
  

  

  نام يکتاي دو عالمب

  که, که انتظارش را نه فقط دل عاشق يو سالم بر مهد

  ....کشد يد ميو هر روزنه ام يترنم هر باران بهار

  

  ۸۸زمستان   ان ترم اوليامتحان پا  وتريکامپ يسازبرنامه

  )دقیقه ١٠پیشنهادی وقت  – نمره ٢٠( يا چهارگزينه يها سوال - الف

  ؟است يحلقو يلوژتوپو ياير از مزايک از موارد زي کدام .١

 ت بااليامن  )ب کم ي نهيهز  )الف

 در شبکه يمقاومت در برابر خراب  )د ک کميتراف  )ج

  .الف ي نهيگز: پاسخ

  کنند؟ ياستفاده م UDPر از قرارداد يز يندهايک از فرآي کدام .٢

 DNSتوسط  IPل آدرس به يتبد  )ب  توسط مرورگر HTMLي  گرفتن صفحه  )الف

 يد با استفاده از کارت اعتباريخر  )د  يمجان يها تيال از سيدانلود فا  )ج

  .ب ي نهيگز: پاسخ

   شود؟ يوترها رد و بدل مين کامپيب HTTPر،يدر شکل ز يحل ت عالمهيسا ي افت صفحهيک از مراحل دري در کدام .٣

  ۲و  ۱  )الف

 

 ۳و  ۱  )ب

  ۴و  ۲  )ج

 ۴و  ۳  )د

  .د ي نهيگز: پاسخ

  ف درست است؟يف در مقابل حريارتباط حر ي ر دربارهياز عبارات زک يکدام .٤

 .شوند هاي رد و بدل شده در آن داراي امنيت بااليي مي اي، داده در صورت اعمال معماري ستاره  )الف

 .شود ي ارتباطي، کل شبکه متاثر نمي در صورت حذف يک کامپيوتر از شبکه  )ب

 کند ي الکترونيکي است که دقيقاً نامه را از يک شخص به ديگري ارسال مي همهمترين کاربرد آن در ارسال نام  )ج

 .ابدي يآن به شدت کاهش م ييد کاراناد شويز کاربران ار حساس است و اگرينسبت به تعداد کاربران بس  )د

  .ي ب گزينه: پاسخ



  در صفحه بصورت صحيح نوشته شده است؟ نکيلکدام تگ براي واردکردن  .٥

  <"link src="myPage.html>  )ب <a> myPage.html </a>  )الف
  <"a href="myPage.html>  )د <"link href="myPage.html>  )ج

  .د ي نهيگز: پاسخ

  رود؟ها در وب بکار مير نوشتهيدن خط در زيکدام تگ براي کش .٦

 <underline>  )ب <uu>  )الف

 <under-line>  )د <u>  )ج

  .ج ي نهيگز: پاسخ

 چه خواهد بود؟ str ير، محتوايوط زخط يپس از اجرا .٧

var str="15", x1=12, x2="3"; 

if(str==(x1+x2)) 

   str="Yes"; 

else if(str===x1+3) 

   str="No"; 
 "Yes"  )ب "15"  )الف

 null  )د "No"  )ج

  .ي الف گزينه: پاسخ

 چند رقمي خواهد بود؟ xپس از اجراي خطوط روبرو،  .٨

var i="0", x="0"; 

for(i=0; i<100; i++) 

   x=x+i; 
 190  )ب 5  )الف

 4  )د 191  )ج

  .ي ج گزينه: پاسخ

  )دقیقه ٣٥پیشنهادی وقت  – نمره ٣٠(شبکه  مفاهيم - ب

 يا مشکليم و شبکه ارتباط شلوغ باشد آياستفاده کن TCP يها نترنت، از بستهيلم بصورت زنده از ايدن فياگر در د .٩

 )نمره ۷.۵. (ديح دهيد؟ مختصرا توضيآ يش مير پيدن تصاويدر د

شود تا آن  يم يلم در شبکه گم شوند و سعيف يها داده يها کار، ممکن است بسته نيدرصورت انجام ا: خپاس

