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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 

 
 
 
 
 
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ 
 

1. Κάθε σταθμός ενός δικτύου μπορεί να είναι υπολογιστής, τερματικό, περιφερειακή συσκευή ή δορυφόρος. 

2. Οι υπολογιστές υποδοχής είναι ενδιάμεσες συσκευές που δρομολογούν τις πληροφορίες. 

3. Οι γραμμές μετάδοσης είναι φυσικά κανάλια μεταφοράς των δεδομένων με ενσύρματο ή ασύρματο τρόπο. 

4. Οι γέφυρες και οι δρομολογητές ανήκουν στα στοιχεία μεταγωγής ενός δικτύου υπολογιστών. 

5. Ένα κριτήριο κατηγοριοποίησης των δικτύων είναι και η ταχύτητα μετάδοσης της πληροφορίας. 

6. Τα δίκτυα υποδομής 3G και η καλωδιακή τηλεόραση ανήκουν στη κατηγορία των μητροπολιτικών δικτύων. 

7. Ένα δίκτυο ευρείας περιοχής εκτείνεται στα όρια μιας πόλης με περιορισμένο αριθμό σταθμών. 

8. Τα δίκτυα από σημείο σε σημείο δημιουργούν συνδέσεις πάντα μεταξύ δύο κόμβων. 

9. Στα δίκτυα πολυεκπομπής ένα μεταδιδόμενο μήνυμα λαμβάνεται ταυτόχρονα από όλους τους χρήστες. 

10.  Εκτός από τις βασικές τοπολογίες υπάρχουν και αυτές του πλέγματος και του δέντρου. 

11. Ένας παράγοντας διάκρισης των τοπολογιών είναι και το πλήθος των υπολογιστών που περιέχουν. 

12. Σε μια τοπολογία αστέρα υπάρχει μία βασική γραμμή που αποτελεί την ραχοκοκαλιά του δικτύου. 

13. Το πιο βασικό πρωτόκολλο στο οποίο στηρίζονται όλες οι υπηρεσίες του Διαδικτύου είναι το HTTP. 

14. Η τεχνολογία υπολογιστικού νέφους είναι μία από τις σύγχρονες υπηρεσίες των δικτύων. 

15. Η τεχνολογία DSL εκμεταλλεύεται τα χάλκινα καλώδια του τηλεφωνικού δικτύου για αποστολές δεδομένων 

υψηλών ταχυτήτων. 

16. Ένα δίκτυο μεταγωγής πακέτου σπάει το κάθε μεταδιδόμενο μήνυμα σε πακέτα καθένα από τα οποία 

δρομολογείται από διαφορετικές κατευθύνσεις. 

17. Τα πιο μεγάλα σε γεωγραφική κάλυψη δίκτυα υπολογιστών είναι τα δίκτυα MAN. 

18. Ένα δίκτυο από σημείο σε σημείο προσφέρει πάντα ενσύρματη επικοινωνία μεταξύ των σταθμών. 

19. Ένας από τους τρόπους κατηγοριοποίησης των δικτύων είναι και η τεχνική προώθησης της πληροφορίας. 

20. Οι υπολογιστές υποδοχής ενός δικτύου μπορούν να λειτουργούν ως πομποί ή ως δέκτες των μεταδιδόμενων 

μηνυμάτων. 

21. Ένα δίκτυο υπολογιστών είναι ένα σύνολο συσκευών που συνδέονται με φυσικές συνδέσεις οι οποίες 

επιτρέπουν την μετάδοση εικόνας, ήχου και βίντεο. 

22. Ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας ρυθμίζει μεταξύ άλλων και την τμηματοποίηση και κρυπτογράφηση της 

μεταδιδόμενης πληροφορίας. 

23. Η υπηρεσία φωνητικής συνομιλίας μέσω του Διαδικτύου είναι γνωστή ως VoIP. 

24. Το τηλεφωνικό δίκτυο είναι ένα παράδειγμα δικτύου μεταγωγής κυκλώματος.  

25. Σε μία τοπολογία αρτηρίας το μήνυμα προωθείται από τον κάθε κόμβο στον διπλανό του προς την ίδια 

κατεύθυνση μέχρι να φθάσει στον προορισμό του.  



 

www.zioulas.gr  Ευάγγελος Χ. Ζιούλας (Καθηγητής Πληροφορικής) 2 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΝΩΝ 

1. Κάθε υπολογιστής που συνδέεται στο διαδίκτυο ονομάζεται και _____________ ή τερματική συσκευή. 

2. Η ανάπτυξη του Διαδικτύου και των υπηρεσιών επικοινωνίας και αναζήτησης έχουν οδηγήσει σε μία Κοινωνίας 

της _____________. 

