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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ 

 

Θέμα  Α 
 

Α1.  Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με Σ(Σωστό) ή Λ(Λάθος). 

1. Ο δευτερεύων εξυπηρετητής ονομάτων σε μία ζώνη του συστήματος DNS διατηρεί αντίγραφα των 

δεδομένων που αποθηκεύονται στον κύριο εξυπηρετητή. 

2. Το τμήμα OUI μιας διεύθυνσης MAC είναι 24 bit. 

3. Το Fast Ethernet παρέχει εύρος ζώνης 100Mbps. 

4. Μία διεύθυνση MAC μπορεί να είναι η 23:e2:cd:34:3g:55. 

5. Οι δυναμικές καταχωρίσεις του πίνακα ARP δεν διαγράφονται. 
(Μονάδες 10) 

 

Α2.  Να αντιστοιχίσετε κάθε στοιχείο της στήλης Α με ένα μόνο στοιχείο της στήλης Β. (Στην στήλη Β 

περισσεύει ένα στοιχείο) 

 

Στήλη Α Στήλη Β 

1. 100 Base TX α. γίνεται χρήση και των 4 ζευγών του καλωδίου 

2. Επίπεδο Διαδικτύου β. Τοπικά διαχειριζόμενη 

3. Mbit γ. χρησιμοποιούνται τα δύο από τα τέσσερα ζεύγη του καλωδίου 

4. 100 Base T4 δ. Υπηρεσίες με σύνδεση και χωρίς σύνδεση 

5. Επίπεδο Μεταφοράς ε. Πολυδιανομή 

 στ. Μόνο υπηρεσίες χωρίς σύνδεση 
(Μονάδες 5) 

 

Α3.  Να γράψετε το γράμμα της σωστής απάντησης στην παρακάτω ερώτηση: Το ερώτημα ARP (ARP 

Request) απευθύνεται στο τοπικό δίκτυο Ethernet με ένα πλαίσιο εκπομπής (broadcast) με διεύθυνση Ethernet 

προορισμού 

α. FF-FF-FF-FF-FF-88 

β. 00-00-00-00-00-00 

γ. 00-D0-FF-FF-D0-00 

δ. FF-FF-FF-FF-FF-FF 

ε. FF-FF-FF-88-88-88 
(Μονάδες 2) 

 

Α4.  Να μεταφέρετε στην κόλλα σας τον πίνακα και να συμπληρώσετε στην πρώτη στήλη τα επίπεδα του 

μοντέλου TCP/IP με φθίνουσα σειρά (κατώτερο-1ο, ανώτερο 4ο) και στη συνέχεια να τα αντιστοιχίσετε με την 

δεύτερη στήλη με τις λειτουργίες που εκτελούν ή τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούν. (Η στήλη Α μπορεί να 

αντιστοιχίζετε με περισσότερα από ένα από τη στήλη Β) 

 

Στήλη Α Στήλη Β 

Επίπεδα TCP/IP Λειτουργία – Πρωτόκολλα 

1.  α. Λειτουργίες Φυσικού επιπέδου και 

Σύνδεση/Ζεύξης δεδομένων του OSI 

2.  β. Πρωτόκολλα HTTP,FTP 

γ. Πρωτόκολλο IP 

3.  δ. Ικανότητα ενθυλάκωσης και αποστολής 

πακέτων IP 

4. 1o – Πρόσβασης Δικτύου ε. Πρωτόκολλα TCP και UDP 

 
 (Μονάδες 8) 
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Θέμα  Β 
 

Β1. Τι είδους υπηρεσία προσφέρει το πρωτόκολλο TCP και πώς εξασφαλίζει την αξιοπιστία της σύνδεσης;  
(Μονάδες 5) 

Β2. Στην επικεφαλίδα ενός TCP τμήματος υπάρχουν κάποιες Σημαίες Ελέγχου (Flags), οι οποίες 

χρησιμεύουν για τον χειρισμό των συνδέσεων. Να αναφέρετε ονομαστικά τις 5 σημαντικότερες σημαίες και να 

