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- A Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ - 

 

 

ΘΕΜΑ  Α 

 

Α1.  

 

α. Σ  β. Λ  γ. Λ  δ. Σ  ε. Λ  στ. Λ 

 

 

Α2.  γ    (σελ. 229) 

 

 

Α3. 

1. δ    (σελ. 318) 

2. ε    (σελ. 319) 

3. γ    (σελ. 320) 

4. α    (σελ. 320) 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ  Β 

 

Β1.  Σελ. 325-326 

Το Firewall (τοίχος προστασίας) είναι μία από τις τεχνολογίες ασφάλειας δικτύου. 

Με την έννοια Firewall αναφερόμαστε στο σύνολο των προγραμμάτων / φίλτρων, που έχουμε 

εγκαταστήσει σε πύλες (σημεία σύνδεσης) του εσωτερικού μας δικτύου με άλλα δίκτυα, π.χ το 

Internet ή άλλο ιδιωτικό / δημόσιο δίκτυο, που δεν ελέγχονται από εμάς.  

Οι συσκευές όπου εγκαθίστανται τα προγράμματα / φίλτρα και συνθέτουν ένα Firewall, είναι 

δρομολογητές και εξυπηρετητές ειδικοί για τον σκοπό αυτό. 

 

 

 

Β2.  Σελ. 316 

Με τον όρο Απειλές αναφερόμαστε σε ενέργειες ή γεγονότα, που μπορούν να οδηγήσουν στην 

κατάρρευση κάποιου από τα χαρακτηριστικά ασφάλειας πληροφοριών.  

Oι απειλές μπορεί να προέρχονται είτε από φυσικά γεγονότα (π.χ. πυρκαγιά) είτε από ανθρώπινες 

ενέργειες, σκόπιμες ή τυχαίες. 

 

 

 

Β3. Σελ. 213 

Πλεονεκτήματα τεχνολογίας  xDSL : 

 

- Αξιοποίηση υπάρχουσας υποδομής 

- Πολύ υψηλές ταχύτητες 

-Χαμηλό κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας 

- Υποστήριξη μετάδοσης δεδομένων και τηλεφωνίας μέσα από την ίδια τηλεφωνική γραμμή 
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ΘΕΜΑ  Γ 

 

Γ1. Σελ. 228 

Το επίπεδο Πρόσβασης Δικτύου του μοντέλου TCP/IP ,  

- παρέχει την πρόσβαση στο φυσικό μέσο στο οποίο μεταδίδεται η πληροφορία με τη μορφή 

πακέτων, και  

- αντιπροσωπεύει το χαμηλότερο επίπεδο λειτουργικότητας που απαιτείται από ένα δίκτυο. 

 

 

 

 

Γ2. Σελ. 258 

Ο υπολογιστής Α που είναι ο αποστολέας, στέλνει την ARP αίτηση για να βρει την Ethernet 

διεύθυνση του υπολογιστή Β. 

 

ARP  αίτηση 

IP Διεύθυνση αποστολέα 224.12.5.1 

Ethernet Διεύθυνση αποστολέα 05-00-44-AB-2C-41 

IP Διεύθυνση προορισμού 224.12.5.7 

Ethernet Διεύθυνση προορισμού < κενό > 

 

 

Ο υπολογιστής Β απαντάει στην ARP αίτηση, οπότε αυτός είναι τώρα ο αποστολέας. 

 

ARP  απάντηση 

IP Διεύθυνση αποστολέα 224.12.5.7 

Ethernet Διεύθυνση αποστολέα 08-01-43-CC-1B-12 

IP Διεύθυνση προορισμού 224.12.5.1 

Ethernet Διεύθυνση προορισμού 05-00-44-AB-2C-41 

 

 

 

Γ3. Σελ. 254 

 

α) Δίνεται η IP διεύθυνση   204.163.131.4/19   ενός υπολογιστή. 

Ο όρος "/19", είναι το πρόθεμα και προσδιορίζει ότι τα πρώτα 19 bits ορίζουν την διεύθυνση του 

δικτύου.  

