
1. C.Packets, adalah istilah yang pertama kali diciptakan oleh Donald Davies pada tahun 1965 yang digunakan 
untuk menggambarkan segmen data yang dikirim dari satu komputer atau perangkat ke komputer lain melalui 
jaringan. Anda bisa menganggapnya sebagai paket yang berisi data yang dikirim ke area lain. Sebuah paket 
digunakan karena membagi data menjadi lebih mudah diatur "potongan", yang memindahkan informasi secara 
lebih efisien dan menjaga sumber daya jaringan agar tidak diikat oleh file tunggal yang lebih besar. Paket berisi 
sumber, tujuan, data, ukuran, dan informasi bermanfaat lainnya yang membantu paket membuatnya ke lokasi 
yang sesuai dan dikonfigurasi kembali dengan benar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
2. A.MAU, Unit Akses Media (MAU), yang juga dikenal sebagai Multistation Access Unit (MAU atau MSAU) 
adalah alat untuk melampirkan beberapa stasiun jaringan dalam topologi bintang sebagai jaringan token ring, 
yang dihubungkan secara internal untuk menghubungkan stasiun ke ring logis (umumnya pasif yaitu non-



switched dan unmanaged, namun berhasil MAU token ring memang ada dalam bentuk CAUs, atau Controlled 
Access Units). Cincin token pasif adalah produk jaringan IBM yang aktif pada kerangka waktu 1997, setelah itu 
dengan cepat dipindahkan oleh jaringan yang diaktifkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. D.An extended star, Jenis topologi jaringan di mana jaringan yang didasarkan pada topologi bintang fisik 
memiliki satu atau beberapa repeater antara simpul tengah dan nodus perifer atau 'berbicara', repeater 
digunakan untuk memperpanjang jarak transmisi maksimum titik-ke - menunjukkan hubungan antara node 
pusat dan node perifer di luar yang didukung oleh daya pemancar dari simpul sentral atau di luar yang 
didukung oleh standar dimana lapisan fisik jaringan bintang fisik berbasis. 



 
Jika repeater di jaringan yang berbasis topologi bintang diperpanjang secara fisik diganti dengan hub atau 
switch, maka topologi jaringan hibrid dibuat yang disebut sebagai topologi bintang hirarkis fisik, walaupun 
beberapa teks tidak membuat perbedaan antara dua topologi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. A.They deal only with bits, Lapisan fisik mencakup hal-hal seperti kabel dan hub. Hub benar-benar tidak 
peduli dengan pengalamatan apa pun yang terjadi di antara host yang terhubung. Sebuah hub hanya 
mengeluarkan komunikasi ke semua port karena tidak memiliki kemampuan untuk menyaring alamat Media 
Access Control (MAC). Itu membuat jaringan menjadi cerewet karena semua host harus memproses semua 
lalu lintas di jaringan dan host harus menunggu kemampuan berkomunikasi kecuali ada tabrakan, lalu mereka 
memulai kembali lagi. Aspek tabrakan hub adalah mengapa kita tidak sering melihat hub yang sering 
digunakan, 



 

5. D.Switches combine the connectivity of a hub with the traffict regulation of a bridge

 

 

 

6. C. Router, adalah sebuah alat yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau Internet 

menuju tujuannya, melalui sebuah proses yang dikenal sebagai penghalaan. Proses penghalaan 

terjadi pada lapisan 3 (Lapisan jaringan seperti Internet Protocol) dari protokol tumpukan (stack 

protocol) tujuh-lapis OSI. Router berfungsi sebagai penghubung 2 jaringan atau lebih untuk 

meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Router berbeda dengan switch. Switch 

merupakan penghubung beberapa alat untuk membentuk suatu Local Area Network (LAN). Sebagai 

ilustrasi perbedaan fungsi dari router dan switch, switch merupakan suatu jalan, sedangkan router 

merupakan penghubung antar jalan. Masing-masing rumah berada pada jalan yang memiliki alamat 
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dalam suatu urutan tertentu. Dengan cara yang sama, switch menghubungkan berbagai macam alat, 

dimana masing-masing alat memiliki alamat IP sendiri pada sebuah LAN. 

 

7. B.A single devices such as WAN switch or router

 

 

8. A.Encpsulating data into segments, NIC secara inheren adalah Layer 1 dan 2. Tentu NIC menerapkan 
sublayer LLC dan MAC, namun juga bertanggung jawab untuk meletakkan bit ke medium juga dan karena itu 
Layer 1. Akan sangat ingin melihat pembenaran dan mengapa tidak akan validasi  
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