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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

1. Για να διεκπεραιωθεί η μεταφορά των πακέτων από την πηγή στον προορισμό μεταξύ των 

κόμβων του επικοινωνιακού υποδικτύου απαιτείται η συνεργασία οντοτήτων επιπέδου:            

α. Συνόδου, β. Μεταφοράς, γ. Δικτύου, δ. Διασύνδεσης δεδομένων, ε. Φυσικού Επιπέδου 

Απάντηση: γ. Δικτύου  

 
2. Αντιστοιχήστε τα παρακάτω: 

Νοητά κυκλώματα •   • Τα πακέτα ακολουθούν τον ίδιο δρόμο  

Αυτοδύναμα πακέτα •  • Κάθε πακέτο ακολουθεί την δική του διαδρομή 

Απάντηση:  Νοητά Κυκλώματα •       •Τα πακέτα ακολουθούν τον ίδιο δρόμο 

         Αυτοδύναμα πακέτα •     • Κάθε πακέτο ακολουθεί την δική του διαδρομή 

3. Αντιστοιχήστε τα παρακάτω: 

TCP/IP Internet •  • Παγκόσμιο δίκτυο, που χρησιμοποιεί την τεχνολογία TCP/IP  

Internet •   •Κάθε TCP/IP δίκτυο  

Intranet •  • Κάθε ιδιωτικό δίκτυο, που χρησιμοποιεί τα πρωτόκολλα επικοινωνίας του 
Internet και τα πρότυπα περιεχομένων του WWW 

Απάντηση:  TCP/IP Internet    Κάθε TCP/IP δίκτυο 
Internet                Παγκόσμιο δίκτυο, που χρησιμοποιεί την τεχνολογία TCP/IP 
Intranet   Κάθε ιδιωτικό δίκτυο, που χρησιμοποιεί τα πρωτόκολλα   επικοινωνίας  

του Internet και τα πρότυπα περιεχομένων του WWW 
  
4. Σχεδιάστε τη στρωματοποιημένη αρχιτεκτονική των μοντέλων OSI και TCP/IP και δείξτε την 
αντιστοιχία μεταξύ των επιπέδων 

Απάντηση:  

 

Πλήρης αντιστοιχία υπάρχει μεταξύ των επιπέδων Δικτύου και Mεταφοράς. Το επίπεδο 
Πρόσβασης Δικτύου του TCP/IP αντιστοιχεί στo Φυσικό Επίπεδο και στο  Επίπεδο Σύνδεσης 
Δεδομένων του OSI. Το επίπεδο Εφαρμογής του TCP/IP αντιστοιχεί στo Επίπεδο Εφαρμογής και 
στο  Επίπεδο Παρουσίασης του Επιπέδουδο Συνόδου του OSI. 
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5. Ποιες από τις παρακάτω λειτουργίες αντιστοιχούν στο Επίπεδο Μεταφοράς, ποιες στο 
Επίπεδο Δικτύου, ποιες και στα δύο: 

α. Διασπά τα προς μετάδοση πακέτα σε μικρότερα 

β. Παρέχει τις λογικές διευθύνσεις 

γ. Είναι υπεύθυνο για τη δρομολόγηση των πακέτων 

δ. Παρέχει από άκρο σε άκρο επικοινωνία 

Απάντηση: α) Επίπεδο Μεταφοράς και Επίπεδο Δικτύου,  β) Επίπεδο Δικτύου,  γ) Επίπεδο 
Δικτύου, δ) Επίπεδο Μεταφοράς και Επίπεδο Δικτύου 

 

6. Τι είναι τα TCP port και τι εξυπηρετούν; 

Απάντηση:  Για να μπορέσει το TCP να συσχετίσει τα διάφορα τμήματα με τις συνδέσεις στις 
οποίες ανήκουν, χρησιμοποιεί τις TCP θύρες (TCP ports). Τα TCP ports είναι αφηρημένα σημεία 
επικοινωνίας, που το καθένα είναι ένας θετικός ακέραιος αριθμός των 16 bits και αποτελούν 
πεδία της επικεφαλίδας των TCP τμημάτων. Κάθε φορά που εγκαθίσταται μία νέα σύνδεση, 
προσδιορίζονται τα TCP ports πηγής και προορισμού, τα οποία γίνονται γνωστά και στα δύο άκρα 
της σύνδεσης.  

