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  بسمه تعالي
   جهاد دانشگاهی اراک- کاربردی علمیدانشگاه 

  اينترنت سیندمه من ترمياامتحان 
   ساعت ٣  :      مدت امتحان                                                                      ١٧/٨/٨٨  :خ امتحان يتار

              :شماره دانشجويی                                                                         :    نام و نام خانوادگي 
  :تذكرات 

مشخصات خود را روي برگه سؤال نوشته و آنرا نيز در پايان امتحان تحويل دهيد، در غير اينصورت پاسخنامه شما تصحيح نخواهد 

را مختصر و مرتب ی تشريحی  پاسخها– .رم سؤاالت يكسان استبا ‐.  در طول زمان امتحان به سؤالي پاسخ داده نخواهد شد‐. شد

    . سواالت تستی نمره منفی دارند   /بنويسيد

  .موفق باشيد

  :سؤاالت 

  . شبكه كامپيوتري و اطالع رساني را تعريف كنيد–كامپيوتر  -1
نيـد  انواع داده ها بـه ترتيـب حجـم را نـام ببريـد و معـين ك                 . يدعريف كن مفهوم داده و سيگنال را ت      -2

 وگ يا ديجيتالند؟كدام آنال

 .مراحل تبديل سيگنال آنالوگ به ديجيتال را شرح دهيد -3

امـواج سينوسـي در چـه       . همانطور كه ميدانيد موج سينوسي مولفه پايـه در امـواج آنـالوگ اسـت               -4
 مواردي با هم اختالف دارند؟

و  ، طـول بيـت  اگر سرعت انتشار برابـر سـرعت نـور باشـد     . طول موج و طول بيت را تعريف كنيد        -5
 .  مگابيت در ثانيه محاسبه كنيد3داده انتقال  متر و نرخ 2000تاخير بيت را براي مسافت 

آيا پهناي باند كانال و نرخ انتقال داده با هم ارتباطي دارند؟ واحـدهاي انـدازه گيـري هـر يـك و                    -6
 .فقط نام ببريد) بدون نويز/براي كانالهاي داراي(قضاياي محاسبه آنها را 

ماهيت سيگنال با ماهيت كانال انتقال همخواني نداشته باشد يا پهنـاي بانـد سـيگنال از پهنـاي                   اگر   -7
 باند كانال بيشتر باشد، چه اتفاقي مي افتد؟

 .اينترنت، اينترانت و اكسترانت را تعريف كنيد -8

 هدف از ايجاد شبكه و اركان شبكه چيست؟ -9

 .يد و توپولوژي را تعريف كنConnection  ،Sessionنود،  -10

 .را نام ببريدمورد استفاده در شبكه اينترنت ي انتقال هالاناانواع ك -11

 . را بدست آوريد CRC كد كنترل خطاي 1001 با كد مولد 11010110براي رشته  -12

 . كه در اليه پيوند داده در اتصال به اينترنت استفاده ميشود توضيح دهيـد  PPPدر مورد پروتكل  -13
اخل خانه توسط خط تلفن عمومي به اينترنت، چـه اتفاقـاتي            در اتصال يك كامپيوتر شخصي از د      

 مي افتد؟

مختـصري در   در چه صورت رخ ميدهد؟      ) برخورد(در دسترسي به رسانه انتقال مشترك،  تصادم          -14
 توضـيح  ALOHA – CSMA – CSMA/CD - Collision-Freeپروتكلهـاي  مـورد  
  .  دهيد


