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Απαντιςεισ από υποςτθρικτικό βιβλίο δικτφων
Θζμα Β
Β1.
Οι πιο ςυνθκιςμζνοι τρόποι για τθν παραβίαςθ τθσ αςφάλειασ ενόσ δικτφου υπολογιςτϊν
είναι:
o Επικζςεισ ςτουσ κωδικοφσ πρόςβαςθσ (Passwοrd attacks).
o Παρακολοφκθςθ Δικτφου (Network Monitoring θ Network Packet Sniffing)
o Μεταμφίεςθ (Masquerade)
o Άρνθςθ Παροχισ Τπθρεςίασ (Denial of Service)
o Επικζςεισ ςτο επίπεδο των Εφαρμογϊν (Application-Layer Attacks)
Β2.
Με τθν ζννοια Firewall αναφερόμαςτε ςτο ςφνολο των προγραμμάτων / φίλτρων, που
ζχουμε εγκαταςτιςει ςε πφλεσ (ςθμεία ςφνδεςθσ) του εςωτερικοφ μασ δικτφου με άλλα
δίκτυα, π.χ το Internet ι άλλο ιδιωτικό / δθμόςιο δίκτυο, που δεν ελζγχονται από εμάσ. Οι
ςυςκευζσ όπου εγκακίςτανται τα προγράμματα / φίλτρα και ςυνκζτουν ζνα Firewall, είναι
δρομολογθτζσ και εξυπθρετθτζσ ειδικοί για τον ςκοπό αυτό. Με τουσ κανόνεσ που ζχουμε
επιβάλει ςτο firewall, μποροφμε να επιτρζψουμε τθν πρόςβαςθ από τα μθ ζμπιςτα δίκτυα
προσ ςυγκεκριμζνουσ εξυπθρετθτζσ του εςωτερικοφ
Β3.
Επικοινωνιακό υποδίκτυο ονομάηεται το ςφνολο των όλων των ενδιάμεςων κόμβων οι
οποίοι εξαςφαλίηουν τθν επικοινωνία μεταξφ δφο υπολογιςτϊν. Σο ζργο του
επικοινωνιακοφ υποδικτφου είναι θ μεταφορά όλων των πακζτων από τθν πθγι ςτον
προοριςμό τουσ.
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Θζμα Γ
Η αντιςτοιχθςθ ςε κλαςεισ γίνεται με βάςθ τα bits τθσ πρϊτθσ οκτάδασ ςτο δυαδικό
ι τον αροκμό ςτο δεκαδικό
1. 10100110.
2. 11101000
3. 11011100
Α τρόποσ
Γ1. Ελζγχω τα πρϊτα bits τθσ πρϊτθσ οκτάδασ
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Εάν μια ΙΡ διεφκυνςθ είναι ςε δυαδικι μορφι, θ κλάςθ τθσ κακορίηεται με παρατιρθςθ
των τεςςάρων πιο ςθμαντικϊν ψθφίων τθσ διεφκυνςθσ (αυτϊν που βρίςκονται αριςτερά).
(ςχολ. βιβλίο ςελ. 250 τελευταία παράγραφοσ και ςελ.251, ςχιμα 7-19). Ζτςι, οι
διευκφνςεισ τθσ κλάςθσ Α αρχίηουν με 0, τθσ κλάςθσ Β με 10, τθσ C με 110 και τθσ D με
1110.
Β τρόποσ (Πιάνω το αριςτερό αυτάκι με το δεξί χεράκι  )
Μετατροπι δυαδικοφςε δεκαδικό
Γ1.
α.
iv.
166. , άρα B
v.
232. , άρα D
vi.
220. , άρα C
β.
Αν μια διεφκυνςθ δίνεται με μορφι δεκαδικοφ με τελείεσ, για να διαπιςτϊςουμε ςε ποια
κλάςθ ανικει, αρκεί να μελετιςουμε τον αρικμό που αντιςτοιχεί ςτο 1ο byte.
Ζτςι, αν ο δεκαδικόσ που αντιςτοιχεί ςτο πρϊτο byte είναι από:
0 μζχρι 127 (αντιςτοιχεί από 00000000 μζχρι 011111111) θ κλάςθ τθσ δ/νςθσ είναι Α.
128 μζχρι 191(αντιςτοιχεί από 10000000 μζχρι 10111111) θ κλάςθ τθσ δ/νςθσ είναι Β.
192 μζχρι 223 (αντιςτοιχεί από 11000000 μζχρι 11011111) θ κλάςθ τθσ δ/νςθσ είναι C.
224 μζχρι 239 (αντιςτοιχεί από 11100000 μζχρι 11101111) θ κλάςθ τθσ δ/νςθσ είναι D.
Γ2.
Οι βαςικζσ λειτουργίεσ του αλγόρικμου δρομολόγθςθσ είναι :
1. Η επιλογι τθσ διαδρομισ για τθ μεταφορά των δεδομζνων από τθν πθγι ςτον
προοριςμό.
2. Η παράδοςθ των πακζτων ςτον προοριςμό τουσ, όταν οι διαδρομζσ ζχουν κακοριςκεί.
Η παράδοςθ των πακζτων από τθν πθγι ςτον προοριςμό επιτυγχάνεται με τθν χριςθ των
πινάκων δρομολόγθςθσ.
Γ3.
Οι αλγόρικμοι δρομολόγθςθσ διακρίνονται
α) με τον τρόπο λήψησ των αποφάςεων δρομολόγθςθσ διακρίνονται ςε κατανεμθμζνουσ
και ςυγκεντρωτικοφσ και
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β) ανάλογα με τον τρόπο δρομολόγηςησ, ςε ςτατικοφσ και προςαρμοηόμενθσ
δρομολόγθςθσ.
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