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ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΠΙΘΑΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2017  -  ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1. Να αναφέρετε τα επίπεδα του μοντέλου δικτύωσης TCP-IP και να τα αντιστοιχίσετε με τα επίπεδα του 

OSI. (σελ.17) 

2. Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα σε υπηρεσίες με σύνδεση και χωρίς σύνδεση; (σελ. 15-16) 

3. Τι ονομάζουμε ενθυλάκωση; (σελ.  18) 

4. Αντιστοίχιση 

Επίπεδο Εφαρμογής   Δεδομένα (data) 

Επίπεδο Μεταφοράς  Τμήμα/Πακέτο (Segment/Packet) 

Επίπεδο Διαδικτύου     Αυτοδύναμο Πακέτο (Datagram) 

Επ. Ζεύξης Δεδομένων Πλαίσιο (Frame) 

Φυσικό επίπεδο  bits / symbols 

 

Επίπεδο Εφαρμογής  Πρωτόκολλα HTTP, FTP, SMTP 

Επίπεδο Μεταφοράς  TCP, UDP 

Επίπεδο Διαδικτύου     IP, ICMP, IGMP 

Επ. Ζεύξης Δεδομένων Ethernet, 802.11 

 

KΕΦΑΛΑΙΟ 2 
1. Να αναφέρετε ονομαστικά τους τρόπους για την αποφυγή ταυτόχρονης χρήσης του μέσου 

μεταφοράς. (σελ. 25) 

2. Να αναφέρετε ονομαστικά τις υπηρεσίες που παρέχει το υποεπίπεδο LLC, με βάση το πρότυπο 802.2; 

(σελ. 26-27). 

3. Πολλαπλής επιλογής    (σελ. 63) 

Στην περίπτωση που γνωρίζατε ότι το κανάλι επικοινωνίας, που είχατε στη διάθεση σας, εξασφαλίζει 

πολύ μικρό ποσοστό λαθών, ποιου είδους υπηρεσία για τον Ελεγχο Λογικής Σύνδεσης θα 

προτιμούσατε, εάν μπορούσατε να επιλέξετε και γιατί:  

α. Υπηρεσία χωρίς επιβεβαίωση και χωρίς σύνδεση.  

β. Υπηρεσία με επιβεβαίωση λήψης χωρίς σύνδεση.  

γ. Υπηρεσία με σύνδεση. 

4.   Σελίδες 45 -46 Πολύ καλό διάβασμα θεωρία 

Α) MAC διεύθυνση  48 bit (Σ/Λ ή αντιστοίχιση) 

Β) Ασκήσεις MAC address (M bit (Individual/Group), X bit (Universal/Local) και ερμηνεία αυτών)  

  δείτε ερωτήσεις βιβλίου 18, 19, 20  

5.SOS εικόνα 2.4.2.β. Δομή πλαισίου Εthernet (σελίδα 46)    

    δείτε και άσκηση 2 αντιστοίχησης (σελ. 18-19) μπλε βιβλίο 

6. Ποιο είναι το μέγιστο μήκος της μονάδας εκπομπής (MTU) και ποιο είναι το μέγεθος του πλαισίου 

που αναγνωρίζει το πρότυπο του Ethernet (IEEE802.3) (σελ. 46) 

7. Τι είναι το Ασύρματο Σημείο Πρόσβασης (Access Point); (σελ. 55) 

8. Πίνακας προτύπων 802.11 (σελ. 54) – SOS για αντιστοίχιση 

9. Περιγράψτε τα βασικά στοιχεία από τα οποία αποτελείται ένα ασύρματο δίκτυο με κυψέλες και το 

βασικό τρόπο λειτουργίας του – δείτε και το σχήμα 2.5.α. (σελ. 52-53) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

1. Ασκήσεις βιβλίου θεωρίας  1 – 6 (σελ. 112)   -ΚΛΑΣΕΙΣ/PREFIX & ΥΠΟΔΙΚΤΥΩΣΗ - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

