
ελίδα 1 από 5 

 

 
Μάθημα: ΔΙΚΣΤΑ  

Τάξη Γ’Λυκείου, ΕΠΑΛ 
Καθηγητήσ : ιαφάκασ Γιϊργοσ 

Ημερομηνία : 21/02/2016 
Διάρκεια: 3 ϊρεσ 

 ΘΕΜΑ Α /25 
(A1)Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ (Σ)ωςτζσ ή (Λ)άθοσ 

1. Σο πρωτόκολλο RARP μετατρζπει τισ IP διευκφνςεισ ςτισ αντίςτοιχεσ φυςικζσ διευκφνςεισ. 

2. κοπόσ του πρωτοκόλλου ARP είναι να μετατρζπει τισ IP διευκφνςεισ ςτισ αντίςτοιχεσ φυςικζσ, ζτςι ϊςτε οι 

εφαρμογζσ να απαλλαγοφν από αυτό το ζργο. 

3. Η ανκεκτικότθτα ενόσ αλγορίκμου δρομολόγθςθσ αναφζρεται ςτο γεγονόσ ότι ο αλγόρικμοσ πρζπει να είναι 

ςε κζςθ να αντιμετωπίςει αλλαγζσ ςτθν τοπολογία του δικτφου. 

4. τουσ αλγορίκμουσ προςαρμοηόμενθσ δρομολόγθςθσ οι αποφάςεισ βαςίηονται ςε ςτακερζσ 

προαποφαςιςμζνεσ διαδρομζσ. 

5. Σο DNS είναι μθχανιςμόσ απεικόνιςθσ των διευκφνςεων ςε ονόματα, όχι και το αντίςτροφο. 

6. Σο πρωτόκολλο RARP μετατρζπει τισ IP διευκφνςεισ ςτισ αντίςτοιχεσ φυςικζσ διευκφνςεισ. 

7. τθν άμεςθ δρομολόγθςθ ο υπολογιςτισ πθγι και ο υπολογιςτισ προοριςμοφ ανικουν ςε διαφορετικά 

TCP/IP δίκτυα. 

 (7 x 1=7 μονάδεσ) 

(Α2)Να απαντήςτε ςτισ παρακάτω ερωτήςεισ 

1. Περιγράψτε τθν ακολουκία των διεργαςιϊν οι οποίεσ λαμβάνουν χϊρα μζςω του πρωτοκόλλου ARP, 

προκειμζνου να μεταδϊςει ζνα IP αυτοδφναμο πακζτο από τθν πθγι ςτον προοριςμό. 

2. Σι είναι το ςφςτθμα  Ονομάτων Περιοχισ (Domain Name System DNS) και ποια είναι θ οργάνωςθ του; 

3. Δϊςτε τον οριςμό του όρου «δρομολόγθςθ». Ποιοσ είναι ο ςκοπόσ του αλγόρικμου δρομολόγθςθσ; 

4. Ποιεσ είναι οι βαςικζσ ςτιλεσ του πίνακα δρομολόγθςθσ; 

5. Σι είναι άμεςθ και τι ζμμεςθ δρομολόγθςθ αυτοδφναμων πακζτων ςε δίκτυα TCP/ΙΡ;  

6. Να περιγράψετε τα τρία (3) κριτιρια, με βάςθ τα οποία οι αλγόρικμοι δρομολόγθςθσ λαμβάνουν τισ 

αποφάςεισ τουσ. 

 (6 x 3=18 μονάδεσ) 

 

 



ελίδα 2 από 5 

 

 

 ΘΕΜΑ Β /25 
(Β1) Να ςυμπληρϊςετε τα κενά ςτισ παρακάτω προτάςεισ με τη λζξη που λείπει.   

1. Σα πλεονεκτιματα, που προςφζρει το θλεκτρονικό ταχυδρομείο ςε ςχζςθ με το ςυμβατικό, ςχετίηονται με 

το ______________, τθ ____________________ και τθ ____________________ προσ το χριςτθ 

2. Η λειτουργία του FTP βαςίηεται ςτθν αρχιτεκτονικι ______________ - ________________ και χρθςιμοποιεί 

τθν αξιόπιςτθ από άκρο ςε άκρο υπθρεςία, που προςφζρει το πρωτόκολλο επιπζδου μεταφοράσ TCP.  

3. Η αςφάλεια του ςυςτιματοσ, κατά τθ λειτουργία του FTP πρωτοκόλλου, εξαςφαλίηεται με τθν υλοποίθςθ 

ελζγχου εξουςιοδότθςθσ για κάκε χριςτθ, που ηθτά πρόςβαςθ ςτο ςφςτθμα. Ο ζλεγχοσ εξουςιοδότθςθσ 

πραγματοποιείται με τθ χριςθ του ____________________ και του _________________________ 

4. το Telnet με τον όρο ________________   ______________, εννοοφμε μία αφθρθμζνθ δομι, θ οποία 

αποτελεί τον ενδιάμεςο μεταξφ των τερματικϊν του χριςτθ και τθσ εφαρμογισ.  

(9  μονάδεσ) 

 

(Β2) Να γράψετε ςτο τετράδιό ςασ τουσ αριθμοφσ 1, 2, 3, 4 από τη ςτήλη Α και δίπλα το γράμμα τησ 

ςτήλησ Β που δίνει τη ςωςτή αντιςτοίχιςη. 

