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 به نام خدا

 درس شبکه های کامپیوتری پنجمتمرین فصل 

 

 دربارُ ی اتصال گرایی ٍ بذٍى اتصال بَدى الیِ ی شبکِ بطَر کاهل تَضیح دّیذ. .1

 شبکِ ّای دیتاگرام ٍ هذار هجازی را با ّن هقایسِ ًواییذ. .2

 ی پیادُ سازی کیفیت سرٍیس در شبکِ دیتاگرام ٍ هذار هجازی بحث ًواییذ. دربارُ .3

 چِ هعیارّایی برای هسیریابی هی تَاًذ هطرح باشذ؟ .4

 رٍش هسیریابی سیل آسا را تَضیح دّیذ. .5

 رٍش هسیریابی بردار فاصلِ را با رکر ٍ رسن هثال تَضیح دّیذ. .6

 بطَر کاهل تَضیح دّیذ.هشکل شوارش تا بی ًْایت در رٍش بردار فاصلِ را   .7

 رٍش هسیریابی حالت لیٌک را تَضیح دّیذ. بستِ ّای ایي رٍش شاهل چِ اطالعاتی ّستٌذ؟ .8

 فیلذ شٌاسِ ًشاى دٌّذُ ی چِ اطالعاتی است؟ IPدر سرآیٌذ بستِ  .9

یلذ را رکر دلیل استفادُ از ّر دٍ ف ًشاى دٌّذُ ی چِ اطالعاتی است؟ IHL , Total lengthفیلذ  IPدر سرآیٌذ بستِ   .11

 ًواییذ.

 داشتِ باشٌذ، هعٌای ّر کذام چیست؟ 11ٍ  11ٍ  11ٍ  11فرض کٌیذ هقادیر  DF , MFفیلذ ّای  IPدر سرآیٌذ بستِ  .11

 بِ چِ دلیل از آى استفادُ هی شَد؟ ًشاى دٌّذُ ی چِ اطالعاتی است؟ TTLفیلذ  IPدر سرآیٌذ بستِ  .12

 اٍلیي ٍ آخریي آدرس قابل استفادُ را تعییي ًواییذ. دربارُ آدرس ّای زیر آدرس ّوِ پخشی، آدرس شبکِ، .13

a. 192.168.1.20/28 

b. 12.15.18.77/26 

c. 100.11.21.46/22 

d. 18.71.23.56/13 

 ًحَُ ی بالک بٌذی آدرس را در حاالت زیر اًجام دّیذ: .14

 3سازمان  2سازمان  1سازمان 
 بالک خریذاری شذُ:

10.21.34.128/26 

 بالک خریذاری شذُ:

12.14.16.0/23 

 بالک خریذاری شذُ:

103.21.21.160/27 

 تعذاد شعب ٍ آدرس ّای هَرد ًیاز:

 آدرس 11. 1

 آدرس 4. 2

 آدرس 25. 3

 تعذاد شعب ٍ آدرس ّای هَرد ًیاز:

 آدرس 111. 1

 آدرس 61. 2

 آدرس 184. 3

 آدرس 6. 4

 تعذاد شعب ٍ آدرس ّای هَرد ًیاز:

 آدرس 8. 1

 آدرس 6. 2
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 ؟چِ هعٌایی دارد x.y.z.127آدرس  .15

 را بطَر کاهل تَضیح دّیذ. NATعولکرد پرٍتکل  .16

 را بطَر کاهل تَضیح دّیذ. ARPعولکرد پرٍتکل  .17

 را بطَر کاهل تَضیح دّیذ. ICMPعولکرد پرٍتکل  .18

 را بطَر کاهل تَضیح دّیذ. DHCPعولکرد پرٍتکل  .19

 را بطَر کاهل تَضیح دّیذ. OSPFعولکرد پرٍتکل هسیریابی  .21

 را بطَر کاهل تَضیح دّیذ. BGPعولکرد پرٍتکل هسیریابی  .21

 چْار ًَع رٍتر ٍجَد دارد آًْا را ًام بردُ ٍ در یک شوای کلی آًْا را هعیي ًواییذ. OSPFدر پرٍتکل  .22

 ًحَُ ّای تغییر آدرس ّا در ّر گام را تعییي ًواییذ.در سرآیٌذ یک بستِ  .23

 

 

 کٌیذ کِ رٍزی بِ سَد شوا خَاّذ بَد...تواریي را با اًگیسُ پاسخ دّیذ ٍ یقیي 

 سالهت ٍ پیرٍز باشیذ

 هحوذعلی عظیوی

 