Δηλαδή στα πρώτα 19 ψηφία της μάσκας υποδικτύου θα υπάρχει  το ψηφίο 1, και στα υπόλοιπα το 

0. Δηλαδή: 

11111111.11111111.11100000.00000000 

 

 

β) Η διεύθυνση  204.163.131.4/19  του υπολογιστή γράφεται στο δυαδικό σύστημα: 

11001100. 10100011. 10000011.00000100 

 

Άρα τα πρώτα  19  bits της διεύθυνσης που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του δικτύου 

στο οποίο ανήκει ο υπολογιστής, είναι 

11001100. 10100011. 100 

 

(Αν γράψουμε ολόκληρη την IP διεύθυνση του Δικτύου , είναι 

11001100. 10100011. 10000000.00000000 

ή αλλιώς 204.163.128.0 ) 
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ΘΕΜΑ  Δ 

 

Όνομα κομματιού (fragment) Α Β Γ Δ Ε 

Πεδίο  Αναγνώριση 100 80 80 100 80 

Πεδίο  Μήκος Επικεφαλίδας 5 5 5 5 5 

Πεδίο  Συνολικό Μήκος 580 220 620 320 620 

Πεδίο   MF 1 0 1 0 1 

Πεδίο  Δείτκης Εντοπισμού 

Τμήματος (ΔΕΤ) 
0 150 0 70 75 

 

 

Δ1. Τα  κομμάτια αυτά προήλθαν από  2  διαφορετικά ΙΡ  αυτοδύναμα πακέτα, διότι έχουν 2 

διαφορετικούς αριθμούς στο Πεδίο Αναγνώριση, το 100 και το 80. 

Τα κομμάτια  Α και Δ προήλθαν από το  ΙΡ αυτοδύναμο πακέτο με Πεδίο Αναγνώρισης 100, και  

τα κομμάτια  Β, Γ και Ε προήλθαν από το  ΙΡ αυτοδύναμο πακέτο με Πεδίο Αναγνώρισης 80. 

 

 

Δ2. Αφού το Μήκος Επικεφαλίδας είναι 5, δηλαδή 5 λέξεις των 4 bytes, κάθε κομμάτι έχει 

επικεφαλίδα με μέγεθος  5∙4 = 20 bytes . 

 

 

Δ3.  

- Tο  ΙΡ αυτοδύναμο πακέτο με Πεδίο Αναγνώρισης 100, αποτελείται από τα κομμάτια Α και Δ , τα 

οποία έχουν δεδομένα  560 bytes και 300 bytes, αντίστοιχα (χωρίς τις επικεφαλίδες τους!). 

Άρα τα συνολικά δεδομένα του αρχικού πακέτου είναι   560 + 300 = 860  bytes. 

 

 - Tο  ΙΡ αυτοδύναμο πακέτο με Πεδίο Αναγνώρισης 80, αποτελείται από τα κομμάτια Β, Γ και Ε, 

τα οποία έχουν δεδομένα  200 bytes, 600 bytes και 600 bytes, αντίστοιχα (χωρίς τις επικεφαλίδες 

τους!). 

Άρα τα συνολικά δεδομένα του αρχικού πακέτου είναι   600 + 600 + 200 = 1400  bytes. 

 

 

 

Δ4.  

- Το 1ο κομμάτι του πακέτου με Πεδίο Αναγνώρισης 100, είναι το Α 

και 

- Το 1ο κομμάτι του πακέτου με Πεδίο Αναγνώρισης 80, είναι το Γ 

 

διότι έχουν Δείκτη Εντοπισμού Τμήματος ίσο με 0. 

 

 

Δ5.  

- Το τελευταίο κομμάτι του πακέτου με Πεδίο Αναγνώρισης 100, είναι το Δ 

και 

- Το τελευταίο κομμάτι του πακέτου με Πεδίο Αναγνώρισης 80, είναι το Β 

 

διότι έχουν MF ίσο με  0. 

 

 

 

Επιμέλεια:  Άρης Κεσογλίδης 

 


