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ΘΕΜΑ 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 Λάθος, αλ είλαη ιαλζαζκέλε. 
 

      α. ηελ πεξίπησζε ηεο άκεζεο δξνκνιόγεζεο ν ππνινγηζηήο απνζηνιέα θαη 

πξννξηζκνύ δελ βξίζθνληαη ζην ίδην δίθηπν. 

β. Οη ζηαηηθνί αιγόξηζκνη δξνκνιόγεζεο ρξεζηκνπνηνύλ ζηαζεξέο δηαδξνκέο γηα ηε 

κεηαθνξά εμαξηώκελεο από ηηο ζπλζήθεο θίλεζεο, πνπ επηθξαηνύλ ζην δίθηπν. 

γ. ηνπο ζπγθεληξσηηθνύο αιγόξηζκνπο νη απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο, 

ιακβάλνληαη από έλαλ θεληξηθό θόκβν. 

     δ. Γξνκνιόγεζε νλνκάδεηαη ην έξγν εύξεζεο ηνπ πσο ζα θηάζεη έλα παθέην    

ζηνλ πξννξηζκό ηνπ. 

Μονάδες 5 

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

 

α. Σν TCP είλαη πην αμηόπηζην από ην UDP. 

β. Σν UDP εμαζθαιίδεη ηελ  αζθάιεηα κεηαθνξάο ησλ δεδνκέλσλ κηαο 

ζύλδεζεο. 

Μονάδες 5 

 

A3. Σνπνζεηήζηε ζηε ζσζηή ζεηξά ηηο αθόινπζεο ελέξγεηεο νη νπνίεο αθνξνύλ ην ζελάξην 

δηεξγαζηώλ πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ απνζηνιέα : 

1. Σν IP απηνδύλακν παθέην κπαίλεη ζηελ νπξά αλακνλήο. 

2. Μεηαηξέπεηαη ε IP δηεύζπλζε ζηελ αληίζηνηρε Ethernet κε βάζε ηνλ 

ελεκεξσκέλν πίλαθα ARP. 

3. Γεκηνπξγείηε  ε ARP εξώηεζε. 

4. Λακβάλεηαη ε ARP απάληεζε θαη κία λέα εγγξαθή θαηαρσξείηαη ζηνλ ARP 

πίλαθα. 

5. Σν IP απηνδύλακν παθέην βγαίλεη από ηελ νπξά αλακνλήο, ζρεκαηίδεηαη 

έλα Ethernet παθέην θαη κεηαδίδεηαη ζην δίθηπν. 

Μονάδες 5 

 

A4.  Αλαθέξεηε ηα πιενλεθηήκαηα κηαο ζύλδεζεο ISDN. 

 
                                          Μονάδες 5 
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ΘΕΜΑ 20 

Β1.  Να δνζεί ν νξηζκόο ηα απζεληηθόηεηαο. 

Μονάδες 8 

 

Β2.  Να δνζεί ν νξηζκόο ηεο εγθπξόηεηαο.  

Μονάδες 8 

 

Β3. Αλαθέξεηε  κεξηθέο από ηηο πην θνηλέο ρξήζεηο ηεο αζπκκεηξηθήο 

θξππηνγξάθεζεο.  
Μονάδες 9 

 

ΘΕΜΑ 30
 
 

Γ1. Αλαθέξεηε ηηο ραξαθηεξηζηηθέο ππεξεζίεο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη έλα intranet. 

Μονάδες 8 

Γ2. Ση ελλννύκε κε ηνλ όξν εηθνληθό ηεξκαηηθό; 

Μονάδες 8 

Γ3. Γώζηε ηελ έλλνηα ησλ δηεπζύλζεσλ 255.255.255.255 θαη 124.56.255.255 

Μονάδες 9 

ΘΕΜΑ 40 
 

Να πεξηγξαθεί ν ηξόπνο δεκηνπξγίαο ηεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο θαζώο θαη ν 

ηξόπνο κε ηνλ νπνίν απηή δηαζθαιίδεη ηελ απζεληηθόηεηα θαη ηελ αθεξαηόηεηα 

ζηελ επηθνηλσλία κέζνπ ηνπ δηθηύνπ δύν ρξεζηώλ, ηνπ Α θαη ηνπ Β. 

 

 Μονάδες 30 

 

Δπηκέιεηα πξνηεηλόκελσλ ζεκάησλ: 

Εσαγγελία Μίηζικα -  Δθπαηδεπηηθόο Πιεξνθνξηθήο ΠΔ19 


