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 סימולציה-בחינה סופית                                                                                            

 עמודים 5מתוך  1עמוד 

 

 לריסה קורקט, חן לוי, רון הירשפרונג  :צוות ההוראה           בן גוריוןאוניברסיטת 
      הפקולטה למדעי ההנדסה

 המחלקה להנדסת מערכות תקשורת

 
 

 )0271-1-371( סימולציה ושיטות כמותיות בחקר רשתות -בחינה סופית 

 מועד א' - וע"שנה"ל תש -' בסמסטר 
 
 
 

 שעתיים וחצי  משך הבחינה:
 

 , למעט מחשבומחשבון כל חומר עזר חומר עזר מותר:
 

 .זה עמודכולל עמודים  5 בבחינה   לב !!! מושי
 !!!! שקיבלת את כל החומר/י וודא  

 

 ב ה צ ל ח ה . . .
 

 
 

 )נק' 40( 1שאלה 

 
המגיעות אליו. כדי למדל את המערכת באמצעות סימולציה, יוצר  IPנתב מבצע עיבוד למנות 

(סדרת מספרים  U, המוגדר ע"י הסדרה LCGזרם מספרים אקראיים באמצעות מחולל 
יתקבלו ע"י ) ms-(ב זמני העיבודכאשר  ,)1-ל 0אקראיים המתפלגים אחיד בין 

��טרנספורמציה על הסדרה: ה = 36 ∙ �� + 3 
 

 התקבלו הערכים הבאים:
 

P = { 9.247378508 , 10.40965409 , 35.83002396 , 30.20564098 , 14.3849706 , 27.7184339 

18.94283342 , 13.33658333 , 29.54371347 , 14.31946083 , 7.002285505 , 38.98034106 

35.04025598 , 35.52508237 , 24.56473789 ,32.07309111 } 

 
 
 

 נק') 10א' (סעיף 
? ציין את  Pמהי ההתפלגות הצפויה של סדרת זמני העיבוד  /י, הסברמבלי לערוך חישובים

 ההתפלגות ואת הפרמטרים.
 

 נק') 20סעיף ב' (
 אכן את ההשערה שסדרת המספריםאינטרוולים  4-תוך שימוש ב c2באמצעות מבחן  /יבדוק

בטבלת  /י(השתמש הקודםעם הפרמטרים הצפויים מהסעיף  זוהגיעה מהתפלגות 
 .שבסוף השאלה) c2 ההתפלגות

 
 נק') 10סעיף ג' (

. העיבוד IPכדי להגדיל את אבטחת המידע, הנתב שודרג, והוא מבצע עיבוד נוסף על כל מנת 
מתבצע באופן טורי, ראשית מבוצע החלק המתואר בשאלה לעיל, ולאחר מכן העיבוד הנוסף 

 .12msהמתפלג אקספוננציאלית עם זמן ממוצע של 
בשרת, ותוך שימוש בזרם  הכוללזרם מספרים אקראי לזמן העיבוד  /תצריכיצד תיצור /יהסבר

P . 
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 סימולציה-בחינה סופית                                                                                            

 עמודים 5מתוך  2עמוד 

 

, והמספר האקראי Pיצירת מספר אחד כזה, תוך שימוש במספר הראשון מהסדרה  /יהדגם
 .0.3567יוניפורמית) -(שהגיע מהתפלגות פסאודו

 
 

 :c2טבלת התפלגות  

P 

 0.01 0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

d.f.            

1 6.6 3.8 2.7 1.6 1.1 0.7 0.5 0.3 0.1 0.1 0.0 

2 9.2 6.0 4.6 3.2 2.4 1.8 1.4 1.0 0.7 0.4 0.2 

3 11.3 7.8 6.3 4.6 3.7 2.9 2.4 1.9 1.4 1.0 0.6 

4 13.3 9.5 7.8 6.0 4.9 4.0 3.4 2.8 2.2 1.6 1.1 

5 15.1 11.1 9.2 7.3 6.1 5.1 4.4 3.7 3.0 2.3 1.6 

6 16.8 12.6 10.6 8.6 7.2 6.2 5.3 4.6 3.8 3.1 2.2 

7 18.5 14.1 12.0 9.8 8.4 7.3 6.3 5.5 4.7 3.8 2.8 

 

 
 

 

 נק') 15( 2שאלה 

 
 משפטים לכל שאלה): 2-3אחת מהשאלות הבאות ( על כלבקצרה  /יענה

 
 נק') 5סעיף א'  (

/י בקצרה, מדוע הגדלת מספר החזרות של ריצות הסימולציה, מגדילה את דיוק התוצאות (נסח
 בניסוח) ? דיוקעל והקפיד/י 

 
 נק') 5סעיף ב' (

. לאיזה שיעור של טעות נצפה 3.5%נניח שבדגימת נתוני הקלט הייתה טעות בשיעור ממוצע של 
 בתוצאות ?

 
 נק') 5' (ג סעיף

מצבים בהם הסימולציה  3מהו "זמן סימולציה" ואיך הוא משתנה במהלך הסימולציה? תאר/י 
 תגיע לסיומה?

