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(ΟΜΑΓΑ Α΄) ΚΑΗ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΩΝ ΛΤΚΔΗΩΝ (ΟΜΑΓΑ Β΄) 

ΑΒΒΑΣΟ 4 ΗΟΤΝΗΟΤ 2016 

ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΚΣΤΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ (ΝΔΟ 

ΤΣΖΜΑ) ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΗΗ (ΠΑΛΑΗΟ ΤΣΖΜΑ) 

 

(Δλδεηθηηθέο Απαληήζεηο) 

 

ΘΔΜΑ Α 

 

Α1.  α – ΣΩΣΤΟ 

  β – ΛΑΘΟΣ 

 γ – ΛΑΘΟΣ 

 δ – ΣΩΣΤΟ 

 ε – ΛΑΘΟΣ 

 ζη – ΛΑΘΟΣ 

 

Α2. ζωζηή απάληεζε ην γ 

 

Α3.  1 – δ  

 2 – ε 

 3 – γ 

4 – α 

 

ΘΔΜΑ Β 

 

Β1. Σειίδα 326 ζρνιηθό βηβιίν: “Με ηελ έλλνηα firewall … εμππεξεηεηέο 

εηδηθνί γηα ην ζθνπό απηόλ.” 

 

Β2. Σειίδα 316 ζρνιηθό βηβιίν: “ Με ηνλ όξν απεηιέο αλαθεξόκαζηε ... κπνξεί 

λα είλαη ζθόπηκεο ή ηπραίεο.” 

 

Β3. Σειίδα 213 ζρνιηθό βηβιίν: Η πξώηε ζηήιε ηνπ πίλαθα 6.9 



 

 

ΘΔΜΑ Γ 

 

Γ1.  Σειίδα 228 ζρνιηθό βηβιίν: “Τν επίπεδν πξόζβαζεο δηθηύνπ παξέρεη ... 

κπνξνύλ λα αθνινπζνύλ ηειείωο δηαθνξεηηθέο ηερλνινγίεο.” 

 

Γ2. 

ARP αίτηση 

IP δηεύζπλζε απνζηνιέα 224.12.5.1 

Ethernet δηεύζπλζε απνζηνιέα 05-00-44-AB-2C-41 

IP δηεύζπλζε πξννξηζκνύ 224.12.5.7 

Ethernet δηεύζπλζε πξννξηζκνύ < θελό > 

 

ARP απάντηση 

IP δηεύζπλζε απνζηνιέα 224.12.5.7 

Ethernet δηεύζπλζε απνζηνιέα 08-01-43-CC-1B-12 

IP δηεύζπλζε πξννξηζκνύ 224.12.5.1 

Ethernet δηεύζπλζε πξννξηζκνύ 05-00-44-AB-2C-41 

 

Γ3.  α) Ο όξνο “/19” είλαη ην πξόζεκα. 

β) Τα bits ηεο δηεύζπλζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό 

ηνπ δηθηύνπ ζην νπνίν αλήθεη ν ππνινγηζηήο είλαη: 11001100.10100011.100 

 

ΘΔΜΑ Γ 

 

Γ1. Τα θνκκάηηα πξνήιζαλ από δύν δηαθνξεηηθά IP απηνδύλακα παθέηα 

θαζώο ππάξρνπλ δύν δηαθνξεηηθέο ηηκέο γηα ην πεδίν Αλαγλώξηζε (80 θαη 

100). 

Γ2. Τν πεδίν κήθνο επηθεθαιίδαο είλαη ίδην γηα θάζε θνκκάηη θαη έρεη ηηκή 5. 

Γλωξίδνληαο όηη ην πεδίν απηό κεηξάηαη ζε ιέμεηο ηωλ 32 bits, ην κέγεζνο ηεο 

επηθεθαιίδαο είλαη 160 bits ή ηζνδύλακα 20 bytes (αθνύ 1 byte = 8 bits). 

Γ3. Τα θνκκάηηα Α θαη Γ αλήθνπλ ζην ίδην IP απηνδύλακν παθέην αθνύ θαη ηα 

δύν έρνπλ ηελ ίδηα ηηκή ζην πεδίν Αλαγλώξηζε (100). Τν θνκκάηη Α έρεη 

ζπλνιηθό κήθνο 580 bytes. Αλ αθαηξεζνύλ ηα 20 bytes ηεο επηθεθαιίδαο, ηόηε 

ην θνκκάηη Α πεξηέρεη 560 bytes δεδνκέλα. Οκνίωο, ην θνκκάηη Γ πεξηέρεη 300 

bytes δεδνκέλα. Σπλεπώο, ην “πξώην” IP απηνδύλακν παθέην (κε ηηκή ζην 

πεδίν Αλαγλώξηζε 100) απνηειείηαη από 560 + 300 = 860 bytes δεδνκέλωλ.  

Τα θνκκάηηα Β, Γ θαη Δ ζπλζέηνπλ ην “δεύηεξν” IP απηνδύλακν παθέην. Με 

παξόκνην ηξόπν δηαπηζηώλνπκε όηη ηα θνκκάηηα Γ θαη Δ πεξηέρνπλ 600 bytes 

δεδνκέλα, ελώ ην θνκκάηη Β πεξηέρεη 200 bytes δεδνκέλα. Σπλεπώο, ην 

“δεύηεξν” IP απηνδύλακν παθέην (κε ηηκή ζην πεδίν Αλαγλώξηζε 80) 

απνηειείηαη από 600 + 600 + 200 = 1400 bytes δεδνκέλωλ. 



 

 

Γ4. Σην “πξώην” IP απηνδύλακν παθέην (κε ηηκή ζην πεδίν Αλαγλώξηζε 100) 

ην πξώην θνκκάηη είλαη ην Α, ελώ ζην “δεύηεξν” IP απηνδύλακν παθέην (κε 

ηηκή ζην πεδίν Αλαγλώξηζε 80) ην πξώην θνκκάηη είλαη ην Γ, δηόηη θαη ηα δύν 

απηά θνκκάηηα ζην πεδίν Γείθηεο Δληνπηζκνύ Τκήκαηνο έρνπλ ηηκή 0. 

Γ5. Σην “πξώην” IP απηνδύλακν παθέην (κε ηηκή ζην πεδίν Αλαγλώξηζε 100) 

ην ηειεπηαίν θνκκάηη είλαη ην Γ, ελώ ζην “δεύηεξν” IP απηνδύλακν παθέην (κε 

ηηκή ζην πεδίν Αλαγλώξηζε 80) ην ηειεπηαίν θνκκάηη είλαη ην Β, δηόηη θαη ηα 

δύν απηά θνκκάηηα ζην πεδίν MF έρνπλ ηηκή 0. 

 


