
  بسمه تعالي

  2افزار رياضي  نرم درس عملي سوال امتحان پايان ترم

  گروه علوم كامپيوتر (دوره كارشناسي )

 شماره دانشجويينام و نام خانوادگي                                                        

  

  11/03/94تاريخ: 

 دقيقه 35امتحان:  مدت

 exam94و آن را در پوشه  ديسيبنو ،مقابل شما باز است وتريكه در كامپ Mapleها را صفحه  جواب سوال طفاًل

  .ديكن رهيذخ تان ييبه نام شماره دانشجوقرار دارد،      exam94 \192.168.100.250\\آدرس كه در 

  نكنيد.  log offبه هيچ وجه كامپيوتر را خاموش يا 
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  هاي زير را به دست آويد. معادله اين گل به صورت زير است: ناحيه محدود به يكي از گلبرگ حجم - 2
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 گروه علوم كامپيوتر
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  گروه علوم كامپيوتر (دوره كارشناسي )

 شماره دانشجويينام و نام خانوادگي                                                        

  

  11/03/94تاريخ: 

 دقيقه 35امتحان:  مدت

 exam94و آن را در پوشه  ديسيبنو ،مقابل شما باز است وتريكه در كامپ Mapleها را صفحه  جواب سوال طفاًل

  .ديكن رهيذخ تان ييبه نام شماره دانشجوقرار دارد،      exam94 \192.168.100.250\\آدرس كه در 

  نكنيد.  log offبه هيچ وجه كامپيوتر را خاموش يا 
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 گروه علوم كامپيوتر

 
  

   



  بسمه تعالي

  2افزار رياضي  نرم درس عملي سوال امتحان پايان ترم

  گروه علوم كامپيوتر (دوره كارشناسي )

 شماره دانشجويينام و نام خانوادگي                                                        

  

  11/03/94تاريخ: 

 دقيقه 35امتحان:  مدت

 exam94و آن را در پوشه  ديسيبنو ،مقابل شما باز است وتريكه در كامپ Mapleها را صفحه  جواب سوال طفاًل

  .ديكن رهيذخ تان ييبه نام شماره دانشجوقرار دارد،      exam94 \192.168.100.250\\آدرس كه در 

  نكنيد.  log offبه هيچ وجه كامپيوتر را خاموش يا 
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