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ξυπηρετητή 

τούσε και συ

ε ρόλο απ

με τις συνδέ

γέα επιπέδο
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εξυπη

ως 

Ε  

1 Σύστημ

την εξυπηρέ
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σύστ

εξειδ

έπειτ

συσκ

Ε  
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πτωση προ

βαθμίσεις. 

την αντιμετώ
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– μεταγωγέα

ύση δεν μπό

ύση που είνα

ωτοκόλλου W

ροτάθηκε κα

κε (βλ. http

σε συσκευές

ωτοκόλλου 

sco (IOS) λε
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δοση 2 υποσ

. έως 32 δρ

2. οποιοδήπ

3. έως 255 δ

4. ταυτοπο

λύση που στ

. Τον πελά

περισσότ
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ρεσίες που 

διαστήματα

πηρετητή W
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ρετητές που

καταχωρούν

είναι σε θέ

α ανακοινών

WCCP (WCC

εταγωγείς. 
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