2. Ασκήσεις βιβλίου θεωρίας  9 – 10 (σελ. 112-113)   - ΣΠΑΣΙΜΟ ΠΑΚΕΤΩΝ- ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

3. Πώς σχετίζονται τα πρωτόκολλα ARP, RARP και οι διευθύνσεις, φυσικές (MAC) και λογικές (IPv4); 

(σχήμα σελ. 93) 

4. Βάλτε σε σωστή χρονική σειρά τα μηνύματα DHCP:  (απάντηση σελ.95) 

1. DHCPACK  
2.DHCPDISCOVER  
3.DHCPREQUEST  
4.DHCPOFFER  

5. Τι είναι η δρομολόγηση και ποιες επιμέρους δραστηριότητες περιλαμβάνει; (σελ. 103) 

6. Ορισμοί πρωτοκόλλων ICMP, IGMP,  για ερωτήσεις Σ/Λ (σελ. 68) 

7. Ερωτήσεις Σ/Λ  (σελ. 69) 

Α) Ένας υπολογιστής μπορεί, υπό συνθήκες,  να έχει περισσότερες διευθύνσεις IPv4 

Β) Οι διευθύνσεις IP είναι 32 bits  ΙP address  32 bits 

Γ) Διεύθυνση IP έχει κάθε δικτυακή διεπαφή (Network interface) ενός Η/Υ 

Δ) Διεύθυνση που προσδιορίζει μια δικτυακή διασύνδεση (έναν υπολογιστή) χαρακτηρίζεται 

“αποκλειστικής διανομής” (unicast)  

8. Μελέτη του πίνακα κλάσεων διευθύνσεων Πίνακας 3.1.2.β  (σελ. 73) & Μελέτη του Πίνακα 3.1.2.γ  

 Ιδιωτικές διευθύνσεις (σελ. 74)  

9. Ορισμός της Μάσκας δικτύου (σελ. 75)   ΜΑΣΚΑ ΔΙΚΤΥΟΥ  32 bit αριθμός 

10. Προκαθορισμένες Μάσκες Δικτύου και μορφή CIDR (prefix). (μελέτη Πίνακα 3.1.4.β. σελ. 76) 

11. Ειδικές διευθύνσεις: ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΟΜΠΗΣ (broadcast), TI EINAI 

H ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΥΔΙΑΝΟΜΗΣ (MULTICAST) κλπ (σελ. 76-77) 

12. ΠΡΟΣΟΧΗ στον Πίνακα 3.1.5.α – παραδείγματα  (σελ. 77) 

13. Τι είναι η Υποδικτύωση, για ποιους λόγους γίνεται; Nα αναφέρετε τα βήματα υποδικτύωσης. (σελ. 77) 

14. ΣΩΣΤΟ/ΛΑΘΟΣ (σελ. 82) 

 Όλος ο χώρος των διευθύνσεων IPv4 αντιμετωπίζεται από τα πρωτόκολλα δρομολόγησης ως ενιαίος 
 χώρος, χωρίς τάξεις/κλάσεις (Classless Inter Domain Routing - CIDR). 

15. Μελέτη του πεδίου Χρόνου Ζωής – ΤΤL (Times To Live) στο αυτοδύναμο πακέτο IP. Τιμές που παίρνει 

αρχικά και πως αλλάζει με τις δρομολογήσεις. (σελ. 85)   

16. Τι κάνει το πρωτόκολλο ARP  και σχήμα (εικόνα 3.3.α). (σελ. 90) 

17. Τι κάνει το πρωτόκολλο RARP και πως σχετίζεται με το ARP; (σελ.92-93) 

18. Τι είναι το πρωτόκολλο DCHP; Να αναφέρετε τους τύπους εκχώρησης διευθύνσεων που καθορίζει το 
DHCP. Να αναφέρετε τα πλεονεκτήματα του DCHP. (σελ. 94)  -SOS- 

19. Βάλτε σε σωστή χρονική σειρά τα μηνύματα DHCP. (σελ. 95) 