3. Ένα _____________ υπολογιστών είναι ένα σύνολο συνδεδεμένων συσκευών με φυσικές συνδέσεις. 

4. Οι γραμμές μετάδοσης ενός δικτύου υπολογιστών ονομάζονται και _____________. 

5. Τα στοιχεία ______________ είναι ενδιάμεσες συσκευές που αναλαμβάνουν την σύνδεση των γραμμών 

μετάδοσης και την μεταφορά των δεδομένων. 

6. Τα ____________ δίκτυα υπολογιστών καλύπτουν την έκταση ενός δωματίου ή ενός κτιρίου. 

7. Τα δίκτυα που καλύπτουν γεωγραφικά μία ολόκληρη χώρα ή ήπειρο ονομάζονται ____________. 

8. Στα δίκτυα ______________ όλα τα μέλη του δικτύου μοιράζονται έναν κοινό δίαυλο μετάδοσης. 

9. Τα δίκτυα μεταγωγής ____________ δρομολογούν τα δεδομένα μέσα από μια φυσική αποκλειστική σύνδεση. 

10. Ο τρόπος με τον οποίο συνδέονται οι υπολογιστές μέσα σε ένα δίκτυο ονομάζεται ____________. 

11. Στην τοπολογία _____________ κάθε σταθμός προωθεί την πληροφορία στον γειτονικό του. 

12. Η υπηρεσία φωνητικής συνομιλίας μέσω του Διαδικτύου είναι γνωστή ως ____________. 

13. Στην τοπολογία _____________ υπάρχει ένας κεντρικός σταθμός που ρυθμίζει την κυκλοφορία των δεδομένων 

μέσα στο δίκτυο. 

14. Το _____________ επικοινωνίας είναι σύνολο κανόνων που ρυθμίζουν την επικοινωνία δύο σταθμών. 

15. Τα δίκτυα εκπομπής διακρίνονται σε δίκτυα πολυεκπομπής και δίκτυα _____________ εκπομπής. 

16. Το πιο σημαντικό πρωτόκολλο επικοινωνίας που διέπει την λειτουργία του διαδικτύου είναι το __________. 

17. Τα δίκτυα μεταγωγής ____________ σπάνε τα δεδομένα σε μικρότερα τμήματα που ονομάζονται πακέτα. 

18. Στην υπηρεσία ____________ χρησιμοποιούνται τα χάλκινα τηλεφωνικά καλώδια για επίτευξη μεταδόσεων 

υψηλών ταχυτήτων. 

19. Ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας ρυθμίζει την _____________ , την τμηματοποίηση και την κρυπτογράφηση της 

μεταδιδόμενης πληροφορίας. 

20. Σύμφωνα με την τεχνολογία ____________, ένας υπολογιστής έχει πρόσβαση σε απομακρυσμένα δεδομένα 

που βρίσκονται σε βάσεις δεδομένων, συστήματα αρχείων, συστήματα ηλεκτρονικών μηνυμάτων κλπ. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ 

Να γίνει η αντιστοίχιση των στοιχείων της Στήλης Α με αυτά της στήλης Β. 

Στήλη Α Στήλη Β 

1.    ζεύξεις  Α) τρόπος σύνδεσης υπολογιστών 

2. στοιχεία μεταγωγής  Β) σταθμοί πομποί ή σταθμοί δέκτες  

3. υπολογιστές υποδοχής  Γ)  κανάλια ή δίαυλοι επικοινωνίας 

4. τοπολογία δικτύου  Δ) κανόνες ελέγχου επικοινωνίας 

5. πρωτόκολλο επικοινωνίας Ε)  έλεγχος δρομολόγησης δεδομένων 

 

Στήλη Α Στήλη Β 

1.   γεωγραφική κάλυψη  Α) δίκτυο WAN 

2. προώθηση πληροφορίας  Β) δίκτυο από σημείο σε σημείο 

3. τεχνολογία μετάδοσης  Γ)  δίκτυο μεταγωγής κυκλώματος 

  Δ) δίκτυο LAN 

  Ε)  δίκτυο μεταγωγής πακέτου 

 ΣΤ) δίκτυο εκπομπής 

 

Στήλη Α Στήλη Β 

1.    κατηγορία δικτύου  Α) αστέρας, δακτύλιος, αρτηρία 

2. τύπος τοπολογίας Β) TCP/IP 

3. είδος πρωτοκόλλου Γ)  πλέγμα, δέντρο 

4. υπηρεσία δικτύου Δ) point to point 

 Ε) VoIP, DSL 

 ΣΤ) LAN, MAN, WAN 

 Ζ) multicasting, broadcasting 

 Η) HTTP, POP, SMTP, IMAP 

 


