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 كتابچه نمونه سواالت چيست:

 دارد براي اولين بار در ايران توانسته افتخارسايت ما 

است كتابچه نمونه سواالت تمام دروس پيام نور كه هر 

يك حاوي تمامي آزمون هاي برگزار شده پيام نور 

) را در حتي االمكان با جواب (تمامي نيمسالهاي موجود

يك فايل به نام كتابچه جمع آوري كند و هر ترم نيز آن 

 را آپديت نمايد.

 مراحل ساخت يك كتابچه نمونه سوال
 (براي آشنايي با زحمت بسيار زياد توليد آن در هر ترم) :

 پيدا كردن يك درس در نيمسالهاي – چسباندن سوال و جواب – سرچ بر اساس كد درس –دسته بندي فايلها 
 وارد كردن – چسباندن نيمسالهاي مختلف يك درس به يكديگر –مختلف و چسباندن به كتابچه همان درس 

 اطالعات تك تك نيمسالها در سايت - آپلود كتابچه و خيلي موارد ديگر..

  با توجه به تغييرات كدهاي درسي دانشگاه استثنائات زيادي در ساخت كتابچه بوجود مي همچنين
 آيد كه كار ساخت كتابچه را بسيار پيچيده مي كند .

www.PNUEB.com 



 

 سه شمارهتمرین 

 درس شبکه های کامپیوتری

 دکتر هاشمی مدرس:

*** 

 

و به پرسش ها  ( را در شکل زیر در نظر بگیریدcircuit switchedشبکه ی مبتنی بر راهیابی مداری ) -1

 مدار قابل ایجاد می باشد.  4ضمناً بر روی هر لینک  .پاسخ دهید

 

 ( در کل شبکه می تواند برقرار باشد؟connectionارتباط )الف. در هر لحظه از زمان حداکثر چند 

نامگذاری کنیم، در هر لحظه از زمان  Dو A ،B ، Cب. اگر گره ها را به ترتیب عقربه های ساعت به صورت 

 می تواند برقرار باشد؟ Cو گره  Aچند ارتباط بین گره 

به صورت همزمان برقرار ساخت؟  Dو  Bبین و نیز چهار ارتباط  Cو  Aج. چگونه می توان چهار ارتباط بین 

 مسیر ها را روی شکل نشان دهید.

*** 



 

ین مثال ا است. درخودروهای گذرنده از بزرگراه، تمثیل خوبی برای فراگیری مفهوم انتقال داده  مثالِ -2

 ی یک بسته است. )هر خودرو یک بیت است.( امل ده خودرو وجود دارد که نشان دهندهیک کاروان ش

 لینک ارتباطی بوده و عوارضی ها نماینده ی روترها هستند. بیان گر مسیر جاده

( را در این مثال توضیح propagation time( و زمان انتشار )transmission timeزمان ارسال )الف. 

 دهید. برای این کار می توانید به متن کتاب رجوع نمایید.

خودرو در  25حرکت کرده و هر عوارضی کیلومتربرساعت  05با فرض این که خودروها با سرعت ثابت  ب.

 انتها به انتها برای یک مسیر شامل دو عوارضی )شکل زیر( را محاسبه نمایید.ساعت را سرویس دهد، تاخیر 

 خودرو محاسبه نمایید. 0را با فرض کاروان با  ج. قسمت ب

مبنای کار است، به این معنا که خودروهای رسیده به هر عوارضی store & forward توجه: تکنیک 

 د تا بقیه خودرو ها برسند.نتظر می مانمن

 

 

 

*** 

چهار لینک ارتباطی به این دو کامپیوتر با  در نتیجه سوییچ قرار دارد و سه Bو  Aبین دو کامپیوتر  -3

و نرخ  i، سرعت انتشار در لینک iبه ترتیب طول لینک  Riو  di ،siیکدیگر متصل شده اند. فرض کنید که 

 ( i=1,2,3,4باشد. ) iلینک  ارسال داده بر روی

نشان دهیم، عبارتی را برای تاخیر انتها به انتها  dProcessدر هر سوییچ را با  (L) الف. اگر زمان پردازش بسته

 با استفاده از پارامترهای داده شده بنویسید.



، طول لینک ها به  (8^10)*2 ها لینکهمه هزار بایت بوده و سرعت انتشار بر روی  ی ارسالی ب. اگر بسته

هر و تاخیر پردازش هم در  Mbps 3 برای همه کیلومتر، نرخ ارسال 3555و  2055، 2555، 1555تیب تر

 میلی ثانیه باشد، تاخیر انتها به انتها را بیابید. 3سوییچ 

 

 موفق باشید

 مازندرانی

 

 

 



 

 چهار شمارهتمرین 

 درس شبکه های کامپیوتری

 دکتر هاشمی مدرس:

 

*** 

 

کیلومتر از  10111به یکدیگر متصل هستند و  نظر بگیرید که با یک پیوندرا در  Bو  Aدو کامپیوتر  -1

 * 2.5مگابیت در ثانیه و سرعت انتشار را در آن  3نرخ ارسال داده بر روی این لینک را  یکدیگر فاصله دارند.

