε, στ από τις λειτουργίες / χαρακτηριστικά της στήλης 

Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα γράμμα από τη στήλη Β θα 

περισσέψει και περισσότερα του ενός μπορεί να αντιστοιχηθούν στη στήλη Α. 

ΣΤΗΛΗ Α 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΣΤΗΛΗ Β 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

1. Υπηρεσία χωρίς 

επιβεβαίωση και χωρίς 

σύνδεση υποεπιπέδου LLC 

α. Εγκατάσταση νοητού κυκλώματος 

β. Εφαρμογή σε συνδέσεις τύπου σημείο προς σημείο 

(point to point) 

2. Υπηρεσία με σύνδεση 

υποεπιπέδου LLC  

γ. Απελευθέρωση μεταβλητών και μετρητών 

δ. Σε περίπτωση απώλειας δεν γίνεται επανάκτηση 

3. Υπηρεσία με επιβεβαίωση 

λήψης χωρίς σύνδεση 

υποεπιπέδου LLC 

ε. Κατάλληλη για εφαρμογή σε επικοινωνία με χαμηλό 

ποσοστό λαθών 

στ. Στη φάση μεταφοράς μεταδίδονται τα αυτοδύναμα 

πακέτα 

Μονάδες 10 

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
ΕΠΑΛ (Τομέας Πληροφορικής) 

ΘΕΜΑ Α 
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Β1. Ποιες λειτουργίες αφορούν οι πληροφορίες που περιέχονται στη δομή ενός πακέτου του 

πρωτοκόλλου TCP; 

Μονάδες 8 

Β2. Το πρωτόκολλο ΙΡ είναι υπεύθυνο και σχεδιασμένο για την παράδοση ενός αυτοδύναμου 

πακέτου στον προορισμό του. Ποια προβλήματα όμως δεν εγγυάται ότι μπορεί να 

αντιμετωπίσει αν τυχόν συμβούν;  

Μονάδες 8 

Β3. Ποια είναι η λειτουργία των πρακτόρων αναμετάδοσης (DHCP Relay Agents);  

Μονάδες 4 

Β4. Ποια είναι η χρήση του πεδίου «Άθροισμα ελέγχου» στην επικεφαλίδα ενός datagram του 

πρωτοκόλλου TCP; 

Μονάδες 5 

 

Στον υπολογιστή σας έχουν φτάσει τα παρακάτω αυτοδύναμα πακέτα προερχόμενα από 

υπολογιστές του ίδιου δικτύου ETHERNET και που αφορούν διαφορετικά αρχικά πακέτα του 

πρωτοκόλλου ΙΡ τα οποία έχουν ελάχιστο μήκος επικεφαλίδας. 

Πακέτα με τη σειρά  

που έφτασαν 

Σχετική θέση 

τμήματος 
Αναγνώριση 

Μήκος 

δεδομένων 

1ο πακέτο 160 0x8a15 1280 

2ο πακέτο 0 0x8a13 600 

3ο πακέτο 160 0x8a14 1020 

4ο πακέτο 320 0x8a15 1200 

5ο πακέτο 0 0x8a14 1280 

6ο πακέτο 0 0x8a15 1280 

Γ1. Πόσα ήταν τα αρχικά πακέτα πριν διασπαστούν; Από αυτά που λήφθηκαν ποια αφορούν το 

κάθε ένα από τα αρχικά πακέτα; 

Μονάδες 4 

Γ2. Πόσο είναι η μέγιστη μονάδα εκπομπής (MTU); 

Μονάδες 3 

Γ3. Ποιο από τα αρχικά πακέτα δεν διασπάστηκε και γιατί; 

Μονάδες 4 

  

ΘΕΜΑ Β 

ΘΕΜΑ Γ 
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Γ4. Να υπολογίσετε το συνολικό μήκος των αρχικών πακέτων. 

Μονάδες 5 

Γ5. Να μεταφέρετε στο τετράδιο σας τον παρακάτω πίνακα και να τον συμπληρώσετε 

κατάλληλα με τις πληροφορίες που ζητούνται για το μεγαλύτερο σε μέγεθος από τα αρχικά 

πακέτα. 

 1ο τμήμα …… 

Μήκος επικεφαλίδας 

(σε λέξεις) 
  

Συνολικό μήκος   

Μήκος δεδομένων   

DF   

MF   

Σχετική Θέση Τμήματος   

Μονάδες 9 

 

Δίνεται για ένα κατατμημένο δίκτυο η διεύθυνση δικτύου 196.185.31.0 με μάσκα 

255.255.255.240. 

Δ1. Πόσα υποδίκτυα υπάρχουν στο παραπάνω δίκτυο; 

Μονάδες 4 

Δ2. Πόσους υπολογιστές μπορεί να έχει το κάθε υποδίκτυο; 

Μονάδες 5 

Δ3. Γνωρίζοντας ότι στην υποδικτύωση ξεκινάμε πάντα από το υποδίκτυο μηδέν, να 

μεταφέρετε στο τετράδιο σας τον παρακάτω πίνακα συμπληρωμένο κατάλληλα για τα 

υποδίκτυα 2 και 4 από αυτά που υπάρχουν. 

 Διεύθυνση 

υποδικτύου 

Διεύθυνση 

εκπομπής 

Διεύθυνση 

πρώτου Η/Υ 

Διεύθυνση 

τελευταίου Η/Υ 

Υποδίκτυο Νο2     

Υποδίκτυο Νο4     

Μονάδες 16 

 

 

ΘΕΜΑ Δ 

Επιμέλεια Θεμάτων: Ζουλάμογλου Πέτρος 
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