Ονομαηεπώνςμο:
Μάθημα: ΓΗΚΣΑ
Τλη: Δθ όληρ ηηρ ύληρ
Δπιμέλεια διαγωνίζμαηορ:
ΛΑΜΠΡΑΚΖ ΜΑΝΩΛΖ
Αξιολόγηζη :…………………………………………………………….
……………………………………………………………..
ΘΔΜΑ Α
1) Δξσηήζεηο Σσζηό/Λάζνο (Μανάδερ 10)
1.1) Η δηαρείξηζε ζθαικάησλ έρεη σο ζηόρν εθηόο από ηελ αληηκεηώπηζε
ζθαικάησλ θαη ηελ πξόβιεςε κειινληηθώλ πξνβιεκάησλ
1.2) Η κέζνδνο θξππηνγξάθεζεο κε κπζηηθό θιεηδί ρξεζηκνπνηείηαη από ηελ
αζπκκεηξηθή θξππηνγξάθεζε
1.3) Έκπηζην ζεσξείηαη ην δίθηπν νη θαλόλεο αζθαιείαο ηνπ δηαρεηξίδνληαη θαη
θαζνξίδνληαη από ηελ επηρείξεζε πνπ θαηέρεη ην δίθηπν
1.4) Τν πξσηόθνιιν IPSec παξέρεη ππεξεζίεο απζεληηθνπνίεζεο κόλν ηεο
επηθεθαιίδαο ησλ παθέησλ
1.5) Τν επίπεδν εθαξκνγώλ δελ απνηειεί ζηόρν παξαβίαζεο ηεο αζθάιεηαο ελόο
δηθηύνπ, θαζώο ηα πξσηόθνιια εθαξκνγώλ δελ παξνπζηάδνπλ αδπλακίεο ζηελ
ζρεδίαζή ηνπο
2) Να αληηζηνηρίζεηε ηα ζηνηρεία ηεο ζηήιεο Α κε απηά ηεο ζηήιεο Β (Μονάδερ
10)
ηήλη Α: Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά
1. Γηαρείξηζε θόζηνπο
2. Με άξλεζε ηαπηόηεηαο
3. Μεηακθίεζε
4. Firewall
5. Μέζνδνο παξαβίαζεο

ηήλη Β: Δίδνο δηθηύνπ
Α. Απόδνζε πξάμεσλ ζε ζπγθεθξηκέλν
ρξήζηε
Β. Δπίζεζε ζηνπο θσδηθνύο πξόζβαζεο
Γ. Απαηηεί αιιαγέο ζηνπο πίλαθεο
δξνκνιόγεζεο ηνπ δηθηύνπ
Γ. Παξαθνινύζεζε πόξσλ ηνπ δηθηύνπ
Δ. Πξνγξάκκαηα θαη θίιηξα ζε ζεκεία
εηζόδνπ ηνπ δηθηύνπ

3) Σηελ παξαθάησ εξώηεζε λα επηιέμεηε ηελ απάληεζε πνπ ζεσξείηε ζσζηή (κία
ζσζηή απάληεζε) (Μονάδερ 5)
«Η ρξήζε ζπκκεηξηθήο θξππηνγξάθεζεο ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα εμαζθάιηζε»
Α) Αθεξαηόηεηαο

B) Απζεληηθόηεηαο

Γ) Δγθπξόηεηαο

Γ) Δκπηζηεπηηθόηεηαο

ΘΔΜΑ Β
1) Δμεγήζηε ηνπο όξνπο «Αλάθακςε», «Σρέδην Σπλέρεηαο» θαη «Δθεδξηθό
Αληίγξαθν πιεξνθνξηώλ» γηα ηελ απνθπγή θαηαζηξνθώλ ζε έλα
πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα (Μονάδερ 9)
2) Παξνπζηάζηε ηελ κέζνδν παξαβίαζεο «Άξλεζε Παξνρήο Υπεξεζίαο» (
Μονάδερ 5)
3) Να πεξηγξάςεηε ηνπο όξνπο
«απεηιέο» θαη «αδπλακίεο» ζε έλα
πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα (Μονάδερ 6)
4) Πνηα είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπ αιγνξίζκνπ Diffie – Hellman ζηελ αζθάιεηα
δηθηύσλ ; (Μονάδερ 5)
ΘΔΜΑ Γ
1) Να ζπκπιεξώζεηε ηα παξαθάησ θελά κε ηηο δηαζέζηκεο ιέμεηο/πξνηάζεηο,
ώζηε λα παξνπζηάδεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο αζπκκεηξηθήο θξππηνγξάθεζεο κε
ρξήζε ςεθηαθήο ππνγξαθήο (Μονάδερ 10)
Γιαθέζιμερ λέξειρ/πποηάζειρ: 1) Γεκόζην θιεηδί ηνπ ρξήζηε Α 2) Γεκόζην θιεηδί
ηνπ ρξήζηε Β, 3) Ιδησηηθό θιεηδί ηνπ ρξήζηε Α 4) Ιδησηηθό θιεηδί ηνπ ρξήζηε Β 5)
ζύλνςε 6) ζπλάξηεζε θαηαηεκαρηζκνύ 7) αξρηθνύ κελύκαηνο πνπ έζηεηιε ν ρξήζηεο
Α 8) ςεθηαθή ππνγξαθή 9) ζύλνςε 10) απνθξππηνγξαθεκέλνπ κελύκαηνο
Παξαηεξήζεηο: ε ιέμε «ζύλνςε» ππάξρεη θαη ζα ρξεζηκνπνηεζεί δύν θνξέο
«Υπνζέηνπκε όηη ν ρξήζηεο Α ζέιεη λα ζηείιεη έλα θξππηνγξαθεκέλν κήλπκα ζηνλ
ρξήζηε Β κε ρξήζε Ψεθηαθήο Υπνγξαθήο ζε ζπλδπαζκό κε αζπκκεηξηθή
θξππηνγξάθεζε. Η γεληθή πεξηγξαθή ησλ βεκάησλ είλαη ε αθόινπζε »


