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Β2. Το TCP εξαςφαλίηει τθν αξιοπιστία τθσ ςφνδεςθσ με:
• Τθν εγκατάςταςθ νοθτισ ςφνδεςθσ από τθν προζλευςθ ςτο προοριςμό
• Τον τεμαχιςμό των δεδομζνων ςε τμιματα κατάλλθλα για το δίκτυο
• Τθν επιβεβαίωςθ ςτθν παραλαβι των δεδομζνων
• Τθν τοποκζτθςθ των τμθμάτων ςτθ ςωςτι ςειρά κατά τθν παραλαβι (και τθν
επαναμετάδοςθ τμθμάτων που χάκθκαν ι καταςτράφθκαν).

Β3. Σε αρκετζσ περιπτϊςεισ είναι επικυμθτό να χωρίςουμε ζνα δίκτυο ςε μικρότερα
υποδίκτυα:
• Οικονομία διευθφνσεων IP: Ππωσ ζχουμε δει, χρθςιμοποιϊντασ τισ τυποποιθμζνεσ κλάςεισ
δικτφων υπάρχει μεγάλθ ςπατάλθ διευκφνςεων: Μια εταιρεία που χρειάηεται 2000
υπολογιςτζσ δεν χρειάηεται τισ πάνω από 65 χιλιάδεσ διευκφνςεισ ενόσ δικτφου κλάςθσ Β. Οι
διευκφνςεισ που περιςςεφουν πάνε χαμζνεσ. Με τθν υποδικτφωςθ μποροφμε να μοιράςουμε
ζνα δίκτυο κλάςθσ Β ςε 32 υποδίκτυα των 2048 διευκφνςεων και να τισ κατανείμουμε ςε
πολλαπλζσ εταιρίεσ.
• Διαχειριστικοί λόγοι: Μια εταιρεία μπορεί να διακζτει λιγότερα από 254 μθχανιματα (ζνα
δίκτυο κλάςθσ C δθλαδι) αλλά ςε διαφορετικοφσ χϊρουσ ϊςτε να εξυπθρετοφν διαφορετικοφσ
ςκοποφσ. Ρ.χ. κάποια μθχανιματα ςτο λογιςτιριο, άλλα ςτο γραφείο κίνθςθσ, ςτθν αποκικθ
κλπ. Αντί όλα αυτά τα μθχανιματα να είναι ςυνδεδεμζνα ςε ζνα δίκτυο, μποροφμε να το
χωρίςουμε ςε υποδίκτυα ζνα για κάκε τμιμα. Το κάκε υποδίκτυο μπορεί αν χρειάηεται να
επικοινωνεί με τα άλλα μζςω δρομολογθτϊν (όπωσ κα δοφμε παρακάτω) και ταυτόχρονα δεν
αυξάνεται θ άςκοπθ κίνθςθ ςτο δίκτυο όταν οι υπολογιςτζσ ενόσ τμιματοσ επικοινωνοφν μόνο
με άλλουσ ςτο ίδιο τμιμα.
ΘΕΜΑ Γ.
Γ1. Τα αυτοδφναμα πακζτα είναι και τα δφο μεγαλφτερα από το MTU δθλαδι από το μζγιςτο
μζγεκοσ πακζτου που μπορεί να περάςει από το δίκτυο οπότε πρζπει να κατατμθκοφν αν
κζλουμε ν’ αποςταλοφν μζςω του ςυγκεκριμζνου δικτφου.
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Γ3. Θ’ απορριφτεί το πακζτο Α γιατί ζχει DF=1 που ςθμαίνει ότι δεν επιτρζπεται θ διάςπαςι
του, κι από τθ ςτιγμι που δεν μπορεί να περάςει εξ ολοκλιρου από το δίκτυο κα πρζπει ν’
απορριφτεί.
Το Β κα περάςει κανονικά διαςπαςμζνο γιατί ζχει DF=0 που ςθμαίνει ότι επιτρζπεται θ
διάςπαςι του.
ΘΕΜΑ Δ.
Δ1. Το δίκτυο χωρίηεται ςε 2 υποδίκτυα. Η διεφκυνςθ δικτφου είναι κλάςθσ C ενϊ θ μάςκα που
μασ δίνεται χρθςιμοποιεί 1 παραπάνω bit απ’ ότι θ μάςκα τθσ κλάςθσ C. Αυτό ςθμαίνει ότι
προφανϊσ το δίκτυο ζχει υποςτεί υποδικτφωςθ.

Δ2. Εάν εφαρμόςουμε το λογικό AND και ςτισ δφο διευκφνςεισ κα προκφψουν οι εξισ
διευκφνςεισ δικτφου.
192.168.31.20 AND 255.255.255.128 = 192.168.31.0 (Διεφκυνςθ δικτφου)
192.168.31.160 AND 255.255.255.128 = 192.168.31.128 (Διεφκυνςθ δικτφου)
Άρα οι 2 διευκφνςεισ δεν ανικουν ςτο ίδιο υποδίκτυο.
Δ3. Θα γίνει ζμμεςθ δρομολόγθςθ γιατί ανικουν ςε διαφορετικά υποδίκτυα.
Δ4. Η διεφκυνςθ εκπομπισ κα είναι 192.168.31.127
Δ5. Η περιοχι διευκφνςεων του Α κα είναι 192.168.31.0 – 192.168.31.127 ενϊ ο ςυνολικόσ
αρικμόσ υπολογιςτϊν κα είναι 128-2 = 126