ش در يم به نمايم فريو گاه بصورت فر يلم به کنديجه فيدر نت. ها در ارسال دوباره درست به مقصد برسند بسته

  .ديآ يم

 

کنند و تنها اطالعات  يکاربران اعمال م يرا برا ييها تينترنت محدوديها در ا تيسا يد بعضيدان يهمانطور که م .١٠

درخواست  ي بسته IPز اطالعات يها با آنال تين سايا. دهند يخاص قرار م ييار کاربران کشورهايخود را در اخت

ها را  تين سايم ايحال به نظر شما اگر ما بخواه. فهمند که کاربر از کجا به آنها متصل شده است يده به خود ميرس



آزاد در  IPک يم و به ير دهييخود را تغ IP يم بطور دستيتوان يم، ميم و از خدمات آنها استفاده کنيبزنگول 

 )نمره ۷.۵( ديان کنيب يا منفيپاسخ مثبت  يل خود را برايم؟ مختصراً داليم کنيآن کشور تنظ ي محدوده

ت يکنند هم اهم يما را رد م يها ه بستهک ييها ابيريمس ست بلکهيما در شبکه مهم ن يها IPرا فقط يز. ريخ: پاسخ

م، آن بسته يرا ارسال کن يا مان بستهيسر ياب بااليريمس ير مجاز برايغ IPر داده و با ييخود را تغ IPدارند و اگر ما 

م بسته را به دست سرور يبتوان ين اگر به هر روشيهمچن. ستيرا مربوط به آن نيشود ز ياب ارسال نميريتوسط مس

م اصالً در يا که ما انتخاب کرده يآزاد IPمربوط به  يها ابيريرا مسيرسد ز يپاسخ آن به دست ما نمم، يبرسان

  .شود يگر ارسال ميد يستند و پاسخ به محليما ن يها ابيريمس ي محدوده

  

شتر يا بآنه يکنند، اما سرعت ارتباط ياستفاده م يمعمول ياز خطوط تلفن Dialupمانند  ADSL يها نکه مودميچرا با ا .١١

 يها هم سرعت يمعمول يها با مودم ADSLد مودم يها استفاده کرد و بدون خر ک آنيتوان از تکن يا مياست؟ آ

 )نمره ۵(دانلود را بدست آورد؟  يباال

 يها گناليتنها س يمعمول يها را مودمير زيخ. کنند ياستفاده م يم ارتباطيدر س يشتريباند ب يرا آنها از پهنايز: پاسخ

  .کند يآن را اصالً توجه نم يکند و باال يم يبانيرا پشت 56kbفهمند که حداکثر سرعت  يرا م يخاص ي منهتا دا

 

هر  يها اب وجود دارد و جدول ارجاعيريمس ۶ن شبکه يدر ا. ديکن يک شبکه را مشاهده مياز  يقسمت ريدر شکل ز .١٢

وارد  aر از اتصال يز يها با آدرس ي ز چهار بستهک ايحال اگر هر  .آنها آمده است يها در باال ابيرين مسيک از اي

ن يدر ح ير عاديغ يکه رفتار ين درصورتيهمچن. شوند يخارج م يد از کدام خروجيشبکه شوند، مشخص کن

رفع آن  يکه برا يدرصورت. ن اتفاق افتاده استيد چرا ايان کنيد آن را گزارش کرده و بيمشاهده کرد يابيريمس

 )نمره ۱۰(د ييان فرمايرات مورد نظر را بييغن را ارائه کرده و تد آيدار يحل مشکل راه
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عدد را بصورت مجموع : ديتم استفاده کنين الگوريد از ايتوان يآن م ييک عدد به معادل دودويل يتبد يبرا: ييراهنما

 ۰ستند يکه ن ييآنها يو برا ۱ن جمع حضور دارند عدد يکه در ا ۲از  ييها ند و معادل توايسيبنو ۲ يها چند عدد از توان

ن کار يا يبرا. ميسيبنو يهشت رقم ييم بصورت دودويخواه يرا م ۲۱۳د عدد يبه عنوان مثال فرض کن. ديريدرنظر بگ

  :ميکن ير عمل ميبه روش ز
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نک ياز ل يسوم. رسد يچرخد و به مقصد نم يم b ،f ،g ،c يها نکين ليب يدوم. شود يخارج م lنک ياز ل ياول: پاسخ

j نک ياب متصل با ليرين دو مسيب يچهارم. شود يخارج مk رسد يال رفت و برگشت است و به مقصد نمدرح. 

