
ΑΣΚΗΣΗ 1 
Ένα ΙΡ αυτοδύναμο πακέτο έχει διασπαστεί σε τέσσερα (4) κομμάτια Α, Β, Γ, Δ, τα οποία 
φτάνουν στον προορισμό, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Κατά την επανασύνθεση του αυτοδύναμου πακέτου:  

α) Ποιο θα είναι το πρώτο κομμάτι;  

β) Ποιο θα είναι το τελευταίο κομμάτι;  Να αιτιολογήσετε τις απαντήσεις σας. 

 

ΑΣΚΗΣΗ 2 

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; 
β. Από πόσα bytes αποτελείται η επικεφαλίδα του παραπάνω κομματιού; Να 
δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
γ. Ποιος είναι ο Δείκτης Εντοπισμού Τμήματος του πρώτου και του δεύτερου κομματιού; 
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 

  

ΑΣΚΗΣΗ 3 

Δίνεται το δίκτυο του παρακάτω σχήματος: 

 
Στη διεπαφή 1 του δρομολογητή Δ1 φθάνει ένα IP αυτοδύναμο πακέτο με προορισμό τον 
υπολογιστή Α. Η τιμή στο πεδίο χρόνος ζωής (TTL) είναι 3. 
α. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της σωστής απάντησης: 

1. Θα φθάσει στον προορισμό του σε τέσσερα (3) δευτερόλεπτα. 

2. Δεν θα φθάσει στον προορισμό του. 

3. Θα φθάσει στον προορισμό του χωρίς καθυστέρηση. 

β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 



ΑΣΚΗΣΗ 4  
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) Αφού μεταφέρετε τον πίνακα στο τετράδιό σας, να συμπληρώσετε τα κενά.  

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

γ) Ποιο είναι το μέγεθος του συνολικού αυτοδύναμου πακέτου σε bytes, αν η επικεφαλίδα 
του έχει μέγεθος 20 bytes; 
 

ΑΣΚΗΣΗ 5 

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 το 
άκρο που έχει δηλώσει αυτές τις τιμές; 
 

ΑΣΚΗΣΗ 6 

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 (προσοχή οι στήλες του πίνακα δεν είναι όσες 

απαιτούνται για τα κομμάτια που θα προκύψουν μετά τη διάσπαση του Α.Π.) 

 

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 7 

Ένα IP αυτοδύναμο πακέτο 3000 bytes δεδομένων και 20 bytes επικεφαλίδας μεταδίδεται 
μέσω φυσικού δικτύου που υποστηρίζει πακέτα συνολικού μήκους 620 bytes (600 bytes 
δεδομένα και 20 bytes επικεφαλίδα). Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα, 
αιτιολογώντας την τιμή κάθε κελιού. 



 1ο κομμάτι …. …. …. 

Πεδίο Αναγνώρισης 70    

DF     

MF     

Συνολικό Μήκος     

Δείκτης Εντοπισμού Τμήματος     
 

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 8 

 
 

ΑΣΚΗΣΗ 9 
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.  
 

ΑΣΚΗΣΗ 10 

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

 



ΑΣΚΗΣΗ 11 
Δίνονται οι παρακάτω IP διευθύνσεις: 

 

α) Να καθορίσετε σε ποια κλάση ανήκει η κάθε ΙΡ διεύθυνση.  
β) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  
 
ΑΣΚΗΣΗ 12 
Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η IP διεύθυνση ενός υπολογιστή και η μάσκα υποδικτύου 
του δικτύου, στο οποίο ανήκει ο υπολογιστής: 

 
 

 Να βρείτε τη διεύθυνση υποδικτύου. 
 

ΑΣΚΗΣΗ 13 
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 

 

ΑΣΚΗΣΗ 14 
Δίνεται η IP διεύθυνση 207.13.1.48/24 ενός υπολογιστή. Να προσδιορίσετε την IP 
διεύθυνση δικτύου που ανήκει ο υπολογιστής. 
 
ΑΣΚΗΣΗ 15 
Δίνεται η διεύθυνση ελέγχου προσπέλασης στο μέσο (MAC διεύθυνση) όπου το πρώτο bit 
(λιγότερο σημαντικό) είναι 0 και το επόμενο (δεύτερο bit) είναι 1 (όπως στο παρακάτω 
σχήμα). Τι προσδιορίζουν τα δύο πρώτα bits; 
 

 
 
 
ΑΣΚΗΣΗ 16 
Δίνεται η IP διεύθυνση: 150.23.05.0/22  
Α) Ποιο είναι το πρόθεμα;  
Β) Τι προσδιορίζει το πρόθεμα; 



ΑΣΚΗΣΗ 17 
Αφού μεταφέρετε το παρακάτω σχήμα στο τετράδιό σας, να συμπληρώσετε τα κενά 
λαμβάνοντας υπόψη την ιεραρχική οργάνωση χώρου ονομάτων DNS για τα συστήματα:  
α) x1.penelope.uoa.gr  

β) ektor.telecom.ntua.gr  

γ) biomatiko.telecom.ntua.gr 

 

 
 

ΑΣΚΗΣΗ 18 
Δίνεται το δίκτυο του παρακάτω σχήματος (Σχήμα 1) το οποίο αποτελείται από τρία (3) 
TCP/IP δίκτυα. Το TCP/IP δίκτυο 1 ή Δίκτυο-Πωλήσεων με διεύθυνση (212.1.5), το TCP/IP 
δίκτυο 2 ή Δίκτυο-Προσωπικού με διεύθυνση (212.1.6) και το TCP/IP δίκτυο 3 ή Δίκτυο-
Λογιστηρίου με διεύθυνση (212.1.7). Τα τρία TCP/IP δίκτυα συνδέονται μέσω του 
δρομολογητή Δ. 
 

 
Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας και να συμπληρώσετε τους πίνακες δρομολόγησης του 
δρομολογητή Δ και του υπολογιστή Β που ανήκει στο TCP/IP δίκτυο 2 ή Δίκτυο-
Προσωπικού. 



 
 
ΑΣΚΗΣΗ 19 
Δύο υποδίκτυα σε μία μικρή εταιρία είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους με τη βοήθεια ενός 
δρομολογητή. Κάθε ένα από τα δίκτυα αυτά αποτελείται από τρεις (3) υπολογιστές (Α, Β, Γ 
και Ε, Ζ, ΣΤ αντίστοιχα). Το πρώτο υποδίκτυο είναι το 198.122.30.0 και το δεύτερο το 
198.122.31.0. Θεωρούμε ότι ο δρομολογητής (Δ) έχει διευθύνσεις 198.122.30.1 και 
198.122.31.1 στις διεπαφές του 1 και 2 με τα δύο υποδίκτυα αντίστοιχα, ενώ η διεπαφή 3 
τον συνδέει με το διαδίκτυο (internet). Το ακόλουθο σχήμα αντικατοπτρίζει αυτή τη 
συνδεσμολογία. 

 
Αφού μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παρακάτω πίνακα, να συμπληρώσετε τα κενά. 

 