 در نظر بگیرید. 8^10

 

( برابر با bandwidth-delay product) انتشار تاخیرحاصل ضرب پهنای باند در می دانیم الف. 

 ؟این عدد چه برداشتی می توان کرد از شد.می با 101111

 ب. طول هر بیت در این مثال چقدر است؟

که طول هر بیت برابر ، مقدار آن را تغییر دهید به گونه ای ( را تغییر دهیمRاده )د ارسال پ. اگر بتوانیم نرخ

 باشد. طول پیوند با

 را حساب کنید و طول هر بیت را نیز به دست آورید. تاخیرحاصل ضرب پهنای باند در ، R=1 Gbpsت. اگر 

 

*** 

 



 بفرستد. Bبیت به  411111می خواهد بسته ای به طول  Aدر پرسش یک، فرض کنید که  -2

 ارسال این بسته با در نظر گرفتن تاخیر ارسال و انتشار چه قدر زمان می برد؟  الف.

ن فرض که با ای یید؛بیتی تقسیم گردد، زمان تاخیر را محاسبه نما 41111ی  قطعه 11اگر این بسته به ب. 

از  ( از گیرنده داشته باشد و فرستنده قبلAcknowledgement)نیاز به یک تاییدیه  ی کوچک هر قطعه

 دریافت این تاییدیه نمی تواند قطعه ی بعدی را ارسال نماید. )زمان تاخیر تاییدیه ناچیز است.(

 الف و ب را مقایسه نمایید. پ. نتایح بند

 

*** 

 

"The Internet is the first thing that humanity has built that humanity 

doesn't understand, the largest experiment in anarchy that we ever 

had." 

Eric Schmidt, the executive chairman of Google 

 

 موفق باشید

 مازندرانی

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Chairman
http://en.wikipedia.org/wiki/Google


 

 پنج شمارهتمرین 

 درس شبکه های کامپیوتری

 دکتر هاشمی مدرس:

 

*** 

 

ضبط شده  Wiresharkاست که مرورگر آن را فرستاده و با نرم افزار  HTTP GETمتن زیر یک پیغام  -1

 از روی متن به پرسش ها پاسخ دهید. است.

 

 ( چیست؟requested documentمربوط به سند در خواستی ) URLالف. 

 بر روی مرورگر اجرا شده است؟ HTTPب. چه نسخه ای از 

 ؟non-persistentاستفاده کرده است یا  persistentپ. مرورگر از ارتباط 

( مربوط به کامپیوتری که مرورگر بر روی آن اجرا شده، در این متن IP Addressنشانی اینترنتی )آیا ت. 

 یافت می شود؟



 

 

ارسال شده در پرسش قبلی فرستاده است. به  HTTP GETِر به پیغام متن زیر پاسخی ست که سرو -2

 .و مشخص کنید که هر پاسخ از کدام قسمت از متن به دست آمده است پرسش ها پاسخ دهید

 

 الف. آیا سرور سند درخواستی را پیدا کرده است؟ پاسخ در چه زمانی داده شده است؟

 زمانی بوده است؟ب. آخرین باری که این سند تغییر کرده چه 

 این سند حاوی چند بایت بوده است و اولین پنج بایت آن چیست؟پ. 

 موافقت کرده است؟ persistentت. آیا سرور با درخواست ارتباط 

 

*** 

 

یک پیوند کوتاه ده متری را در نظر بگیرید که هر یک از فرستنده ها در دو طرف آن می توانند با نرخ  -3

( Ackبیتی و بسته های کنترلی )مثل  011111بیت در ثانیه داده ارسال کنند. بسته های داده را هم  051

پهنای باند را به  N/1کدام  ارتباط موازی هر Nبیتی در نظر بگیرید. همچنین فرض کنید که  011را هم 



 011( در آن objectرا در نظر گرفته و فرض کنید هر شیء ) HTTPخود اختصاص داده اند. حال پروتکل 

 رجوع داده شده است. شیء 01آن شامل  شیءکیلوبیت است و اولین 

 پذیر است؟ توجیه non-persistent HTTPالف. آیا دانلود های موازی به صورت تعدادی ارتباط همزمانِ 

 افزایش بهره ی قابل مالحظه ای دارد؟ non-persistentنسبت به مدل  persistent HTTPب.  آیا 

 

*** 

 

 در خود ایمیل را بیان کنید. :Fromو  SMTPدر پروتکل  :MAIL FROMتفاوت میان  -4

 