  .ها خارج شود ياز خروج يکير کند تا بسته از ييها تغ شنهاد بدهند که جدوليتوانند پ ين موارد ميرفع ا يبرا

 

  )دقیقه ٣٥پیشنهادی وقت  – نمره ٣٥( HTMLمفاهيم  - ج

دقت  .ديسين صفحه را بنويمربوط به ا HTMLکد . ديکن يوب را مشاهده م ي ک صفحهياز  يير نمايدر شکل ز .١٣

وگرنه  ديسين سوال بنويپاسخ به ا يرا در انتها... ها و  نکيها و ل اسم عکس ي ها درباره فرض يد که تماميکن

 )نمره ۲۰(. خود شما خواهد بود ي ح به عهدهيآن در تصح يعواقب احتمال



  
  .است يساز ادهيگر هم قابل پيد يها ا روشير با کمک ادغام جدول يجز کد ز به :پاسخ

<html> 

<head> 

   <title> تهران يعالمه حل رستانيپژوهش دب </title>   

</head> 

 

<body dir=rtl>  

   <h1 align="center">پژوهش سال دوم</h1>   

   <hr>   

   <table border="0">   

   <tr>   

      <td valign=top>    

         <ul> 

            <li><a href="chemistry.html">رياضي</a></li> 

            <li><a href="chemistry.html">فيزيک</a></li> 

            <li><a href="chemistry.html">شيمي</a></li> 

            <li><a href="chemistry.html">زيست</a></li> 

            <li><a href="chemistry.html">کامپيوتر</a></li> 



         </ul>     

      </td>    

      <td valign="top">    

         <h2 align="center">گروه پژوهشي کامپيوتر</h2> 

ي خود را وارد کنيد پروژه مشخصات              <br><br> 

         <table border="0">     

         <tr>     

            <td> آموز نام و نام خانوادگي دانش </td> 

            <td><input size=28 name="T1"></td>      

         </tr>     

         <tr>     

            <td valign=top>مقطع تحصيلي</td> 

            <td> 

               <input type=radio checked> اول<br> 

               <input type=radio> دوم<br> 

               <input type=radio> سوم<br> 

            </td>      

         </tr>     

         <tr>     

            <td width="180">نام پروژه</td> 

            <td><input size=28 name="T2"></td>      

         </tr>     

         <tr>     

            <td>نوع پروژه</td> 

            <td> 

               <select size=1> 

                  <option>ربوت فوتباليست</option> 

                  <option>امدادگر</option> 

                  <option>آزاد</option> 

               </select> 

            </td>      

         </tr>     

         <tr>     

            <td valign=top>توضيحات</td> 

            <td><textarea cols=28 rows=5></textarea></td>      

         </tr> 

         </table> 

      </td>    

   </tr>   

</table>   

</body>  

<html> 

 



 ۱۵. (ديسير را بنويمشابه شکل ز يکد جدول rowspanو  colspanمناسب به دو صفت  يمقداردهبا استفاده از  .١٤

