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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 Λάθος, αλ είλαη ιαλζαζκέλε. 
 

 

1. Έλα από ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ xDSL είλαη ην ρακειό θόζηνο εγθαηάζηαζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο.  

2. ηελ αξρηηεθηνληθή TCP/IP ην επίπεδν πξόζβαζεο δηθηύνπ παξέρεη ηελ πξόζβαζε 

ζην θπζηθό κέζν.  

3. Σν πξσηόθνιιν ειέγρνπ κεηάδνζεο (Transmission Control Protocol, TCP) είλαη ην 

βαζηθό πξσηόθνιιν ηνπ επηπέδνπ δηθηύνπ ηεο ηερλνινγίαο TCP/IP.  

4. Η εμαζθάιηζε απζεληηθόηεηαο είλαη κία από ηηο πην θνηλέο ρξήζεηο ηεο αζπκκεηξηθήο 

θξππηνγξάθεζεο.  

5. Οη δηάθνξεο παξαιιαγέο ηεο ςεθηαθήο ζπλδξνκεηηθήο γξακκήο (xDSL) 

ππνζηεξίδνπλ κόλν ζπκκεηξηθή κεηά-δνζε δεδνκέλσλ.  

6. ην κνληέιν OSI ππάξρνπλ ηέζζεξα επίπεδα, ελώ ζην κνληέιν TCP/IP επηά 

επίπεδα. 

7. Η κάζθα ππνδηθηύνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην δηαρσξηζκό ησλ     δηεπζύλζεσλ IP ζηα 

ηκήκαηα δηθηύνπ θαη ππνινγηζηή. 

8. Σν ζύζηεκα νλνκάησλ πεξηνρώλ (DNS) είλαη κεραληζκόο απεηθόληζεο ησλ IP 

δηεπζύλζεσλ ζε νλόκαηα θαη ην αληίζηξνθν.  

9. Ο ρξήζηεο αληηιακβάλεηαη ηε δηαθνξά όηαλ βξίζθεηαη ζε ηνπηθό ή ζε επξείαο 

πεξηνρήο δίθηπν. 

10. Ωο  Δγθπξόηεηα ελλννύκε ηελ απόιπηε αθξίβεηα θαη πιεξόηεηα κηαο πιεξνθνξίαο. 

 

 

Μονάδες 10 

A2. Να αληηζηνηρίζεηε θάζε ζηνηρείν ηεο ζηήιεο Α κε έλα ζηνηρείν ηεο ζηήιεο Β. 

 

Μονάδες 4 

 

1. Απζεληηθόηεηα 

a) Σα δεδνκέλα δελ ηα έρεη θ 

δεη άηνκν πνπ δελ είλαη 
εμνπζηνδνηεκέλν. 

2. Δκπηζηεπηηθόηεηα   
b) Απόιπηε αθξίβεηα ησλ 

πιεξνθνξηώλ. 

3. Δγθπξόηεηα 
c) Δίζαη ζίγνπξα ν ρξήζηεο 

πνπ δήισζεο; 

4. Αθεξαηόηεηα    
d) Σα δεδνκέλα δελ ηα έρεη 

πεηξάμεη άηνκν πνπ δελ 
είλαη εμνπζηνδνηεκέλν. 
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A3.  
1. Πνηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πξέπεη λα κεηξώληαη ζε έλα δίθηπν;  
2. Να αλαθέξεηε ηνπο πην ζπλεζηζκέλνπο ηξόπνπο επηζέζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

γηα ηελ παξαβίαζε ηεο αζθάιεηαο ελόο δηθηύνπ ππνινγηζηώλ.  
3. Ση πξνζθέξεη ε κέζνδνο ηεο ζπκκεηξηθήο θξππηνγξάθεζεο θαη πνηα πξνβιήκαηα 

παξνπζηάδεη; 
4. Να αλαθέξεηε α)κεξηθέο παξαδνζηαθέο θαη β)κεξηθέο λεόηεξεο ηερλνινγίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο ππεξεζίεο δηθηύσλ επξείαο πεξηνρήο (ππεξεζίεο WAN).  

 
 

Μονάδες 16 

                                           

ΘΔΜΑ 20 

Β1. Με πνην ηξόπν νξγαλώλεηαη ν ρώξνο ησλ νλνκάησλ ηνπ DNS;; 
Μονάδες 5 

Β2.  Μπνξείηε λα εμεγήζεηε ηε δνκή ηνπ ζπκβνιηθνύ νλόκαηνο ektor.telecom.ntua.gr;  
Μονάδες 5 

Β3. Πνηεο είλαη νη επηζπκεηέο ηδηόηεηεο γηα έλαλ αιγόξηζκν δξνκνιόγεζεο;  
 

Μονάδες 5 

 

ΘΔΜΑ 30
 
 

Γ1.  

1. Πνπ βξίζθεηαη ε δηεύζπλζε MAC;  

2. Πνηα ηα ηκήκαηα πνπ ηελ απαξηίδνπλ θαη ηη πξνζδηνξίδεη ην θαζέλα;  
3. Πόζα bits είλαη ζπλήζσο; 

Μονάδες 10 

Γ2.  