*** 

 

چگونه پایان بدنه ی یک پیام را مشخص  HTTPو  SMTPتوضیح دهید که هر کدام از پروتکل های  -5

 استفاده نماید؟ SMTPمی تواند از همان روش  HTTPمی سازند؟ آیا 

 

 

 

 باشید شاد و سربلند

 مازندرانی

 

 



 

 شش شمارهتمرین 

 درس شبکه های کامپیوتری

 دکتر هاشمی مدرس:

 

*** 

1- RFC 5321  را مطالعه کرده و بگویید کهMTA  کوتاه شده ی چیست؟ سپس ایمیل اسپم دریافت شده

ی زیر را در نظر گرفته و کاربری را که این اسپم را ارسال کرده شناسایی کنید. )با این فرض که همه ی 

 کاربران به جز ارسال کننده ی اسپم راستگو هستند.(

 

 



 

 به ایمیل خود وصل شده اید. POP3فرض کنید که از طریق پروتکل  -2

پیکربندی شده باشد، مذاکره ی زیر  download-and-deleteشما در مد  POP mail clientف. اگر ال

 را کامل کنید.

 

کار می کنید. مذاکره باال را با فرض جدید کامل  download-and-keepب. حال فرض کنید که در مد 

 کنید.

که در بند ب نوشته اید استفاده باشد )از آن چه  download-and-keepبا این فرض که مد کاری ما پ. 

خارج شویم، و چند دقیقه بعد دوباره وارد  POPرا بازیابی کنیم، سپس از  2و  1کنید.(، اگر پیغام های 

POP ( شویم تا ایمیل های جدید را بازیابی نماییم، متن نشستsession transcript .دوم را بنویسید )

 شده است.()در این فاصله پیغام جدیدی به ما ارسال ن

 

*** 

 

 



 چیست؟ whoisالف. پایگاه داده ی  -3

را به دست آورید.  DNSبر روی اینترنت استفاده کنید و نام دو سرور  whoisب. از پایگاه های داده ی 

 استفاده کرده اید. whoisمشخص کنید که از کدام پایگاه های 

را به سرور محلی تان و دو سروری که در بند ب  DNSاستفاده کرده و در خواست های  nslookupپ. از 

فرستاده و نتایج را خالصه وار  NSو  A ،MXبه دست آورده اید، بفرستید. در خواست های خود را برای نوع 

 بنویسید.

 IP addressبررسی کنید که آیا وب سایت دانشگاه صنعتی اصفهان چندین  nslookupت. با استفاده از 

 دارد؟

بهره ببرد تا  nslookupو نیز ابزار  whois. توضیح دهید که یک مهاجم چگونه می تواند از پایگاه های ث

 اطالعاتی درباره ی سازمان مورد حمله اش به دست آورد؟

 باید در دسترس همگان باشد؟ whois. توضیح دهید که چرا پایگاه های داده ی ج

 

*** 

 

محلی داشته باشد. شما یک کاربر عادی هستید  DNS serverفرض کنید که دانشگاه شما یک  -4

)مسوول شبکه یا نظیر آن نیستید.( آیا برای شما ممکن است که بفهمید یک وب سایت مربوط به خارج از 

 دانشگاه در چند ثانیه ی گذشته توسط یکی از کاربران داخل دانشگاه بازدید شده است؟ 

 

*** 

 

ر خود را به گونه ای تنظیم کنید تا چندین ارتباط موازی با یک وب سایت آیا می توانید مرورگر کامپیوت -5

 همزمان چیست؟ TCPایجاد نماید؟ مزایا و معایب داشتن تعداد زیادی ارتباط 

 



را که به زبان پایتون نوشته  UDPServerو  TCPClient ،UDPClient ،TCPServerبرنامه های  -6

( بر روی یک کامپیوتر و دو برنامه ی بعدی Clientدو برنامه ی اول )شده اند در نظر بگیرید. )پیوست یک( 

(Server.بر روی یک کامپیوتر دیگر اجرا می شود ) 

 اجرا شود، چه اتفاقی رخ می دهد و چرا؟ TCPServerقبل از برنامه ی  TCPClientالف. اگر برنامه ی 

 اجرا شود، چه اتفاقی رخ می دهد و چرا؟ UDPServerقبل از برنامه ی  UDPClientب. اگر برنامه ی 

 طرف کالینت و سرور اجرا کنیم، چه رخ می دهد؟پ. اگر شماره پورت های متفاوتی را بر روی 

بعد از ایجاد سوکت، خط زیر را اضافه کنیم. آیا نیاز هست که  UDPClientت. فرض کنید که در برنامه ی 

چند  UDPServerو  UDPClientرت برای سوکت های برنامه ی سمت سرور را تغییر دهیم؟ شماره پو

