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

ΕΝΟΤΗΤΑ 7.6  Διευθυνσιοδότηση 
 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2009 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΥΠΟΥ «Σωστό/Λάθος»: Η μάσκα υποδικτύου χρησιμοποιείται για το διαχωρισμό των 

διευθύνσεων IP στα τμήματα δικτύου και υπολογιστή. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η παραπάνω πρόταση είναι ΣΩΣΤΗ. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ - ΑΣΚΗΣΗ 

Δίνεται η IP διεύθυνση: 150.23.05.0/22  

1. Ποιο είναι το πρόθεμα;    

2. Τι προσδιορίζει το πρόθεμα;               

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  

1. Το πρόθεμα δικτύου είναι ο αριθμός 22 (/22), οποίος συνοδεύει τη διεύθυνση IP 150.23.05.0 

2. Το πρόθεμα δικτύου προσδιορίζει το μέγεθος της μάσκας δικτύου (τμήμα Δικτύου) κάθε 

διεύθυνσης.  Το /22 σημαίνει ότι τα πρώτα 22 bits της διεύθυνσης IP χρησιμοποιούνται για 

τον προσδιορισμό του δικτύου (τμήμα δικτύου, network part)  και τα υπόλοιπα 10 bits για τον 

προσδιορισμό του συγκεκριμένου υπολογιστή (τμήμα υπολογιστή, host part). 

 

ΑΣΚΗΣΗ 

Δίνονται:      η IP διεύθυνση:       11010001.10101010.01010101.00001111  

    η μάσκα υποδικτύου:  11111111.11111111.11110000.00000000 

1. Από πόσα bits αποτελείται το τμήμα δικτύου;  

2. Να προσδιορίσετε τη διεύθυνση υποδικτύου.            

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1. Στη διεύθυνση της μάσκας υποδικτύου υπάρχουν 20 bits με δυαδική τιμή 1, άρα 20 bits 

αποτελούν το τμήμα Δικτύου της IP διεύθυνσης. 

2. Όταν γνωρίζουμε την IP διεύθυνση ενός υπολογιστή του δικτύου και γνωρίζουμε και τη μάσκα 

υποδικτύου τότε μπορούμε να υπολογίσουμε τη διεύθυνση του υποδικτύου χρησιμοποιώντας 

τη λογική πράξη AND. 

Δηλαδή, 

IP διεύθυνση:       11010001.10101010.01010101.00001111  

     AND 

μάσκα υποδικτύου:     11111111.11111111.11110000.00000000 

      Διεύθυνση υποδικτύου      11010001.10101010.01010000.00000000 

Το αποτέλεσμα είναι η ζητούμενη "διεύθυνση υποδικτύου" ή αλλιώς "network ID", η οποία στο 
δεκαδικό σύστημα είναι η: 209.170.80.0 



ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2010 

ΑΣΚΗΣΗ 

Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα και να τον συμπληρώσετε με τις κλάσεις 

IP διευθύνσεων.       

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

        Κλάσεις IP διευθύνσεων 
 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2011 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

Δίνονται οι παρακάτω IP διευθύνσεις: 

 
α) Να καθορίσετε σε ποια κλάση ανήκει η κάθε ΙΡ διεύθυνση.            

β) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.        

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Α1) Κλάση Β,  Α2) Κλάση D,   Α3) Κλάση C 

B) Γνωρίζουμε ότι η κλάση μιας IP διεύθυνσης καθορίζεται από τα πρώτα τέσσερα πιο 
σημαντικά bits της διεύθυνσης. Έτσι οι διευθύνσεις κλάσης B αρχίζουν με 10 (περίπτωση Α1), οι 
διευθύνσεις κλάσης C αρχίζουν με 110 (περίπτωση Α3), οι διευθύνσεις κλάσης D αρχίζουν με 
1110 (περίπτωση Α2). 
 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2012 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΥΠΟΥ «Σωστό/Λάθος»: Η ΙΡ διεύθυνση (στην τεχνολογία TCP/IP) προσδιορίζει τη 

σύνδεση μίας συσκευής στο δίκτυο και όχι την ίδια τη συσκευή. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η παραπάνω πρόταση είναι ΣΩΣΤΗ.      

           



ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2013 

ΑΣΚΗΣΗ 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η IP διεύθυνση ενός υπολογιστή και η μάσκα υποδικτύου του 
δικτύου, στο οποίο ανήκει ο υπολογιστής: 

    IP Διεύθυνση 11010000.01011001.10100111.11110000  

Μάσκα υποδικτύου 11111111.11111111.11111111.00000000  

Να βρείτε τη διεύθυνση υποδικτύου. 
  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Όταν γνωρίζουμε την IP διεύθυνση ενός υπολογιστή του δικτύου και γνωρίζουμε και τη μάσκα 
υποδικτύου τότε μπορούμε να υπολογίσουμε τη διεύθυνση του υποδικτύου χρησιμοποιώντας τη 
λογική πράξη AND. 

IP Διεύθυνση 11010000.01011001.10100111.11110000  

   AND  

Μάσκα υποδικτύου 11111111.11111111.11111111.00000000  

Διεύθυνση υποδικτύου 
(δυαδικό σύστημα) 

11010000.01011001.10100111.00000000   
 

Διεύθυνση υποδικτύου 
(δεκαδικό σύστημα) 

208.89.167.0 
 

Το αποτέλεσμα είναι η ζητούμενη "διεύθυνση υποδικτύου", η οποία στο δεκαδικό σύστημα 
είναι η: 208.89.167.0 

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014 

Ερώτηση: Πού απευθύνεται το μήνυμα με διεύθυνση προορισμού την 145.13.255.255/16; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το μήνυμα απευθύνεται σε όλους τους υπολογιστές του δικτύου 145.13.0.0.  

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 

ΑΣΚΗΣΗ 

Δίνεται η IP διεύθυνση 207.13.1.48/24 ενός υπολογιστή. Να προσδιορίσετε την IP διεύθυνση 

δικτύου που ανήκει ο υπολογιστής.  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  Η IP διεύθυνση δικτύου είναι 207.13.1 και αυτό επειδή δίνεται ως πρόθεμα ο 

αριθμός 24 (/24), που σημαίνει ότι τα πρώτα 24 bits της IP διεύθυνσης προσδιορίζουν το δίκτυο 

και τα υπόλοιπα 8 bits προσδιορίζουν τον συγκεκριμένο υπολογιστή. 

 

ΑΣΚΗΣΗ 

Δίνονται οι IP διευθύνσεις: α) 10.10.10.1 , β) 172.16.3.5 , γ) 192.168.1.6 . Να προσδιορίσετε 
τις κλάσεις που ανήκουν οι παραπάνω IP διευθύνσεις.  

     (Δίνονται: 1010 = 000010102  ,  17210 = 101011002  ,  19210 = 110000002 )  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

α) Κλάση Α,  β) Κλάση Β ,  γ) Κλάση C 

Γνωρίζουμε ότι η κλάση μιας IP διεύθυνσης καθορίζεται από τα πρώτα τέσσερα πιο σημαντικά 
bits της διεύθυνσης. Έτσι οι διευθύνσεις κλάσης A αρχίζουν με 0 (περίπτωση α), οι διευθύνσεις 
κλάσης B αρχίζουν με 10 (περίπτωση β), οι διευθύνσεις κλάσης C αρχίζουν με 110 (περίπτωση γ). 