 

 

1. Να κεηαηξαπεί ε ΙΡ δηεύζπλζε 193.11.139.155 ζηελ αληίζηνηρε κε δπαδηθή. 

 

2. Βξείηε ην ιάζνο ζηηο παξαθάησ ΙΡ δηεπζύλζεηο:  

 
α) 142.013.65.87  
β) 156.17.20.5.7  

γ) 221.14.301.56  
δ)19.178.00001111.9 

 

     3. Να βξεζεί ε πξώηε θαη ε ηειεπηαία ΙΡ δηεύζπλζε ελόο δηθηύνπ ηνπ νπνίνπ ην ηκήκα  Γηθηύνπ 
έρεη ηηκή 74. Πόζεο δηεπζύλζεηο αληηζηνηρνύλ ζε απηό ην δίθηπν; Πνηα παξαηήξεζε κπνξείηε λα 

θάλεηε;  
 

 

 

Μονάδες 10 
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Γ3. 
Έλαο ππνινγηζηήο πξννξηζκόο ιακβάλεη ηα παξαθάησ segments, γηα ηα νπνία 

απεηθνλίδνληαη αθόινπζα  θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά.  

1. Απαληήζηε αλ όια ηα ηκήκαηα πνπ παξαηίζεληαη αλήθνπλ ζην ίδην παθέην 

θαη αλ λαη αηηηνινγείζηε ην. 

2. Αλαθέξεηε πνην ηκήκα είλαη ην αξρηθό θαη πην ην ηειηθό (αηηηνινγείζηε ηελ 

απάληεζε ζαο. 

3. Δπηπιένλ πνην είλαη ην δεύηεξν θαη πην ην ηξίην ηκήκα ηνπ παθέηνπ 

(αηηηνινγείζηε ηελ απάληεζε ζαο), θαη πνηα ε αληίζηνηρε ηηκή ηνπ πεδίνπ 

ΓΔΣ ζην ηειεπηαίν παθέην. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Μονάδες 10 

                                                                                                

        ΘΔΜΑ 40 

 

Γ1.  
ε έλα δίθηπν ην κέγηζην επηηξεπηό κέγεζνο  παθέηνπ είλαη 400 Βytes. Θέισ λα 

ζηείισ έλα  παθέην κεγέζνπο 1500 Βytes. Σν κέγεζνο επηθεθαιίδαο είλαη 20 Βytes. 

ε πόζα θνκκάηηα ζα  ρσξηζηεί θαη ηη ηηκέο ζα έρνπλ νη ηηκέο Αλαγλώξηζε, DF, MF 

θαη Γείθηεο-Δληνπηζκνύ- Σκήκαηνο ζηελ επηθεθαιίδα ησλ θνκκαηηώλ. 

 

 1ν θνκκάηη ………………… …………………. ……………….. ………………… 

DF      

πλνιηθό Μήθνο      

MF      

Γείθηεο Δληνπ 

Σκήκαηνο 

     

 

 

 
 Μονάδες 10 

           Α 

MF=1 

ΔΕΤ=150 

Πεδίο Αναγνώρισης =80 

           B 

DF=0 

MF=0 

Πεδίο Αναγνώρισης =80 

 

           Γ 

DF=0 

ΔΕΤ=0 

Πεδίο Αναγνώρισης=80 

 

           Δ 

MF=1 

ΔΕΤ=75 

Πεδίο Αναγνώρισης=80 

 



ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΑ ΘΔΜΑΣΑ - Ακαδημαϊκό Φρονηιζηήριο ΔΠΑΛ – Κάληγγνο 13 Αζήλα 2016 

 

4 ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ : ΔΤΑΓΓΔΛΙΑ ΜΙΣΙΚΑ- Eva_mitsika@yahoo.gr  

 

 

 

Γ2. Να θξππηνγξαθεζεί κε ηε ρξήζε ηνπ αιγόξηζκνπ Caesar Cipher θαη κε θιεηδί 4, ε 

θξάζε: «ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ». 

Μονάδες 5 

 

Γ3. Γίλεηαη ην παξαθάησ δίθηπν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Έζησ όηη ν ππνινγηζηήο Α ζηέιλεη απηνδύλακα παθέηα ζηνλ Β.  

Α)Ση είδνπο δξνκνιόγεζε ρξεζηκνπνηείηαη; Να εμεγήζεηε πσο πξαγκαηνπνηείηαη.  

Β)Να γξάςεηε θαη ηνπο ζρεηηθνύο πίλαθεο δξνκνιόγεζεο πνπ πηζαλώο 

ρξεζηκνπνηνύληαη. 

2. ηε ζπλέρεηα ν Β ζέιεη λα ζηείιεη δεδνκέλα ζηνλ Κ. 

Α) Ση είδνπο δξνκνιόγεζε ρξεζηκνπνηείηαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε; Να εμεγήζεηε 

πσο πξαγκαηνπνηείηαη.  

Β) Να γξάςεηε ηνπο ζρεηηθνύο πίλαθεο δξνκνιόγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη. 

Μονάδες 10 

 

Δπηκέιεηα πξνηεηλόκελσλ ζεκάησλ : 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΙΤΣΙΚΑ  - Δθπαηδεπηηθόο πιεξνθνξηθήο ΠΔ19 

 