1.DHCPACK  

2.DHCPDISCOVER  

3.DHCPREQUEST  

4.DHCPOFFER  

20. Πότε η Δρομολόγηση λέγεται ΑΜΕΣΗ και πότε ΕΜΜΕΣΗ; (σελ. 104-105) 

21. Υπολογιστής με διεύθυνση IPv4 192.168.1.12/24 θέλει να επικοινωνήσει με τον υπολογιστή με   

διεύθυνση 192.168.2.124/24. Η δρομολόγηση θα είναι άμεση ή έμμεση; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

1. Ποιες υπηρεσίες παρέχει το επίπεδο μεταφοράς; (σελ. 120) 

2. Τι γνωρίζετε για το Πρωτόκολλο προσανατολισμένο σε σύνδεση; Τι γνωρίζετε για το Πρωτόκολλο χωρίς 

σύνδεση; (σελ. 120)  

3. Σωστό/Λάθος 

Α) Στο πρωτόκολλο TCP η μονάδα δεδομένων που διαχειρίζεται (PDU) αναφέρεται ως Τμήμα (Segment) 

(σελ. 121) 

Β) Η Επικεφαλίδα είναι ένα σύνολο από octects δεδομένων, πριν από τα πραγματικά δεδομένα και 

προστίθεται στην αρχή του τμήματος. (σελ. 122) 

Γ) Η επικεφαλίδα έχει ελάχιστο μήκος 20 octets και μέγιστο 60 octets μαζί με το προαιρετικό πεδίο 

options. 

Δ) Το UDP έχει μέγεθος επικεφαλίδας 8 octets. 

4. Πώς εξασφαλίζει το TCP την Αξιοπιστία της σύνδεσης; (σελ. 122)   ---SOS--- 

5. Καλή Μελέτη σελίδες 122—124 . Όλα τα πεδία της Επικεφαλίδας TCP  

6. Να αναφέρετε ονομαστικά τα πεδία Σημαίες Ελέγχου (Flags). (σελ. 124)  ---SOS--- 

7. Να αναφέρετε διαφορές μεταξύ των πρωτοκόλλων TCP και UDP. (σελ. 124-125) 

8. Σε ποιες εφαρμογές εφαρμόζεται το πρωτόκολλο UDP; (σελ. 125) 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

1. ΣΩΣΤΟ/ΛΑΘΟΣ:  

Α) Οι ανθρώπινες φωνές στις κανονικές συνομιλίες μπορούν να μεταφερθούν στην περιοχή συχνοτήτων 

από 0 έως 3.400 Hertz.  

Β) Στις απλές τηλεφωνικές συνδέσεις με χάλκινο καλώδιο χρησιμοποιείται μόνο η περιοχή συχνοτήτων 0-

4 kHz για τη μετάδοση της φωνής. 

Γ) H τεχνολογία ADSL εξασφαλίζει πρόσβαση υψηλών ταχυτήτων στο Διαδίκτυο και σε άλλα 

τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, δίνοντας τη δυνατότητα για ταυτόχρονη μετάδοση φωνής και δεδομένων. 

Δ) Στη τεχνολογία ADSL η μεταφορά δεδομένων γίνεται με ασύμμετρο τρόπο, για τη λήψη (μέχρι 8 Mbps 

downstream) και  για την αποστολή δεδομένων (1 Mbps upstream). 

2. ΜΕΛΕΤΗ των Πινάκων 5.1.4.α (σελ. 147) και 5.1.4.β  (σελ. 148-149) 

3. Τι είναι η τεχνολογία DSL; (σελ. 147) 

4. Ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό της τεχνολογίας ADSL; (σελ. 147) 

5. ΠΡΟΣΟΧΗ στο σχήμα 5.1.4.β (Χρήση συχνοτήτων PSTN) (σελ. 149) ΕΡΜΗΝΕΙΑ 

6. Ποια είναι η διαφορά των τεχνολογιών HDSL και SDSL; (σελ. 149) 

7. Αντιστοίχιση:  

