
کامپیوتر مهندسی دانشکدهي

1394 آبان کامپیوتري) هاي (شبکه Computer Networks

انتقال) (الیه دوم سري تمرین
آذر ششم جمعه پایان تا تحویل: موعد جعفري مهدي مدرس:

دهید. توضیح کامل طور به را دلیل میکند؟ استفاده TCP و UDP پروتکلهاي از کدامیک از DNS -1

این محاسبهي دلیل میگذاریم؛ پیام در و کرده محاسبه را آن one’s complement آخر مرحلهي در checksum محاسبه الگوریتم در -2
دهید. توضیح چیست؟ آن فرستادن و مقدار

دهید. توضیح را TCP به مربوط URGENT و PUSH قابلیتهاي -3

وجود کامپیوتر DNS cache در سایت این آدرس به مربوط DND record اگر میکند. وارد را سایتی آدرس خود مرورگر در شخصی -4
به باشد ثانیه میلی 100 سرویسگیرنده و سرویسدهنده RTT بین زمان و باشد object هشت داراي صفحه این اینکه فرض با باشد داشته

است): ناچیز objectها ارسال زمان کنید (فرض دهید پاسخ زیر سواالت
با را وب صفحه که زمانی تا میکند وارد مرورگر در را آدرس شخص که زمانی از Non-Persistent HTTP پروتکل از استفاده با (a)

میکشد؟ طول ثانیه چند میکند دریافت object هشت
دهید. پاسخ قبل سوال به باشد persistent HTTP استفاده مورد پروتکل اگر (b)

دهید. پاسخ قبلی سوال دو به باشد داشته object یک فقط سایت این که صورتی در (c)

دهید. توضیح را timer همچنین و sequence number از استفاده لزوم reliable data transfer protocol (rdt) در -5

-6
90 اولی sequence numberکه کنید فرض میفرستد. B به TCP اتصال یک طریق از را هم سر پشت سگمنت دو A کنید فرض (a)

دارد؟ را داده از حجمی چه اول سگمنت صورت این در باشد. 130 دومی و
host دو این بین شده بدل و رد acknowledge صورت این در برسد، B به دوم سگمنت و شود گم اول سگمنت که کنید فرض (b)

داشت؟ خواهد محتوایی چه

که: میدانیم TCP در -7
EstimatedRTT = (1− α)× EstimatedRTT + α× SampleRTT

شود X با برابر sample rate شروع از بعد و باشد X0 ثابت مقدار با برابر ارتباط یک شروع لحظه در EstimatedRTT که کنید فرض
در TCP Retransmission Timeout اینکه بافرض باشد. X0 از بزرگتر خیلی X که کنید فرض بماند. مقدار همین ارتباط آخر تا و
هیچ که داشت را ادعا این میتوان sample چند از بعد است، 2 = β و 1/8 = α که β × EstimatedRTT (n) با برابر n مرحله

ندارد؟ وجود بیهودهاي Retransmission

RTT) دارند. فاصله ثانیه میلی 10 همدیگر از end host دو میفرستد. TCP ارتباط برروي B به را بزرگ فایل یک A host کنید فرض -8
همچنین و است 1000بایت فایل انتقال براي بسته سایز که کنید فرض مرتبطند. هم به 1Gbps لینک یک توسط که ثانیه) میلی 20 =

نظرند. صرف قابل و کوچک بسیار ها بسته ACK سادگی، براي
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باشد؟ 80% حداقل channel utilization تا بسته) حسب (بر باشد بزرگ چقدر پنجره سایز (a)

80% به slow start نرمال مکانیزم تا میکشد طول چقدر حدودا نداشتن، ترافیک و loss و بینهایت اولیه treshold فرض با (b)
برسد؟ utilization

با زیر سواالت به میدهد. نشان را میکند استفاده TCP Reno از که فرستنده یک TCP congestion window size که زیر نمودار -9
دهید: پاسخ لزوم صورت در مختصر توضیح