Παρόλα αυτά υπάρχουν εφαρμογές που χρησιμοποιούν συγκεκριμένα TCP port τα οποία επίσημα 
τους έχουν ανατεθεί. Η επικοινωνία των χρηστών με τις εφαρμογές αυτές γίνονται μέσω των 
προκαθορισμένων TCP port με βάση την εξής σύμβαση: οποιαδήποτε αίτηση χρήστη 
χρησιμοποιεί αυτά τα TCP port απευθύνεται στις αντίστοιχες εφαρμογές. Έτσι, για παράδειγμα, η 
εφαρμογή μεταφοράς αρχείων (File Transfer Protocol, FTP) χρησιμοποιεί πάντα το TCP port 21. 
Κάθε φορά, που θέλουμε να επικοινωνήσουμε με αυτή την εφαρμογή, θέτουμε σαν TCP port 
προορισμού το 21. O εξυπηρετητής της εφαρμογής FTP γνωρίζει, ότι όλα τα τμήματα με TCP port 
προορισμού 21 απευθύνονται σε αυτόν και προχωρά στην επεξεργασία τους. 

 
 

7. Τι είναι ο έλεγχος ροής και πως εκτελείται από το πρωτόκολλο TCP; 

Απάντηση:  Έλεγχος ροής ονομάζεται η λειτουργία του πρωτοκόλλου TCP, με την οποία ελέγχεται 
η ποσότητα των δεδομένων τα οποία μπορούν να μεταδίδονται κάθε φορά, κατά τη σύνδεση 
μεταξύ δύο υπολογιστών.  

Ο έλεγχος ροής πραγματοποιείται μέσω του Παράθυρου, το οποίο είναι ένα πεδίο που βρίσκεται 
στην επικεφαλίδα του τμήματος TCP.  

Σημειωτέον ότι δεν είναι σωστό να περιμένουμε να επιβεβαιωθεί η λήψη ενός τμήματος 
προκειμένου να ξεκινήσει η αποστολή του επόμενου. Αν γινόταν αυτό, θα μειωνόταν δραματικά ο 
ρυθμός μετάδοσης. Από την άλλη πλευρά δεν θα μπορούσε ο αποστολέας να στέλνει συνεχώς 
δεδομένα χωρίς να γνωρίζει αν ο υπολογιστής προορισμού θα ήταν σε θέση να τα δεχτεί. Αν η 
ταχύτητα αποστολής είναι μεγαλύτερη από την ταχύτητα απορρόφησης, τότε είναι πιθανό να 
γεμίσει η περιοχή προσωρινής αποθήκευσης εισερχόμενων δεδομένων και να οδηγηθούμε σε 
αναγκαστική απόρριψή τους από τον υπολογιστή προορισμού. Έτσι τα δύο άκρα κάθε σύνδεσης 
πρέπει να υποδεικνύουν πόσα νέα δεδομένα μπορούν να δεχθούν βάζοντας το αντίστοιχο αριθμό 
οκτάδας στο κατάλληλο πεδίο της επικεφαλίδας του τμήματος.  
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8. Εξηγήστε με ποιο τρόπο μπορούν να πολυπλεχθούν τα δεδομένα τριών συσκευών, που 
κατευθύνονται στον ίδιο προορισμό και δώστε σχηματικό διάγραμμα με τα αντίστοιχα TCP 
port. 

Απάντηση: Η πολύπλεξη δεδομένων τριών συσκευών που κατευθύνονται στον ίδιο προορισμό, 
φαίνεται στο επόμενο σχηματικό διάγραμμα: 

 

Μεταξύ κάθε συσκευής (υπολογιστής Α, Β, Γ) και του υπολογιστή προορισμού, έχει εγκατασταθεί 
σύνδεση και προσδιορίζονται τα TCP port πηγής και προορισμού τα οποία γίνονται γνωστά και 
στα δύο άκρα της σύνδεσης. Οι αριθμοί των TCP port πηγής και προορισμού τοποθετούνται σε 
κάθε τμήμα TCP των δεδομένων, το οποίο οδεύει ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα από κάθε πηγή 
προς τον προορισμό. Όταν φθάσει, με τη διαδικασία της αποπολύπλεξης και με τη βοήθεια και 
των αριθμών των TCP port πηγής και προορισμού, κάθε τμήμα δεδομένων κατευθύνεται στην 
αντίστοιχη σύνδεση στον υπολογιστή προορισμού. 