 )نمره

2 1 

5 4 

3 

8 7 

6 

11 10 

9 14 13 

12 

16 15 

  :پاسخ

<html> 

<head> 

<title> Tables! </title> 

</head> 

<body> 

<table border="1" width="25%"> 

   <tr align="center"> 

      <td>1</td><td colspan="5">2</td> 

   </tr> 

   <tr align="center"> 

      <td rowspan="5">3</td><td>4</td><td colspan="4">5</td> 

   </tr> 

   <tr align="center"> 

      <td rowspan="4">6</td><td>7</td><td colspan="3">8</td> 

   </tr> 

   <tr align="center"> 

      <td rowspan="3">9</td><td>10</td><td colspan="2">11</td> 

   </tr> 

   <tr align="center"> 

      <td rowspan="2">12</td><td>13</td><td>14</td> 

   </tr> 

   <tr align="center"> 

      <td>15</td><td>16</td> 

   </tr> 

</table> 

</body> 

</html>  
  

  )دقیقه ٤٠پیشنهادی وقت  – نمره ٥٢( Java Scriptمفاهيم  -د



ن صفحه را به کمک يشما ا يوقت! سرکار گذاشتن نوشته شده است ي ک برنامهي يبرار يز Java Scriptتکه کد  .١٥

گر موس  حال اگر اشاره. است يآب يگريقرمز و د يکيد که يآ يش در ميد، در آن دو عکس به نمايمرورگر باز کن

ن عمل به کاربر اجازه يبار تکرار ا ۵۵نکه بعد از يشود تا ا يعکس برود رنگ آن عوض م ن دويک از ايهر  يبر رو

خبره  JavaScriptدر نوشتن  يلين کد مانند شما خيا يساز اما از آنجا که برنامه! ک را انجام دهديشود کل يداده م

 ۱۰. (ديرا مشخص کنکد  ن تکهيا يکمک به او خطاها يخوب برا! به وجود آمده است يينبود، در آن خطاها

 )نمره

<html> 

<head> 

<script language="javascript"> 

int i=0; 

function swap (int color) {    

   i=i+1; 

   if (i==50){ 

      alert(Khoobe to mituni!! :D); 

   } 

   if  (i==55){ 

      alert(Ok! Hala mituni click koni! :D); 

   }  

   if (color==red and i<55){ 

      document.getElementById('red').src='blue.jpg'; 

      document.getElementById('ared').href='blue.html'; 

      document.getElementById('blue').src='red.jpg'; 

      document.getElementById('ablue').href='red.html'; 

   } 

   if (color==blue and i<55){ 

      document.getElementById('red').src='red.jpg'; 

      document.getElementById('ared').href='red.html'; 

      document.getElementById('blue').src='blue.jpg'; 

      document.getElementById('ablue').href='blue.html'; 

   } 

} 

</script> 

</head> 

<body> 

<table> 

<tr> 

   <td> 

      <a href="red.html" id="ared"> 

         <img src="red.jpg" id="red"  alt="Red" onMouseover="swap(“red”);" > 

      </a> 

   </td>    

   <td> 

      <a href="blue.html" id="ablue"> 

         <img src="blue.jpg" id="blue" onmouseover="swap(“blue”);" alt="Blue"> 

      </a> 



   </td> 

</tr> 

</table> 

</body> 

</html> 

به . نوشته شود يزيچ nameا ي idقاً مانند آن است که يدق document.getElementById('red')کارکرد تابع : نکته

 <”input type=text name=”i1> اي <”input type=text id=”i1>به صورت  يد شمار وروديعنوان مثال فرض کن

د و هم از يد استفاده کنيتوان يم i1.valueبه مقدار آن هم از  يدسترس يحال برا. ديا هف کرديتعر

document.getElementById(“i1”).value.  

  :پاسخ

<html> 

<head> 

<script language="javascript"> 

var i=0; 

function swap (int color) {    

   i=i+1; 

   if (i==10){ 

      alert('Khoobe to mituni!! :D'); 

   } 

   if  (i==15){ 

      alert('Ok! Hala mituni click koni! :D'); 

   }  

   if (color=='red' && i<15){ 

      document.getElementById('red').src='blue.jpg'; 

      document.getElementById('ared').href='blue.html'; 

      document.getElementById('blue').src='red.jpg'; 

      document.getElementById('ablue').href='red.html'; 

   } 

   if (color=='blue' && i<15){ 

      document.getElementById('red').src='red.jpg'; 

      document.getElementById('ared').href='red.html'; 

      document.getElementById('blue').src='blue.jpg'; 

      document.getElementById('ablue').href='blue.html'; 