 است؟

clientSocket.bind(('  ', 5432)) 

 

 

 باشید شاد و سربلند

 مازندرانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پیوست یک

 

TCPClient 

___5 import socket 

   6 TCP_IP = '127.0.0.1' 

   7 TCP_PORT = 5005 

   8 BUFFER_SIZE = 1024 

   9 MESSAGE = "Hello, World!" 

  10  

  11 s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) 

  12 s.connect((TCP_IP, TCP_PORT)) 

  13 s.send(MESSAGE) 

  14 data = s.recv(BUFFER_SIZE) 

  15 s.close() 

  16  

  17 print "received data:", data 

 

TCPServer 

___5 import socket 

___6 TCP_IP = '127.0.0.1' 

   7 TCP_PORT = 5005 

   8 BUFFER_SIZE = 20  # Normally 1024, but we want fast response 

   9  

  10 s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) 

  11 s.bind((TCP_IP, TCP_PORT)) 

  12 s.listen(1) 

  13  

  14 conn, addr = s.accept() 

  15 print 'Connection address:', addr 

  16 while 1: 

  17     data = conn.recv(BUFFER_SIZE) 

  18     if not data: break 

  19     print "received data:", data 

  20     conn.send(data)  # echo 

  21 conn.close() 

نوشته می شوند. البته این برنامه ها را به فرم های مختلفی نیز به طرز مشابه  UDPبرنامه های مربوط به  

 شود یک جستجوی اینترنتی در این باره انجام شود.می توان نوشت که پیشنهاد می 

https://wiki.python.org/moin/TcpCommunication#CA-b22bc303d6d0b4c7af1a18623aacd1d0900b6ff3_6
https://wiki.python.org/moin/TcpCommunication#CA-b22bc303d6d0b4c7af1a18623aacd1d0900b6ff3_7
https://wiki.python.org/moin/TcpCommunication#CA-b22bc303d6d0b4c7af1a18623aacd1d0900b6ff3_8
https://wiki.python.org/moin/TcpCommunication#CA-b22bc303d6d0b4c7af1a18623aacd1d0900b6ff3_9
https://wiki.python.org/moin/TcpCommunication#CA-b22bc303d6d0b4c7af1a18623aacd1d0900b6ff3_10
https://wiki.python.org/moin/TcpCommunication#CA-b22bc303d6d0b4c7af1a18623aacd1d0900b6ff3_11
https://wiki.python.org/moin/TcpCommunication#CA-b22bc303d6d0b4c7af1a18623aacd1d0900b6ff3_12
https://wiki.python.org/moin/TcpCommunication#CA-b22bc303d6d0b4c7af1a18623aacd1d0900b6ff3_13
https://wiki.python.org/moin/TcpCommunication#CA-b22bc303d6d0b4c7af1a18623aacd1d0900b6ff3_14
https://wiki.python.org/moin/TcpCommunication#CA-b22bc303d6d0b4c7af1a18623aacd1d0900b6ff3_15
https://wiki.python.org/moin/TcpCommunication#CA-b22bc303d6d0b4c7af1a18623aacd1d0900b6ff3_16
https://wiki.python.org/moin/TcpCommunication#CA-b22bc303d6d0b4c7af1a18623aacd1d0900b6ff3_17
https://wiki.python.org/moin/TcpCommunication#CA-8322cd04487cb7048b047c5df45ee0c933d6a1c8_7
https://wiki.python.org/moin/TcpCommunication#CA-8322cd04487cb7048b047c5df45ee0c933d6a1c8_8
https://wiki.python.org/moin/TcpCommunication#CA-8322cd04487cb7048b047c5df45ee0c933d6a1c8_9
https://wiki.python.org/moin/TcpCommunication#CA-8322cd04487cb7048b047c5df45ee0c933d6a1c8_10
https://wiki.python.org/moin/TcpCommunication#CA-8322cd04487cb7048b047c5df45ee0c933d6a1c8_11
https://wiki.python.org/moin/TcpCommunication#CA-8322cd04487cb7048b047c5df45ee0c933d6a1c8_12
https://wiki.python.org/moin/TcpCommunication#CA-8322cd04487cb7048b047c5df45ee0c933d6a1c8_13
https://wiki.python.org/moin/TcpCommunication#CA-8322cd04487cb7048b047c5df45ee0c933d6a1c8_14
https://wiki.python.org/moin/TcpCommunication#CA-8322cd04487cb7048b047c5df45ee0c933d6a1c8_15
https://wiki.python.org/moin/TcpCommunication#CA-8322cd04487cb7048b047c5df45ee0c933d6a1c8_16
https://wiki.python.org/moin/TcpCommunication#CA-8322cd04487cb7048b047c5df45ee0c933d6a1c8_17
https://wiki.python.org/moin/TcpCommunication#CA-8322cd04487cb7048b047c5df45ee0c933d6a1c8_18
https://wiki.python.org/moin/TcpCommunication#CA-8322cd04487cb7048b047c5df45ee0c933d6a1c8_19
https://wiki.python.org/moin/TcpCommunication#CA-8322cd04487cb7048b047c5df45ee0c933d6a1c8_20
https://wiki.python.org/moin/TcpCommunication#CA-8322cd04487cb7048b047c5df45ee0c933d6a1c8_21


