سال تحصیلی 99- 00 :

نیمسال :اول
تاریخ پایان زمان ارسال 99/8/15 :

سواالت آزمون اول درس کارگاه شبکه کامپیوتری

نام مذرس :طغرایی

مذت پاسخگویی :

رشته تحصیلی :کامپیوتر

منابع و امکانات مجاز در جلسه :دارد

ردیف

 -دقیقه

شرح سوال

بارم

** تعذ از پاسخ تِ ایي سَاالت در یک یا چٌذترگ ، A4از ترگِ پاسخ تا دست خط خَد داًشجَ است
عکس گرفتِ (تِ طَر کاهال هشخص ٍ خَاًا ٍ ًَر هٌاسة) ٍ سپس حجن عکس یا عکسْا را تْیٌِ
کردُ تِ طَری کِ خَاًایی آى از تیي ًرٍد ،سپس تِ ًَ Emailشتِ شذُ در ٍب سایت ٍ یا در زیر،
Toghraee_university@yahoo.com
تا رکر هشخصات زیر در داخل ً ٍ Emailام درس در هَضَع  Emailارسال ًواییذ.
الف) ًام ٍ ًام خاًَادگی داًشجَ
ب) ًام داًشگاُ
ج) ًام درس
د) هشخصات ترم ( تِ طَر هثال :ترم اٍل )00-99
**********************************************************************

*تذیْی است تِ پاسخ ّای تایپ شذُ ٍ دست خطْای هشاتِ ّیچ ًورُ ای تعلق ًخَاّذ گرفت*
*ایویل ّای تذٍى هشخصات اصال تررسی ًخَاٌّذ شذ*.
**********************************************************************
 - 1تصًیر یک ومًوٍ کابل شبکٍ  STPرا داولًد کردٌ ي وحًٌ سًکت زدن ایه کابل را با یک کابل شبکٍ معمًلی مقایسٍ وماییذ.
تفايت َا ي شبا َت َا را بٍ طًر کامل بررسی وماییذ.
 - 2از اوًاع کابل َای شبکٍ در مًرد کابل  cat7تحقیق وماییذ ،ي َر یک از مًارد پُىای باوذ – حذاکثر مسافت قابل استفادٌ –
کیفیت – قیمت  ،را در مًرد ایه کابل مفصال بىًیسیذ.
 - 3در مًرد کابل فیبر وًری تحقیق وماییذ :اوًاع ایه وًع کابل – وحًٌ تبادل دیتا تًسط وًر – وًع لیسر مًرد استفادٌ – وحًٌ
سًکت زدن ایه کابل – وحًٌ اتصال – سرعت – مسافت را بٍ دقت ي کامل بىًیسیذ

 - 4در مًرد سخت افسار سًییچ ي اوًاع آن تحقیق وماییذ .تفايت سًییچ الیٍ  3ي الیٍ  2را بٍ طًر کامل بررسی ي بىًیسیذ .وحًٌ
کار ي چگًوگی سًییچیىگ بستٍ در َر یک از ایه دي سًییچ را بىًسیذ.
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