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 به نام او که هر چه داریم از اوست

 نمونه سوال تستی دانش فنی تخصصی پودمان اول

 کانال کنکور شبکه و نرم افزار

 =4184http://hoonarjo.ir/?p کلیک کنید و فرم عضویت را تکمیل کنید. رای عضویت در کانال بر روی لینکب

1 
 ای نیست؟های رایانهکدام گزینه از مزایای شبکه

 ها      د( مدیریت توزیع شدهب( اشتراک گذاری منابع      ج( صرفه جویی در هزینهالف( صرفه جویی در زمان    

2 

 (89 فنی ای کدامند؟ )مشابه کنکوراجزای یک شبکه رایانه

 Client-Server-Communication media-Protocolب(               Server-Topology-Protocol-Cableالف( 

 Server-Protocol-Switch-Communication Mediaد(                 Client-Server-Topology-Protocolج( 
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به ترتیب از راست به چپ  های مختلف یک استانبین هنرستانهای کشور و شبکه شبکه بین شعب مختلف بانک

 از چه نوعی هستند؟

 LAN ،LANد(             WAN ،WANج(             LAN ،WANب(          WAN ،LANالف( 
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 شود.گویند که با واحد . . . . . . . . سنجیده میظرفیت انتقال اطالعات به وسیله رسانه را . . . . . . . . . می

 bpsد( پهنای باند،         Hzج( پهنای باند،          bpsب( باند فرکانسی،             Hzالف( باند فرکانسی، 
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 (95ای از نظر مدل سرویس دهی، کدام است؟ )کنکور فنی های رایانهتقسیم بندی شبکه

 Wide area network ،Wireless network ب(        Local area network ،Wired networkالف( 

 Servers ،Clientsد(                       Server Based ،Peer To Peerج( 

6 
 با پهنای باند ارتباط . . . . . . . و با نویز ارتباط . . . . . . . دارد.سرعت انتقال اطالعات 

 الف( مستقیم، مستقیم             ب( مستقیم، معکوس           ج( معکوس، مستقیم       د( معکوس، معکوس
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 باال بردن قدرت کشش این کابل در نظر گرفته شده است؟کدام بخش از فیبر نوری برای 

 غالف            ب( روکش بیرونی          ج( روکش درونی             د( الیاف تقویتیالف( 
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 های امواج مایکروویو نیست؟کدام گزینه از ویژگی

 کننددارند                 ب( به صورت مستقیم حرکت می 100Mhzالف( فرکانس باالی 

 توانند به خوبی از موانع عبور کنندد( نمی ج( نسبت سیگنال به نویز پایینی دارند            
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 شود؟های غیر نقدی مانند اتوبوس و مترو استفاده میاز کدام فناوری برای پرداخت

  Infraredد(             RFIDج(               NFCب(            Bluetoothالف( 

10 
 شود؟شبکه استفاده میاز کدام پروتکل برای بررسی وضعیت ارتباط و تشخیص خطا در 

 IPد(              UDPج(                  FTPب(             ICMPالف( 
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 شود؟برای ارسال فیلم و پرونده به ترتیب از راست به چپ از چه پروتکلی استفاده می

 UDP ،UDPد(          UDP ،TCPج(           TCP ،UDPب(           TCP ،TCPالف( 
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 (95ها، از کدام دستگاه استفاده می شود؟ )کنکور فنی ی رایانههاهم بندی حلقوی، برای اتصال حلقه در

 MAUد(          Tokenج(              NICب(                 HUBالف( 

13 
 رایانه وجود دارد چند کابل ارتباطی وجود دارد؟ 5در یک شبکه با همبندی مش کامل که 

 25د(                   20ج(                10ب(                 5الف( 
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 های همبندی خطی نیست؟کدام گزینه از ویژگی

 ترین نوع همبندی استالف( ارزان

 شودها به راحتی انجام میب( افزایش یا کاهش سیستم

 ج( در صورتی که یک بخش از کابل قطع شود، ارتباط کل شبکه قطع خواهد شد

 یابی شبکه آسان و سریع است.آیند عیبد( فر
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 عامل شبکه دارد.عبارت زیر اشاره به کدام ویژگی سیستم

سیستم عامل شبکه حتی با وجود تغییرات و انجام تنظیمات مختلف باید بتواند به تمامی کاربران شبکه سرویس »

 «دهی کند.

 Multi-processor د(        Securityج(         Fault Toleranceب(          Reliable & Stableالف( 
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