
 

 1 

 

 

Ονομαηεπώνςμο: …………………………………………………….                         

Μάθημα:  ΓΙΚΣΑ 

Τλη: Δθ όληρ ηηρ ύληρ μέσπι διεςθύνζειρ ΙΡ 

Δπιμέλεια διαγωνίζμαηορ:   

ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΜΑΝΩΛΗ 

Αξιολόγηζη :…………………………………………………………….   
            …………………………………………………………….. 
 
ΘΔΜΑ Α 
 
 

1) Δξσηήζεηο σζηό/Λάζνο (Μανάδερ 10) 
 
1.1) Σν xDSL κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηόζν γηα ζπκκεηξηθή όζν θαη γηα 
αζύκκεηξε κεηάδνζε δεδνκέλσλ.  
1.2) Σν βαζηθό πιενλέθηεκα ηνπ κνληέινπ TCP/IP είλαη πσο δύν ππνινγηζηέο 
δηαθνξεηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ κπνξνύλ αλ επηθνηλσλήζνπλ κεηαμύ ηνπο δίρσο 
ιεηηνπξγίεο κεηαηξνπήο.   
1.3) Σν πξσηόθνιιν UDP ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζε εθαξκνγέο όπνπ ν θξίζηκνο 
παξάγνληαο είλαη ε ηαρύηεηα θαη δελ έρεη λόεκα ε επαλακεηάδνζε ησλ 
δεδνκέλσλ ιόγσ ζθάικαηνο      
1.4)  Σα κνληέια OSI θαη TCP/IP έρνπλ αθξηβώο ηνλ ίδην αξηζκό επηπέδσλ 

      1.5) Γηα λα βξνύκε ηελ δηεύζπλζε ππνδηθηύνπ εθηεινύκε ηελ ινγηθή πξάμε OR   
κεηαμύ ηεο κάζθαο θαη ηεο ΗΡ δηεύζπλζεο  

 
 
2)  Να αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε απηά ηεο ζηήιεο Β (Μονάδερ 

12) 
 

ηήλη Α: Έλλνηα  ηήλη Β: Χαξαθηεξηζηηθό  

1. Κιάζε Α 
2. Κιάζε Β 
3. Κιάζε C 
4. Κιάζε D  
5. MAC δηεύζπλζε 
6. IP δηεύζπλζε  

Α. Πξνζδηνξίδεη ηελ ζπζθεπή     
Β.  Αξρίδεη κε 0  
Γ.  Αξρίδεη κε 110   
Γ. Πξνζδηνξίδεη ηελ ζέζε ηεο ζπζθεπήο 
ζην δίθηπν  
Δ. Δπηηξέπεη ηελ ύπαξμε νκαδηθώλ 
δηεπζύλζεσλ   
Ε. έρεη γεληθή κνξθή 
δίθηπν.δίθηπν.ππνινγηζηήο.ππνινγηζηήο  
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      3)  ηελ παξαθάησ εξώηεζε λα επηιέμεηε ηελ απάληεζε πνπ ζεσξείηε ζσζηή 
(κία ζσζηή απάληεζε)   (Μονάδερ 3) 
 
«Ζ ζπζθεπή ηεξκαηηζκνύ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε ηερλνινγία ISDN νλνκάδεηαη» 
 
Α)  modem    B) TA       Γ) DSLAM     Γ) NT1   
 
 
 

ΘΔΜΑ Β  

1) Δμεγήζηε αλαιπηηθά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πεδίνπ «Άζξνηζκα Διέγρνπ 
Δπηθεθαιίδαο» ζηελ επηθεθαιίδα ελόο ΗΡ παθέηνπ (Μονάδερ 6) 

2) Πνηα είλαη ε ιεηηνπξγία κίαο ζπζθεύεο modem ζε έλα δίθηπν επηιεγόκελσλ 
ηειεθσληθώλ γξακκώλ;  ( Μονάδερ 4) 

3) Να πεξηγξάςεηε ηελ ιεηηνπξγία ησλ πεδίσλ Αξηζκόο εηξάο θαη  Αξηζκόο 
Δπηβεβαίσζεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ επηθεθαιίδα ελόο TCP segment 
(Μονάδερ 6) 

4) Να πεξηγξάςεηε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πξσηνθόιινπ ICMP.  (Μονάδερ 5) 
5) Να αλαθέξεηαη ζε πόζα θαη πνηα θαλάιηα ρσξίδεη ην xDSL ην δηαζέζηκν εύξνο 

