
  

  

  نام يكتاي دو عالمب

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

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

  

  88بهار   دومان ترم يامتحان پا  وتريكامپ يسازبرنامه

  )نمره 5هر مورد ( دير پاسخ دهيز هايتستبه  -اول بخش

  شود؟نظوري استفاده ميبراي چه م PPPپروتكل  .1

 TCPهاي ارسال بسته. HTML 2هاي ارسال بسته. 1

  ايجاد ارتباط با مودم از طريق تلفن. 4  ارتباط دوكامپيوتر در روش حريف در مقابل حريف. 3

  

  شود؟چرا در اينترنت از آدرس مك استفاده نمي .2

 .كندا آدرس مك محل فيزيكي نود را مشخص نميزير. 2  .است IPزيرا مبناي آدرس دهي با . 1

زيرا با استفاده از آدرس مك زمان مورد نياز براي ارسال . 4  .، آدرس مك يكتا نيستIPزيرا برعكس آدرس . 3

  .شودداده زياد مي

  

  چيست؟ DNSي سرويس وظيفه .3

 اي به مكآدرس بصورت رشتهتبديل . 2  اي بايتهاي ارسالي به مجموعهتبديل بسته. 1

 IPاي به تبديل آدرس بصورت رشته. IP  4تبديل آدرس مك به آدرس . 3

  

-باز مي IPدهيم، چندين هاي بزرگ را ميي بعضي سايتتقاضاي ترجمه nslookupچرا هنگامي كه با دستور  .4

  گرداند؟

-گرفتهبراي خود درنظر  IPهاي چندين زيرا اين سايت. 1

  اند

  .شودجواب ارسال مي DNSزيرا از چندين . 2

كنند را استفاده مي IPها يك محدوده از زيرا اين سايت. 3

  .مشخص را IPنه يك 

گردد و در هاي مختلف جواب باز ميزيرا از مسيرياب. 4

 .نتيجه حاصل ترجمه يكتا نيست

  

  )نمره 10( تحليل مفاهيم شبكه - دوم بخش

-را بيان كرده و تحليل كنيد كه كداميك چگونه از ديگري استفاده مي HTMLو  TCP ،HTTPي سه پروتكل رابطه .5

  .كند

  

  

  

  



  )نمره 5هر مورد ( PHPايراديابي از  -سومبخش 

  .حاصل مورد نظر را چاپ كنداي تصحيح كنيد كه تكه كد زير را به گونه. 6

myfile.php 
<php 

 $v1 = 1; 

 $v2 = 13.1; 

 for (;v1 < v2; v1++) 

  $v1 = $v1 + ($v2 / 12.6); 

 echo “result is: v1”; 

> 
  

دقت كنيد كه اين محتوا در دو . ا حساب كندعدد ر 2ايرادات كد زيرا را برطرف كنيد تا بتواند حاصل به توان رساندن . 7

 .قرار گرفته است و در صورت لزوم هر دو را بايد تصحيح كنيد PHPو  HTMLي فايل جداگانه

Index.html 
<html> 

<body> 

 <form action=”calc.php” method=”get”> 

  <input name=”in1”> 

  <input name=”in2”> 

  <input type=”submit” value=”calculate”> 

 </form> 

</body> 

</html> 
 

calc.php 
<php 

 $in1 = $POST[“in1”]; 

 $in2 = $POST[“in2”]; 

 $temp = 1; 

 for (int $i = 0; $i < $in2; $i++) 

  $temp = $temp * $in1; 

 echo in1; 

  

> 
 

 )نمره HTML )30سازي با  برنامه -بخش سوم

 يهام گرفته است كه همانند هر سال كالسيوتر مدرسه، تصميروه كامپامسال، گ يليسال تحص ين روزهايدر آخر. 8

ها را ن كالسيوتر، عنوان اين بار قرار است گروه كامپيب بدهد ؛ اما ايآموزان اول، دوم و سوم ترتدانش يرا برا يتابستان

را به  يليستان رفته است و فارين به سراغ سرور دبيتك دانش آموزان مدرسه با پست الكترونيك بفرستد؛ بنابراتك يبرا

اسم  nameدر فايل . است (email, class, name)ر از سرور استخراج كرده كه الگوي محتواي آن بصورت يصورت ز



اي از محتواي اين فايل بدين شكل نمونه. آدرس پست الكترونيك اوست emailي تحصيلي وي و پايه classشخص، 

