
Διευθυνςιοδότηςη – Ερωτήςεισ επανϊληψησ 

ΙΡ διευκφνςεισ  
 
1. Μποροφν δφο υπολογιςτζσ (ι άλλεσ ςυςκευζσ) που ςυνδζονται απευκείασ ςτο Διαδίκτυο να ζχουν 
τθν ίδια διεφκυνςθ ΙΡ;  
 

Όχι. Οι διευκφνςεισ ΙΡ είναι μοναδικζσ διότι κάκε διεφκυνςθ ΙΡ ορίηει και μία ςφνδεςθ ςτο 
Διαδίκτυο. Επομζνωσ δφο υπολογιςτζσ ςυνδεδεμζνοι ςτο Διαδίκτυο δεν είναι δυνατόν να ζχουν 
τθν ίδια διεφκυνςθ ΙΡ.  

 
2. Είναι δυνατόν ζνασ υπολογιςτισ (ι άλλθ ςυςκευι) να διακζτει πάνω από μία διεφκυνςθ ΙΡ;  
 

Ναι. Εάν θ ςυςκευι ςυνδζεται ςτο Διαδίκτυο ι ςε οποιοδιποτε εςωτερικό δίκτυο ι υποδίκτυο 
μζςω δφο (ι περιςςότερων) διαφορετικϊν κυρϊν Ethernet, τότε διακζτει δφο (ι περιςςότερεσ) 
διευκφνςεισ ΙΡ.  

 
3. Με πόςα bit ορίηεται μια ΙΡ διεφκυνςθ ςτο πρωτόκολλο ΙΡν4;  

Μια ΙΡ διεφκυνςθ ορίηεται με 32 bit.  
 
4. Με βάςθ των αρικμό των bit, με τα οποία ορίηεται μια διεφκυνςθ ΙΡ ςτο πρωτόκολλο ΙΡν4, πόςεσ 
διαφορετικζσ ςυςκευζσ (κεωρθτικά) κα μποροφςαν να ςυνδεκοφν ςτο Διαδίκτυο;  
 

Επειδι για τον οριςμό μιασ ΙΡ διεφκυνςθσ χρθςιμοποιοφνται 32 bit, (κεωρθτικά) ο αρικμόσ των 
διαφορετικϊν ςυςκευϊν που κα μποροφςαν να ςυνδεκοφν ςτο Διαδίκτυο είναι:  
232= 4.294.967.296, δθλαδι πάνω από 4 διςεκατομμφρια ςυςκευζσ. τθν πραγματικότθτα, ο 
αρικμόσ είναι πολφ μικρότεροσ λόγω περιοριςμϊν.  

 
5. Να δϊςετε ζνα παράδειγμα μιασ ΙΡ διεφκυνςθσ γραμμζνθσ α)με δυαδικό τρόπο β) με δεκαδικό 
τρόπο.  
 

Μια ΙΡ διεφκυνςθ αποτελείται από 32 bit ι αν το χωρίςουμε ςε οκτάδεσ (byte), αποτελείται από 
4 byte. Για να είναι πιο ευδιάκριτθ θ διεφκυνςθ, κάκε byte χωρίηεται από τα διπλανά του με μια 
τελεία.  
Για παράδειγμα, μια διεφκυνςθ  
α) ε δυαδικι μορφι είναι θ 11001101.10001110.00010011.11100111  
β) Η ίδια διεφκυνςθ ςε δεκαδικι μορφι είναι: 205.142.19.231 

 
6. Να μετατραπεί θ ΙΡ διεφκυνςθ 10000001.11011011.11111111.00001111 ςτθν αντίςτοιχθ με 
δεκαδικοφσ αρικμοφσ.  
 

Μετατρζπουμε κάκε οκτάδα τθσ διεφκυνςθσ, ςτον αντίςτοιχο δεκαδικό αρικμό. 
10000001.11011011.11111111.00001111  
129. 219.255.15  

 

 
7. Να μετατραπεί θ ΙΡ διεφκυνςθ 193.11.139.155 ςτθν αντίςτοιχθ με δυαδικι.  

