Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 2008
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ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ &
∆ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 1ο
Α.

α.
β.

Τι ονοµάζουµε περιοχές διαχείρισης;
Τι είναι η διεπαφή προγράµµατος εφαρµογής;
( 8 µονάδες )

Β.

Σε ένα σύστηµα δοµηµένης καλωδίωσης ενός κτιρίου να
περιγράψετε το υποσύστηµα κατακόρυφης καλωδίωσης.
( 5 µονάδες )

Γ.

α.
β.

Να περιγράψετε τη Κεντρική Αρχιτεκτονική διαχείρισης.
Ποιες λειτουργίες επιτελεί η πλατφόρµα διαχείρισης κατά
την Κεντρική Αρχιτεκτονική διαχείριση.
( 12 µονάδες )

ΘΕΜΑ 2ο

Να περιγράψετε τις αδυναµίες που παρουσιάζει ο δυαδικός
αλγόριθµος εκθετικής αποχής.
( 8 µονάδες )

ïí
ôéó

Α.

Τι είναι η διαλειτουργικότητα και σε ποια επίπεδα διακρίνεται;.
( 5 µονάδες )

Γ.

Να περιγράψετε την τοπολογία δακτυλίου στα δίκτυα ευρείας
περιοχής – ∆ΕΠ. ( ∆εν απαιτείται σχήµα )
Σε ποιους περιορισµούς υπόκεινται οι δακτύλιοι των ∆ΕΠ;
( 12 µονάδες )
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Β.

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας
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ΘΕΜΑ 3ο
Να περιγράψετε τις παραδοχές των νέων τεχνικών δυναµικής
δέσµευσης της χωρητικότητας στα τοπικά δίκτυα ,όσον αφορά
την ανίχνευση του φέροντος σήµατος.
( 6 µονάδες )

Β.

Τι καλούµε ρυθµό διέλευσης και τι φόρτο δικτύου; Πως
µεταβάλλεται ο ρυθµός διέλευσης σε συνάρτηση µε τον
παρεχόµενο φόρτο στα πρωτόκολλα ALOHA;
( 6 µονάδες )

Γ.

Να περιγραφούν οι καταστάσεις στις οποίες µπορεί να βρίσκεται
το συγχρονισµένο κανάλι κατά το πρότυπο CSMA/CD.
( 13 µονάδες )
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Α.

ΘΕΜΑ 4ο

Ποια είναι τα θετικά στοιχειά του προτύπου µεταγωγής πλαισίου
σε σχέση µε το πρότυπο Χ.25;
( 6 µονάδες )

Β.

Να αναφέρετε τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα των
δικτυακών συστηµάτων τερµατικών.
( 7 µονάδες )

Γ.

Ποια είναι τα θέµατα που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και
αφορούν τη κατάλληλη αρχιτεκτονική και τη τεχνολογία που
πρέπει να χρησιµοποιηθούν για την υλοποίηση του δικτύου;
( 12 µονάδες )
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Α.

Τα θέµατα προορίζονται για αποκλειστική χρήση της φροντιστηριακής µονάδας
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