αναλύσετε 2 από αυτές. 
(Μονάδες 7) 

Β3.  Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται ώστε να γίνει αποστολή δεδομένων μέσω του δικτύου; 
 (Μονάδες 6) 

Β4.  Στο πρωτόκολλο DHCP, ένας υπολογιστής μετά την ολοκλήρωση της αρχικοποίησης (όπου λαμβάνει 

την IP διεύθυνση του από κάποιον DHCP εξυπηρετητή), αρχίζει να καταγράφει 2 χρόνους Τ1,Τ2. Να εξηγήσετε 

τι συμβαίνει μετά την παρέλευση αυτών των χρόνων. 
 (Μονάδες 7) 

 

Θέμα  Γ 

Γ1. Ένα αυτοδύναμο πακέτο IP (datagram) συνολικού μεγέθους 3852bytes(μαζί με την επικεφαλίδα) με 

DF=0 και Αναγνώριση: 0x0a26 πρόκειται να διέλθει από δίκτυο το οποίο υποστηρίζει μέγιστο μήκος 

δεδομένων πλαισίου (MTU) 690bytes. 

α. Το πακέτο θα κατατμηθεί; Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας. 
(Μονάδες 2) 

β. Σε περίπτωση κατάτμησης, να μεταφέρετε τον παρακάτω πίνακα στην κόλλα σας και να τον 

συμπληρώσετε χρησιμοποιώντας όσες στήλες χρειάζονται. 
(Μονάδες 8) 

 1ο Τμήμα 2ο Τμήμα … … 

Μήκος επικεφαλίδας (λέξεις των 32bit)     

Συνολικό μήκος (bytes)     

Μήκος δεδομένων     

DF (Σημαία)     

MF (Σημαία)     

Σχετ. Θέση Τμήματος ΔΕΤ (οκτάδες)     

 

Γ2.  

α. Στον παρακάτω πίνακα βλέπετε τη δομή πλαισίου στο Ethernet με κάποια κενά. Να μεταφέρετε 

τον παρακάτω πίνακα στην κόλλα σας και να συμπληρώσετε τα κενά.  
(Μονάδες 10) 
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β. Ποιο είναι το μέγεθος του SFD και ποιος είναι ο ρόλος του; 
(Μονάδες 5) 

 

Θέμα  Δ  
Δίνεται η εξής διεύθυνση 192.168.69.0. 

Δ1. Πόσα bits πρέπει να δοθούν στη μάσκα ώστε να φτιάξουμε υποδίκτυα των 6 υπολογιστών το κάθε ένα; 

Πόσες IP διευθύνσεις για υπολογιστές θα έχει το κάθε ένα από αυτά τα υποδίκτυα; 
(Μονάδες 2) 

Δ2. Να δώσετε τη νέα μάσκα και τη νέα διεύθυνση δικτύου. 
(Μονάδες 2) 

Δ3. Πόσα υποδίκτυα το πολύ μπορούμε να φτιάξουμε με αυτά τα bits; 
(Μονάδες 2) 

Δ4. Για τα 5 πρώτα υποδίκτυα, να προσδιορίσετε: 

α. Διεύθυνση δικτύου 

β. Διεύθυνση εκπομπής 
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γ. Περιοχή (εύρος) IP διευθύνσεως (1ος – τελευταίος) για υπολογιστές 
(Μονάδες 12) 

Δ5. Να υπολογίσετε την απώλεια των IP διευθύνσεων κατά την υποδικτύωση, δηλαδή πόσες διευθύνσεις 

λιγότερες έχουμε για διασύνδεση υπολογιστών κατά την υποδικτύωση σε σχέση με το αρχικό δίκτυο; 
(Μονάδες 4) 

Δ6.  Να υπολογίσετε την διεύθυνση δικτύου και εκπομπής του δεύτερου από το τέλος υποδικτύου. 
(Μονάδες 3) 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 


