Πανεπιζηήμιο Αιγαίος
Τμήμα Μησανικών Σσεδίαζηρ Πποϊόνηων και Σςζηημάηων
Πληποθοπική ΙΙ (64)

Ονομαηεπώνςμο:

Σύπορ, 26 Ιανοςαπίος 2012

ΑΜ:
Επιλέξηε μία απάνηηζη για κάθε επώηημα
1. ε κηα Βάζε Γεδνκέλσλ κία νληόηεηα „εμεηδηθεύεηαη‟ ζε άιιεο νληόηεηεο. Σόηε:
a. Σα γλσξίζκαηα ηεο γεληθήο νληόηεηαο θιεξνλνκνύληαη ζε όιεο ηηο εηδηθέο νληόηεηεο
b. Σα γλσξίζκαηα ηεο εηδηθήο νληόηεηαο αλαθέξνληαη ζηε γεληθή νληόηεηα
c. Σν πξσηεύνλ θιεηδί ηεο γεληθήο νληόηεηαο δελ αθνξά ζηηο εηδηθέο νληόηεηεο
2. Ση θαζνξίδεη ν παξαθάησ θώδηθαο;
table {border-width=10px; border-color:#0000FF; color:#FF00FF;}

a.
b.
c.
d.

Σν ζηπι ελόο θειηνύ ελόο πίλαθα
Σν ζηπι ελόο νιόθιεξνπ πίλαθα
Σν πεξηερόκελν ελόο πίλαθα
Σν πεξίγξακκα κηαο γξακκήο ελόο πίλαθα

3. Μία από ηηο ιύζεηο γηα λα ηθαλνπνηήζνπκε ηα θξηηήξηα ηεο αζθάιεηαο ππνινγηζηώλ θαη
δηθηύσλ, είλαη:
a. Η θξππηνγξαθία
b. Η ιήςε εθεδξηθώλ αληηγξάθσλ (backup)
c. Η πξνζηαζία ηνπ θπζηθνύ ρώξνπ όπνπ ιεηηνπξγνύλ ηα Πιεξνθνξηαθά καο
πζηήκαηα
d. Όια ηα παξαπάλσ
4. Ση απνηέιεζκα ζα δώζεη ε πξάμε 4+5 ζε έλαλ ππνινγηζηή όπνπ νη αξηζκνί αλαπαξηζηώληαη
κε 4 bits θαη νη αξλεηηθνί αξηζκνί αλαπαξηζηώληαη κε ζπκπιήξσκα σο πξνο 2;
a.
b.
c.
d.

7
9
-7
-9

5. Πνηα από ηηο παξαθάησ κάζθεο ππνδηθηύνπ είλαη κε απνδεθηή;
a. 10.10.10.0
b. 192.0.0.0
c. 255.255.255.0
d. 255.255.192.0
e. 0.0.0.0
6. Ση είλαη νη «θόξκεο» ζηελ HTML;

a. Δίλαη ην πιαίζην γύξσ από κία εηθόλα ζε κηα ηζηνζειίδα
b. Χξεζηκνπνηνύληαη όηαλ ζέινπκε λα δώζνπκε ηελ δπλαηόηεηα ζηνλ ρξήζηε λα ζηείιεη
πιεξνθνξίεο ζηνλ web server
c. Δίλαη ην «πξόηππν» πνπ ρξεζηκνπνηνύκε γηα λα δεκηνπξγήζνπκε όκνηεο ζειίδεο

7. Σα βηνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ελόο αλζξώπνπ ρξεζηκεύνπλ:
a.
b.
c.
d.

ζηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθώλ ηνπ δεδνκέλσλ
ζηελ ηαπηνπνίεζή ηνπ ζε έλα πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα
ζηελ πξνζηαζία ηνπ ππνινγηζηή ηνπ από ηνύο
ζε όια ηα παξαπάλσ

8. ηνλ θξππηνγξαθηθό αιγόξηζκν Vigenere (πνιπαιθαβεηηθή αληηθαηάζηαζε) αλ γλσξίδνπκε
όηη ην αιθάβεην είλαη νη 24 θεθαιαίνη ειιεληθνί ραξαθηήξεο, ην αξρηθό θείκελν είλαη
„ΑΛΙΚΗ‟ θαη ην θξππηνγξαθεκέλν θείκελν είλαη „ΜΑΡΙΑ‟, πνην είλαη νιόθιεξν ην θιεηδί
ηεο θξππηνγξάθεζεο;
a.
b.
c.
d.

11 10 8 1 6
11 14 8 23 18
13 10 16 1 6
18 23 14 11

9. ην παλεπηζηήκην ρξεζηκνπνηνύκε ην ππνδίθηπν 195.251.128.0 κε κάζθα 255.255.224.0.
Πόζα ηεξκαηηθά κπνξνύκε λα ζπλδέζνπκε ζην δίθηπν απηό;
a.
b.
c.
d.

128
224
8192
32

10. Με ηνλ όξν HTML ελλννύκε:
a. Μηα δηαδηθαζηηθή γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ.
b. Μηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ γηα ηε δεκηνπξγία δπλακηθώλ ηζηόηνπσλ.
c. Έλα εξγαιείν γηα ηε δεκηνπξγία ππεξζπλδέζκσλ
d. Μία γιώζζα γηα ηελ απνηύπσζε θαη ηε κνξθνπνίεζε ελόο θεηκέλνπ
11. ε κηα Βάζε Γεδνκέλσλ, κηα ζπζρέηηζε Πνιιά-πξνο-Πνιιά κεηαμύ δύν νληνηήησλ
πινπνηείηαη κε:
a.
b.
c.
d.

