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و وجود سه سایت کامپیوتر آن، به سواالت زیر به عنوان یک تکنسین شبکه پاسخ نرجس با توجه به شبکه کامپیوتر هنرستان 

 د.فنی و کوتاه دهی

 این شبکه چرا ایجاد شده است؟-1     

 اگر شبکه نبود، آقای مسول سایت چه مشکالتی داشت؟-2     

 هزینههایی افزایش و چه هزینههایی کاهش یافته است؟چه  -3     

 شما هنرجویان چه استفادههایی از این شبکه میکنید؟-4     

 برای استفاده از این شبکه چه امکانات سختافزاری و نرمافزاری نیاز است؟--5     

 مورد( 5)اجزای شبکه مورد استفاده در هنرستان را نام ببرید.-6     

 رویسدهی شبکه چیست؟ چرا؟دل سم -7     

 ازنظر گستردگی جغرافیایی، جزو کدام شبکهها است؟-8     

 در این شبکه از چه نوع سیگنالی استفاده میشود؟ -9     

 نوع همبندی شبکه چیست؟ -10    

 د.سرویسهای استفاده شده در سرویسدهندٔە شبکه را نام ببری-11     

 استفاده شده است؟ هایی در شبکه Node چه نوع -12     

 برای کاهش نویز، چه مواردی در سایت شبکه انجام شده است؟ -13     
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در  ONT و روش جدید فیبرنوری و مودم ADSL و روش مرسوم DialUp در روش اتصال به اینترنت در روش قدیمی

 .خصوص موارد زیر توضیح دهید

 

 نویز باندپهنای  باند فرکانسی نوع سیگنال محیط انتقال 

DialUp      

ADSL      

      فیبر نوری
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 .در اطراف خود برای هر یک از رسانههای انتقال زیر یک مثال بزنید

 

 فیبر نوری کابل کواکسیال هم تابیده زوج سیم به
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 باسمه تعالی                                                                                                                                          

دقیقه 90مدت امتحان :     دانش فنی تخصصی:  نام درس          تهراناداره کل آموزش و پرورش استان           

تهران 5منطقه مدیریت آموزش و پرورش                              08/79 /  تاریخ امتحان:                                                 کامپیوتررشته:

:ساعت  دوازدهمپایه:  سواالت دانش آموزان دور دوم متوسطه                                 
                شماره داوطلب:                               نرجس ای دخترانه هنرستان فنی و حرفهنام و نام خانوادگی:                                        

 2تعداد صفحات:                                              (1397اّول) پودمانکالس:                                                                

 1:شماره صفحه                                                                                                                  :کریم پورهنر آموزنام 

 ردیف پاسخنامه بنویسید.تذکر: پاسخ سؤاالت را با استفاده از خودکار مشکی یا آبی در  بارم
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 .ویژگیهای ذکر شده در خصوص فیبرنوری را در مقایسه با کابلهای مسی بنویسید

 

 سرعت تبادل اطالعات العاترخ انتقال اطن اطالعاتانتقال 

   

 حداکثر مسافت ارسال امنیت ویزپذیرین
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 چرا؟ ( GAN/WMAN/CAN/WWAN/WLAN) های زیر چه نوع شبکهای هستند؟ هر یک از شبکه

  رند.ماس صوتی، تصویری و اینترنت داکه در تمام کشورها امکان ت ن المللیموبایلهای بی -1

 .در سطح شهر است(البته محدود)شهرداری تهران درحال ایجاد ارایه اینترنت  -2

 .اداره کارمندان بدون سیم وکابل به سرور متصل هستند و از اینترنت و فایلهای مشترک استفاده میکنند -3

 ..هم داردوصنعت دارای تعدادی دانشکده است. هر دانشکده شبکه مختص به خود  دانشگاه بزرگ علم -4

 

2 

6 

  .کلمات زیر را در ستون هر رسانه انتقال بیسیم بنویسید

 / 100MHzعدم عبور از موانع/عبور از موانع/امواج صداوسیما/کنترل تلویزیون/ کارت مترو/حرکت مستقیم/ فرکانس باالی 

 سنسورهای نوریسانتیمتر/ استفاده در  4باند فرکانسی گیگاهرتزی/سیگنال الکترومغناطیسی/فاصله 

 

 مادون قرمز NFC لوتوثب امواج مایکروویو مخابرات رادیویی

     
 

2 

7 

 .در ردیف هر همبندی، دو کلمه مناسب بنویسید

عیبیابی مشکل و  Terminator/MAU/Switch هزینه برپایی بسیارباال/TP اتصال مراکز تلفن بین شهری/ارزانترین/ کابل

 زمانبر/ عیبیابی آسان

  خطی

  حلقوی

  ستاره ای 

   مش

2 

 15 موفق و پیروز باشید                                                      جمع بارم:                                                       7تعداد سواالت :

است.من در دوران کودکی آموختم که زیاد کتاب بخوانم.بیل گیتسبه نظر من عشق و عالقه زیاد به تداوم در امر یادگیری عامل بسیار مهمی   

 

 نمره نهایی نمره مستمر نمره شایستگی هنرجو حداقل نمره مرحله کار

دسته بندی انواع شبکه و 

 انتخاب آن
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انتخاب اجزای مورد نیاز یک 

 شبکه

2    

تحلیل مزایا و معایب توپولوزی 

 های شبکه تعیین کاربرد شبکه

1    

    1 شایستگی غیر فنی

 