 
(4 x 2=8 μονάδεσ) 

 

(Β3) Δίνεται το παρακάτω δίκτυο 

 
a. Ο υπολογιςτισ Α ςτζλενει αυτοδφναμο πακζτο προσ τον υπολογιςτι Β. Ποιεσ είναι οι IP και οι Ethernet 

διευκφνςεισ  πθγισ και προοριςμοφ ςτθν επικεφαλίδα του πακζτου 

b. Ο υπολογιςτισ Α ςτζλενει αυτοδφναμο πακζτο προσ τον υπολογιςτι Ε. Ποιεσ είναι οι IP και οι Ethernet 

διευκφνςεισ  πθγισ και προοριςμοφ ςτθν επικεφαλίδα του πακζτου 
 (8  μονάδεσ) 



ελίδα 3 από 5 

 

  

 ΘΕΜΑ Γ /25 
(Γ1) Να γράψετε ςτο τετράδιό ςασ τουσ αριθμοφσ 1, 2, 3, 4 από τη ςτήλη Α και δίπλα ζνα από τα 

γράμματα α, β, γ, δ, ε τησ ςτήλησ Β που δίνει τη ςωςτή αντιςτοίχιςη. Σημειϊνεται ότι ζνα γράμμα από 

τη ςτήλη Β θα περιςςζψει 

 

(8 μονάδεσ) 

(Γ2) Να γράψετε ςτο τετράδιό ςασ τουσ αριθμοφσ 1, 2, 3 από τη ςτήλη Α και δίπλα ζνα από τα 

γράμματα α, β, γ, δ, ε τησ ςτήλησ Β που δίνει τη ςωςτή αντιςτοίχιςη. Σημειϊνεται ότι ζνα γράμμα από 

τη ςτήλη Β θα περιςςζψει 

Εφαρμογζσ Πρωτόκολλα 

1) Απομακρυςμζνθ φνδεςθ α) WAP 

2) Μεταφορά αρχείων β) FTP 

3) Ηλεκτρονικό Σαχυδρομείο γ) HTTP 

 δ) Telnet 
(9 μονάδεσ) 

(Γ3) Αφοφ μεταφζρετε το παρακάτω ςχήμα ςτο τετράδιό ςασ, να ςυμπληρϊςετε τα κενά 

λαμβάνοντασ υπόψη την ιεραρχική οργάνωςη χϊρου ονομάτων DNS για τα ςυςτήματα:  
α) x1.penelope.uoa.gr  
β) ektor.telecom.ntua.gr  
γ) biomatiko.telecom.ntua.gr 

 

(8  μονάδεσ) 



ελίδα 4 από 5 

 

 

 ΘΕΜΑ Δ /25 
(Δ1) Οι υπολογιςτζσ Α και Β βρίςκονται ςτο ίδιο τοπικό δίκτυο. Ο Α κζλει να ςτείλει ζνα πακζτο ςτθν IP 

διεφκυνςθ 223.1.2.2 (θ οποία ανικει ςτον B), αλλά ο Α δεν γνωρίηει τθν Ethernet διεφκυνςθ του Β. Για το λόγο αυτό 

, ο Α ςτζλνει μια ARP αίτθςθ και ο Β απαντάει. Να μεταφζρετε ςτο τετράδιο ςασ και να ςυμπλθρϊςετε τουσ 

παρακάτω πίνακεσ.  

ARP αίτηςη  ARP απάντηςη 

IP αποςτολζα   IP αποςτολζα  

Ethernet αποςτολζα   Ethernet αποςτολζα  

IP προοριςμοφ   IP προοριςμοφ  

Ethernet προοριςμοφ <κενό>  Ethernet προοριςμοφ  
Δίνονται : IP A: 223.1.2.1,  Ethernet A: 08-0-39-00-2F-C3, IP B: 223.1.2.2, Ethernet B: 08-00-28-00-28-A9 

(7  μονάδεσ) 

(Δ2) Δίνεται το παρακάτω δίκτυο με αρικμθμζνα τα ςθμεία διεπαφισ δικτφου. Να μεταφζρετε και να 

ςυμπλθρϊςετε τον πίνακα δρομολόγθςθσ του δρομολογθτι Δ και τον πίνακα δρομολόγθςθσ ενόσ 

υπολογιςτι που ανικει ςτο δίκτυο α 

 
Πίνακασ δρομολόγηςησ του Δ 

Δίκτυο Άμεςη/Ζμμεςη Δρομολόγηςη Δρομολογητήσ Αριθμόσ Διεπαφήσ 

223.1.1    

223.1.2    

223.1.3    

223.1.4    
 

Πίνακασ δρομολόγηςησ ενόσ υπολογιςτή του δικτφου α 

Δίκτυο Άμεςη/Ζμμεςη Δρομολόγηςη Δρομολογητήσ Αριθμόσ Διεπαφήσ 

223.1.1    

223.1.2    

223.1.3    

223.1.4    
(12 μονάδεσ) 

(Δ3) Να αντιςτοιχήςετε τισ παρακάτω βαςικζσ περιοχζσ με τισ δραςτηριότητζσ τουσ: 

Βαςικζσ Περιοχζσ Δραςτηριότητα 

1. .arpa a) Εκπαιδευτικά ιδρφματα 

2. .com b) Κυβερνθτικοί οργανιςμοί 

3. .edu c) Κζντρα διοίκθςθσ δικτφου 

4. .gov d) Οτιδιποτε δεν μπορεί να καταταγεί ςε κάποια από τισ κατθγορίεσ 

5. .mil e) Ειδικοί οργανιςμοί Διαδικτφου 

6. .net f) Εταιρίεσ 

Δίκτυο β  (223.1.3) 

Δίκτυο δ (223.1.1) 
Δίκτυο γ (223.1.4) 

Δ 

1 1 

1 

1 

1 2 3 4 

Δίκτυο α  (223.1.2) 



ελίδα 5 από 5 

 

7. .org g) τρατιωτικοί οργανιςμοί 
 (6  μονάδεσ) 

 


