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ΘΔΜΑ 10 
 A1. Να γξάςεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ην γξάκκα θαζεκηάο από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο θαη 

δίπια ηε ιέμε Σωζηό, αλ είλαη ζσζηή ή ηε ιέμε Λάθορ, αλ είλαη ιαλζαζκέλε. 
 

      α. Σν ζεκαληηθόηεξν  πιενλέθηεκα ησλ πξσηνθόιισλ TCP/IP, είλαη όηη έλα 

νιόθιεξν δίθηπν πνπ απνηειείηαη από πιηθό πνηθίισλ ραξαθηεξηζηηθώλ θαη 

δηαθνξεηηθώλ θαηαζθεπαζηώλ κε δηαθνξεηηθά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη κε ηα ίδηα πξσηόθνιια δηθηύνπ. 

β. Οη δηάθνξεο παξαιιαγέο XDSL δελ ππνζηεξίδνπλ ζπκκεηξηθή ή αζύκκεηξε 

κεηάδνζε δεδνκέλσλ.  

γ. Σν έξγν δηαρείξηζεο θόζηνπο ελόο δηθηύνπ πεξηιακβάλεη ηελ αληηζηνίρεζε 

ηνπ θόζηνπο ρξήζεο. 

δ. Πξνθαλέο ειάηησκα ηνπ πξσηνθόιινπ ARP είλαη όηη  εάλ κηα ζπζθεπή δελ 

γλσξίδεη ηελ IP δηεύζπλζε ηεο δελ ππάξρεη ηξόπνο λα δεκηνπξγήζεη αίηεζε 

πξνθεηκέλνπ λα ηε δεκηνπξγήζεη. 

Μονάδερ 5 

A2.   
 Να κεηαθέξεηε ζην ηεηξάδηό ζαο ην γξάκκα ηεο ζσζηήο απάληεζεο. 

Σν modem ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζε ηειεθσληθέο γξακκέο: 

 

α. σζηό 

β. Λάζνο 

Μονάδερ 5 

A3. Να αληηζηνηρίζεηε θάζε ζηνηρείν ηεο ζηήιεο Α κε έλα ζηνηρείν ηεο ζηήιεο Β. 

 Μπνξεί έλα ή πεξηζζόηεξα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α λα αληηζηνηρηζηνύλ ζε ίδην 

ζηνηρείν ηεο ζηήιεο Β. 

Ππωηόκολλα Μονηέλο TCP/IP 

UDP Δπίπεδν Γηθηύνπ 

TCP Δπίπεδν κεηαθνξάο 

IP Δπίπεδν πξόζβαζεο δηθηύνπ 

 (Φπζηθέο ζπλδέζεηο) 

Μονάδερ 5 

 

A4.  Ση νλνκάδεηαη επηθνηλσληαθό ππνδίθηπν;  

Μονάδερ 5 
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ΘΔΜΑ 20 

Β1.  Να δνζεί ν νξηζκόο ηεο θξππηνγξάθεζεο.   

                Μονάδερ 8 

Β2.  Να δνζεί ν νξηζκόο ηεο ιεηηνπξγίαο θαηαηεκαρηζκνύ. 

Μονάδερ 8 

 

Β3. Πνηα είλαη ηα είδε passwords θαη πνηα ε ρξήζε (πνπ θαη πσο 

ρξεζηκνπνηνύληαη)ηνπ θαζελόο από απηά. 

Μονάδερ 9 

ΘΔΜΑ 30
 
 

Αο ππνζέζνπκε όηη έρνπκε έλα απηνδύλακν παθέην 1.500 bytes δεδνκέλσλ, κε 

επηθεθαιίδα ησλ 20 bytes, ην νπνίν πξέπεη λα κεηαδνζεί κέζσ θπζηθνύ δηθηύνπ, 

πνπ ππνζηεξίδεη παθέηα ζπλνιηθνύ κήθνπο 520 bytes. Θεσξήζηε όηη ε επηθεθαιίδα 

ησλ απηνδύλακσλ παθέησλ, πνπ πξνθύπηνπλ απνηειείηαη κόλν από ην ζηαζεξό 

ηκήκα ηεο.  

Γ1. ρεδηάζηε ζε πίλαθα ηα παθέηα πνπ δεκηνπξγνύληαη αλαθέξνληαο ηα πεδία, 

Αλαγλώξηζε, MF, DF, Γείθηεο Δληνπηζκνύ θαη πνζό Γεδνκέλσλ θαη Δπηθεθαιίδαο 

(ζε bytes). 

Μονάδερ 15 

Γ2.Αηηηνινγείζηε ηα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζαηε ζηελ ζπκπιήξσζε ηνπ πίλαθα. 

                                                                                                 Μονάδερ 10 

              ΘΔΜΑ 40 

 

Γύν ρξήζηεο επηζπκνύλ λα επηθνηλσλήζνπλ κεηαμύ ηνπο κε αζθάιεηα θαη έρνπλ 

ζπκθσλήζεη από θνηλνύ ηελ ρξήζε αιγνξίζκνπ ηνπ Caesar Cipher θαζώο ζηε 

ρξήζε θνηλνύ θιεηδηνύ. Δπίζεο ν ζπκθσλεκέλνο αξηζκόο νιίζζεζεο ζην αιθάβεην 

είλαη ηέζζεξα γξάκκαηα. Αλ  ε θξππηνγξαθεκέλε ιέμε είλαη «Παπεξήγηζη» ηόηε: 

 

Γ1. Απνθξππηνγξαθήζηε  ηελ θξππηνγξαθεκέλε ιέμε. 

 

Μονάδερ 15 

Γ2. Θεσξείηαη αζθαιή απηόλ ηνλ ηξόπν θξππηνγξάθεζεο;  

(αηηηνινγείζηε ηελ απάληεζε ζαο).  
Μονάδερ 15 

 
 

 
 

Δπηκέιεηα πξνηεηλόκελσλ ζεκάησλ: 

Δςαγγελία Μίηζικα -  Δθπαηδεπηηθόο Πιεξνθνξηθήο ΠΔ19 


