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ΒΙΒΛΙΟ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ – Γ΄ ΕΠΑΛ – ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ 
 

Άσκηση 1 (σελίδα 70) 
Αναλύστε το παρακάτω όνομα στο Διαδίκτυο και αντιστοιχίστε τα στοιχεία από τα οποία 

αποτελείται στα αντίστοιχα του Συστήματος Ονοματοδοσίας DNS.  

exams_students.minedu.gov.gr 
 

Υπολογιστικό Σύστημα:      exams_students.minedu.gov.gr 

Υποπεριοχή 3ου Επιπέδου:   .minedu.gov.gr 

Υποπεριοχή 2ου Επιπέδου:   .gov.gr  

Περιοχή 1ου Επιπέδου:    .gr 

 

Άσκηση 3  

Στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@teiath.edu.gr , ποια είναι τα 

στοιχεία που αντιστοιχούν σε: 
 

όνομα ή ψευδώνυμο χρήστη;     info 

εταιρία/οργανισμός που παρέχει την υπηρεσία; teiath.edu 

χώρα/περιοχή προέλευσης;    .gr 

 

Άσκηση 4  

Έστω ότι ο χρήστης με ηλεκτρονική διεύθυνση giannis.papad@sch.gr στέλνει ένα μήνυμα στον 

χρήστης με ηλεκτρονική διεύθυνση eleni.georg@sch.gr με θέμα «Σημειώσεις στο μάθημα 

Μαθηματικών». Συμπληρώστε την επικεφαλίδα του ηλεκτρονικού μηνύματος σύμφωνα με το 

διεθνές πρότυπο.  
 

From:  giannis.papad@sch.gr  

To:  eleni.georg@sch.gr  

Reply-To: giannis.papad@sch.gr  

Subject: Σημειώσεις στο μάθημα Μαθηματικών 

 

Άσκηση 5 

Ποια από τα παρακάτω είναι χαρακτηριστικά του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  
 

1) Δεν χρειάζεται διεύθυνση αποστολέα για να σταλεί ένα μήνυμα. ΟΧΙ  

2) Μπορεί να προσδιοριστεί μεγάλος αριθμός ταυτόχρονων αποδεκτών. ΝΑΙ  

3) Είναι πολύ γρήγορο. ΝΑΙ 

4) Υπολογίζει το κόστος αποστολής των μηνυμάτων. ΟΧΙ  

5) Ο χρήστης πρέπει να παρακολουθεί την αποστολή του μηνύματος μέχρι να φτάσει στον 

προορισμό του. ΟΧΙ  

6) Είναι πιο οικονομικό από το συμβατικό ταχυδρομείο. ΝΑΙ 

7) Δεν χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση. OXI 

8) Δεν υπάρχει απόλυτη εγγύηση ότι το μήνυμα έφτασε στον προορισμό του. ΝΑΙ 
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Άσκηση 6 

Συμπληρώστε δίπλα στα πρωτόκολλα του επιπέδου εφαρμογής τις αντίστοιχες θύρες που 

χρησιμοποιούν.  
 

Πρωτόκολλο Θύρα/Θύρες 

POP3 110 

POP3 με SSL κρυπτογράφηση 995 

SMPT 25 

SMPT με SSL κρυπτογράφηση 465 

SMPT με TLS κρυπτογράφηση 587 

IMAP 143 

IMAP με SSL κρυπτογράφηση 993 

FTP 20,  21 

 

Άσκηση 7 

Αναλύστε την παρακάτω διεύθυνση του Παγκόσμιου Ιστού στα στοιχεία που την απαρτίζουν: 

https://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/dida-texnikiekpaideusi-5/16.pdf  
 

Τμήμα Διεύθυνσης Περιγραφή Στοιχείων 

https 
Tο πρωτόκολλο της υπηρεσίας που 
ανήκει η ιστοσελίδα 

www 
Δηλώνει ότι πρόκειται για σελίδα του 
Ιστού 

minedu.gov.gr 
H διεύθυνση του εξυπηρετητή 
Παγκόσμιου Ιστού - Web Server 

/texniki-ekpaideusi-2/dida-texnikiekpaideusi-5/ 
Ο φάκελος (directory) του εξυπηρετητή 
Παγκόσμιου Ιστού - Web Server 

16.pdf Η ιστοσελίδα 

 

Τεστ Αυτοαξιολόγησης (σελίδα 72) 

1. Συμπληρώστε τις παρακάτω φράσεις με τις σωστές λέξεις. 
 