 
Μετατρζπουμε κάκε ζναν από τουσ τζςςερισ δεκαδικοφσ αρικμοφσ ςτον αντίςτοιχο δυαδικό. 
193.11.139.155  
11000001.00001011. 10001011. 10011011  

 



Διευθυνςιοδότηςη – Ερωτήςεισ επανϊληψησ 

 
8. Βρείτε το λάκοσ ςτισ παρακάτω ΙΡ διευκφνςεισ:  
α) 142.013.65.87  
β) 156.17.20.5.7  
γ) 221.14.301.56  
δ)19.178.00001111.9  

 
α) τθν αναπαράςταςθ με δεκαδικοφσ, δεν μπαίνουν μθδενικά μπροςτά από κάκε αρικμό.  
β) Η διεφκυνςθ αναπαριςτάνεται με πζντε αντί για τζςςερισ αρικμοφσ.  
γ) Ο τρίτοσ αρικμόσ είναι πάνω από 255. 
δ) Ζχουν αναμιχκεί δεκαδικοί και δυαδικοί αρικμοί ςτθν αναπαράςταςθ τθσ διεφκυνςθσ. 

 

 
9. Αν μια ΙΡ διεφκυνςθ είναι ςε δυαδικι μορφι, με ποιο τρόπο μποροφμε να βροφμε ςε ποια κλάςθ 
ανικει;  
 

Εάν μια ΙΡ διεφκυνςθ είναι ςε δυαδικι μορφι, θ κλάςθ τθσ κακορίηεται με παρατιρθςθ των 
τεςςάρων πιο ςθμαντικϊν ψθφίων τθσ διεφκυνςθσ (αυτϊν που βρίςκονται αριςτερά). (ςχολ. 
βιβλίο ςελ. 250 τελευταία παράγραφοσ και ςελ.251, ςχιμα 7-19). Ζτςι, οι διευκφνςεισ τθσ κλάςθσ 
Α αρχίηουν με 0, τθσ κλάςθσ Β με 10, τθσ C με 110 και τθσ D με 1110.  

 
10. Να βρείτε τθν κλάςθ κάκε μιασ από τισ επόμενεσ διευκφνςεισ:  
α) 10100011.11100011.10111000.11110110  
β) 00000011.11110000.10101010.01101111  
γ) 11100011.11011011.10111000.11100111  
δ)11010000.10101010.11110000.00001111  

 
α) Σα δφο πρϊτα ψθφία είναι 10 άρα είναι κλάςθ Β.  
β) Σο πρϊτο ψθφίο είναι 0 άρα είναι κλάςθ Α.  
γ) Σα τζςςερα πρϊτα ψθφία είναι 1110, άρα είναι κλάςθ D.  
δ) Σα τρία πρϊτα ψθφία είναι 110, άρα είναι κλάςθ C. 

 
11. Δϊςτε ζναν αλγορικμικό τρόπο, με λογικό διάγραμμα, ζτςι ϊςτε να διαβάηονται τα τζςςερα πιο 
ςθμαντικά ψθφία μιασ ΙΡ διεφκυνςθσ ςε δυαδικι μορφι και να εμφανίηεται θ κλάςθ ςτθν οποία 
ανικει. [θμείωςθ: Εκτόσ από τισ κλάςεισ A,B,C,D υπάρχει και θ Ε. Μια διεφκυνςθ που ανικει ςτθν κλάςθ 
Ε ζχει τα τζςςερα πιο ςθμαντικά ψθφία 1 ] 
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12. Εάν μια διεφκυνςθ δίνεται με μορφι δεκαδικοφ με τελείεσ, με ποιο τρόπο μποροφμε να 
διαπιςτϊςουμε ςε ποια κλάςθ ανικει;  

