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

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 7.5  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ IP 

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2009 

 ΑΣΚΗΣΗ 

Ένα IP αυτοδύναμο πακέτο 2.000 bytes δεδομένων και 20 bytes επικεφαλίδας μεταδίδεται 

μέσω φυσικού δικτύου που υποστηρίζει πακέτα συνολικού μήκους 820 bytes (800 bytes 

δεδομένα και 20 bytes επικεφαλίδα).  

Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα, αιτιολογώντας την τιμή κάθε κελιού. 
 

 1ο κομμάτι 2ο κομμάτι 3ο κομμάτι 

DF    
Συνολικό μήκος    

MF    
Δείκτης εντοπισμού τμήματος (ΔΕΤ)    

 

Να θεωρήσετε ότι η επικεφαλίδα όλων των νέων αυτοδύναμων πακέτων (κομματιών), που 

προέκυψαν από τη διάσπαση του αρχικού IP αυτοδύναμου πακέτου, αποτελείται μόνο από 

το σταθερό της τμήμα των 20 bytes.   

  (ΑΣΚΗΣΗ, 16 μονάδες) 
 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2010 

 Πεδίο μήκος επικεφαλίδας  λέξεις των 32-bits 

  (Θέμα Αντιστοίχισης, 2 μονάδες) 

 ΑΣΚΗΣΗ 

Ένα IP αυτοδύναμο πακέτο 2.400 bytes δεδομένων και 20 bytes επικεφαλίδας μεταδίδεται 

μέσω φυσικού δικτύου που υποστηρίζει πακέτα συνολικού μήκους 620 bytes. Να 

συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα, αφού πρώτα εντοπίσετε σε πόσα κομμάτια διασπάται 

το αρχικό IP αυτοδύναμο πακέτο.    
 

 1ο κομμάτι … … … 

πεδίο Αναγνώρισης  80    

πεδίο Μήκος Επικεφαλίδας      

DF      

Συνολικό Μήκος      

MF      

Δείκτης Εντοπισμού Τμήματος (ΔΕΤ)     
 

Να θεωρήσετε ότι η επικεφαλίδα όλων των νέων αυτοδύναμων πακέτων (κομματιών), που 

προέκυψαν από τη διάσπαση του αρχικού IP αυτοδύναμου πακέτου, αποτελείται μόνο από το 

σταθερό της τμήμα των 20 bytes.      (ΑΣΚΗΣΗ, Μονάδες 15) 



ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2011 

 Το μέγιστο μήκος ενός ΙΡ αυτοδύναμου πακέτου είναι:  

α. 64 bytes  

β. 64 Kbytes  

γ. 64 Mbytes  

δ. 128 Kbytes  

    (Θέμα πολλαπλών επιλογών, 5 μονάδες) 

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2012 

 ΑΣΚΗΣΗ 

Ένα ΙΡ αυτοδύναμο πακέτο έχει διασπαστεί σε τέσσερα (4) κομμάτια Α, Β, Γ, Δ, τα οποία 

φτάνουν στον προορισμό, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:   

     

 Α Β Γ Δ 

Αναγνώριση 100 100 100 100 

MF 1 1 0 1 

Δείκτης εντοπισμού τμήματος (ΔΕΤ) 150 0 225 75 

 

Κατά την επανασύνθεση του αυτοδύναμου πακέτου: 

α) Ποιο θα είναι το πρώτο κομμάτι;               (Μονάδες 4) 

β) Ποιο θα είναι το τελευταίο κομμάτι;                       (Μονάδες 4) 

Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας. 

    (ΑΣΚΗΣΗ, 8 μονάδες) 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2013 

 Το μήκος της IP διεύθυνσης στην τεχνολογία TCP/IP είναι: 

 α. 48 bits 

 β. 48 bytes 

 γ. 32 bits 

 δ. 32 bytes                   (Θέμα Πολλαπλών Επιλογών, 5 μονάδες) 

 

 ΑΣΚΗΣΗ 

Ένα IP αυτοδύναμο πακέτο μεταδίδεται μέσω ενός φυσικού δικτύου, που υποστηρίζει 

πακέτα συνολικού μήκους 620 bytes. Το πακέτο διασπάται σε πέντε (5) κομμάτια (fragments) 

και ένα από τα κομμάτια αυτά έχει στην επικεφαλίδα του τις εξής τιμές: 

 MF = 0 

 Μήκος Επικεφαλίδας = 5 

Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα: 

α. Τι δηλώνει για το συγκεκριμένο κομμάτι η τιμή MF = 0;           (Μονάδες 3) 

β. Από πόσα bytes αποτελείται η επικεφαλίδα του παραπάνω κομματιού; Να δικαιολογήσετε την 

απάντησή σας.                 (Μονάδες 4) 

γ. Ποιος είναι ο Δείκτης Εντοπισμού Τμήματος του πρώτου και του δεύτερου κομματιού; Να 

δικαιολογήσετε την απάντησή σας.              (Μονάδες 4) 

       (ΑΣΚΗΣΗ, Μονάδες 11) 



ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2014 

 Το πεδίο συμπλήρωσης στην επικεφαλίδα ενός IP πακέτου χρησιμοποιείται με τρόπο, ώστε 

το συνολικό μήκος της επικεφαλίδας να είναι πάντα πολλαπλάσιο των 35 bits. 

  (Θέμα τύπου Σωστό/Λάθος, 4 μονάδες) 

    

 Κατά τη μετάδοση ενός αυτοδύναμου πακέτου μέσω των φυσικών δικτύων, ενδέχεται αυτό 

να διασπαστεί σε μικρότερα κομμάτια (fragments). Να απαντήσετε στα επόμενα 

ερωτήματα: 

α. Γιατί πραγματοποιείται η διάσπαση;             (Μονάδες 3) 

β. Πού πραγματοποιείται η διάσπαση;             (Μονάδες 3) 

γ. Πώς προσδιορίζεται στον υπολογιστή προορισμού ότι τα κομμάτια (fragments) ανήκουν στο 

ίδιο αυτοδύναμο πακέτο;               (Μονάδες 3) 

           (Θέμα Ανάπτυξης, 9 μονάδες) 

 

 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2015 

 ΑΣΚΗΣΗ 

Ένα IP αυτοδύναμο πακέτο έχει διασπαστεί σε τέσσερα (4) κομμάτια Α, Β, Γ, Δ ίδιου 

μήκους, τα οποία έχουν φτάσει με τυχαία σειρά στον προορισμό τους, όπως απεικονίζεται 

στον παρακάτω πίνακα: 

 Α Β Γ Δ 

Αναγνώριση 100 100 100 100 

MF     

Δείκτης εντοπισμού τμήματος (ΔΕΤ) 80 160 240 0 

 

α) Αφού μεταφέρετε τον πίνακα στο τετράδιό σας, να συμπληρώσετε τα κενά.             (Μονάδες 8)  

β) Ποιο από τα τέσσερα (4) κομμάτια θα φτάσει τελευταίο στον προορισμό του;         (Μονάδες 4) 

γ) Ποιο είναι το μέγεθος του συνολικού αυτοδύναμου πακέτου σε bytes, αν η επικεφαλίδα του έχει 

μέγεθος 20 bytes;                  (Μονάδες 5)  

                    (ΑΣΚΗΣΗ, 17 μονάδες) 


