
 

 

 بنام دوست دار حقیقت

 درس  دانش فنی تخصصی   پایه دوازدهم  رشته  شبکه و نرم افزار  مان دوم سوالات  پود

 استان آذربایجان  شرقی   - شهرستان  میانه   - هنرستان هدف 

 ورپ آموز  :   مازیار  خشنود هنر

  :   Aمسئله 

  ط موتور سواری به سرقت رفته است .توس موبایل سینا ،

 

 ؟   چیست در این اتفاق ل نا امنی عام -1

    سینا قابل جبران است ؟ آیا خسارت وارده شده به  -2

 گوشی سینا از چه نوع امنیتی برخوردار است ؟  -3

 چه می باشد ؟ دارایی های سینا  -4

 آیا  سینا مورد تهدید  قرار گرفته است ؟  -5

 کدام دارایی های سینا قابل جبران نیست ؟  -6

 نوع حمله به سینا کدام است ؟  چرا ؟  -7

 وجود دارد ؟  دلیل شما چیست ؟  منیت  برای سینامثلث اکدام بخش های  -8

 ) پیش از حمله ، حین حمله ، پس از حمله ( مراحل کار امنیت برای سینا چیست ؟  -9

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 :    Bمسئله 

 بازار مغازه  کلید سازی  دارد .  در رضا  
 

 از چه نوع رمز نگاری استفاده می کنند ؟  ساخته می شوندبرای قفل ها  که توسط رضا  کلید هایی -1

 ؟ علت چیست ؟  ای کامپیوتری چه نوع رمزنگاری بکار رفته است قفل هدر  -2

 چه نوع امنیتی را برقرار کرده اند ؟ ماشین های جدید که رضا می گوید از قفل مرکزی استفاده می کنند  -3

توسط رضا به انجام  ،بازرا عرضه شده اند  ماشین هایی که توسط کارخانه ساخته و به چرا ساخت کلید -4

 نمی رسد ؟ 

 

 :  Cمسئله 

بعد از پذیرش در زمان انتظار بلندگوی بیمارستان تیم  رفته بود . به بیمارستانویزیت برای ا پدرش کوروش ب

پدرش می گوید تیم احیاء در زمانی فراخوانی می گردد که بیمار با شرایط خاص احیاء را فراخوانی می کند . 

در بخش یا هنگام مراجعه به بیمارستان رو برو باشد . به پدرش کمک کنید  قلبی یا وخامت وضعیت هتمانند سک

    تا به بقیه سواالت کوروش پاسخ دهد . 

 نقطه تجمع تیم احیاء کجاست ؟ -1

 محلی مشخص شده ؟ آیا عالمت خاصی دارد ؟ از قبل آیا برای نقطه تجمع  -2

 جدول زیر را چگونه پر خواهد شد ؟  -3

 پنهان کاری صورت گیرد ؟ چرا در این موضوع نباید  -4

 

 

 

 

 

 

مشخصات 

 گزارش دهنده

طبقه بندی و 

 فوریت

شرح خالصه 

 اتفاق

اعالم سطح 

 خسارت

اعالن راهکار 

 کاهش خسارت

 مدارک پیوست

      



 

 

 

 :  Dمسئله 

   مذهبی جوانان را نشانه گرفته است . جنگ نرم در تمام دنیا اعتقادات 

 

 پدافند غیر عامل است ؟نرم جنگ مبارزه با یا آ -1

 مثبت است دالیل خود را بیان نمایید .  ( 1جواب سوال )  در صورتی که -2

 فعالیت هایی برای این مبارزه صورت خواهد گرفت ؟ چه  -3

  

 : Eمسئله 

 سال هاست که دستگاه موبایل و تبلت توسط شرکت مطرح به بازار عرضه شده است . 

 

 هستند ؟   UTMآیا موبایل و تبلت سیستم  -1

 مثبت است دالیل خود را بیان نمایید .  ( 1جواب سوال )  در صورتی که -2

 مزایا این سیستم ها چیست ؟ -3

 معایب این سیستم ها چیست ؟  -4

 

 

 

 

 

 

    

  

 