کنید. مشخص را میفتد اتفاق TCP Slow Start که هایی بازه (a)
کنید. مشخص را میفتد اتفاق TCP Congestion Avoidance که هایی بازه (b)

timeout؟ یا میشود داده تشخیص triple duplicate ACK با segment loss ، transmission round شانزدهمین از بعد (c)
timeout؟ یا میشود داده تشخیص triple duplicate ACK با segment loss ، transmission round دومین و بیست از بعد (d)

میشود؟ ارسال هفتادم بسته transmissionي round چه در (e)

دهید: پاسخ زیر سواالت به شود، استفاده TCP Tahoe از TCP Reno جاي به که کنید فرض قبل سوال در -10
Slow Start Treshold و congestion پنجره سایز شود. دریافت triple duplicate ACK یک شانزدهم راند در کنید فرض (a)

است؟ چقدر
است؟ شده فرستاده دوم و بیست تا هفدهم راند از بسته تعداد چه بدهد. رخ یکم و بیست راند در timeout یک که کنید فرض (b)

در را میکند تغییر w
RTT به w

2RTT از connection rate که زمانی بازه segment loss مبناي بر throughput تعریف به توجه با -11
بگیرید: نظر

با: است برابر loss نرخ که دهید نشان (a)

L = lossrate =
1

3/8W 2 + 3/4W

با: است برابر آن میانگین نرخ باشد، فوق مقدار برابر connection یک loss rate اگر که دهید نشان فوق نتیجه به توجه با (b)

≈ 1.22MMS

RTT.
√
L
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دهید: پاسخ زیر سواالت به آن به توجه با ، میدهد نشان TCP ترافیک از شات اسکرین یک زیر شکل -12

CS283: Computer Networks  Spring 2013 
 

Homework Problem Set 2 
 (Due on March 25) 

 

I. Reading Assignment  

Required Reading: [JK] Chapter 3 (Yes! the whole chapter)  

II. Homework Problems and Questions 

1. (2 pts) Describe why an application developer might choose to run an application over UDP rather than 
TCP?  

2. (3 pts) Consider two hosts connected by a network path with RTT at 30msec and bandwidth 
(transmission rate) at 1Gbps.  (Refer to Figure 3.17 in [JK]) How big would the window size have to be 
for the network utilization to be greater than 95 percent? Suppose that the size of a packet is 1,000 bytes, 
including both header fields and data.  

3. (15 pts) The figure below shows a screen shot of TCP traffic from Wireshark. Please answer the 
questions below based on the information from the figure.  

 

x What are the client and server ports of this TCP connection? what network application is hosted 
at the server?  

x What are the receive window sizes from both sides during the handshake?  
x Explain the meaning and purpose of the first three packets. How long does it take to establish the 

TCP connection (handshake)?  
x What is the maximum segment size? Refer to the figures below, which provide the details of the 

last two TCP segments which are being sent back to back. What is the size of the first TCP 
segment? How do you find out?  

 
 

x What will be the sequence number and the acknowledgement number of the next packet that the 
server will receive?  Consider the following scenarios 
1) Both segments arrive in order; 
2) the first segment is lost; 
3) the second segment is lost; 
4) if the second arrives before the first, how many acknowledge packet(s) the server will receive 
and what are the sequence number(s) and the acknowledgement number(s)?  
If both segments are received, but the acknowledge packet is lost. What action the server will 
take?  

است؟ چند handshake هنگام طرف دو براي دریافت پنجره سایز (a)

دهید. توضیح را اول بسته سه ارسال از هدف (b)

بسته Ack number و sequence number زیر حاالت از هریک در دهید: پاسخ سواالت به و گرفته نظر در نیز را زیر شکل حال -13
است؟ چند میکند دریافت سرور که بعدياي

میرسند. ترتیب به segment دو هر (a)

نرسد اول segment (b)

نرسد دوم segment (c)

آنها Ack number و sequence number میکند؟ دریافت سرور ACK segment بسته تعداد چه برسد، اولی از قبل دومی اگر (d)
است؟ چند

نمیشود؟ استفاده صوتی) و (ویدیو streaming multimedia filesبراي TCP چرا -14
باشید موفق
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