   } 

} 

</script> 

</head> 

<body> 

<table> 

   <tr> 

      <td> 
         <a href="red.html" id="ared"> 
            <img src="red.jpg" id="red"  alt="Red" onMouseover="swap('red');" > 
         </a> 
      </td>  



      <td> 
         <a href="rblue.html" id="ablue"> 
            <img src="blue.jpg" id="blue" onmouseover="swap('blue');" alt="Blue"> 
         </a> 
      </td> 

   </tr> 

<table> 

</body> 

</html> 

 

  :)نمره Java Script )۱۵با  يساز برنامه .١٦

قدر  وارد نکرد آن يزيا چيرا زد  cancel اگر کاربر(د که در ابتدا نام کاربر را بپرسد يکن يطراح HTML ي ک صفحهي

ر يبه کاربر نظ ييآمدگو غام خوشيک پيو آنگاه !) ک رشته با طول بزرگتر از صفر وارد کنديبپرسد تا باالخره 

welcome ali!  که (نشان دهدali ک کادر يک دکمه و يسپس ). نام کاربر استText ش داده شود به يصفحه نما يرو

  :ريصورت ز

  
  :ر کندييتغ !Don't click meبه  !Stay Awayدکمه کرد، متن آن از  ي هيگر ماوس را وارد ناح هر بار کاربر نشان

  
 ير مبنيمثل شکل ز يغامياضافه شده و پ Textبه مقدار عدد داخل  يکيک کرد، يدکمه کل يو اگر چنانچه کاربر بر رو 

  :شود يش داده ميشما نما ين بار قانون شکنياُمnبر 

  
ک يدکمه کل يگر بر رويکبار دياگر . ديغام دقت کنين اعداد موجود در پير کرده و همچنييتغ 1به  0که از  Textبه عدد 

  :ميرس ين شکل ميم، به ايکن



  
  ! د واضح استيپت استفاده کنياسکر جاوا يد از کدهاينکه بايگر صورت سؤال و اياکنون د

  :دينيب يپت را هم در ادامه ميجاوا اسکرامکانات  يبعضامضاء ست رخدادها و يکمک به شما ل يبرا

  

 ;prompt(string, string)  .رشته به عنوان متن وارد شده يخروجافت يدر يبرا

 ;Boolean confirm(string) يد از کاربر با خروجييافت تايدر يابر

 ;alert(string)  غام به کاربريش پينما

ورود ) استب از چپ به ريبه ترت( يبرا ييرخدادها

ک يت، خروج موشواره از يک موجوديموشواره به 

  .تيک موجودي يک شدن بر رويت، کليموجود

onMouseOver و   onMouseOut و   onClick 

  

  :پاسخ

<html> 

<head> 

<title> this is weird! </title> 

<script language="javascript"> 

   var x=0.0; 

   function page_load() 

   { 

      var str=""; 

   while((str==null)||(str=="")) 

      str = prompt("Enter your name:", ""); 

   alert("Welcome " + str + "!"); 

   } 

   function mouse_over_btn() 

   { 

      document.getElementById("btn1").value="Don't click me!"; 

   } 

   function mouse_out_btn() 

   { 

      document.getElementById("btn1").value="Stay Away!"; 

   } 



   function mouse_click_btn() 

   { 

      x++; 

   txt1.value=x; 

   alert("You have broke my rule " + x + " Pme(s)! next Pme... will be your " + (x+1) + "!"); 

   } 

</script> 

</head> 

<body onload="page_load();"> 

<input type="buQon" id="btn1" value="Stay Away!" onmouseover="mouse_over_btn();" 

onmouseout="mouse_out_btn();" onclick="mouse_click_btn();"><br> 

number of your inobedience! 

<input type="text" name="txt1" value="0" > 

</body> 

</html>  
 

 
 

  ..." تا شقايق هست زندگي بايد کرد " ... شايد آن روز که سهراب نوشت 

  .گل ياس نداشتخبري از دل پر درد 

  ."دشوار است ياست، تا نيايد مهدي زندگ چه شقايق باشد چه گل نيلوفر و ياس، جاي يک گل خالي: "طور نوشت بايد اين
 