Αν μια διεφκυνςθ δίνεται με μορφι δεκαδικοφ με τελείεσ, για να διαπιςτϊςουμε ςε ποια κλάςθ 
ανικει, αρκεί να μελετιςουμε τον αρικμό που αντιςτοιχεί ςτο 1ο byte.  
Ζτςι, αν ο δεκαδικόσ που αντιςτοιχεί ςτο πρϊτο byte είναι από:  
0 μζχρι 127 (αντιςτοιχεί από 00000000 μζχρι 011111111) θ κλάςθ τθσ δ/νςθσ είναι Α.  
128 μζχρι 191(αντιςτοιχεί από 10000000 μζχρι 10111111) θ κλάςθ τθσ δ/νςθσ είναι Β.  
192 μζχρι 223 (αντιςτοιχεί από 11000000 μζχρι 11011111) θ κλάςθ τθσ δ/νςθσ είναι C.  
224 μζχρι 239 (αντιςτοιχεί από 11100000 μζχρι 11101111) θ κλάςθ τθσ δ/νςθσ είναι D.  

 
13. Να βρείτε τθν κλάςθ κάκε μιασ από τισ παρακάτω διευκφνςεισ:  
 
α) 132.17.87.65  
β) 226.13.15.78  
γ)17.28.132.8  
δ)194.18.65.32  

Λφςθ Αϋ  
Με βάςθ τισ διαπιςτϊςεισ τθσ προθγοφμενθσ ερϊτθςθσ:  
α) κλάςθ Β  
β) κλάςθ D  
γ) κλάςθ Α  
δ) κλάςθ C  
Λφςθ Βϋ  
Μετατρζπουμε το δεκαδικό αρικμό που αντιςτοιχεί ςτο 1ο byte ςε δυαδικό και από εκεί 
διαπιςτϊνουμε τθν κλάςθ ςτθν οποία ανικει θ διεφκυνςθ, με τθ βοικεια και του αλγόρικ-μου 
τθσ ερϊτθςθσ 13:  
α) 132 10000100 άρα κλάςθ Β.  
β) 226 11100010 άρα κλάςθ D.  
γ) 17 00010001 άρα κλάςθ Α.  
δ)194 11000010 άρα κλάςθ C.  

 
14. Ποιο είναι το πλικοσ των διευκφνςεων, το οποίο αντιςτοιχεί α) ςτθν κλάςθ Α β)ςτθν κλάςθ Β γ) 
ςτθν κλάςθ C δ) ςτθν κλάςθ D;  
 

Για να πάρουμε το εφροσ των διευκφνςεων κάκε κλάςθσ, αφαιροφμε τθν πρϊτθ από τθν 
τελευταία διεφκυνςθ (προςκζτοντασ το 1).  
Ζτςι:  
Κλάςθ Α  
Πρϊτθ διεφκυνςθ: 00000000.00000000.00000000.00000000 0  
Σελευταία διεφκυνςθ: 01111111.11111111.11111111.11111111 2.147.483.647  
Αρικμόσ διευκφνςεων = 2.147.483.647 – 0 + 1 = 2.147.483.648 
Κλάςθ Β  
Πρϊτθ διεφκυνςθ: 10000000.00000000.00000000.00000000 2.147.483.648  
Σελευταία διεφκυνςθ: 10111111.11111111.11111111.11111111 3.221.225.471  
Αρικμόσ διευκφνςεων: 3.221.225.471 - 2.147.483.648 + 1 = 1.073.741.824 
Κλάςθ C  
Πρϊτθ διεφκυνςθ: 11000000.00000000.00000000.00000000 3.221.225.472  
Σελευταία διεφκυνςθ: 11011111.11111111.11111111.11111111 3.758.096.383  
Αρικμόσ διευκφνςεων : 3.758.096.383 - 3.221.225.472 + 1 = 536.870.912  
Κλάςθ D  
Πρϊτθ διεφκυνςθ: 11100000.00000000.00000000.00000000 3.758.096.384  
Σελευταία διεφκυνςθ: 11101111.11111111.11111111.11111111 4.026.531.839  
Αρικμόσ διευκφνςεων: 4.026.531.839 - 3.758.096.384 + 1 = 268.435.456 