 

 هفت شمارهتمرین 

 فصل سوم – درس شبکه های کامپیوتری

 دکتر هاشمی مدرس:

 

 1393فروردین  23مهلت تحویل: 

مهارت تایپ کردن و صفحه آرایی  یمیل تحویل دهید، تا هم درت ادر صورت امکان به صورتمرین ها را 

  داشته باشیم.بیش تری پیدا کنید و هم این که گامی هر چند کوچک در جهت حفظ منابع طبیعی بر

 

 

حال به پرسش  بهره می برند. checksum ی از مکمل یک برای محاسبه UDPو  TCPمی دانیم که  -1

 های زیر پاسخ دهید.

 10001011و  01100110، 01010011د. ساب کنیرا ح بیتی روبرو 8الف( مکمل یک سه تا 

 )چرا از جمع اعداد مستقیماً استفاده نمی شود؟( در این پروتکل ها چیست؟ ه از مکمل یکتفادیل اسب( دل

ی گیرنده چگونه خطاها را شناسایی می کند؟ آیا ممکن است یک خطای یک بیتی ناشناخته بماند؟ خطا پ(

 دو بیتی چطور؟

با  UDPیک بسته ی  checksumاسخ خود به قسمت پ بگویید که در صورت تطابق ت( با توجه به پ

 باشد؟ صدی داشتهدربابت سالم بودن بسته اطمینان صد اند ازمحتویات آن، آیا گیرنده می تو

 



ای که از گیرنده به فرستنده ارسال می شوند، شماره ترتیب ACKبسته های  rdt3.0در پروتکل  -2

(Sequence number .ندارند )کر شده است.(ذ در حال تایید آن هستند )هر چند شماره بسته ای که 

 نیازی به شماره ترتیب ندارند؟ ACKچرا بسته های 

 

 *** 

 

نادرست، نادیده  acknumبسته های دریافتی خراب یا با فیلد  rdt3.0پروتکل  طرف فرستنده ی در  -3

 ACKیافت را به گونه ای تغییر دهیم که در صورت دراین پروتکل  رفته می شوند. حال فرض کنید کهگ

 آیا پروتکل باز هم کار می کند؟بسته ی فعلی دوباره ارسال شود. ناسالم 

خطای بیت داشته ، و تنها ید که ممکن است گم شدن بسته ها در کار نباشدراهنمایی: به این نکته توجه کن

 دل شود بررسی کنید.تبا بیشمار بستهمسئله را در حالت حدی آن، یعنی زمانی که  باشیم.

 

*** 

 

یک فاصله ی طوالنی )بین دو کشور( کار شکل صفحه بعد را در نظر بگیرید که در آن پروتکل انتقال در  -4

درصد باشد؟   98بیش تر از  channel utilizationمی کند. اندازه ی پنجره در این پروتکل چقدر باشد تا 

 باشد. Gbps 1میلی ثانیه و نرخ ارسال  RTT 30، بیتی 1000ا کنید که بسته ه فرض

 

 موفق باشید

 مازندرانی
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 هشت شمارهتمرین 

 فصل سوم – درس شبکه های کامپیوتری

 دکتر هاشمی مدرس:

 

 اردیبهشت 31مهلت تحویل: 

در صورت امکان به صورت ایمیل تحویل دهید، تا هم در تایپ کردن و صفحه آرایی مهارت تمرین ها را 

  برداشته باشیم.بیش تری پیدا کنید و هم این که گامی هر چند کوچک در جهت حفظ منابع طبیعی 

 

 توضیح:

GBN= Go Back N 

SR= Selective Repeat 

 

 3و محدوده ی شماره ترتیب 4پنجره ی فرستنده در آن اندازه ی را در نظر بگیرید که  GBNپروتکل  -1

بسته ای که گیرنده منتظر دریافت آن است شماره  tاست. فرض کنید که در لحظه ی تنظیم شده  3204

به پرسش  حال .ه کانال ترتیب بسته ها را به هم نمی ریزدکاست این  فرض دیگر داشته باشد، و kترتیب 

 های زیر پاسخ دهید:

  مجموعه های احتمالی شماره ترتیب در پنجره ی فرستنده چیست؟ tدر لحظه ی الف. 

