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Ονοματεπώνυμο:                           ……………………………………………………………… 

Μάθημα:     

ΔΙΚΣΤΑ ΙΙ ΕΠΑΛ………………………………………… 

Τλη:      

DNS / ARP / ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΗ…………………………. 

Επιμζλεια διαγωνίςματοσ:   

ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΜΑΝΩΛΗ…………………………….. 

Αξιολόγηςη :    ……………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………… 

 

ΘΕΜΑ Α 

 

1) Ερωτήςεισ ωςτό/Λάθοσ (Μανάδεσ 10) 
 

1.1) Στο πρωτόκολλο ARP θ ενθμζρωςθ του πίνακα αντιςτοίχθςθσ IP και φυςικών διευκφνςεων γίνεται 

δυναμικά από το ίδιο το πρωτόκολλο 

1.2) Το πρωτόκολλο ARP μετατρζπει ονόματα ςυςκευών ςε φυςικζσ διευκφνςεισ  

1.3) Όταν ζνασ υπολογιςτισ αλλάξει κζςθ ςτο δίκτυο, πρζπει αναγκαςτικά να αλλάξει και το όνομά του    

1.4) Ζνασ αλγόρικμοσ δρομολόγθςθσ δεν επθρεάηει με κανζνα τρόπο τθν ρυκμοαπόδοςθ και τθν μζςθ 

κακυςτζρθςθ ενόσ δικτφου   

1.5) Ζνα από τα κριτιρια με βάςθ τα οποία ζνασ αλγόρικμοσ δρομολόγθςθσ λαμβάνει τισ αποφάςεισ 

του είναι το κόςτοσ γραμμισ   
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2)  Να αντιςτοιχίςετε τα ςτοιχεία τησ ςτήλησ Α με αυτά τησ ςτήλησ Β (Μονάδεσ 10) 

 

τήλη Α: Βαςικά χαρακτθριςτικά  τήλη Β: Είδοσ δικτφου   

1. .com 
2. .edu 
3. .gov 
4. .mil 
5. .net 

Α. ςτρατιωτικοί οργανιςμοί 
Β. εταιρίεσ 
Γ. κζντρα διοίκθςθσ δικτφου 
Δ. εκπαιδευτικό ίδρυμα 
Ε. κυβερνθτικόσ οργανιςμόσ   

      3)  την παρακάτω ερώτηςη να επιλζξετε την απάντηςη που θεωρείτε ςωςτή (μία ςωςτή απάντηςη)   

(Μονάδεσ 5) 

 

«Στο ακόλουκο όνομα ektor.telecom.ntua.gr, το domain του ονόματοσ προςδιορίηεται από το 

χαρακτθριςτικό» 

 

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

 

ΘΕΜΑ Β  

1) Εξηγήζηε 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) Σηο ππωηόκολλο DNS οι βαζικοί και οι εθεδπικοί ςπολογιζηέρ βπίζκονηαι ζηην ίδια ή ζε 

διαθοπεηική γεωγπαθική ηοποθεζία; Να εξηγήζεηε ηην απάνηηζη ζαρ (Μονάδερ 7)   

 

ΘΕΜΑ 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) 

 

ΘΕΜΑ Δ 
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1)  Με βάςη το ακόλουθο ςχήμα να ςυμπληρώςετε τουσ παρακάτω πίνακεσ  (Μονάδεσ 8) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARP Αίτηςη   

IP αποςτολζα ή πηγήσ 192.0.3.94 

ETHERNET MAC αποςτολζα ή πηγήσ  

IP προοριςμοφ  192.0.3.200 

ETHERNET MAC προοριςμοφ  

 

ARP Απάντηςη   

IP αποςτολζα ή πηγήσ  

ETHERNET MAC αποςτολζα ή πηγήσ  

IP προοριςμοφ   

ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 

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

“RARP SERVER” 
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ETHERNET MAC προοριςμοφ  

 

RARP Αίτηςη   

IP αποςτολζα ή πηγήσ  

ETHERNET MAC αποςτολζα ή πηγήσ 02:44:88:34:77:DA 

IP προοριςμοφ   

ETHERNET MAC προοριςμοφ  

 

RARP Απάντηςη   

IP αποςτολζα ή πηγήσ  

ETHERNET MAC αποςτολζα ή πηγήσ  

IP προοριςμοφ   

ETHERNET MAC προοριςμοφ  

 

2) Δίνεται το παρακάτω δίκτυο με αριθμημζνα τα ςημεία διεπαφήσ δικτφου. Να δημιουργήςετε και να 

ςυμπληρώςετε τουσ πίνακεσ δρομολόγηςησ του δρομολογητή Δ, καθώσ και του υπολογιςτή α1 του 

Δικτφου α (υποθζςτε όλοι οι υπολογιςτζσ  του Δικτφου α επικοινωνοφν μζςω τησ διεπαφήσ 1) (Μονάδεσ 

17) 

 

       Τπολογιςτήσ α1 

 

 

Δίκτυο α  (223.1.2)    

 

Δίκτυο β  (223.1.3) 

Δίκτυο δ (223.1.1) 
Δίκτυο γ (223.1.4) 

       Δ 

1 4 

2 

3 

1 
2 3 

4 


