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 ها نامگذاری
 این تمرین باید 

 پیاده سازی شود. fb_Exam2bروی شاخه  •

 DS98991در ریشه ریپازیتوری گیت پروژه  E1bدر پوشه  •

 solution :E2bنام  •

 E2bنام پروژه اصلی:  •

 E2b.Testsنام پروژه تست:  •

بشاود و پول ریووسات برای بردب به مساتر درسات شاود و ب د از بیلد   add/commit/pushتمرین باید در این شااخه  •

انجام   "پول"شاود. برای اممیناب از کامل شادب مزم اسات روی کامپیوتر خودتوب روی شااخه مساتر    "کامل"موفقیت آمیز  

 دهید و از تومیل پول ریووست اممیناب پیدا کنید.

 ینا با رعایت حروف بزرگ و کوچک انجام شود.تمام نام های کالس ها، متدها، شاخه ها... باید ع •

 در این بخش از امتحاب استفاده از کد تمرین هایی که انجام داده اید و هر کد آماده ی دیگر مجاز نیست. •

 %10 –ساخت پول ریکوئست 
باه گیات ب اد از درسااات کردب پروژه هاا و اکاااافاه کردب فاایلهاا هبال از اینواه هیز کادی بزنیاد مزم اسااات کاه فاایال هاا را 

add/commit/push  کنیاد و درvisualstudio.com  برای بردب این شااااخاه باه مساااتر یاک پول ریووسااات باه ناام

Exam2b  درصد نمره را دارد. 10درست کنید. این هسمت به تنهایی 

 دوییبرای درخت جستجوی دو Nextسازی پیاده– 1سوال 
به صورت آرایه به شما داده می شود و شما باید   BSTپیاده سازی کنید. یک    BSTرا برای   Nextبه عنواب آخرین سوال باید متد  

Next ی در مواب  نود خواسااته شااده را پیدا کنید. فرزند چص عن اارi  2در موابi+1    2بوده و فرزند راسااتش در موابi+2 .

 باشد.عدم داشتن فرزند میبرای فرزند هر عن ر به م نای  -1مقدار 

 ورودی و خروجی:

به صاورت   BSTنود خواساته شاده و در خا دوم    indexبه صاورت آرایه اسات که در خا اول ت داد نود ها و    BSTورودی یک  

های زمانی برای ( نود خواساته شاده اسات. به دلیل محدودیتNextنود ب دی )  indexآرایه به شاما داده شاده اسات. خروجی  

ها را در زماب مناسا  پاس کند. نیز تسات  BSTدر درخت   Nextساازی  هایی غیر از پیادهداده تسات، ممون اسات راه حل  مراحی

  باشد.های درس میمطابق اسالید  Nextسازی تابع تنها راه حل هابل هبول پیاده

 

 نمونه ورودی: نمونه خروجی:
0 15 4 

9 4 11 -1 8 -1 12 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
2 15 0 

7 2 11 -1 5 -1 12 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

 



 Hash Flooding Attack– 2سوال 

 ورودی و خروجی:

توکایح دادیم. شارکت مایوروساافت برای مقابله با این مشاول امنیتی تن یم   Hash Floodingم در مورد حمله  22در جلساه  

UseRandomizedStringHashAlgorithm بینی کردب را برای غیر هاابال پیشcollisionسااااازی هاا در پیااده

HashTableموجود در های  2رشاتهکه این تن یم را ف ال نورده،    1های دشامنساروی کنیم یوی از وبها م رفی کرد. فرض می

Web Service Request  مشاااخ ااای را دروب یاکHashTable ظرفیاتکناد. همننین فرض کنیم کاه  اکاااافاه می 

مزم اسااات زمااب  Hash Floodingبر اسااااس  3DOSدانیم. باه من ور انجاام حملاه را می HashTableفرض این پیش

Lookup   درHashTable های حرفی را انتخاب کنیم که زم اساات رشااتهرا به حداکثر برسااانیم. برای رساایدب به این هدف م

بودب  Dynamicدانیم کاه باا توجاه باه پویاا هرار بگیرناد. همننین می Bucketدر یاک  HashTableهنگاام اکاااافاه شااادب باه  

HashTable   چناننه ت داد عناصار اکاافه شاده بهHashTable   ازMaxLoadingFactor   شاودبیشاتر  ،HashTable 

توانیم هاایی کاه میکناد. لا ا حاداکثر ت اداد رشاااتاههاا نیز تیییر میcollisionهاا تیییر کرده و Bucketرشاااد کرده و ت اداد 

باشاد. در این ساوال به شاما ظرفیت می HashTableدر ظرفیت اولیه  کارب  MaxLoadingFactorاساتفاده کنیم به اندازه 

باشااد که درونی یک اساات. وظیفه شااما درساات کردب حداکثر ت داد رشااته می  به عنواب ورودی داده شااده HashTableاولیه  

Bucket  هرار گیرند. برای این مسااالهMaxLoadingFactor   شااامل آب خروجی یک آرایه اساات که  در ن ر بگیرید.    0 ۹را

 .یوسانی هستند  Bucketشماره هاست که دارای  stringت داد مشخص از 

 HashCodeو   HashTableهدف از این سااوال بیشااتر آزمودب درا شااما از  شااول نیساات.  چنداب مسااازی این سااوال  پیاده

ای در ساوال برای باشاد. ل ا چناننه ساوال مقداری ابهام دارد، این مبی ی اسات. اگر بخواهیم بیشاتر توکایح بدهیم دیگر نوتهمی

 ماند.آزمودب باهی نمی

 

 

 نمونه ورودی: نمونه خروجی:
AH, AD, t, n, l, Z, Y, J, I 10 

 

  

 
 دشمن را مطابق میل خود برای توجیه این حمله تفسیر ت بیر کنید.  1

2 string 

3 Denial Of Service 



 نکات دیگر
 در صورت نیاز میتوانید متدها یا کالس های جدید ت ریف کنید. •

 برای اینوه برای فرستادب امتحاب در گیت دچار مشول نشوید هبل از شروع هر کاری: •

• git checkout master 

• git pull 

 ندارد. ب د شاخه جدید را درست کنید:مطمئن شوید که شاخه مستر شما هیز تفاوتی با شاخه مستر سمت سرور  •

• git checkout -b fb_Exam2b 
 

را به پروژه تسات اکاافه کرده،  "GradedTests.cs"ب د از درسات کردب پروژه اصالی و تسات )مانند تمرین ها( فایل   •

داخل پروژه را با تمام محتویات آب    TestDataبقیه فایلهای سای شاارر را به پروژه اصالی اکاافه کنید. همننین پوشاه  

 اکافه کنید. E2b.Tests.csprojتست کپی کرده و مثل تمرین ها تن یمات زیر را به فایل 

 

 

 

 


