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

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 7.2  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ TCP/IP 

 

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2009 

 Στο μοντέλο OSI υπάρχουν τέσσερα επίπεδα, ενώ στο μοντέλο TCP/IP επτά επίπεδα. 

                                   (Θέμα τύπου Σωστό/Λάθος, 2 μονάδες) 

 Ποιο πρωτόκολλο βρίσκεται στο επίπεδο μεταφοράς του μοντέλου TCP/IP;  
α) Το πρωτόκολλο απλού ταχυδρομείου (SMTP)  

β) Το πρωτόκολλο αυτοδύναμου πακέτου (UDP)  

γ) Το πρωτόκολλο διαδικτύου (IP) 

δ) Το πρωτόκολλο μηνύματος και ελέγχου διαδικτύου (ICMP)        

                        (Θέμα πολλαπλών επιλογών, 4 μονάδες) 

 Ποιο είναι το σημαντικό πλεονέκτημα της ομάδας πρωτοκόλλων TCP/IP;  
          (Θέμα Ανάπτυξης, 15 μονάδες) 

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2010 

 Στην αρχιτεκτονική TCP/IP το επίπεδο πρόσβασης δικτύου παρέχει πρόσβαση στο φυσικό 

μέσο. 

 Το πρωτόκολλο ελέγχου μετάδοσης (Transmission Control Protocol, TCP) είναι το βασικό 

πρωτόκολλο του επιπέδου δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP. 

                               (Θέματα τύπου Σωστό/Λάθος, 4 μονάδες) 

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2011 

 Το επίπεδο μεταφοράς είναι υπεύθυνο για τη μετάδοση στο φυσικό δίκτυο των πακέτων 

που δημιουργούνται από τα πρωτόκολλα TCP και UDP. 

        (Θέμα τύπου Σωστό/Λάθος, 2 μονάδες) 

 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. Πρωτόκολλο Εφαρμογής α. TCP 

2. Πρωτόκολλο Επιπέδου Μεταφοράς β. ΙP 

3. Πρωτόκολλο Επιπέδου Δικτύου γ. ICMP 

4. Πρωτόκολλα απαραίτητα για τη 

Διαχείριση Φυσικού Μέσου 

δ. Ethernet  

 ε. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο 

 
(Θέματα Αντιστοίχισης, 8 μονάδες) 

 



 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2012 

 Το πρωτόκολλο TCP είναι υπεύθυνο για την εγκατάσταση αξιόπιστων, ταυτόχρονων, δι-

κατευθυντήριων συνδέσεων. 

 Η IP διεύθυνση (στην τεχνολογία TCP/IP) προσδιορίζει τη σύνδεση μίας συσκευής στο 

δίκτυο και όχι την ίδια τη συσκευή. 

 Το επίπεδο πρόσβασης δικτύου παρέχει εφαρμογές, που χρησιμοποιούν τα πρωτόκολλα του 

επιπέδου μεταφοράς (στο μοντέλο TCP/IP). 

 Στην τεχνολογία TCP/IP για τη μεταφορά του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιείται 

το Πρωτόκολλο Μεταφοράς Απλού Ταχυδρομείου (Simple Mail Transfer Protocol, SMTP). 

                               (Θέματα τύπου Σωστό/Λάθος, 8 μονάδες) 

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2013 

 Το πρωτόκολλο TCP είναι υπεύθυνο για την εγκατάσταση αξιόπιστων, ταυτόχρονων, δι-

κατευθυντήριων συνδέσεων. 

   (Θέμα τύπου Σωστό/Λάθος, 2 μονάδες) 

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 

 Οι δρομολογητές είναι ειδικές συσκευές που διασυνδέουν μεταξύ τους διαφορετικά δίκτυα. 

   (Θέμα τύπου Σωστό/Λάθος, 2 μονάδες) 

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

          (Θέμα Ανάπτυξης, 15 μονάδες) 

 

 

 

 