                                                                 
1

 Sequence Number 



حال انتشار به سمت  در tکه در لحظه ی  در هر بسته ای ACKب. همه ی مقادیر احتمالی فیلد های 

 چیست؟، باشد میه فرستند

 

در  kدر نظر بگیرید. محدوده ی شماره ترتیب را  Selective Repeatو  Go Back Nکل های پروت -0

آن  در این پروتکل ها، به طوری که از مشکالتی مانند ی فرستنده نظر بگیرید. بزرگ ترین اندازه ی پنجره

 جلوگیری شود، چقدر است؟ رخ داده پیوست یک چه که در تصویر

 

 شخص کنید.گزاره های زیر را با یک توضیح کوتاه می یا نادرستی درست -1

خارج از پنجره ی  به بسته ایمربوط  که هایی به فرستنده برسد ACKممکن است  SRالف. در پروتکل 

 فعلی اش باشد.

خارج از پنجره ی  به بسته ایمربوط  که هایی به فرستنده برسد ACKممکن است  GBNدر پروتکل ب. 

 فعلی اش باشد.

با اندازه پنجره ی فرستنده و گیرنده  SRمانند یک پروتکل  alternating-bit protocolپ. پروتکل 

 برابر با یک است.

با اندازه پنجره ی فرستنده و گیرنده  GBNمانند یک پروتکل  alternating-bit protocolت. پروتکل 

 برابر با یک است.

 

 بایت در نظر 615را  MSS را در نظر بگیرید. Bبه میزبان  Aبایتی از میزبان  L انتقال یک فایل بزرگ -4

 بگیرید.

 دور نخورد. TCP( را بیابید، به طوری که شماره ترتیب های Lmaxالف. بیش ترین اندازه ی بسته )

فرض ها را هم داشته آورید. این  ب. از روی اندازه ی بسته در بخش الف زمان ارسال کل بسته را به دست

انیه است؛ سگمنت ها مگابیت در ث 322 نرخ ارسال( دارد؛ headerبایت افزونه ) 40: هر سگمنت باشید

 پشت سر هم و بدون وقفه ارسال می شوند.



 

 305در یک لحظه ی مشخص  Bبا یکدیگر هستند و  TCPدر حال برقراری ارتباط  Bو  Aدو کامپیوتر  -6

بایتی ارسال می کند. اولین بسته شماره ی  12و  02دو بسته ی  Aدریافت کرده است. بعد از آن  Aبایت از 

 ذکر شده است. 02و پورت مقصد نیز  120ت مبدا در آن دارد و پور 300

 پورت مبدا و مقصد برای دومین بسته چیست؟، ترتیب الف. شماره

 برای بسته ی اولکه را ای  ACK مقصد مبدا و پورت ترتیب و ب. اگر بسته ی اول زودتر برسد، شماره

 بنویسید. ارسال می شود

 دوم زودتر برسد پاسخ دهید. پ. قسمت ب را با فرض این که بسته ی

دیده می  هدوم نیز چنان چ ACK .بسته ی اول گم می شود، کامل کنید ACKسناریوی زیر را که در آن  ت.

 می رسد. time intervalشود بعد از 

 

 

 

 



 را نشان می دهد. )بر حسب میلی ثانیه( ی ثبت شدهها SampleRTTتا از  4جدول زیر مقدار  -5

325 332 312 06 

 

و مقدار  22306را بعد از دریافت هر کدام از این مقادیر محاسبه کنید. )مقدار آلفا را   EstimatedRTT الف.

EstimatedRTT  میلی ثانیه در نظر بگیرید.( 322قبل از دریافت این بسته ها را 

 DevRTTو مقدار  2206بعد از دریافت هر کدام از این مقادیر محاسبه کنید. )مقدار بتا را  را  DevRTTب. 

 میلی ثانیه در نظر بگیرید.( 6قبل از دریافت این بسته ها را 

 را بعد از دریافت هر کدام از این مقادیر محاسبه کنید. TCPTimeoutIntervalپ. 

 

 را برای بسته های دوباره ارسال شده در نظر نمی گیرد؟ TCP ،SampleRTTبه نظر شما چرا پروتکل   -0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 فصل سوم  72پیوست یک: شکل شماره 

 

 



 

 نه شمارهتمرین 

 فصل چهارم – درس شبکه های کامپیوتری

 دکتر هاشمی مدرس:

 

 اردیبهشت 02مهلت تحویل: 

در صورت امکان به صورت ایمیل تحویل دهید، تا هم در تایپ کردن و صفحه آرایی مهارت تمرین ها را 

  برداشته باشیم.بیش تری پیدا کنید و هم این که گامی هر چند کوچک در جهت حفظ منابع طبیعی 

 

 

 شبکه ی زیر را در نظر بگیرید و به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید. -1

 

را به گونه ای  Aالف. با این فرض که شبکه بر اساس راهیابی بسته ای کار می کند، جدول مسیریابی روتر 

 بگذرد. 4از اینترفیس  H3بنویسید که ترافیک به مقصد 



را  Aبا این فرض که شبکه بر اساس راهیابی بسته ای کار می کند، آیا می توانید جدول مسیریابی روتر ب. 