  :است

(ali@yahoo.com,3,ali alavi) 
(valavi@yahoo.com,2,vali valavi) 

… 

 

ها است و افت كرده است كه شامل اطالعات كالسيمدرسه در يرا هم از طرف دفتر پژوهش يل دوميوتر، فايگروه كامپ

ي تحصيلي پايه classنام استاد،  teacher nameدر اينجا . را دارد (teacher name, class, class topic)الگوي

  :ر استياي از محتواي اين سايت به شرح زنمونه. نام كالس است class topicبراي آن تدارك ديده شده و  كه كالس

(Nosrati, 2, Image processing) 

(Arasteh, 1, Bio Computing) 

… 

 

عنوان كالس هر ) ح داده شده استير توضيكه در ز( mailنوشته شود كه با استفاده از تابع  ياجه الزم است برنامهيدرنت

ن برنامه ينوشتن ا يوتر برايحال گروه كامپ. ديآموزان ارسال نمار مقطع مربوطه به پست الكترونيك دانشيرا به همراه دب

  :دييت نماير را رعاينكه نكات زيالبته به شرط ا! خواهد ياز شما كمك م

-نترل كنيد كه آدرس پستيعني بايد ك. د حتما صحت پست الكترونيك اشخاص كنترل شوديل اول بايدر فا -1

  .باشند name@server.domainهاي الكترونيك حتماً داراي سه بخش 

د اگر يدقت كن(كاراكتر باشد  10شتر از يد اين اسام بيد وارد شود و نبايام بايهر پ ينام دانش آموزان در ابتدا -2

 .)شود يش از آن باشد حذف ميب

 :بدين شرح است ali alavizadehمثالي از محتواي ارسالي به آقاي 

Dear student ali alaviz 

Summer classes are: 

Bio computing: arasteh 

… 
  

اولي آدرس گيرنده، دومي موضوع .گيردوجود دارد كه سه ورودي از نوع رشته مي mailتابعي با نام  PHPفرض كنيد در 

  .و سومي محتواي نامه است) subject(نامه 

mail(“info@helli.ir”, “no subject”, “hello helli :-)”); 

 

 )نمره 30(  هادادهپايگاه - بخش چهارم

ي انتخاباتي  خواهيم در اين سؤال يك برنامه ما هم از شما مي! دانيد كه انتخابات نزديك است و تنور انتخابات داغ مي. 9

سازيد به  گيري مي رأياي كه بايد در اين قسمت بنويسيد به اين صورت است كه ابتدا يك صفحه براي  برنامه! بنويسيد

  :شكل زير

  



  
خانوادگي و كد ملي خود را وارد كرده و در قسمت كانديداي  سپس اگر كسي خواست رأي بدهد كافي است نام و نام

سپس اين اطالعات بايد به صورت . را فشار دهد رأي دهيي  مورد نظر نيز نام كانديداي خود را بنويسد و سپس دكمه

انتقال يابد كه در آن اطالعات وارد شده در فرم توسط كاربر، در يك  sabt.phpل ديگري به نام به فاي محرمانه و امن

در حين فرايند ثبت در پايگاه داده نيز ابتدا بايد چك كنيد شخصي با اين كد ملي قبالً رأي داده يا . پايگاه داده ثبت شود

  :كنيد خطا ميخير؟ اگر چنين كسي از قبل رأي داده بود به شكل زير اعالم 

  

  !ايد ، قبالً يك بار رأي داده0123456789علي علوي با كد ملي : خطا

  

  :دهيد در غير اينصورت ثبت موفقيت آميز رأي را به شكل زير نمايش مي

  

  ، رأي شما با موفقيت ثبت شد0123456789علي علوي با كد ملي 

  

  :از اين مشخصات استفاده كنيد mysqlبانك اطالعاتي   ) server(ي  دهنده براي اتصال به سرويس

  

ip: 85.10.1.15; username: admin; password: iran; database: entekhabat; 

table name: entekhabat88; 

  

  :صورت زير خواهد بود به entekhabat88ي جدول )ها ستون(فيلدها

  

Name Family Code Choice 

 محسن نصرتي 0123456789 علوي علي

  !ي آن گوياي همه چيز باشد فيلدهاي مشخص شده در جدول همراه مثال يك سطر پرشده كنم فكر مي

  


