
Θέματα τα οποία έχουν μπει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΕΠΑΛ, στον 
“Τομέα Πληροφορικής” (μάθημα: “Δίκτυα υπολογιστών ΙΙ”) 
 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 7.3  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ TCP  &   ΕΝΟΤΗΤΑ 7.4 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ UDP 

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2010 

 Ο εξυπηρετητής (server) του Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου χρησιμοποιεί : 

a) Το TCP port 20 

b) Το TCP port 21 

c) Το tcp port 23 

d) Το tcp port 25 

  (Θέμα πολλαπλών επιλογών, 5 μονάδες) 

 

  Τι ονομάζεται “Αριθμός Σειράς” των τμημάτων της επικεφαλίδας του πρωτοκόλλου TCP;      

 (Θέμα Ανάπτυξης, 4 μονάδες) 

 

 Τι ονομάζεται “Έλεγχος Ροής” του πρωτοκόλλου TCP;      
                        (Θέμα Ανάπτυξης, 5 μονάδες) 

  ΑΣΚΗΣΗ 

Στην επικεφαλίδα ενός TCP τμήματος το πεδίο Παράθυρο έχει τεθεί σε 2.000 οκτάδες και το 
πεδίο Επιβεβαίωσης σε 10.000 οκτάδες. Σε ποια περιοχή οκτάδων μπορεί να δεχθεί δεδομένα 
το άκρο που έχει δηλώσει αυτές τις τιμές; 

  (Άσκηση, 10 μονάδες) 

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2011 

 Το πρωτόκολλο UDP κρατά αντίγραφα από τα δεδομένα, που έχουν σταλεί, ώστε σε 

περίπτωση που δεν φτάσουν έγκαιρα στον προορισμό τους ή συμβούν σφάλματα 

μετάδοσης, να γίνει επαναμετάδοσή τους. 

                                   (Θέμα τύπου Σωστό/Λάθος, 4 μονάδες) 

 Τι είναι οι TCP θύρες (TCP ports) και σε τι χρησιμεύουν; 
  (Θέμα Ανάπτυξης, 7 μονάδες) 

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2012 

 Ένα TCP τμήμα στέλνεται με το πεδίο Αριθμός Επιβεβαίωσης να έχει τιμή 1500. Αυτό 

σημαίνει ότι: 

e) έχουμε στείλει δεδομένα 1500 οκτάδων 

f) έχουμε λάβει σωστά όλα τα δεδομένα μέχρι τον αριθμό οκτάδας 1500 

g) πρέπει να αποσταλούν ξανά δεδομένα 1500 οκτάδων 

h) έχουμε λάβει δεδομένα 1500 bits 

      (Θέμα πολλαπλών επιλογών, 3 μονάδες) 



ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2013 

 UDP  Δεν τεμαχίζει τα προς μετάδοση δεδομένα σε πολλαπλά τμήματα (segments) 

 Telnet  TCP port 23 

           (Θέμα Αντιστοίχισης, 2 μονάδες) 
  

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014 

 Πρωτόκολλο UDP (User Datagram Protocol)  Χρησιμοποιείται από εφαρμογές στις 

οποίες ο κρίσιμος παράγοντας είναι η ταχύτητα 

            (Θέμα Αντιστοίχισης, 2 μονάδες) 

 ΑΣΚΗΣΗ  

 

   (Άσκηση, 16 μονάδες) 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 

 Να αντιστοιχίσετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4 από τη στήλη Α με ένα γράμμα της στήλης Β, το 

οποίο δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. 

ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β 

1. Υπηρεσία εικονικού τερματικού α. TCP port 21 

2. Υπηρεσία αποστολής μηνύματος 

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

β. TCP port 80 

3. Υπηρεσία αποστολής FTP εντολών γ. TCP port 23 

4. Υπηρεσία αποστολής δεδομένων με 

FTP από τον πελάτη (client) 

δ. TCP port 25 

 ε. TCP port 220 

    (Θέματα Αντιστοίχισης, 8 μονάδες) 

 Ποιες είναι οι διαφορές του UDP πρωτοκόλλου από το TCP πρωτόκολλο; 

          (Θέμα Ανάπτυξης, 15 μονάδες) 