VDSL  έως 52 Μbps, VDSL2  100 Mbps (στα 500 μέτρα) ή 50 Mbps (στα 1000 μέτρα) 

ADSL2+  24 Mbps, ADSL2  12 Mbps, ADSL  8 Mbps, ADSL Lite  1,5 Mbps 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
 

1. Τι είναι το Σύστημα Ονομασίας Περιοχών (DNS) και τι περιλαμβάνει; (σελ. 173) 

2. Αναφέρετε τους βασικούς κανόνες ονοματολογίας του χώρου ονομάτων DNS καθώς και ένα παράδειγμα 

εφαρμογής τους.  

3. Σε ποια επίπεδα χωρίζεται η ιεραρχική αρχιτεκτονική της υπηρεσίας DNS; (σελ. 174-175) 

4. Πώς ονομάζονται οι εξυπηρετητές του Συστήματος Ονομασίας Περιοχών (DNS) και ποια εργασία 

επιτελούν; (σελ. 175) 

5. Τι ονομάζουμε ανάλυση ονομάτων (name resolution); (σελ. 177) 

6. Σωστό/Λάθος 

 Το όνομα paris.uoa.gr αντιστοιχεί σε περιοχή ονομάτων 2
ου 

επιπέδου.  

7. ΑΣΚΗΣΗ με Ιεραρχική Οργάνωση χώρου ονομάτων DNS (σχήμα 6.1.1.β, σελ. 175) 

7. Περιγράψτε το μοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή (client-server). (σελ. 177) 

8. Ποια τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα της υπηρεσίας e-mail; (σελ. 179) 

10. Ποια είναι τα πρωτόκολλα TCP/IP που χρησιμοποιούνται για την παράδοση και παραλαβή της 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας; (σελ. 180) 

11. Ποιες οι διαφορές των πρωτοκόλλων FTP και TFTP; (σελ. 183)   --- SOS πίνακας 6.2.2.α 

12. Τι είναι ο παγκόσμιος ιστός και ποιο πρωτόκολλο χρησιμοποιεί; (σελ. 184) 

13. Τι ονομάζουμε Υπερκείμενο και τι Υπερμέσα; (σελ. 184) 

13. Τι είναι οι εξυπηρετητές ιστού (web servers) και ποιος ο ρόλος τους; (σελ. 184) 

14. Τι είναι οι φυλλομετρητές; Να αναφέρετε τις βασικές λειτουργίες των προγραμμάτων 

φυλλλομετρητών. (σελ.185) 

15. Αντιστοίχηση 

POP3  θύρα 110,   FTP  θύρες 20, 21 ,   SMTP  θύρα 25,  ΙΜΑP  θύρα 143 

16. Aναλύστε την παρακάτω διεύθυνση Παγκοσμίου Ιστού (URL – Uniform Resource Locator) στα στοιχεία 

που την απαρτίζουν: http://www.ntua.gr/info/studies.htm l  

Τμήμα Διεύθυνσης Περιγραφή Στοιχείων 

http Το πρωτόκολλο της υπηρεσίας που ανήκει η ιστοσελίδα 

www Δηλώνει ότι πρόκειται για σελίδα του Ιστού. 

ntua.gr Είναι η διεύθυνση του Web Server 

/info/ Αναφέρεται σε φάκελο (directory) του Web Server 

studies.html Είναι η ιστοσελίδα που θέλουμε να προσπελάσουμε 

 

17. Στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@minedu.gov.gr,  ποια είναι τα στοιχεία 

που αντιστοιχούν σε:  

όνομα ή ψευδώνυμο χρήστη;  info   

εταιρία/οργανισμός που παρέχει την υπηρεσία; minedu.gov 

χώρα/περιοχή προέλευσης; .gr 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ  Να μελετήσετε όλες τις Ερωτήσεις και Ασκήσεις του Τετραδίου Μαθητή (μπλε βιβλίο) 

http://www.ntua.gr/info/studies.html
mailto:info@minedu.gov.gr