δώλεο (Μονάδερ 4) 
 
 
 
 
ΘΔΜΑ Γ 
 
 

1) Γίλεηαη ε παξαθάησ γεληθή κνξθή κηαο MAC δηεύζπλζεο απνηεινύκελε από 
4 ηκήκαηα  

 
 

I/G U/L Γιεύθςνζη Τποδικηύος 
αναηιθεμένη από ηην 
ΙΔΔΔ 

Σοπικά Αναηιθεμένη Φςζική Γιεύθςνζη  

 
 

Α)  Από πόζα bits απνηειείηαη ην θάζε ηκήκα; (Μονάδερ 4) 
Β) Δμεγήζηε πνηεο ηηκέο κπνξνύλ λα πάξνπλ ηα δύν πξώηα πεδία θαη πνηα ε 
ζεκαζία ηεο θάζε ηηκήο (Μονάδερ 8) 
Γ) Από πνηα ηκήκαηα απνηειείηαη ε ηαπηόηεηα νξγαληζκνύ – OUI (Organization 
Unique Identifier); (Μονάδερ 3) 

 
 
 
 
 
2) Έλαο ππνινγηζηήο πξννξηζκόο ιακβάλεη ηα παξαθάησ segments, γηα ηα νπνία 

γλσξίδνπκε θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά γηα ην θαζέλα. Α) από πνηα ραξαθηεξηζηηθό 
θαηαιαβαίλεη ν ππνινγηζηήο πξννξηζκόο αλ όια ηα segments αλήθνπλ ζην ίδην 
αξρηθό παθέην; (Μονάδερ 3) Β) λα αλαιύζεηε – αηηηνινγώληαο ηελ απάληεζή 
ζαο- κε πνηα ζεηξά ζα ηνπνζεηεζνύλ ηα θνκκάηηα γηα λα ζπλζέζνπλ ην αξρηθό 
παθέην  (Μονάδερ  7) 
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ΘΔΜΑ Γ 
 
 
 

1) Έλα ΗΡ απηνδύλακν παθέην Μήθνπο Γεδνκέλσλ 4200 byte θαη επηθεθαιίδαο 
ησλ 20 byte πξόθεηηαη λα κεηαδνζεί κέζσ θπζηθνύ δηθηύνπ, ην νπνίν 
ππνζηεξίδεη παθέηα πλνιηθνύ Μήθνπο 820 byte. Να βξεζεί ν αξηζκόο ησλ 
θνκκαηηώλ ζηα νπνία ζα ηεκαρηζηεί ην αξρηθό απηνδύλακν παθέην θαη λα 
ζπκπιεξσζνύλ γηα ην θαζέλα ηα πεδία πλνιηθό κήθνο δεδνκέλσλ, DF, MF 
θαη Γείθηεο Δληνπηζκνύ Σκήκαηνο, Μήθνο επηθεθαιίδαο (Μονάδερ 9) 

 
 
 

2) Γίλεηαη ε IP δηεύζπλζε 140. 36. 4. 124  θαη ε κάζθα 255.255.255.0 Να 
απαληήζεηε ζηα αθόινπζα εξσηήκαηα  

Α) ε πνηα θιάζε αλήθεη ε παξαπάλσ δηεύζπλζε; Να αηηηνινγήζεηε ηελ 
απάληεζή ζαο ( Μονάδερ 4 ) 

                  Β) Να βξεζεί ε δηεύζπλζε ππνδηθηύνπ (Μονάδερ 4) 

                  Γ) Να βξεζεί ε multicast δηεύζπλζε ππνδηθηύνπ (Μονάδερ 4) 

      Γ) Πόζνη ππνινγηζηέο κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ ζην ζπγθεθξηκέλν  
ππνδίθηπν; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο  (Μονάδερ 4) 

 

 

 

 

 

ΚΑΛΗ ΔΠΙΣΤΥΙΑ !!!!!!!! 
 

 

           Α 

MF=1 

ΔΕΤ=200 

Αναγνώριση=10 

           B 

DF=0 

MF=0 

Αναγνώριση=10 

 

           Γ 

DF=0 

ΔΕΤ=0 

Αναγνώριση=10 

 

           Δ 

MF=1 

ΔΕΤ=100 

Αναγνώριση=10 

 


