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ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  -  ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 

ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γ΄ ΕΠΑΛ, ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 –        ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΣΩΣΤΟ/ΛΑΘΟΣ 

ΘΕΜΑ 2010 

Το πρωτόκολλο ελέγχου μετάδοσης (Transmission Control Protocol, TCP) είναι το βασικό πρωτόκολλο 
του επιπέδου δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP.  (ΛΑΘΟΣ, είναι του επιπέδου μεταφοράς) 

 

ΘΕΜΑΤΑ 2011 

1. Το επίπεδο μεταφοράς είναι υπεύθυνο για τη μετάδοση στο φυσικό δίκτυο των πακέτων που 
δημιουργούνται από τα πρωτόκολλα TCP ή UDP. (ΛΑΘΟΣ) 

 

2.  Το πρωτόκολλο UDP κρατά αντίγραφα από τα δεδομένα, που έχουν σταλεί, ώστε σε περίπτωση 
που δεν φτάσουν έγκαιρα στον προορισμό τους ή συμβούν σφάλματα μετάδοσης, να γίνει 
επαναμετάδοσή τους. (ΛΑΘΟΣ) 

 

ΘΕΜΑΤΑ 2012 

1. Στα υποδίκτυα αυτοδύναμων πακέτων επιλέγεται διαδρομή, την οποία πρέπει να ακολουθήσουν 
όλα τα πακέτα. (ΛΑΘΟΣ) 
 

2. Το πρωτόκολλο TCP είναι υπεύθυνο για την εγκατάσταση αξιόπιστων ταυτόχρονων δι-
κατευθυντήριων συνδέσεων. (ΣΩΣΤΟ) 

 

ΘΕΜΑ 2013 

Το πρωτόκολλο TCP είναι υπεύθυνο για την εγκατάσταση αξιόπιστων ταυτόχρονων δι-
κατευθυντήριων συνδέσεων. (ΣΩΣΤΟ) 

 

ΘΕΜΑ 2016 

Το πρωτόκολλο UDP δεν τεμαχίζει τα δεδομένα σε πολλαπλά τμήματα. (ΣΩΣΤΟ) 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ 

ΘΕΜΑ 2011 

Πρωτόκολλο Επιπέδου Μεταφοράς   TCP 

 

ΘΕΜΑ 2013 

1. UDP     Δεν τεμαχίζει τα δεδομένα σε πολλαπλά τμήματα 

2. Telnet   TCP port 23  (εκτός ύλης εξετάσεων 2017) 

 

ΘΕΜΑ 2014 

- Πρωτόκολλο UDP (User Datagram Protocol)  Χρησιμοποιείται όταν οι απαιτήσεις σε ταχύτητ ες

          είναι  πολύ μεγάλες (πολυμεσικές εφαρμογές 

           internet, τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας)  
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ΘΕΜΑ 2015 

1. Υπηρεσία εικονικού τερματικού  TCP port 23  (εκτός ύλης) 

2. Υπηρεσία αποστολής μηνύματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  TCP port 25  

3. Υπηρεσία αποστολής FTP εντολών    TCP port 21 (εκτός ύλης) 

4. Υπηρεσία αποστολής δεδομένων με FTP από τον πελάτη   TCP port 20 (εκτός ύλης) 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ 

ΘΕΜΑ 2009 

Ποιο πρωτόκολλο βρίσκεται στο επίπεδο μεταφοράς του μοντέλου TCP/IP;  

α. Το πρωτόκολλο απλού ταχυδρομείου (SMTP).  

β. Το πρωτόκολλο αυτοδύναμου πακέτου (UDP).  

γ. Το πρωτόκολλο διαδικτύου (IP).  

δ. Το πρωτόκολλο μηνύματος και ελέγχου διαδικτύου (ICMP). 

 

ΘΕΜΑ 2010 

Ο εξυπηρετητής του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  χρησιμοποιεί:  

α. το TCP port 20.  

β. το TCP port 21.  

γ. το TCP port 23.  

δ. το TCP port 25. 

 

ΘΕΜΑ 2012 

Ένα TCP τμήμα στέλνεται με το πεδίο Αριθμός Επιβεβαίωσης να έχει την τιμή 1500. Αυτό σημαίνει 
ότι: 

 α. έχουμε στείλει δεδομένα 1500 οκτάδων. 

 β. έχουμε λάβει σωστά όλα τα δεδομένα μέχρι τον αριθμό οκτάδας 1500. 

 γ. πρέπει να αποσταλούν ξανά δεδομένα 1500 οκτάδων. 

 δ. έχουμε λάβει δεδομένα 1500 bits. 

 

ΘΕΜΑ 2016 

Μέσω ποιας θύρας γίνεται η επικοινωνία με τον Telnet εξυπηρετητή. 

α) TCP port 21 

β) TCP port 22 

γ) TCP port 23 

δ) TCP port 80 

(εκτός ύλης εξετάσεων 2017) 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΘΕΜΑΤΑ 2010 

1. Τι ονομάζεται Αριθμός Σειράς των τμημάτων της επικεφαλίδας του πρωτοκόλλου TCP;  

2. Τι ονομάζεται Έλεγχος Ροής του πρωτοκόλλου TCP; 

3. 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; (εκτός ύλης εξετάσεων 2017) 

 

ΘΕΜΑ 2011 

- Τι είναι οι TCP θύρες (TCP ports) και σε τι χρησιμεύουν;  (Εκτός ύλης εξετάσεων 2017) 

 

ΘΕΜΑ 2015 

- Ποιες είναι οι διαφορές του UDP πρωτοκόλλου από το TCP πρωτόκολλο; 

 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

ΘΕΜΑ 2014 

Δύο χρήστες, χρησιμοποιώντας τον ίδιο υπολογιστή, στέλνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

με το πρωτόκολλο μεταφοράς απλού ταχυδρομείου (SMTP) προς τον ίδιο SMTP εξυπηρετητή. Να 

μεταφέρετε στο τετράδιό σας και να συμπληρώσετε τους παρακάτω πίνακες. 

 

 


