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ΘΕΜΑ 1
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω
προτάσεις και δίπλα το γράµµα Σ, αν είναι σωστή, ή το γράµµα Λ, αν είναι
λανθασµένη.
1. Το δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο µεταγωγής δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί
για την επικοινωνία υπολογιστών.
2. H ταχύτητα µίας σύνδεσης xDSL είναι αντιστρόφως ανάλογη της
απόστασης από το τηλεπικοινωνιακό κέντρο του παρόχου.
3. Σε µια σύνδεση TCP όταν ο αποστολέας των µηνυµάτων δεν λάβει
επιβεβαίωση εντός ορισµένου χρονικού ορίου, πραγµατοποιείται
επαναµετάδοση των δεδοµένων.
4. Η ανάθεση των UDP ports στις εφαρµογές γίνεται από το λειτουργικό
σύστηµα.
5. Η διεύθυνση επιπέδου IP όπως και η φυσική διεύθυνση είναι µοναδικές για
µία συσκευή.
6. Το πρωτόκολλο RARP ενσωµατώνει σε µια ερώτηση µία φυσική
διεύθυνση και περιµένει σαν απάντηση την IP διεύθυνση.
7. Για την µεταφορά ενός αρχείου µέσω του πρωτοκόλλου FTP είναι
απαραίτητη η δηµιουργία δύο συνδέσεων µεταξύ πελάτη-εξυπηρετητή.

ÈÅ

8. Αποκλειστικός στόχος της διαχείρισης σφαλµάτων ενός δίκτυου είναι ο
εντοπισµός και η διόρθωση των προβληµάτων που προκύπτουν.
9. Για την επικοινωνία δύο µελών µε συµµετρική κρυπτογράφηση µοναδική
απαραίτητη προϋπόθεση είναι η χρησιµοποίηση του ίδιου αλγόριθµου
κρυπτογράφησης.
10. Οι επιθέσεις άρνησης παροχής υπηρεσιών αποσκοπούν στην εξάντληση
των πόρων και στην κατάρρευση ενός συστήµατος.
(Μονάδες 10)
Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας
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Να επιλέξετε την σωστή απάντηση:
1. Στην τεχνολογία ISDN, η διεπαφή βασικού ρυθµού παρέχει:
α.
β.
γ.
δ.

2 Β κανάλια και 1 D κανάλι.
29 Β κανάλια και 1 D κανάλι.
30 Β κανάλια και 1 D κανάλι.
23 Β κανάλια και 2 D κανάλια.

α.
β.
γ.
δ.
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2. Ένα IP datagram έχει µέγιστο µέγεθος:
32 bytes.
64 Kbytes.
64Kbytes.
32Kbytes.

3. Aν δύο χρήστες Α,Β ανταλλάσουν κρυπτογραφηµένα µηνύµατα και ο Α
κρυπτογραφήσει ένα µήνυµα µε το δηµόσιο κλειδί του Β, τότε ο Β θα
αποκρυπτογραφήσει:
α.
β.
γ.
δ.
Γ)

µε το δηµόσιο κλειδί του Α.
µε το δηµόσιο κλειδί του.
µε το ιδιωτικό κλειδί του Α.
µε το ιδιωτικό του κλειδί.

Να αντιστοιχήσετε τις εφαρµογές της Στήλης Α µε τα πρωτόκολλα της Στήλης
Β (σε κάθε ένα στοιχείο της στήλης Α να αντιστοιχίσετε µόνο ένα στοιχείο της
στήλης Β).
UDP
HTTP
SNMP
SMTP

ÈÅ

Στήλη Α
∆ιαχείριση ∆ικτύου
Μετάδοση Φωνής
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο
Παγκόσµιος Ιστός
∆)

(Μονάδες 6)

Στήλη Β

(Μονάδες 4)

Να εξηγήσετε συνοπτικά την σηµασία των παρακάτω προτάσεων
α. Ένα IP αυτοδύναµο πακέτο λαµβάνεται µε πεδία ∆είκτη Εντοπισµού
Τµήµατος 0 και MF 1.
β. Στην επικεφαλίδα ενός TCP segment, το πεδίο παράθυρο έχει τιµή 1300 και
το πεδίο Επιβεβαίωση 10.000
(Μονάδες 5)
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ΘΕΜΑ2
Σας δίνονται οι παρακάτω διευθύνσεις δικτύου:
192.168.3.0
132.77.0.0
193.168.2.0/24
Για κάθε µία από τις παραπάνω διευθύνσεις
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1.

α. Να γράψετε το δυαδικό ισοδύναµο της.
β. Σε ποια κλάση ανήκει κάθε µία και γιατί; ∆ικαιολογήστε την απάντηση
σας.
γ. Πόσα bits είναι διαθέσιµα για υπολογιστές και πόσες διευθύνσεις
υπολογιστών µπορείτε να κατασκευάσετε για κάθε δίκτυο.
(Μονάδες 15)
2.

Για κάθε ένα από τα παραπάνω δίκτυα να δώσετε

α. την µάσκα του
β. την IP διεύθυνση που θα θα χρησιµοποιούσατε αν θέλατε να στείλετε ένα
µήνυµα σε όλους τους υπολογιστές του συγκεκριµένου δικτύου.
(Μονάδες 10)

ΘΕΜΑ 3

Τι είναι ο συνδροµητικός βρόχος (local loop); Σε τι χρησιµεύει η τοποθέτηση
πηνίων φόρτισης κατά µήκος του συνδροµητικού βρόχου και πως επηρεάζει
την παροχή υπηρεσιών xDSL;
(Μονάδες 6)

2.

Πως λειτουργούν τα νοητά κυκλώµατα; Tι είναι ο πίνακας νοητών
κυκλωµάτων και τι πληροφορίες καταχωρούνται σε αυτόν;
(Μονάδες 6)

3.

Nα εξηγήσετε την σηµασία των πεδίων Αριθµος Σειράς και Αριθµός
Επιβεβαίωσης της επικεφαλίδας ενός TCP segment. Πως χρησιµεύουν τα
συγκεκριµένα πεδία;
(Μονάδες 7)

4.

Τι είναι οι εξυπηρετητές ονόµατος (DNS servers); Γιατί οι βασικοί και οι
εφεδρικοί εξυπηρετητές ονόµατος δεν βρίσκονται όλοι στην ίδια τοποθεσία;
(Μονάδες 6)

ÈÅ

1.
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ΘΕΜΑ 4
Πως λειτουργούν οι στατικοί αλγόριθµοι δροµολόγησης και πως οι αλγόριθµοι
προσαρµοζόµενης δροµολόγησης;
(Μονάδες 6)

2.

Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των ιδιωτικών εσωτερικών δικτύων
(intranets); Nα αναφέρετε σε ποιες περιπτώσεις χρησιµοποιούνται και τι
υπηρεσίες προσφέρουν;
(Μονάδες 6)

3.

Nα δώσετε τους ορισµούς της Αυθεντικότητας, της Ακεραιότητας, της
Εµπιστευτικότητας και της Εγκυρότητας στην Ασφάλεια των ∆ικτύων;
(Μονάδες 6)

4.

Έστω ότι οι χρήστες Α και Β επικοινωνούν µεταξύ τους χρησιµοποιώντας
ασυµµετρική κρυπτογράφηση. Να εξηγήσετε πως επιτυχγάνεται η
εµπιστευτικότητα των δεδοµένων που ανταλλάσονται όπως και η
αυθεντικότητα της επικοινωνίας.
(Μονάδες 7)

ÈÅ

ÏÅ
ÌÁ Ö
Å
ÔÁ
20
09

1.
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