به  H2بگذرد، در حالی که ترافیک از  3 از اینترفیس H3به مقصد  H1به گونه ای بنویسید که ترافیک از 

 بگذرد؟ 4از اینترفیس  H3مقصد 

کار می کند، جدول مسیریابی روتر  (virtual circuit) اریراهیابی مدپ. با این فرض که شبکه بر اساس 

A  را به گونه ای بنویسید که ترافیک ازH1  به مقصدH3  بگذرد، در حالی که ترافیک از  3از اینترفیسH2 

 بگذرد. )راهنمایی: دو مدار مجازی برای دو ترافیک مشخص شده الزم است.( 4از اینترفیس  H3به مقصد 

 بنویسید. سایر روترهابرای را دول مسیریابی ، جپسناریوی قسمت  درت. 

 

سوییچ شکل زیر را در نظر بگیرید. فرض کنید که همه ی بسته ها طول یکسانی دارند و سوییچ در مد  -2

slotted  وsynchronous  .از نوع  همچنین سوییچکار می کندcrossbar  در هراست به گونه ای که 

خروجی های مختلف می خروجی تحویل داده شود، هر چند که  یکبسته می تواند به  یکزمانی  شیار

 توانند همزمان چند بسته از ورودی های مختلف بگیرند.

الف. حداقل تعداد شیارهای زمانی الزم برای انتقال بسته ها به خروجی مورد نظرشان چقدر است؟ مدل صف 

 دلخواه را می توانید در نظر بگیرید.( schedulingورودی دلخواه است. )هر 

که  صف های ورودی ، با این فرض کهها چقدر است ب. حداکثر تعداد شیارهای زمانی الزم برای انتقال بسته

 ؟ )بدترین حالت ممکن( ( نباشندidleبیکار )خالی نیستند، 

 

 

 



 

روتری بر اساس آن چه که در جدول زیر مشخص شده، بسته ها را به یکی از چهار در یک شبکه  -3

 ه ی مشخص است.(باز)هر خروجی شامل آدرس هایی در یک  خروجی اش می فرستد.

 

 

ردیف بنویسید، به گونه ای که با جدول باال همخوانی داشته باشد. از  5با  الف. یک جدول مسیریابی

longest prefix matching .استفاده کنید 

 را برای بسته هایی به مقصد زیر پیدا می کند؟ کدام خروجیب. جدول شما 

 

 

روتر در این شبکه بر شبکه ای را در نظر بگیرید که بر اساس آدرس های هشت بیتی کار می کند. یک  -4

اساس جدول صفحه ی بعد بسته ها را هدایت می کند. برای هر اینترفیس محدوده ی آدرس های مشخص 

 شده در جدول و تعداد آدرس های مربوط به هر سطر را بنویسید.



 

 

 

 را برای روتری با جدول زیر پاسخ دهید. 4پرسش  -5

 

 

 

 



 

 ده شمارهتمرین 

 فصل چهارم – درس شبکه های کامپیوتری

 دکتر هاشمی مدرس:

 

 ، تحویل برگه به استاد در کالس درس یا ایمیل به مناردیبهشت 92 دوشنبه مهلت تحویل:

 حل می گردد. ،کالس یک نساجی ،ساعت یک و نیم ،خرداد 3این تمرین در روز شنبه 

*** 

 

را به یکدیگر وصل می کند. فرض کنید که تمامی اینترفیس  subnetروتری را در نظر بگیرید که سه  -1

را داشته باشند. همچنین تعداد اینترفیس ها  223.1.17/24( prefix)پیشوند ها در هر سه ساب نت باید 

تا.  19سومی دستکم تا و  26تا، دومی دستکم  06در ساب نت ها به این صورت است: ساب نت یک دستکم 

 بنویسید که در شرایط باال صدق کنند. a.b.c.d/xسه آدرس شبکه به فرم 

 

را بنویسید که در  IPدر نظر بگیرید. یک آدرس  128.119.40.128/26ساب نتی را با پیشوند  الف( -9

 این شبکه جای بگیرد.