Από ηην πλεςπά ηος σπήζηη Α γίνονηαι οι ακόλοςθερ ενέπγειερ:

Βήμα 1: Ο ρξήζηεο Α εθαξκόδεη _______________ ζην κήλπκα θαη πξνθύπηεη ε
ζύλνςε ηνπ κελύκαηνο
Βήμα 2: Σηε ζπλέρεηα θξππηνγξαθείηαη ε __________ κε ην ____________ θαη
πξνθύπηεη ε ςεθηαθή ππνγξαθή.
Βήμα 3: Τέινο, θξππηνγξαθείηαη ην αξρηθό θείκελν κε ην _____________. Σην
θξππηνγξαθεκέλν θείκελν πξνζηίζεηαη ε ςεθηαθή ππνγξαθή, θαη απνζηέιιεηαη ζηνλ
ρξήζηε Β


Από ηην πλεςπά ηος σπήζηη Β γίνονηαι οι ακόλοςθερ ενέπγειερ:

Βήμα 1: Από ηελ ζηηγκή πνπ ν ρξήζηεο Β ιακβάλεη ην κήλπκα πνπ έζηεηιε ν Α,
απνζπάεη ηελ ________________ από ην θξππηνγξαθεκέλν κήλπκα
Βήμα 2: Απνθξππηνγξαθεί ηελ ςεθηαθή ππνγξαθή κε ην _______________, θαη
πξνθύπηεη ε ζύλνςε ηνπ κελύκαηνο πνπ έζηεηιε ν ρξήζηεο Α
Βήμα 3: Απνθξππηνγξαθεί ην θξππηνγξαθεκέλν κήλπκα κε ην _______________
θαη πξνθύπηεη ην αξρηθό κήλπκα ηνπ ρξήζηε Α
Βήμα 4: Δθαξκόδεη ζπλάξηεζε θαηαηεκαρηζκνύ ζην απνθξππηνγξαθεκέλν κήλπκα,
θαη πξνθύπηεη ε _______________ ηνπ απνθξππηνγξαθεκέλνπ κελύκαηνο
Βήμα 5: Τέινο ζπγθξίλεη ηελ ζύλνςε _______________ κε ηελ ζύλνςε ηνπ
______________.

2) Σε πνην ζπκπέξαζκα νδεγείηαη ν ρξήζηεο Β, ζηελ πεξίπησζε πνπ νη δύν
ζπλόςεηο πνπ ζύγθξηλε ζην Βήκα 5 είλαη νη ίδηεο; (Μονάδερ 10)
3) Με πνηεο από ηηο ελέξγεηεο πνπ πεξηγξάθνληαη εμαζθαιίδνπλ ηελ
εκπηζηεπηηθόηεηα κεηαμύ ηνπ ρξήζηε Α θαη ηνπ ρξήζηε Β; (Μονάδερ 5)
ΘΔΜΑ Γ
1) Έλα απηνδύλακν παθέην «ζπάεη» ζε πέληε θνκκάηηα. Θεσξνύκε όηη ζε θάζε
θνκκάηη ε επηθεθαιίδα απνηειείηαη κόλν από ην ζηαζεξό ηκήκα ηεο. Τν
ηέηαξην θνκκάηη έρεη ΓΔΤ=300 θαη ην πέκπην θνκκάηη έρεη ζπλνιηθό
κήθνο=200 Εηηούνηαι:
a. Πνην είλαη ην κέγεζνο ηνπ αξρηθνύ απηνδύλακνπ παθέηνπ, θαζώο θαη
θαζελόο από ηα πέληε παθέηα; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο
(Μονάδερ 9);
b. Από ηηο ηηκέο πνησλ δεηθηώλ ηεο επηθεθαιίδαο ηνπ παθέηνπ
θαηαιαβαίλνπκε πνην είλαη ην πξώην θαη ην ηειεπηαίν θνκκάηη;
(Μονάδερ 3);
2) Γίλεηαη ε IP 160.20.2.17 θαη ε Μάζθα Υπνδηθηύνπ 255.255.255.240. Να
απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο
a. Πόζα Bits είλαη δηαζέζηκα γηα ην κέξνο δηθηύνπ θαη πόζα γηα ηνπο
ππνινγηζηέο; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο ( Μονάδερ 3)
b. Πνηα είλαη ε δηεύζπλζε ππνδηθηύνπ; Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή
ζαο (Μονάδερ 3)
c. Πνηα είλαη ε multicast δηεύζπλζε ηνπ ππνδηθηύνπ; Να αηηηνινγήζεηε
ηελ απάληεζή ζαο (Μονάδερ 4)
d. Πνηα είλαη ε πξώηε θαη ε ηειεπηαία δηαζέζηκε IP δηεύζπλζε γηα ηνπο
ππνινγηζηέο; (Μονάδερ 3)

ΚΑΛΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ !!!!!!!!

