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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΔΙΚΤΥΑ “16.05.2020”
ΘΕΜΑ 1ο:
Ερωτήςεισ Σωςτό – Λάθοσ:
1) Tο επίπεδο Διαδικτφου του TCP/IP παρζχει μόνο υπθρεςία χωρίσ ςφνδεςθ.
2) τθ διαςτρωματωμζνθ αρχιτεκτονικι ενόσ δικτφου, κάκε επίπεδο επικοινωνεί με το
αντίςτοιχο ομότιμό του, χρθςιμοποιϊντασ ζνα πρωτόκολλο του ίδιου επιπζδου.
Η λειτουργία αυτι εκτελείται άμεςα.
3) Σο επίπεδο πρόςβαςθσ δικτφου του προτφπου TCP/IP, παρζχει τθν πρόςβαςθ ςτο
φυςικό μζςο, ςτο οποίο μεταδίδεται θ πλθροφορία με τθ μορφι πακζτων και
αντιπροςωπεφει το χαμθλότερο λογικό επίπεδο λειτουργικότθτασ, που απαιτείται από
ζνα δίκτυο.
4) Γενικά, οι μζκοδοι προςπζλαςθσ επιτρζπουν τθν ταυτόχρονθ ειςαγωγι δεδομζνων ςτο
μζςο μεταφοράσ.
5) Σο gigabit Ethernet IEEE 802.3z είναι το νεϊτερο πρότυπο του IEEE 802.3 και προςφζρει
επικοινωνία ςτο δίκτυο με εφροσ ηϊνθσ τα 1000 Mbps.
6) Οι διευκφνςεισ MAC απαρτίηονται από δυο μζρθ των 48 δυαδικϊν ψθφίων.
7) Σο μικοσ των δεδομζνων του ωφζλιμου φορτίου του πλαιςίου Ethernet μπορεί να
φτάςει από 46 μζχρι 1500 οκτάδεσ και ονομάηεται Μζγιςτθ μονάδα εκπομπισ MTU.
8) ε ζναν υπολογιςτι με TCP/IP θ υλοποίθςθ και υποςτιριξθ του IGMP είναι υποχρεωτικι
ενϊ του ICMP προαιρετικι.
9) Σα αςφρματα τοπικά δίκτυα (WLAN, Wireless Local Area Network) είναι τα δίκτυα που
επιτρζπουν ςε ζνα χριςτθ κινθτισ ςυςκευισ, όπωσ είναι ζνασ φορθτόσ υπολογιςτισ, ζνα
ζξυπνο τθλζφωνο ι ζνα tablet, να ςυνδζονται ςε ζνα τοπικό δίκτυο (LAN) μζςω μιασ
αςφρματθσ ςφνδεςθσ που χρθςιμοποιεί υψθλισ ςυχνότθτασ ραδιοκφματα.
10) τθν πραγματικότθτα ζνασ υπολογιςτισ μπορεί να ζχει μόνο μια διεφκυνςθ, τθν οποία
χρθςιμοποιεί για κάκε διαφορετικό δίκτυο ςτο οποίο είναι ςυνδεδεμζνοσ.
11) Η κλάςθ/τάξθ D περιλαμβάνει διευκφνςεισ αποκλειςτικισ διανομισ (unicast).
12) Η κλάςθ/τάξθ A είναι δεςμευμζνθ και δεν χρθςιμοποιείται για τθ διευκυνςιοδότθςθ
υπολογιςτϊν ςτο Διαδίκτυο.
13) Η μάςκα ζχει άςουσ (1) ςτισ κζςεισ που τα αντίςτοιχα ψθφία τθσ διεφκυνςθσ ανικουν
ςτο αναγνωριςτικό του δικτφου και μθδενικά (0) ςτισ κζςεισ που τα αντίςτοιχα ψθφία
τθσ διεφκυνςθσ ανικουν ςτο αναγνωριςτικό του υπολογιςτι.
14) Η Διεφκυνςθ Εκπομπισ προςδιορίηει το δίκτυο ςτο οποίο ανικει μια διεφκυνςθ.
15) Ζνασ υπολογιςτισ, ακόμθ κι αν δεν ζχει καμιά δικτυακι διαςφνδεςθ ςτζλνοντασ πακζτα
με προοριςμό τθ διεφκυνςθ 127.0.0.1 αυτά επανατροφοδοτοφνται ςτον ίδιο του τον
εαυτό.
16) Ανεξάρτθτα με τον ηθτοφμενο αρικμό, ο ςυνολικόσ αρικμόσ των υποδικτφων είναι
n
πάντα δφναμθ του δφο μειωμζνθ κατά 1 (2 -1).
17) Δίνοντασ ψθφία από το (Net_ID) ςτο αναγνωριςτικό υπολογιςτι (Host_ID), θ ενζργεια
αυτι χαρακτθρίηεται ωσ υπερδικτφωςθ.