را دارد و می خواهد چهار ساب نت را از این بلوک بسازد،  128.119.40.64/26بلوک آدرس  ISPب( یک 

مساوی داشته باشد. آدرس های مربوط به هر ساب نت را به  IPبه گونه ای که هر کدام تعداد آدرس های 

 بنویسید. a.b.c.d/xفرم 

 



 توپولوژی شکل زیر را در نظر بگیرید و به پرسش ها پاسخ دهید.  -3

 

 214.97.254/23یر شبکه ها تخصیص دهید به گونه ای که تمامی آدرس ها در الف. آدرس هایی را به ز

، 9، 9، 196و  196، 956به ترتیب برابر است با:  Fتا  Aهای ساب نت های  IPقرار بگیرند. همچنین تعداد 

 متصل هستند.(  Fو  D ،E)عدد دو مربوط به اینترفیس دو روتری ست که به ساب نت های . 9

 بنویسید.  R1ب. براساس آن چه که در قسمت الف به دست آورده اید، جداول مسیریابی را برای روتر 

 



بدهد و آدرس شبکه ی خانگی را  24.34.112.235به روتر آدرس  ISPدر شکل زیر فرض کنید که  -4

 قرار بدهد. 192.168.1.0/24

 نسبت دهید. الف. آدرس هایی را به تمامی اینترفیس ها در شبکه ی خانگی

و همگی به پورت  128.119.40.86برقرار داشته باشد، همگی به مقصد  TCPب. اگر هر میزبان دو ارتباط 

 را بنویسید. NAT، شش سطر در جدول 06

 

 



 

 تمرین شماره یازده

 فصل پنجم –درس شبکه های کامپیوتری 

 مدرس: دکتر هاشمی

 

 33خرداد  3شنبه مهلت تحویل: 

 خرداد، ساعت یک و نیم، کالس یک نساجی، حل می گردد. 3این تمرین در روز شنبه 

*** 

 

 در نظر بگیرید که توسط دو روتر به همدیگر متصل شده اند. در شکل زیررا  LANسه شبکه ی  -1

 



نسبت دهید. آدرس های ساب نت یک باید به فرم  IPالف. به تمامی اینترفیس ها آدرس های 

192.168.1.xxx 192.168.2، آدرس های ساب نت دو به فرم.xxx  فرم و ساب نت سه به

192.168.3.xxx .باشد 

برای را بررسی کنید.  Eبه  Bاز  IPبروز هستند، انتقال یک بسته ی  ARPب. با این فرض که تمامی جداول 

)آدرس های مک را به فرم را در هر مرحله بنویسید. فرستنده و گیرنده  IPو  MACاین کار باید آدرس های 

MACA ،MACB ).و شبیه به آن در نظر بگیرید 

 ( خالی باشد.Bفرستنده ) ARPپ. قسمت ب را دوباره انجام دهید، با این فرض که جدول 

 

 

را جایگزین روتر بین ساب نت  S1شکل پرسش یک را در نظر بگیرید، با این تفاوت که یک سوییچ به نام  -2

 بکنید. 3و  2

 برای هدایت بسته کمک می خواهد؟  R1از  Aآیا  Bبه  Aاز  IPالف. در انتقال یک بسته ی 

 ARPجود نباشد، آیا مو Aدر جدول  E، چنان چه آدرس مک Eبه  Aاز  IPب. در انتقال یک بسته ی 

Query  از طرفA ارسال می شود؟ 

بفرستد و هیج کدام از این دو آدرس فیزیکی یکدیگر را در  Fمی خواهد یک بسته به  Eپ. فرض کنید که 

ارسال می  ARP Queryیک  Eرا دارد. حال  Fهم تنها آدرس روتر و آدرس  S1جداولشان ندارند. سوییج 

می کند؟ اگر این بسته به روتر برسد، آیا آن را )به سمت ساب نت یک( هدایت کند. سوییچ با این بسته چه 

 آمده چه می کند؟ Fکه از  ARPمی فرستد؟ سوییچ با پاسخ  ARPنیز در خواست  Fخواهد کرد؟ آیا 

 

 

پرسش قبلی را پاسخ دهید، با این فرض که هر دو روتر با دو سوییج جایگزین شده اند. )تمامی سوال  -3

 ش های الف، ب و پ را پاسخ دهید.(های بخ

 



به سوییچ متصل شده اند. جدول  Fتا  Aکه در آن شش میزبان به نام های  داریم ستاره ای LANیک  -4

ARP  سوییچ در لحظه ی صفر خالی است. وضعیت جدول سوییچ پس از هر کدام از ارتباط های زیر و لینک

 د.)هایی( را که بسته به آن ها ارسال می شود، مشخص کنی

1- C  یک بسته بهF   .2می فرستد- F  بهC  .3پاسخ می دهد- A  یک بسته بهC  .4می فرستد- 

C  به بسته یA .پاسخ می دهد 

 

 

 

 

 (;نکته ی تستی 

فرستنده   IP( تغییر می کند، در حالی که آدرس hopفرستنده و گیرنده در هر گام ) MACآدرس های 

 گیرنده در تمامی مسیر یکسان می ماند.
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