 

9. Αντιστοιχείστε τις παρακάτω λειτουργίες του πρωτοκόλλου TCP με τα αντίστοιχα πεδία της 
TCP επικεφαλίδας, που χρησιμοποιούνται για την υλοποίησή τους: 

 Έλεγχος ροής •     • Αριθμός Σειράς  

Επιβεβαίωση λήψης δεδομένων •   • Παράθυρο  

Θέση τμήματος στο αρχικό πακέτο •  • Επιβεβαίωση 

Απάντηση:  

Έλεγχος ροής  Παράθυρο 

Επιβεβαίωση λήψης δεδομένων  Επιβεβαίωση 

Θέση τμήματος στο αρχικό πακέτο  Αριθμός Σειράς 
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10. Τι είναι η TCP σύνδεση και πως προσδιορίζεται; 

Απάντηση:  O όρος σύνδεση στο πρωτόκολλο TCP έχει την έννοια νοητής σύνδεσης, που 
εγκαθίσταται από το πρωτόκολλο TCP και χρησιμοποιείται για να συνδέσει δύο τελικά σημεία. Η 
σύνδεση είναι νοητή, γιατί δεν υπάρχει συγκεκριμένος δρόμος, τον οποίο ακολουθούν όλα τα 
τμήματα, προκειμένου να φτάσουν από την πηγή στο προορισμό. Μια TCP σύνδεση περιγράφεται 
πλήρως από τέσσερις αριθμούς: α) την ΙΡ διεύθυνση της πηγής, β) την IP διεύθυνση του 
προορισμού, γ) το TCP port της πηγής και δ) το TCP port του προορισμού. 

 

11. Τι είναι τα UDP ports και τι εξυπηρετούν; 

Απάντηση: Οι θύρες UDP (UDP ports) χρησιμεύουν στην επικοινωνία του πρωτοκόλλου UDP με τα 

προγράμματα εφαρμογών. Κάθε UDP port προσδιορίζεται από ένα θετικό ακέραιο αριθμό των 16 

bits, ο οποίος βρίσκεται στην επικεφαλίδα του UDP τμήματος. Εάν κάποια εφαρμογή θέλει να 

χρησιμοποιήσει το πρωτόκολλο UDP, πρέπει να συσχετισθεί με κάποιο UDP port. Η ανάθεση των 

UDP ports στις εφαρμογές γίνεται από το λειτουργικό σύστημα. Τα UDP ports παρέχουν τη 

δυνατότητα στο λογισμικό του πρωτοκόλλου UDP να χρησιμοποιείται ταυτόχρονα από 

διαφορετικές εφαρμογές και χρησιμοποιούνται, όπως ακριβώς και τα αντίστοιχα TCP ports. 

 

12. Ποια από τα παρακάτω είναι αληθή:  

α. To UDP δεν τεμαχίζει τα δεδομένα  

β. To UDP εκτελεί περισσότερες λειτουργίες από το TCP  

γ. To UDP είναι απλούστερο από το TCP  

δ. To UDP εξασφαλίζει αξιόπιστη μεταφορά δεδομένων, ενώ το TCP όχι 

Απάντηση: 
α. Σωστό  (Δείτε αναλυτικά στην ενότητα 7.4, σελ. 240, τελευταία παράγραφο του κειμένου). 
β. Λάθος (Δείτε αναλυτικά στην ενότητα 7.4, σελ. 240, τελευταία παράγραφο του κειμένου).  
γ. Σωστό (Δείτε αναλυτικά στην ενότητα 7.4, σελ. 240, 1η  παράγραφο του κειμένου). 
δ. Λάθος (Δείτε αναλυτικά στην ενότητα 7.4, σελ. 240, 1η  παράγραφο του κειμένου). 
 
 

13. Ποια είναι η καταλληλότερη λέξη, για να περιγράψει τις διαφορές μεταξύ UDP, TCP; 

Απάντηση: Οι λέξεις που μπορούν να περιγράψουν τις κύριες διαφορές μεταξύ των πρωτοκόλλων 

TCP και UDP είναι: 

 Η λέξη: ‘ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ’ 

 H λέξη: ‘ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ’    KAI 

 Η λέξη: ‘ΤΑΧΥΤΗΤΑ’ 

 
14. Ποιό είναι το μέγιστο μήκος πακέτου, που υποστηρίζει το πρωτόκολλο IP:  

α. 64 bytes  β. 64 Kbytes  γ. 64 Mbytes   δ. 128 Kbytes 

Απάντηση: Σωστή απάντηση είναι η β (64 Kbytes).  
(Δείτε αναλυτικά στην ενότητα 7.5, σελ. 242, 2η παράγραφος του κειμένου) 
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15. Δώστε τη δομή του ΙP αυτοδύναμου πακέτου και εξηγείστε την λειτουργία των πεδίων της 
επικεφαλίδας του. 

Απάντηση:  

Η δομή ενός ΙΡ αυτοδύναμου πακέτου φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: 

 

 
 

(Για την εξήγηση της λειτουργίας των πεδίων του ΙΡ αυτοδύναμου πακέτου δείτε σελ. 243 και σελ. 

244). 


