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ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ
ΖΜΔΡΖΗΩΝ – ΔΠΔΡΗΝΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΩΝ ΛΤΚΔΗΩΝ
ΑΒΒΑΣΟ 15 ΗΟΤΝΗΟΤ 2019
ΑΠΑΝΣΖΔΗ ΣΟ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ:
ΓΗΚΣΤΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ
ΘΔΜΑ Α
Α1.
α) Λάθορ
β) ωζηό
γ) ωζηό
δ) Λάθορ
ε) ωζηό
Α2.
1- β
2 – ζη
3 –α
4–γ
5–δ
ΘΔΜΑ Β
Β1. Δλόηεηα 3.3.2 ζρνιηθνύ βηβιίνπ.
«Καζνξίδεη ηξεηο ηύπνπο εθρώξεζεο δηεπζύλζεσλ:
 Μθ αυτόματθ ρφκμιςθ (manual configuration), ςτθν οποία ο διαχειριςτισ ορίηει
ςυγκεκριμζνεσ διευκφνςεισ που κα πάρουν ςυγκεκριμζνοι υπολογιςτζσ.
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 Αυτόματθ ρφκμιςθ (automatic configuration), κατά τθν οποία ο διακομιςτισ DHCP
εκχωρεί μια μόνιμθ διεφκυνςθ ςε ζναν υπολογιςτι ο οποίοσ ςυνδζεται πρώτθ
φορά, και
 Δυναμικι ρφκμιςθ (dynamic configuration) κατά τθν οποία ο διακομιςτισ δανείηει ι
μιςκώνει μια διεφκυνςθ ςε ζναν υπολογιςτι για περιςςότερο χρόνο.»
Β2. Δλόηεηα 2.5 ζρνιηθνύ βηβιίνπ.
α) « Έλα Αζύξκαην εκείν Πξόζβαζεο ( Access Point, AP) είλαη κηα ζπζθεπή πνπ
αλαιακβάλεη ηε ιεηηνπξγία ηεο ξαδηνεπηθνηλσλίαο κε ηνπο αζύξκαηνπο ζηαζκνύο ζε κηα
θπςέιε.»
β) « Ζ ζπζθεπή απηή κπνξεί λα είλαη εμσηεξηθή ζπλδεόκελε ελζύξκαηα κε έλα
δξνκνινγεηή, εζσηεξηθή κνλάδα ζε έλα δξνκνινγεηή ή πινπνηείηαη κε ρξήζε
ινγηζκηθνύ θαη κηαο θάξηαο PCI ζε έλα Ζ/Τ.»
γ) « Σν ζεκείν πξόζβαζεο ιεηηνπξγεί ζαλ ζηαζκόο βάζεο ζπγθεληξώλνληαο ηελ θίλεζε
από ηνπο αζύξκαηνπο ζηαζκνύο θαη θαηεπζύλνληαο ηελ πξνο ην ππόινηπν δίθηπν. Άιιεο
ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιακβάλεη, είλαη ε απζεληηθνπνίεζε ελόο θαηλνύξγηνπ ζηαζκνύ πνπ
δεηά πξόζβαζε ζην αζύξκαην δίθηπν θαη ε ζπζρέηηζε καδί ηνπ.»
Β3. Δλόηεηα 6.2.3 ζρνιηθνύ βηβιίνπ.
3 ΑΠΟ ΣΑ ΠΑΡΑΚΑΣΩ :
« Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ ζπλαληάκε ζε όια ηα πξνγξάκκαηα Φπιινκεηξεηώλ είλαη :
 Αποςτζλλει αίτθμα ςτουσ Εξυπθρετθτζσ του Ιςτοφ χρθςιμοποιώντασ το πρωτόκολλο
HTTP
 Σχεδιάηει τθν ιςτοςελίδα ςφμφωνα με τισ πλθροφορίεσ που ζςτειλε ο Εξυπθρετθτισ
 Τονίηει τα ςθμεία ςφνδεςθσ, ζτςι ώςτε να είναι ευδιάκριτα και να είναι εφκολο να
εντοπιςτοφν ςτθν ιςτοςελίδα
 Δίνεται θ δυνατότθτα αποκικευςθσ των διευκφνςεων των ιςτοςελίδων ςε
καταλόγουσ
 Κρατάει ιςτορικό με διευκφνςεισ των ιςτοςελίδων που ζχουμε επιςκεφκεί.»
ΘΔΜΑ Γ
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Γ1.
α) Ζ δηάζπαζε ηνπ αξρηθνύ παθέηνπ 1800 bytes είλαη απαξαίηεηε δηόηη πξέπεη λα δηέιζεη
από δίθηπν Ethernetπνπ ππνζηεξίδεη κέγηζην κήθνο δεδνκέλσλ MTU = 800 bytes.
β) Ζ δηάζπαζε ηνπ παθέηνπ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί δηόηη ην πεδίν DF έρεη ηηκή 0, πνπ
ζεκαίλεη όηη επηηξέπεηε ε δηάζπαζε.
Γ2.
1ο ημήμα
Μήκορ επικεθαλίδαρ