1) Το σύστημα ονομασίας περιοχών (DNS) είναι μια κατανεμημένη βάση δεδομένων στο 

Διαδίκτυο που επιτρέπει τη μετάφραση ανάμεσα σε διευθύνσεις IP και το αντίστροφο.  

2) Ανάλυση ονομάτων (name resolution) είναι η διαδικασία με την οποία αναλυτές και 

εξυπηρετητές ονομάτων συνεργάζονται, ώστε να βρουν δεδομένα εντός του χώρου ονομάτων.  

3) Κάθε εξυπηρετητής είναι υπεύθυνος για ένα συμπαγές τμήμα του χώρου ονομάτων DNS που 

αποκαλείται ζώνη (zone).  

4) Το FTP δημιουργεί δύο συνδέσεις μεταξύ του συστήματος πελάτη και του εξυπηρετητή 

συστήματος, μία για τις πληροφορίες ελέγχου και η άλλη για τα δεδομένα που πρόκειται να 

μεταφερθούν.  
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5) Το Web mail χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο HTTP  για να ολοκληρωθεί η επικοινωνία και 

διαβάζεται μέσα από φυλλομετρητές.  

6) Οι Φυλλομετρητές (Browsers) είναι το πρόγραμμα Πελάτης που χρησιμοποιεί ο Ιστός για να 

απευθύνει «ερωτήματα» στον Εξυπηρετητή. 

 

2. Επιλέξτε τη σωστή απάντηση σε κάθε περίπτωση. 

1) Το Σύστημα DNS αποτελείται από μια κατανεμημένη Βάση Δεδομένων:  

Γ. διασκορπισμένη τοπικά και διαθέσιμη σε παγκόσμιο επίπεδο. 

 

2) Όταν αποστέλλεται ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το πρωτόκολλο που μεταδίδει 

το μήνυμα από διακομιστή σε διακομιστή μέχρι να φτάσει στον προορισμό του είναι το:  

Β. SMTP 

 

3) Ένας χρήστης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει τη δική του διεύθυνση, η οποία είναι της 

μορφής:  

Β. john@gmail.com  

 

4) Όταν ένα υπολογιστικό σύστημα θέτει ερώτημα για την εύρεση-αντιστοίχιση ενός ονόματος 

στο Διαδίκτυο και ο τοπικός εξυπηρετητής δεν μπορεί να απαντήσει, τότε:  

Γ. προωθεί την ερώτηση στον αμέσως ανώτερό του εξυπηρετητή.  

 

3. Συμπληρώστε για την κάθε φράση αν είναι Σωστή (Σ) ή Λάθος (Λ). 

1) Τα ονόματα των περιοχών στο σύστημα DNS απαρτίζουν μια ιεραρχία και τα ονόματα είναι πιθανό 

να μην είναι μοναδικά.                ΛΑΘΟΣ  

2) Στο μοντέλο Πελάτη-Εξυπηρετητή, το πρόγραμμα Εξυπηρετητής δέχεται ερωτήματα, ενώ το 

πρόγραμμα Πελάτης θέτει ερωτήματα.                ΣΩΣΤΟ 

3) Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τύπου Web mail χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο IMAP για να 

ολοκληρωθεί η επικοινωνία.                ΛΑΘΟΣ  

4) Το FTP δημιουργεί δύο συνδέσεις, η μία είναι για πληροφορίες ελέγχου και η άλλη παραμένει 

ανενεργή.                  ΛΑΘΟΣ 

5) Το TFTP χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο UDP, ενώ το FTP χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο TCP. ΣΩΣΤΟ  

6) Ο όρος Παγκόσμιος Ιστός είναι συνώνυμος με τον όρο Διαδίκτυο.                ΛΑΘΟΣ 

7) Ένας φυλλομετρητής σχεδιάζει μια ιστοσελίδα σύμφωνα με τις πληροφορίες που του έστειλε ο 

Εξυπηρετητής.                  ΣΩΣΤΟ 
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