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ΤΑΞΗ:
ΜΑΘΗΜΑ:

Ε_3.∆Ελ3Ε(ε)

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

ΘΕΜΑ Α

Α1
1-Λάθος
2-Λάθος
3-Σωστό
4-Λάθος

Α2
1γ
2δ
3α
4β

Α3
1-β
2-γ
3-α

ΘΕΜΑ Β
Β1.

 Ανάκαµψη(Recovery)-Η αποκατάσταση της λειτουργίας πληροφοριακού
συστήµατος σε επιθυµητό επίπεδο µετά από κάποια δυσλειτουργία
 Σχέδιο Συνέχειας(Continuity Plan)-Η σαφής και πλήρης περιγραφή των
ενεργειών που θα πραγµατοποιηθούν, ώστε να επιτευχθεί ανάκαµψη µετά
από σοβαρή παραβίαση.
(Σχολικό βιβλίο σελ. 328 παρ. 8.3.6)

ÄÉ

Β2.

 Επιθέσεις στο επίπεδο των Εφαρµογών(Application Layer Attacks)
Όπως είναι γνωστό πολλές εφαρµογές όπως HTTP, ActiveX, Ftp, Telnet
κ.λ.π., παρουσιάζουν αδυναµίες στον κώδικα τους(γνωστές και τρύπες,
holes) Οι γνώστες αυτών των αδυναµιών µπορεί να τις εκµεταλλευτούν,
προκειµένου να αποκτήσουν πρόσβαση στο σύστηµα, µε απώτερο σκοπό
τη δηµιουργία σε αυτό προβληµάτων ή τη συλλογή πληροφοριών.
(Σχολικό βιβλίο σελ. 320 παρ. 8.3.3)
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 Ασφάλεια(Security):Η προστασία της ∆ιαθεσιµότητας , της Ακεραιότητας
και της Εµπιστευτικότητας Πληροφοριών.
 Ασφάλεια Πληροφοριών(Information Security): Ο συνδυασµός της
Εµπιστευτικότητας της Εγκυρότητας και της ∆ιαθεσιµότητας
Πληροφοριών.
(Σχολικό βιβλίο σελ. 316 παρ. 8.3.1)

Β4.

Με τον όρο διαχείριση παραµέτρων, εννοούµε τη διαδικασία αλλαγής της
τοπολογίας του δικτύου καθώς και τη ρύθµιση των παραµέτρων των
συσκευών, που το αποτελούν, είτε σε επίπεδο υλικού είτε σε επίπεδο
λογισµικού, προκειµένου διασφαλίσουµε τη σωστή λειτουργία του δικτύου
ανάλογα µε τις εκάστοτε απαιτήσεις.
(Σχολικό βιβλίο σελ. 299 παρ. 8.1.1)

Β5.

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο(e-mail), Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων(File
Transfer Protocol, FTP), Αποµακρυσµένη Σύνδεση(Telecommunication
Network, Telnet) , Παγκόσµιος Ιστός(World Wide Web, WWW) , Τηλεφωνία
µέσω ∆ιαδικτύου.
(Σχολικό βιβλίο σελ. 279289 παρ. 7.11.2)

ΘΕΜΑ Γ

Από τη στιγµή που το 3ο κοµµάτι έχει συνολικό µήκος 220 bytes (200
δεδοµένα + 20 επικεφαλίδα) σηµαίνει ότι έχουµε να µεταδώσουµε ακόµα 200
bytes + 20 επικεφαλίδα. Ο ∆είκτης Εντοπισµού Τµήµατος έχει τιµή 150.
Γνωρίζουµε ότι ο συγκεκριµένος δείκτης εκφράζεται σε blocs των 8 bytes. Άρα
ισχύει Χ /8 = 150. Όπου Χ το πλήθος των δεδοµένων που έχουν σταλεί µέχρι
το 3ο κοµµάτι. Η σχέση µας δίνει Χ=1200 bytes δεδοµένα. Αν προσθέσουµε
και τα 200 που έχουµε να στείλουµε ακόµα τότε το συνολικό µήκος δεδοµένων
είναι 1400(1200 + 200) + 20 bytes επικεφαλίδα =1420 bytes το µέγεθος του
αρχικού αυτοδύναµου πακέτου.

ÄÉ

Γ1.

Γ2.

Είναι το πεδίο Αναγνώριση.

Γ3.

Το µήκος δεδοµένων είναι 200 bytes και το πεδίο MF του τελευταίου
κοµµατιού έχει τιµή 0.

Γ4.

1200 bytes.
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Γ5.
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ΘΕΜΑ ∆
∆1.

∆2.

∆3.

∆4.

Η ασυµµετρική κρυπτογράφηση αναφέρεται, πολλές φορές και ως
κρυπτογράφηση δηµόσιου κλειδιού. Ο µηχανισµός της βασίζεται στη χρήση
δύο κλειδιών, ενός δηµόσιου κλειδιού και ενός ιδιωτικού. Επειδή ο αλγόριθµος
λειτουργεί µε τη χρήση δυο διαφορετικών κλειδιών ανά κατεύθυνση και για
αυτό το λόγο καλείται και ασυυµετρική.(σελ. 322)
Θα κάνουµε τη πράξη AND µεταξύ της κατάλληλης µάσκας υποδικτύου και
της IP διεύθυνσης του υπολογιστή και θα πάρουµε τη διεύθυνση δικτύου η
υποδικτύου στο οποίο ανήκει. (σελ. 253)
Εκτελούν έλεγχο εξουσιοδότησης προκειµένου να εξασφαλίσουν την ασφάλεια
του συστήµατος.(σελ. 283)
∆ηλώνει το µήκος της επικεφαλίδας σε λέξεις των 32-bits. Η µικρότερη τιµή
που µπορεί να πάρει είναι 5. Το µήκος αυτό προσδιορίζει το µήκος του
σταθερού τµήµατος της επικεφαλίδας. (σελ. 244)

ÄÉ

∆5.

Για να δηµιουργήσουµε 2 υποδίκτυα σε έναν οργανισµό που του έχει ανατεθεί
µια διεύθυνση κλάσης C πρέπει να δανειστούµε 1 bit από τα 8 της διεύθυνσης
υπολογιστή(Θέλουµε 2 υποδίκτυα άρα 2ν = 2, όπου ν ο αριθµός των δυαδικών
ψηφίων που πρέπει να δανειστούµε από τη διεύθυνση του υπολογιστή). Άρα
θα έχουµε 27 = 128 υπολογιστές σε κάθε υποδίκτυο. Επειδή δεν µπορούµε
όµως να χρησιµοποιήσουµε 2 από αυτές δηλ. αυτή που έχει 0 σαν διεύθυνση
υπολογιστή και αυτή που έχει τιµή 255, τότε οι διευθύνσεις είναι 27 – 2 = 126
υπολογιστές σε κάθε υποδίκτυο.

∆6.

Το πεδίο Αριθµός Πρωτοκόλλου πληροφορεί το πρωτόκολλο IP στο απέναντι
άκρο, σε ποιο πρωτόκολλο ανώτερου επιπέδου πρέπει να παραδώσει το
αυτοδύναµο πακέτο(για παράδειγµα στο TCP ή στο UDP). Ο Αριθµός
Πρωτοκόλλου λαµβάνει τιµή που αντιστοιχεί στο πρωτόκολλο επιπέδου
µεταφοράς, το οποίο έστειλε στο πρωτόκολλο IP το τµήµα από το οποίο
δηµιουργήθηκε το τµήµα.(σελ. 244)
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