18) τθν περίπτωςθ τθσ υποδικτφωςθσ δεν μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε μεταβλθτοφ
μικουσ μάςκεσ υποδικτφωςθσ, ακόμθ και για διαφορετικά υποδίκτυα.
19) Σο πεδίο υνολικό μικοσ (Total length) μικουσ 16 bit, δίνει το ςυνολικό μικοσ του
αυτοδφναμου πακζτου (επικεφαλίδα + δεδομζνα) ςε byte.
20) Η ςθμαία MF, δθλϊνει τθν φπαρξθ περιςςότερων τμθμάτων, όταν είναι απενεργοποιθμζνθ (0) δθλϊνει ότι ακολουκοφν και άλλα τμιματα ενϊ όταν είναι ενεργοποιθμζνθ (1)
δθλϊνει ότι είναι το τελευταίο τμιμα διαςπαςμζνου πακζτου ι μεμονωμζνο πακζτο.
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21) Σο ερϊτθμα ARP (ARP request) απευκφνεται ςτο τοπικό δίκτυο Ethernet με ζνα πλαίςιο
εκπομπισ (broadcast) με διεφκυνςθ Ethernet προοριςμοφ FF-FF-FF-FF-FF-FF (48 άςοι).

22) Όταν ο υπολογιςτισ τερματίηει τθ λειτουργία του ομαλά (shutdown) πριν λιξει θ
μίςκωςθ τθσ διεφκυνςθσ, τότε απελευκερϊνει τθν διεφκυνςι του ςτζλνοντασ πριν τον
τερματιςμό, ςτον διακομιςτι DHCP, ζνα πακζτο DHCPNAK.
23) Η δεκαδικι ςθμειογραφία με τελείεσ είναι ζνασ ςχετικά εφκολοσ τρόποσ γραφισ
διευκφνςεων IP οι οποίεσ είναι δυαδικοί αρικμοί των 32 bit.
24) Σο πρωτόκολλο IP εγγυάται ότι μπορεί να αντιμετωπίςει τθν απϊλεια οποιουδιποτε
αυτοδφναμου πακζτου.
ΘΕΜΑ 2ο:
Ερωτήςεισ Ανάπτυξησ:
1) Ποιο επίπεδο του μοντζλου TCP/IP μπορεί να εξαςφαλίςει αξιοπιςτία ςτθν επικοινωνία
και με ποιεσ λειτουργίεσ; Πϊσ χαρακτθρίηονται (ονομάηονται) οι ςυγκεκριμζνεσ
υπθρεςίεσ που παρζχουν αξιοπιςτία;
2) Περιγράψτε τθ διαδικαςία τθσ ενκυλάκωςθσ. Αυτι αφορά ομότιμα επίπεδα, δθλαδι το
αντίςτοιχο απζναντι ι γειτονικά, δθλαδι το παρακάτω;
3) Αναφζρετε τρεισ μεκόδουσ προςπζλαςθσ, οι οποίεσ χρθςιμοποιοφνται ι
χρθςιμοποιικθκαν από διάφορεσ τεχνολογίεσ δικτφων.
4) Ποια είναι θ ςκοπιμότθτα φπαρξθσ των κλάςεων/τάξεων δικτφων;
Πόςεσ και ποιεσ χρθςιμoποιοφνται για τθν διευκυνςιοδότθςθ υπολογιςτϊν;
ΘΕΜΑ 3ο:
Ζνα αυτοδφναμο πακζτο IP (datagram) μεγζκουσ 2600 bytes με DF=0 και Αναγνϊριςθ:
0x0a26 πρόκειται να διζλκει από δίκτυο το οποίο υποςτθρίηει μζγιςτο μικοσ δεδομζνων
πλαιςίου (MTU) 800 bytes. Σο πακζτο κα κατατμθκεί;
ε περίπτωςθ κατάτμθςθσ, υπολογίςτε τον αρικμό των τμθμάτων, το μικοσ δεδομζνων
των τμθμάτων και δϊςτε για κάκε τμιμα τα πεδία Μικοσ επικεφαλίδασ, υνολικό μικοσ,
Αναγνϊριςθ, DF, MF και χετικι κζςθ τμιματοσ (Offset).
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ΘΕΜΑ 4ο:
Δίνεται θ διεφκυνςθ δικτφου 192.168.13.0/24 δθλαδι με μάςκα δικτφου 255.255.255.0
Να χωριςτεί το δίκτυο ςε τρία (3) τουλάχιςτον υποδίκτυα και να δοκοφν:
· Οι περιοχζσ διευκφνςεων.
· Οι διευκφνςεισ υποδικτφου και εκπομπισ για κάκε υποδίκτυο.
· Ο αρικμόσ των υπολογιςτϊν που μπορεί να ζχει το κάκε υποδίκτυο.
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