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1 
صرفه جویی در هزینه، صرفه جویی در زمان، مدیریت و پشتیبانی متمرکز، ارتباط برخط، اشتراک گذاری منابع 

 سخت افزاری و نرم افزاری

2 
های درون شبکه با هم ارتباط برقرار کند چگونه رایانهشود که تعیین میمی به مجموعه قوانین و قراردادهایی گفته

 کنند.

 Peer To Peerهای نظیر به نظیر یا شبکه -Server Based 2شبکه مبتنی بر سرویس دهنده یا  -1دو دسته  3
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سطح استان و کشور های مختلفی در دهنده به این دلیل که شرکت بیمه نمایندگی، مبتنی بر سرویسWANالف( 

 دارد.

های کافی نت در محوده یک ساختمان قرار دارند و در هر لحظه هر ، نظیر به نظیر، به این دلیل که رایانهLANب( 

 توانند نقش سرور یا سرویس دهنده را ایفا کنندکدام می

 است.گویند. واحد فرکانس هرتز تعداد تکرار یک سیگنال در واحد زمان را فرکانس می 5
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شود اطالعات دهد. این تغییر شکل سبب مینویز عامل مخربی است که شکل یا مقدار سیگنال ارسالی را تغییر می

 ارسال شده قابل تشخیص نباشند یا تشخیص آنها مشکل باشد.

 القایی -3حرارتی  -2هم شنوایی  -1انواع نویز: 
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کنند. این امواج دارند و به صورت مستقیم حرکت می 100MHzامواج مایکروویو امواجی هستند که فرکانس باالی 

سیم کاربرد فراوانی دارند. این امواج نسبت سیگنال به نویز باالیی دارند و برای ارسال اطالعات حجیم به صورت بی

خوبی از موانع عبور کنند، به همین خاطر باید بین فرستنده و  توانند بهبر خالف امواج رادیویی فرکانس پایین نمی

های همراه و تلویزیون بسیار رایج گیرنده هیچ مانعی نباشد. استفاده از امواج مایکروویو در مخابرات راه دور، تلفن

 استفاده کرد. توان به راحتی از این امواجهای فرستنده و گیرنده میاست، زیرا نسبتا ارزان است و با نصب آنتن

9 

 های مالی غیر نقدی مانند کارت بانکی، اتوبوس و متروپرداخت

 انتقال تصویر از موبایل به تلویزیون

 های هوشمندشارژ باتری گجت

 انتقال صدا به اسپیکر

 های مختلف یا اتومبیلقفل گشایی درب مکان

10 

های فرستنده و گیرنده با استفاده از آن رخ دهد، رایانهای در پروتکل اتصال گرا قبل از اینکه هر گونه تبادل داده

ها مانند تعیین مسیر ارتباط را انجام داده، سپس اقدام به تبادل اطالعات کنند. اطالعات، باید برخی هماهنگی

ها سالم و بدون هیچ خطایی به مقصد خواهند رسید. اما در کند که همه دادهاتصال گرا بودن پروتکل تضمین می

 وض ارسال و دریافت در این پروتکل با تاخیر همراه است.ع

11 RDP            پروتکل دسترسی از راه دور میزکار :SSHپروتکل مدیریت و دسترسی به شبکه از راه دور : 

12 
 گویند.نحوه اتصال کامپیوترها در شبکه را همبندی یا توپولوژی شبکه می

 ای، مش، و ترکیبیحلقوی، ستارهانواع همبندی عبارتند از: خطی، 

13 
های شبکه است و اگر به هر دلیلی بخشی از اجزای مزیت اصلی این همبندی وجود بیش از یک مسیر بین گره

 ها را انتقال داد.توان ارتباط را حفظ کرد و دادهشبکه از کار بیفتد، باز هم می

14 

شود، هنگام بروز خطا ام شود. قابلیت تحمل خطا باعث میدر صورت بروز مشکل، سرویس دهی نباید با تاخیر انج

در سیستم عامل از تجهیزات جایگزین استفاده کرده، بدون تاخیر یا با تاخیر بسیار کم به سرویس دهی ادامه دهد. 

های با قابلیت تحمل خطا، زمان قطع شدن سرویس بسیار کوتاه بوده، عملیات جایگزینی بدون استفاده در سیستم

 شود.عوامل انسانی و به صورت خودکار انجام می از

 برای دریافت نمونه سواالت بیشتر به سایت هنرجو مراجعه کنید 
 www.hoonarjo.ir 
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