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ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ∆ΥΟ (2)
ΘΕΜΑ 1ο
Α.1.Να αναφέρετε ονοµαστικά τα πέντε (5)

υποσυστήµατα µε τα οποία υλοποιείται το
σύστηµα της δοµηµένης καλωδίωσης ενός
κτιρίου.

Μονάδες 5
Απάντηση: σελ. 16-17 παράγραφος 7.2.2.1
∆οµηµένη καλωδίωση στα τοπικά δίκτυα. «Το
σύστηµα της δοµηµένης καλωδίωσης ενός
κτιρίου�» και αναφορικά µετά τα πέντε
υποσυστήµατα.
Α.2.Σε ένα σύστηµα δοµηµένης καλωδίωσης ενός

κτιρίου να περιγράψετε το υποσύστηµα
κεντρικής διασύνδεσης.

Μονάδες 10
Απάντηση: σελ. 17  παράγραφος 7.2.2.1
∆οµηµένη καλωδίωση στα τοπικά δίκτυα.
Ανάπτυξη της πρώτης παραγράφου. «Υποσύστηµα
κεντρικής διαχείρισης κτιρίου�  �και οι
καλωδιώσεις κορµού των άλλων δικτύων.»
Β. Τι είναι σύγκρουση και τι είναι σύλληψη

κατά τη µετάδοση δεδοµένων σε ένα τοπικό
δίκτυο;

Μονάδες 10
Απάντηση: σελ.29 παράγραφος 7.4.2- Η τέταρτη
παραδοχή στην δέσµευση χωρητικότητας στα
δίκτυα. «Αν δύο ή περισσότερα πακέτα� έως �
και οδηγεί κατά κανόνα στη βελτίωση της
απόδοσης του συστήµατος µετάδοσης».
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ΘΕΜΑ 2ο
Α. Να περιγράψετε τον τρόπο λειτουργίας του

1-επιµένον CSMA και του µη-επιµένον CSMA.
(∆εν χρειάζεται να κατασκευάσετε σχήµα).

Μονάδες 13
Απάντηση: σελ. 46-47 Μάθηµα 8.3 Πρότυπο CSMA

«Υπάρχουν πολλές παραλλαγές του
πρωτοκόλλου CSMA, όµως η βασική ιδέα
παραµένει η ίδια. Στην απλούστερη� έως
�αλλά περιµένει κάποιο χρονικό διάστηµα,
προτού επαναλάβει την όλη διαδικασία.»

Β. Να περιγράψετε τις καταστάσεις στις
οποίες µπορεί να βρίσκεται το
συγχρονισµένο κανάλι κατά το πρότυπο
CSMA/CD.
(∆εν χρειάζεται να κατασκευάσετε σχήµα).

Μονάδες 12
Απάντηση: Σελ. 49-50. παράγραφος 8.4.1 Τo

πρότυπο CSMA/CD «Το CSMA/CD, όπως και
πολλά από τα πρότυπα των τοπικών δικτύων,
ακολουθούν τους κανόνες� έως �και να
καταστεί και πάλι έτοιµο για µετάδοση.»

ΘΕΜΑ 3ο
Α. Να περιγράψετε το δικτυακό σύστηµα

οµότιµων σταθµών εξυπηρέτησης και να
αναφέρετε τα πλεονεκτήµατά του.

Μονάδες 15
Απάντηση: σελ.73-75 παράγραφος 9.1.4 « Το

δικτυακό σύστηµα οµότιµων σταθµών
εξυπηρέτησης� έως και �αφού ο συγχρονισµός
των διαφορετικών αντιγράφων έχει µεγάλη
σηµασία.»

Β.1.Τι είναι ο διανοµέας και ποια η κύρια
εργασία του;
(∆εν χρειάζεται να κατασκευάσετε σχήµα).

Μονάδες 7
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Απάντηση: σελ.80 παράγραφος 9.2.2.3 « Ο
διανοµέας (hub) είναι µία συσκευή ή οποία
συνδέει τα καλώδια� έως �Σε περίπτωση
σύγκρουσης η ανίχνευση γίνεται από τις
κάρτες κάθε σταθµού.»

Β.2.Να αναφέρετε ονοµαστικά τις κατηγορίες
των διανοµέων.

Μονάδες 3
Απάντηση σελ.80-81 παράγραφος 9.2.2.3 «Οι

διανοµείς διακρίνονται σε δύο κατηγορίες,
στους παθητικούς και στους ενεργητικούς�
έως επεκτείνοντας µε αυτόν τον τρόπο τις
καλωδιακές συνδέσεις των σταθµών
εργασίας.»

ΘΕΜΑ 4ο
Α. Χωρίς να αναφερθείτε στους τύπους και

στις λειτουργίες των γεφυρών, να
περιγράψετε τις περιπτώσεις στις οποίες
χρησιµοποιείται µια γέφυρα, τόσο για τη
διασύνδεση δύο ή περισσοτέρων τοπικών
δικτύων, όσο και για τον επιµερισµό ενός
τοπικού δικτύου.

Μονάδες 16
Απάντηση: σελ.114 παράγραφος 10.3.3

∆ιασύνδεση µε χρήση γεφυρών « Μία γέφυρα
χρησιµοποιείται: � έως � που υπάρχουν στο
µήκος του καλωδίου που χρησιµοποιείται.»

Β. Να αναφέρετε τους λόγους στους οποίους
οφείλονται κυρίως τα προβλήµατα που
δηµιουργούνται κατά τη διασύνδεση
ετερογενών δικτυακών συστηµάτων.

Μονάδες 9
Απάντηση: σελ.102-103 παράγραφος 10.1.2

∆ιασύνδεση δικτύων. «Τα προβλήµατα που
δηµιουργούνται στον τοµέα της διασύνδεσης
διαφόρων ετερογενών στην πλειονότητά τους�
έως �δηµιουργούν επίσης προβλήµατα
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διασύνδεσης µέσα στο ίδιο δικτυακό
σύστηµα.»