έλαλ πίλαθα πνπ έρεη έλα πξσηεύνλ θιεηδί
έλα μέλν θιεηδί
έλαλ πίλαθα πνπ πεξηέρεη δύν μέλα θιεηδηά
έλα επηπιένλ πεδίν ζε έλαλ από ηνπο δύν πίλαθεο

12. Η ηηκή #202020
a. θαζνξίδεη έλα ζηπι κηαο εηηθέηαο HTML
b. είλαη κηα εηδηθή εηηθέηα HTML
c. θαζνξίδεη έλα ρξώκα ζε απόρξσζε ηνπ γθξη
d. είλαη έλαο Unicode ραξαθηήξαο
13. ε έλα εξώηεκα SQL ζέινπκε λα πάξνπκε σο απνηέιεζκα όια ηα πξόζσπα ησλ νπνίσλ ην
όλνκα μεθηλά από „Κ‟ θαη όια ηα πξόζσπα ησλ νπνίσλ ν ηόπνο δηακνλήο ηνπο είλαη ε ύξνο.
Πνην από ηα παξαθάησ θξηηήξηα ζα ρξεζηκνπνηήζσ;
a.
b.
c.
d.

WHERE ONOMA=”K” AND TOPOS=”ύξνο”
WHERE ONOMA=”K” OR TOPOS=”ύξνο”
WHERE ONOMA LIKE “K*” AND TOPOS LIKE “ύξνο”
WHERE ONOMA LIKE “K*” OR TOPOS=”ύξνο”

14. Ο όξνο “ORDER BY” ζε έλα εξώηεκα SQL:
a.
b.
c.
d.

ηαμηλνκεί ηα απνηειέζκαηα θαηά έλα πεδίν
ηαμηλνκεί ηα απνηειέζκαηα θαηά έλα ή πεξηζζόηεξα πεδία
νκαδνπνηεί ηα απνηειέζκαηα ζύκθσλα κε έλα θξηηήξην
επηιέγεη ηα δεδνκέλα πνπ ηθαλνπνηνύλ ην θξηηήξην πνπ αθνινπζεί

15. Έλα κνπζηθό θνκκάηη δηάξθεηαο 3 ιεπηώλ κεηαηξέπεηαη ζε ςεθηαθή κνξθή κε δεηγκαηνιεςία
10KHz θαη εύξνο ηηκώλ 8bits. Ση κέγεζνο ζα έρεη ην ςεθηαθό αξρείν πνπ ζα πξνθύςεη;
a.
b.
c.
d.

πεξίπνπ 14ΜΒ
αθξηβώο 240 ΚΒ
πεξίπνπ 14 GB
αθξηβώο 1.800.000 bytes

16. Πνην είλαη ην ζπληαθηηθό ιάζνο ζηνλ παξαθάησ θώδηθα HTML;
<td colspan="2"><i>υλικό</td></i>

a.
b.
c.
d.

ηα «απηάθηα» ζηνλ αξηζκό 2
ππάξρεη ιαλζαζκέλε έλζεζε εηηθεηώλ
δελ γίλεηαη λα έρσ εηηθέηα <i> κέζα ζε έλα θειί πίλαθα
νη ειιεληθνί ραξαθηήξεο

17. Πνηνο είλαη ν αληίζηνηρνο αξηζκόο ηνπ 2,6875 ζην δπαδηθό αξηζκεηηθό ζύζηεκα;
a.
b.
c.
d.

2,1101
10,1101
10.1011
11,1101

18. Ση είλαη ην πξσηόθνιιν IP;
a.
b.
c.
d.

Έλα ζύλνιν θαλόλσλ γηα ηε κνξθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ
Έλα ζύλνιν θαλόλσλ γηα ηε κεηάδνζε παθέησλ δεδνκέλσλ ζην Γηαδίθηπν
Έλαο αξηζκόο πνπ δείρλεη ηε δηθηπαθή δηεύζπλζε ελόο ππνινγηζηή
Καζνξίδεη ηελ ηαπηόηεηα ελόο ρξήζηε

19. ε κηα ζπζρέηηζε κεηαμύ δύν νληνηήησλ κηαο Βάζεο Γεδνκέλσλ, «κεξηθή ζπκκεηνρή» ηεο
κίαο νληόηεηαο ζεκαίλεη:
a.
b.
c.
d.

Η ειάρηζηε πιεζηθόηεηα ηεο νληόηεηαο ζηε ζπζρέηηζε είλαη 0
Η ειάρηζηε πιεζηθόηεηα ηεο νληόηεηαο ζηε ζπζρέηηζε είλαη 1
Όια ηα ζηηγκηόηππα ηεο νληόηεηαο ζπζρεηίδνληαη κε ηε δεύηεξε νληόηεηα
Καλέλα ζηνηρείν ηεο νληόηεηαο δελ ζρεηίδεηαη κε ηε δεύηεξε νληόηεηα

20. Πσο αλαπαξηζηάηαη ν αξηζκόο -45 ζε έλαλ ππνινγηζηή όπνπ νη αξηζκνί αλαπαξηζηώληαη κε 8
bits θαη νη αξλεηηθνί αξηζκνί αλαπαξηζηώληαη κε ζπκπιήξσκα σο πξνο 2;
a.
b.
c.
d.

00101101
11010010
11010011
10101101

Καλή επιηςσία !

