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ΘΕΜΑ 1ο 
 
Α. Τί ονοµάζουµε διαµόρφωση σήµατος και για ποιους λόγους 

είναι απαραίτητη στη µετάδοση δεδοµένων; 
Μονάδες 12 

 
Β.  Να περιγράψετε τις εφαρµογές που αναπτύσσονται στα 

δίκτυα νέων τεχνολογιών και επηρεάζουν σηµαντικά 
διάφορους τοµείς της κοινωνικής και οικονοµικής 
δραστηριότητας. 

Μονάδες 13 
 
ΘΕΜΑ 2ο 
 
Α.1. Να οριστούν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ενός σήµατος: 

η περίοδος, το µήκος, η συχνότητα και η ταχύτητα 
µετάδοσης. 

Μονάδες 10 
 

 2. Αν η ταχύτητα µετάδοσης ενός σήµατος είναι ίση µε την 
ταχύτητα µετάδοσης του φωτός (υ = 3 ⋅ 108 m/sec) και το 
µήκος κύµατος του σήµατος είναι 30 cm, να υπολογίσετε 
τη συχνότητα µετάδοσης του σήµατος. 

Μονάδες 5 
 

Β. Να περιγράψετε τα δοµικά στοιχεία ενός δικτύου 
υπολογιστών. 

Μονάδες 10 
 
 
 
ΘΕΜΑ 3ο 
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Α. Πρωτόκολλο TCP: 
 1. Να περιγράψετε τις ιδιότητές του. 

Μονάδες 9 
  2. Να αναφέρετε τις λειτουργίες του. 

Μονάδες 6 
Β. Να περιγράψετε τις οµοιότητες των µοντέλων αναφοράς 

TCP/IP και OSI. 
Μονάδες 10 

ΘΕΜΑ 4ο 
 
Α. Να συγκρίνετε τη συγχρονισµένη µε την ασυγχρόνιστη 

σειραϊκή µετάδοση. 
Μονάδες 12 

 
Β. Υποθέτουµε ότι έχουµε ασυγχρόνιστη σειραϊκή µετάδοση 

«33600 bps 8N1». Να υπολογίσετε το χρόνο που απαιτείται 
για τη µετάδοση 672 χαρακτήρων, αν θεωρήσουµε ότι ο 
άεργος χρόνος είναι µηδενικός. 

Μονάδες 13 
 

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους) 
 
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία, εξεταζόµενο 

µάθηµα). Τα θέµατα  να µην τα αντιγράψετε στο τετράδιο. 
2. Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των φωτοαντιγράφων 

αµέσως µόλις σας παραδοθούν. ∆εν επιτρέπεται να γράψετε καµιά άλλη 
σηµείωση. 

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο και τα 
φωτοαντίγραφα. 

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα. 
4. Κάθε απάντηση τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή. 
5. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των φωτοαντιγράφων. 
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μια (1) ώρα µετά τη διανοµή των 

φωτοαντιγράφων. 
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
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