
  

 2تمرین شماره 
 های کامپیوتری پیشرفتهشبکهدرس 

با استفاده از  گیرید که چگونهیاد می در این تمرین با زبان برنامه نویسی پایتون آشنا خواهید شد. همچنین

 بنویسید.پایتون یک برنامه تحت شبکه برنامه نویسی سوکت در 
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 سالم.

 : ابتدا تمرین هر بخش را به طور کامل بخوانید و بعد به حل آن بپردازید )برخی از نکات در انتهای بخش آمده است(. ۱توجه 

 این مهم است که شما فهم خود را مکتوب کنید نه اینکه ترجمه کنید و یا عیناً متنی را از جایی بنویسید. ماهای تشریحی، برای : در پاسخ۲توجه 

 .تایپ شده باشدها را به زبان فارسی زارش حل تمرین: گ۳توجه 

انجام دهید. علت این امر این است که در محیط کاری خیلی از  مرتب و خوانا زیبا،: تمام سعی خود را بکنید که گزارش نویسی را ۴توجه 

ز کار سپرده شده به ما است که مثل بقیه اجزای کار های خود را باید به صورت گفته شده تحویل دهید. دوستان! واقعاً گزارش نویسی جزئی اگزارش

انجام آن را ارائه دهید کار انجام شده  باید آن را هم به خوبی انجام دهیم. در صورتی که بهترین کار را انجام دهید اما نتوانید به بهترین وجه گزارشِ

 ایم ارائه دهیم نه فراتر از کار انجام شده.گزارش کاری را که انجام داده به بهترین وجه ارزیابی نخواهد شد. نکته آخر اینکه الزاماً ما باید فقط

 .)حتی در اولین بار!( خواهند گرفت -۱00نمره  گیرندگان( ی)کپ گیرنده یو کپ دهندگان( ی)کپ دهنده ی: کپ5توجه 

 شود. ایمیل با شرایط زیر (Zippedپوشه زیپ شده ): گزارش حل تمرین به صورت یک 6توجه 

 

To mehdismi70@gmail.com 

CC mrazian.email@gmail.com 

 LastName#-acn-hw-2 نام فایل:

 LastName #-acn-hw-2 عنوان ایمیل:

 

 در سایت درس قرار داده خواهد شد. تمریننمره : 7توجه 

 از نمره شما کسر خواهد شد درصد ۳ تاخیر به ازای هر ساعتمی باشد.  ۲۳:59:59ساعت  ۱۲/۱0/۱۳96سه شنبه  : فرصت انجام این تمرین8توجه 

 )به استثنای شرایط بسیار بسیار خاص برای دانشجوی با این شرایط(. (:.. سه درصد کسر خواهد شد59:59تا  00:00:00ساعت مثال )
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 امتیاز( 30) زبان برنامه نویسی پایتونآشنایی با : اولبخش 
 

 دانلود کرده و به سواالت پاسخ دهید.   https://www.python.orgرا از سایت  3ابتدا برنامه پایتون 
 

 3.6تفاوت نسخه  ینوکسی این برنامه نصب شده است(.های ل)برای سیستم عامل کنیدپایتون را در سیستم عامل خود نصب الف( 
 .(مورد اشاره نمایید 2به ) پایتون را بررسی کنید 2.7و 
 
برای هر اندازه شعاع را ره دایمحیط یک را نصب کرده و   pycharmموسوم به   Python IDEف ترین برنامه های یکی از معرو (ب

 .) راهنمایی: با استفاده از تعریف تابع(محاسبه کنید 
 

 توضیحرا هر خط رد عملکهای آن پرداخته و ا کرده و پس از اجرا به بررسی کداجرنوشته شده با زبان پایتون که دنباله فیبوناچی را ج( 
 .)کد بصورت جداگانه در فایل ضمیمه موجود است(دهید 

def IsEven(n): 

 if n%2 ==0: 
  return True 
 else: 
  return Falase 
first=1 
second=2 
sum=0 
while (first < 4*10**6): 
 print (' my first number is ', first) 
 if IsEven(first): 
  print('oh its Even') 
  sum=sum+first 
  print('=================> now the sum is', sum) 
 new=first+second 
 first=second 
 second=new 
print (sum) 

 
بخش پذیرند را محاسبه کند. برای  5یا  3کمتر هستند و بر  1000بنوسید که مجموع اعداد طبیعی که از با زبان پایتون ای برنامه د(

 ( 9 و 6، 5 ،3 می باشد 23بخش پذیرند برابر  5ا ی 3کوچکتر و  بر  10)مجموع اعدادی که از  مثال
 

 چیست و چه مزیت هایی دارد؟  ipythonه( 

 

 

https://www.python.org/
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 امتیاز( 70) پایتون برنامه نویسی سوکت درآشنایی با : دومبخش 

خواهیم با استفاده از برنامه نویسی سرور طراحی کرده و آن را پیاده سازی کنیم. بدین منظور میخواهیم یک وبدر این تمرین می
رسد را دریافت می هایی که از سمت کالینت به این پورت میکند و درخواستمی گوش 8888سوکت، سرور، به پورتی مشخص مثال 

 دهد.کند و پس از بررسی درخواست، پاسخ مناسب را به او می

با برنامه نویسی سوکت آشنا شوید )چرایی + امکانات(. همچنین آشنایی اولیه با برنامه نویسی پایتون مورد نیاز این تمرین است 
  (.کلیک کنید)

های رسیده از سوی کالینت است را پیاده سازی کنید. سروری که سرور قادر به پاسخگویی به درخواست-یک برنامه کالینت -1
ها کافی است مرحله به مرحله کد موجود در آن را گرفته و اجرا نمایید. در این سایت، این عناوین تن لینکبا استفاده از این 

 را مطالعه نمایید و کدهای آن را اجرا کنید:
• Python Socket 

• Socket Servers in python 

• Handle socket clients with threads 

 .(تابع کافی است 6) استفاده شده است را نام ببرید و برای هر کدام یک تا دو خط توضیح بنویسید هاکه در این کد ابع اصلیوت
 
کند صفحه مورد نظر او را برایش که کاربر )کالینت( به سرور ارسال میمی خواهیم با توجه به درخواست اچ.تی.تی.پی  -2

ارسال کنیم )کاربر با استفاده از برنامه نویسی سوکت، یک سوکت باز کرده و درخواستی با قالب اچ.تی.تی.پی آماده می 
این چهار صفحه را ایجاد  سازد و سپس برای سرور ارسال می کند(. فرض کنید چهار صفحه اچ.تی.ام.ال داریم )به دلخواه

کنید(. بسته به اینکه کاربر کدام صفحه را در درخواست اچ.تی.تی.پی خود درخواست می دهد، سرور، فایل درخواستی را 
هایی که سرور برای او ارسال کرده است را دریافت و در یک فایل کند. کاربر )کالینت( نیز دادهبرای او ارسال می

 ه و سپس آن را با مرورگر باز می کند.اچ.تی.ام.ال ذخیره کرد

داریم که وقتی درخواستی از سوی کاربر برای این فایل به سرور می رسد، ابتدا  confidential.htmlفرض کنید فایلی با نام  -3
 سرور، کاربر را احراز اصالت می کند )از او نام کاربری و کلمه عبور می گیرد( سپس اگر نام کاربری و کلمه عبور صحیح

 را طوری تغییر دهید بتواند این گونه عمل کند. 2بود، سپس فایل را برای او ارسال می کند. برنامه قسمت 

 

 

 

 موفق باشید.

https://www.learnpython.org/
http://www.binarytides.com/python-socket-server-code-example/