2ο ημήμα

3ο ημήμα

5

5

5

ςνολικό μήκορ (bytes)

796

796

248

Μήκορ δεδομένων

776

776

228

MF (ζημαία)

1

1

0

σεηική θέζη ημήμαηορ

0

97

194

(λέξειρ ηων 32 bit)

(bytes)

(οκηάδερ byte)
IHL =5, άξα ην κήθνο ηεο επηθεθαιίδαο είλαη 20 bytes.
PL = INT

800 − 20
= INT(97,5) = 97
8

Μήθνο δεδνκέλσλ ηκήκαηνο : 97 * 8 = 776 bytes
INT

1800−20
776

= 2 + 1 = 3 ηκήκαηα

Γεδνκέλα ηειεπηαίνπ ηκήκαηνο : (1800 – 20) – (2* 776) =228 bytes
Γ3. Δλόηεηα 3.2 ζρνιηθνύ βηβιίνπ.
α) « Σν πεδίν Υξόλνο Εσήο TTL, μεθηλά από ηνλ απνζηνιέα κε κηα αξρηθή ηηκή θαη θάζε
δξνκνινγεηήο από ηνλ νπνίν δηέξρεηαη ην παθέην κεηώλεη ηελ ηηκή ηνπ θαηά έλα.»
β) « Όηαλ ε ηηκή είλαη κεδέλ, ην παθέην απνξξίπηεηαη θαη επηζηξέθεη ζηνλ απνζηνιέα
δηαγλσζηηθό κήλπκα ζθάικαηνο ππέξβαζεο ρξόλνπ (time exceeded).»
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ΘΔΜΑ Γ
Γ1. 255.255.254.0
Γ2. 11000000.10101000.10010111.00101101
11111111.11111111.11111110.00000000 AND

11000000.10101000.10010110.00000000
Οπόηε IP δηθηύνπ είλαη ε 192.168.150.0
Γ3. Σν < Host _ID > είλαη 9bits άξα ην ζύλνιν ησλ ππνινγηζηώλ είλαη 29 − 2 = 510
Γ4.
α) Σα ππνδίθηπα ζα είλαη 4 άξα ην <SUBNET_ID> ζα είλαη 2 bits άξα ε λέα κάζθα είλαη:
255.255.255.128
β) Γηεύζπλζε 1νπ ππνδηθηύνπ : 192.168.150.0
Γηεύζπλζε 2νπ ππνδηθηύνπ : 192.168.150.128
Γηεύζπλζε 3νπ ππνδηθηύνπ : 192.168.151.0
Γηεύζπλζε 4νπ ππνδηθηύνπ : 192.168.151.128
γ) Σν πιήζνο ησλ ππνινγηζηώλ θάζε ππνδηθηύνπ είλαη: 27 − 2 = 126
Γ5. Γηα ην 1ν ππνδίθηπν :
IP εθπνκπήο: 192.168.150.127
IP 1νπ ππνινγηζηή: 192.168.150.1
IP ηειεπηαίνπ ππνινγηζηή: 192.168.150.126
ΥΟΛΗΑΜΟ ΘΔΜΑΣΩΝ
Σα ζέκαηα ήηαλ θιηκαθνύκελεο δπζθνιίαο θαη θάιππηαλ κεγάιν κέξνο ηεο ύιεο. Έλαο θαιά
πξνεηνηκαζκέλνο καζεηήο κπνξνύζε λα αληαπεμέιζεη ρσξίο ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο.
ςγγπαθική επιμέλεια
Πεπιβολάπη Αλεξάνδπα

ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΖ: • Κύππος 51, ηει. 2109941471, 2109935566 • Γεποςλάνος 103, ηει. 2109911067
ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ: • Ναςαπίνος 12, ηει. 2109944396,
ΓΛΤΦΑΓΑ: Λ. Βνπιηαγκέλεο 147 &Πξαμηηέινπο 2, ηει. 2109680008

email : support@romvos.edu.gr

