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کامپیوتر مهندس ده ی دانش شریف صنعت اه اول*دانش برنامه نویس تمرین ارزیابی شیوه ی
رایانه ای ه های ٩۴شب بهار خرازی مهدی مدرس:

مقدمه .١

پایه ی بر و خودکار صورت به تمرین ارزیابی م کند. بیان را (SNTP (کارخواه اول تمرین ارزیابی شیوه ی مستند این

م شود: انجام مورد دو

کارخواه، توسط SNTP پروتکل صحیح اجرای .١

.ARP پروتکل پاسخ های و درخواست ها صحیح دریافت و ارسال .٢

م شود. معرف آن ها نمره ی میزان و موردآزمون ها از ی هر ادامه، در

نکته ها .١ . ١

است: مفید نمره ندادن دست از برای زیر نکته های به توجه تمرین، ارزیابی بودن خودکار به توجه با

باق و شده منتشر تمرین مهلت شروع با موردآزمون ها) وریتم ال (شامل مستند این آغازین صفحه ی ٣ تنها .١

شد، نخواهند منتشر تمرین مهلت پایان از پیش تا جزییات) ر دی و آزمون داده های (شامل صفحه ها

گرفته نادیده شود، نوشته STDERR در آنچه و نوشته م شود STDOUT در که است مواردی برنامه خروج .٢

م شود،

افزوده تمرین ارزیابی برای تمرین) مهلت پایان از (پس دوم بخش در ری دی موردآزمون های است ن مم .٣

شوند،

ری عس میالد و خلدی مهران محلوج فر، سعید عبدی، عرفان فّتاح المنان، عل ، مومن بهنام از سپاس *با
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گردد، انتظار مورد خروج از متفاوت چاپ شده خروج و شده افزوده چاپ شده خروج به اضاف نادیدن

ه شب پیام های و ورودی/خروج ساختار درباره ی بیشتری فرض تمرین، مستند در بیان شده فرض های جز به .۵

ندهید. انجام

مورد آزمون ها وریتم ال .٢

ARP درخواست ارسال آزمون .٢ . ١

باشد قادر باید کارخواه م شود. بررس ARP درخواست  ارسال آزمون، مورد این در دارد. نمره ٢٠ موردآزمون این

چاپ خروج هم آزمون این در کند. ارسال صحیح ل ش به و متفاوت IP آدرس های برای را درخواست بسته های

م گیرد. قرار بررس مورد شده ارسال داده های هم و شده

ARP جدول کردن ذخیره آزمون .٢ . ٢

جدول در را آن ،ARP پاسخ دریافت و درخواست ارسال بار هر از پس باید کارخواه دارد. نمره ١٠ موردآزمون این

خروج از استفاده با آزمون این کند. استفاده جدول این از آدرس، همان به مجدد نیاز صورت در و کند ذخیره ARP

ARP درخواست آن برای نباید باشد، موجود جدول در آدرس ی که صورت در  ) شده ارسال داده های و شده چاپ

م شود. بررس شود) ارسال

ARP درخواست های به پاسخ آزمون .٢ . ٣

باید پاسخ این دهد. پاسخ م شود، ارسال کارگزار توسط درخواستARPکه به باید کارخواه دارد. نمره ۴٠ آزمون این

فعالیت های با همزمان صورت به است ن مم درخواست ها این دارد. نمره ٢٠ بخش این باشد. پروتکل اساس بر

منتقل داده های از آزمون این در کارخواه رد عمل بررس برای دارد. نمره ٢٠ بخش این شود. ارسال کارخواه ر دی

م شود. استفاده شده

 SNTP پروتکل صحیح اجرای آزمون .۴ . ٢

به را خود زمان و ارسال کارگزار به را SNTP پروتکل بر مبتن درخواست ی باید کارخواه دارد. نمره ۶٠ آزمون این

انجام همزمان طور به را متفاوت وظایف بتواند باید کارخواه همچنین دارد. نمره ۴٠ بخش این کند. روزآمد درست

مواجه SNTP پروتکل پاسخ با کارخواه است ن مم ،ARPدرخواست ویی پاسخ یا ارسال هنگام مثال عنوان به دهد.

م شود. انجام شده چاپ خروج و شده منتقل داده های از استفاده با آزمون این دارد. نمره ٢٠ بخش این شود.
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زمان اختالف متغیر آزمون .۵ . ٢

کارخواه م شود. ارسال کارگزار به SNTP پروتکل بر مبتن درخواست چندین آزمون این در دارد. نمره ٢٠ آزمون این

آزمون این در کند. چاپ را صحیح خروج و کند روزآمد درست به را خود زمان زمان، اختالف متغیر اساس بر باید

شد. خواهد بررس نیز شده ارسال داده های ، خروج بر عالوه
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