 
 

 

 נקודות) 45( – 3שאלה 
 
 
מחוברות למתג ה. הרשת מורכבת ממתג ושש תחנות LANמתאר פרוטוקול ברשת קוד שלפניכם ה

בטופולוגיית כוכב. מטרת הסימולציה היא בחירת מנהיג הרשת. בחירת המנהיג מתבצעת באופן 
לאחר שתי  (דרוג) ומפיצה אותו לשאר התחנות. 10-ל 1הבא: כל תחנה מגרילה מספר אקראי בין 

ה עם הדירוג הגבוה ביותר נבחרת להיות מנהיג הרשת ומודיעה על התחנ שניות ("זמן סימולציה")
התחנות עם הדירוג הגבוה ביותר  ,. במקרה של תיקו100כך על ידי הפצת הודעה חדשה עם דירוג 

 , וחוזר חלילה.יוצאות לסיבוב נוסף
  י שקטעי קוד שאינם רשומים תקינים./הנח

 
 נק') 5' (א סעיף

שבו נבחר המנהיג בהינתן סדרת ההגרלות  "זמן סימולציה"קבע/י מיהו המנהיג הנבחר ומהו 
 (סדר ההגרלות משמאל לימין). 2,5,8,4,2,8,10,7,7,3,2,5הבאה: 
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 סימולציה-בחינה סופית                                                                                            

 עמודים 5מתוך  3עמוד 

 

 נק') 2' (ב סעיף
 קצר יותר?  "זמן סימולציה"כיצד היה ניתן לבחור מנהיג ב

 
 נק') 13' (ג סעיף

 הקוד על מנת שסימולציה תעבוד באופן תקין. י או השלם/י את/תקןהקוד שגוי,  

 
 נק') 3' (ד סעיף

" אי זוגי בלבד יוכלו להיבחר כמנהיג הרשת "my_idרק תחנות עם נעדכן את הפרוטוקול כך ש כעת
קבע/י מיהו המנהיג ). , אך עדיין יגרילו דירוג" זוגי לא יגישו את מועמדותם"my_id(תחנות עם 

ו נבחר המנהיג בהינתן סדרת ההגרלות הבאה: הנבחר ומהו זמן סימולציה שב
 (סדר ההגרלות משמאל לימין). 2,5,8,4,2,8,10,7,7,3,2,5

 
 נק') 7' (ה סעיף

כדי לממש את הדרישה החדשה. אין למחוק קטע קוד הוסף/י  ,'דבסעיף  המתוארלאחר השינוי 
 קוד קיים!

 
 נק') 15' (ו סעיף

ייבחר מנהיג נוסף בהתאם לאלגוריתם המתואר שנה/י את הקוד כך שלאחר בחירת מנהיג 
 לאחר בחירת המנהיג הראשון התהליך מתחיל מחדש (ללא המנהיג שנבחר). בתחילת השאלה.

נא לא להתייחס לשינוי שבוצע המנהיג השני ישמש כמנהיג חליפי בעת נפילות המנהיג הראשון. 
 '. דבסעיף 

 
 

Sim.ned: 
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 עמודים 5מתוך  4עמוד 

 

 

 

 

 

 

Host.cc: 
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: םשלח לנו מייל עם הפרטים הרלוונטיי! נשמח לדעת? מצאת טעות בחוברת
  .כל פרט שיוכל לעזור לנו לאתר את הבחינה... מועד מבחן, מספר קורס

  
  

exam@aguda.bgu.ac.il  
  
  
  
  

מבחנים שאתם הסטודנטים מחוברת מבחנים זו הוכנה ? הידעת

לנו  שלח ?90קיבלת מעל  ?למדת. שלחתם לנו במהלך השנה

  !מסטר הבאנה ואולי היא תופיע בחוברת של הסאת הבחי

  
  
  
  
  

  בנק הבחינות והסיכומים> היכנס לאתר האגודה , לפרטים
  !ופרים שווים' ותקבל צ

  
  
  

www.bgu4u.co.il 
  מדור אקדמיה
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חוברת מבחנים זו מובאת אליכם 
  באדיבות מדור אקדמיה 
  של אגודת הסטודנטים

  
  

? וועדת משמעת'? מועד ג? בעיות אקדמיות
? הפסקת לימודים? חוברת מבחנים? מילואים

  !מדור אקדמיה פה בשבילך? סיכומים
  
  

  :שירותי המדור
  

  סיוע אקדמי •

   בבתי דין משמעתייםליווי ויצוג •

 מאגר בחינות משנים קודמות •

 מאגר סיכומים של סטודנטים •

 ספריית השאלה במחירים מגוחכים •

 קורסי הכנה •

 תמיכה במשרתי מילואים •

  

   פניה לנציג אקדמיה- אקדמיה-היכנס לאתר האגודה, לקבלת סיוע אקדמי

  !תוך יום עבודהמענה מובטח 

www.bgu4u.co.il  

  161חדר , 1קומה , בית הסטודנט
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