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Ονομαηεπώνςμο:                          

 ……………………………………………………………… 

Μάθημα:     

ΓΙΚΣΤΑ ΙΙ ΔΠΑΛ………………………………………… 

Τλη:      

DNS / ARP / ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΗ…………………………. 

Δπιμέλεια διαγωνίζμαηορ:   

ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΜΑΝΩΛΗ…………………………….. 

Αξιολόγηζη :   

 ……………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………… 

 

ΘΔΜΑ Α 

 

1) Δπωηήζειρ ωζηό/Λάθορ (Μανάδερ 10) 

 

1.1) Σην πξωηόθνιιν ARP ε ελεκέξωζε ηνπ πίλαθα αληηζηνίρεζεο IP θαη θπζηθώλ 

δηεπζύλζεωλ γίλεηαη δπλακηθά από ην ίδην ην πξωηόθνιιν 

1.2) Τν πξωηόθνιιν ARP κεηαηξέπεη νλόκαηα ζπζθεπώλ ζε θπζηθέο δηεπζύλζεηο  

1.3) Όηαλ έλαο ππνινγηζηήο αιιάμεη ζέζε ζην δίθηπν, πξέπεη αλαγθαζηηθά λα αιιάμεη 

θαη ην όλνκά ηνπ    

1.4) Έλαο αιγόξηζκνο δξνκνιόγεζεο δελ επεξεάδεη κε θαλέλα ηξόπν ηελ ξπζκναπόδνζε 

θαη ηελ κέζε θαζπζηέξεζε ελόο δηθηύνπ   

1.5) Έλα από ηα θξηηήξηα κε βάζε ηα νπνία έλαο αιγόξηζκνο δξνκνιόγεζεο ιακβάλεη ηηο 

απνθάζεηο ηνπ είλαη ην θόζηνο γξακκήο   

 

 

2)  Να ανηιζηοισίζεηε ηα ζηοισεία ηηρ ζηήληρ Α με αςηά ηηρ ζηήληρ Β (Μονάδερ 10) 
 

ηήλη Α: Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά  ηήλη Β: Δίδνο δηθηύνπ   

1. .com 

2. .edu 

3. .gov 

4. .mil 

5. .net 

Α. ζηξαηηωηηθνί νξγαληζκνί 

Β. εηαηξίεο 

Γ. θέληξα δηνίθεζεο δηθηύνπ 

Γ. εθπαηδεπηηθό ίδξπκα 

Δ. θπβεξλεηηθόο νξγαληζκόο   
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      3)  ηην παπακάηω επώηηζη να επιλέξεηε ηην απάνηηζη πος θεωπείηε ζωζηή (μία 

ζωζηή απάνηηζη)   (Μονάδερ 5) 

 

«Σην αθόινπζν όλνκα ektor.telecom.ntua.gr, ην domain ηνπ νλόκαηνο πξνζδηνξίδεηαη από 

ην ραξαθηεξηζηηθό» 

 

Α)  ntua      B) ektor       Γ) gr      Γ) telecom   

 

ΘΔΜΑ Β  

1) Δξηγήζηε αναλςηικά ηην ζημαζία  ηος ππωηοκόλλος RARP. Πόηε 

σπηζιμοποιείηαι και πωρ λειηοςπγεί; (Μονάδερ 7) 

2) Ποια είναι η σπηζιμόηηηα ηος πίνακα ARP ζηο ππωηόκολλό ARP; ( Μονάδερ 5) 

3) Αναλύζηε ηοςρ λόγοςρ πος ηο ππωηόκολλο DNS σπηζιμοποιεί μία καηανεμημένη 

βάζη δεδομένων ανηί για μία κενηπική (Μονάδερ 6) 

4) ηο ππωηόκολλο DNS οι βαζικοί και οι εθεδπικοί ςπολογιζηέρ βπίζκονηαι ζηην 

ίδια ή ζε διαθοπεηική γεωγπαθική ηοποθεζία; Να εξηγήζεηε ηην απάνηηζη ζαρ 

(Μονάδερ 7)   

 
ΘΔΜΑ Γ 

 
1) Ποιερ είναι οι καηηγοπίερ πος διακπίνονηαι οι αλγόπιθμοι δπομολόγηζηρ; Να 

εξηγήζεηε ηην λειηοςπγία καθεμιάρ από αςηέρ (Μονάδερ 12) 

2) Να εξηγήζεηε ηιρ ιδιόηηηερ «ανθεκτικότητα» και «βελτιστοποίηση» πος είναι 

επιθςμηηέρ για έναν αλγόπιθμο δπομολόγηζηρ  (Μονάδερ 7) 

3) Ποια είναι η πποζθοπά ηος ππωηοκόλλος IP ζηην πεπίπηωζη ηηρ άμεζηρ 

δπομολόγηζηρ; (Μονάδερ 6) 

 

ΘΔΜΑ Γ 

 

1)  Με βάζη ηο ακόλοςθο ζσήμα να ζςμπληπώζεηε ηοςρ παπακάηω πίνακερ  (Μονάδερ 8) 

   

 
 

 

 

 

 

 
 

 ΤΟΠΙΚΟ ΓΙΚΤΥΟ 

00:F2:90:34:67:B1       10:52:99:22:67:B6             02:44:88:34:77:DA 

“RARP SERVER” 
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ARP Αίηηζη   

IP αποζηολέα ή πηγήρ 192.0.3.94 

ETHERNET MAC αποζηολέα ή πηγήρ  

IP πποοπιζμού  192.0.3.200 

ETHERNET MAC πποοπιζμού  

 

ARP Απάνηηζη   

IP αποζηολέα ή πηγήρ  

ETHERNET MAC αποζηολέα ή πηγήρ  

IP πποοπιζμού   

ETHERNET MAC πποοπιζμού  

 

RARP Αίηηζη   

IP αποζηολέα ή πηγήρ  

ETHERNET MAC αποζηολέα ή πηγήρ 02:44:88:34:77:DA 

IP πποοπιζμού   

ETHERNET MAC πποοπιζμού  

 

RARP Απάνηηζη   

IP αποζηολέα ή πηγήρ  

ETHERNET MAC αποζηολέα ή πηγήρ  

IP πποοπιζμού   

ETHERNET MAC πποοπιζμού  

 

2) Γίνεηαι ηο παπακάηω δίκηςο με απιθμημένα ηα ζημεία διεπαθήρ δικηύος. Να 

δημιοςπγήζεηε και να ζςμπληπώζεηε ηοςρ πίνακερ δπομολόγηζηρ ηος δπομολογηηή Γ, 

καθώρ και ηος ςπολογιζηή α1 ηος Γικηύος α (ςποθέζηε όλοι οι ςπολογιζηέρ  ηος Γικηύος 

α επικοινωνούν μέζω ηηρ διεπαθήρ 1) (Μονάδερ 17) 

 
       Υπολογιστής α1 

 

Γίθηπν α  (223.1.2)    

 
Γίθηπν β  (223.1.3) 

Γίθηπν δ (223.1.1) 
Γίθηπν γ (223.1.4) 

       Γ 
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