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Ηµεροµηνία: Τετάρτη 8 Μαΐου 2013
∆ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α
Α1.

Να γράψετε στο τετράδιο σας το γράµµα καθεµιάς από τις παρακάτω
προτάσεις και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν είναι
λανθασµένη.
α.
β.
γ.

δ.

1.
2.
3.
4.

(Μονάδες 8)

Να γράψετε στο τετράδιο σας τους αριθµούς 1, 2, 3, 4 από τη Στήλη Α και
δίπλα το γράµµα της Στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχηση.

ÄÉ

Α2.

Στα υποδίκτυα αυτοδύναµων πακέτων όλα τα πακέτα ακολουθούν την
ίδια διαδροµή.
Το βασικό πρωτόκολλο του επιπέδου δικτύου είναι το TCP, ενώ µπορεί
να χρησιµοποιηθεί και µια παραλλαγή του όπως το UDP.
Για τα δίκτυα κλάσης Α χρησιµοποιούνται 24 δυαδικά ψηφία(bits) για
το τµήµα υπολογιστή.
Η διασφάλιση ότι τα δεδοµένα έχουν υποστεί αλλαγές µόνο από
εξουσιοδοτηµένα άτοµα καλείται αυθεντικότητα (authentication).

Στήλη Α
Αδυναµία πληροφοριακού συστήµατος
Μέθοδος µεταµφίεσης
Ψηφιακή υπογραφή
Αλγόριθµος ασυµµετρικής κρυπτογράφησης

α.
β.
γ.
δ.

Στήλη Β
MD5(Message Digest 5)
ElGamal
Ελαττωµατικό λογισµικό
IP Spoofing
(Μονάδες 8)
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Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό των παρακάτω επιλογών και δίπλα
το γράµµα της σωστής απάντησης.
Χαρακτηριστικές υπηρεσίες που µπορεί να προσφέρει ένα intranet είναι:
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1.

α.
β.
γ.

2.

Το DNS είναι:
α.
β.
γ.

3.

Εύρεση συντοµότερης διαδροµής.
Πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο και αναζήτηση πληροφοριών µε χρήση
εργαλείων Web.
Τεµαχισµός του αρχικού πακέτου σε µικρότερα.

Το σηµαντικότερο πρωτόκολλο του επιπέδου µεταφοράς του
TCP/IP.
Αλγόριθµος συµµετρικής κρυπτογράφησης.
Μηχανισµός απεικόνισης διευθύνσεων σε ονόµατα και το
αντίστροφο.

Ένα από τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν το ISDN, είναι:
α.
β.
γ.

Η σηµατοδοσία γίνεται µέσω ιδιαίτερου καναλιού.
Μικρό κόστος.
Χρησιµοποιεί το µοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή.
(Μονάδες 9)

ΘΕΜΑ Β
Β1.

Περιγράψτε τις επιθέσεις στο επίπεδο των εφαρµογών.

ÄÉ

Β2.

Περιγράψτε τις έννοιες Ανάκαµψη(Recover) και Σχέδιο Συνέχειας
(Continuity Plan) που σχετίζονται µε το σχεδιασµό αποφυγής καταστροφών
πληροφοριακού συστήµατος.
(Μονάδες 6)
(Μονάδες 5)

Β3.

∆ώστε τους παρακάτω ορισµούς: Ασφάλεια(Security) και Ασφάλεια
Πληροφοριών (Information Security).
(Μονάδες 4)

Β4.

Τι εννοούµε µε τον όρο ∆ιαχείριση Παραµέτρων;
(Μονάδες 5)

Β5.

Αναφέρετε πέντε(5) πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η
τεχνολογία TCP/IP και είναι διαθέσιµες στο ∆ιαδίκτυο.
(Μονάδες 5)
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ΘΕΜΑ Γ

Γ1.
Γ2.

Γ3.

Γ4.
Γ5.
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Ένα IP αυτοδύναµο πακέτο «σπάει» σε τρία κοµµάτια. Θεωρούµε ότι σε κάθε
κοµµάτι η επικεφαλίδα αποτελείται µόνο από το σταθερό τµήµα της. Το 3ο κοµµάτι
έχει Συνολικό µήκος 220 οκτάδες (bytes) και το πεδίο της επικεφαλίδας ∆είκτης
Εντοπισµού Τµήµατος έχει τιµή 150. Ζητούνται:
Ποιο είναι το µέγεθος του αρχικού αυτοδύναµου πακέτου;

(Μονάδες 10)
Ποιο είναι εκείνο το πεδίο της επικεφαλίδας στο κάθε κοµµάτι που
εξασφαλίζει ότι αποτελούν κοµµάτια του ίδιου αρχικού αυτοδύναµου πακέτου;
(Μονάδες 2)
Πόσο είναι το µήκος δεδοµένων και η τιµή του πεδίου MF του τελευταίου
κοµµατιού;
(Μονάδες 5)
Πόσο είναι το συνολικό µήκος δεδοµένων των δύο πρώτων κοµµατιών;
(Μονάδες 5)
Τι τιµή έχει ο ∆είκτης Εντοπισµού Τµήµατος κάθε κοµµατιού εκτός του
τελευταίου;
(Μονάδες 3)

ΘΕΜΑ ∆
∆1.

∆2.

Για ποιο λόγο ονοµάζεται ασυµµετρική µια µέθοδος κρυπτογράφησης;
(Μονάδες 2)
Αν γνωρίζουµε την IP διεύθυνση προορισµού ενός υπολογιστή πως θα βρούµε
τη διεύθυνση υποδικτύου στο οποίο ανήκει;
(Μονάδες 2)

ÄÉ

∆3.

Πόσοι υπολογιστές θα αποτελούν τα δύο υποδίκτυα που δηµιουργούνται σε
έναν οργανισµό που του έχει ανατεθεί µια διεύθυνση κλάσης C;
(Μονάδες 8)

∆4.

Αναφέρετε την κοινή λειτουργία που έχουν τα πρωτόκολλα FTP και Telnet.
(Μονάδες 1)

∆5.

Τι δηλώνει το πεδίο Μήκος Επικεφαλίδας της επικεφαλίδας ενός κοµµατιού
που δηµιουργείται από την διάσπαση ενός αυτοδύναµου πακέτου; Ποια είναι η
µικρότερη τιµή που µπορεί να πάρει; Τι προσδιορίζει το πεδίο Μήκος
Επικεφαλίδας;
(Μονάδες 7)
Τι πληροφορεί το πεδίο Αριθµός Πρωτοκόλλου της επικεφαλίδας ενός
απεσταλµένου πακέτου, το πρωτόκολλο IP στο απέναντι άκρο; Τι τιµή
λαµβάνει το πεδίο αυτό;
(Μονάδες 5)

∆6.
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