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 به نام او که هر چه داریم از اوست

 اولپودمان  ل تستی تجارت الکترونیک و امنیت شبکهنمونه سوا

 کانال کنکور شبکه و نرم افزار

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

1 
 باشد؟به کمک کدام یک از موارد بهبود یک محصول میاستفاده از بلیط الکترونیکی به جای بلیط کاغذی، 

 Eliminateد(                 Adaptorج(             Combine ب(                 Reverseالف( 
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 . . . . . . . . . .، شامل اصالح کردن یا بهبود دادن محصوالت یا خدمات، برای دستیابی به خروجی بهتر است.

 د( سازگار کردن             ج( بازآرایی                    کردن ب( حذف              کردن الف( تقویت

3 
 خواستن محصوالتی خاص که برای داشتن آنها باید مقدار مشخصی پول پرداخت شود، . . . . . . . . نام دارد.

 هدف               د( خواسته ج(     ب( تقاضا           الف( نیاز         

4 

دهند، از کدام واکنشی به تصمیمات طراحی نشان میبرای اینکه بتوان تشخیص داد که بازدید کنندگان چه 

 قسمت یا مرحله باید استفاده کرد؟

 ج( تست آلفا و بتا             د( مقایسه با سایر رقبا      ظر سنجی      ب( ن                A/Bالف( آزمایش 

5 

های کدام میزبان های مختلف، به صورت پویا و بر اساس نیاز، از ویژگیاختصاص منابع به تارنما از سرویس دهنده

 است؟

 ب( میزبان اختصاصی                       میزبان با سرویس دهنده مجازی (الف

 ( میزبان ابری                                                  د( میزبان اشتراکیج

6 
 گیرند؟دانش تخصصی و مهارت تولید در کدام گروه از منابع کلیدی، قرار می

 الف( مالی           ب( اجتماعی               ج( معنوی           د( انسانی
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 تعریف زیر مربوط به کدام نوع مشتری است.

 «رایط دقیق معامله است.ارزش محصوالت شما را قبول دارد ولی اغلب به دنبال اطالعات اضافی در مورد ش»

 د( مشتری احتمالی      ج( مشتری وفادار              الف( مشتری آنی               ب( مشتری دائمی   

8 

محصوالت تولید خود را به کارخانه دیگر در سطح شهر بفروشید، نوع تجارت الکترونیک در صورتی که شما 

 چیست؟

 C2Bد(            B2Bج(                      B2Cب(               C2Cالف( 
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 به ترتیب از راست به چپ کدامند؟ TLDو  SLDمقدار  www.medu.irدر دامنه 

 www ،meduد(            medu ،irج(             medu ،wwwب(            ir ،meduالف( 

10 

 آید؟کدام گزینه زیر از وجوه اصلی تجارت به حساب نمی

 ب( عامل خرید                  الف( محصول فروخته شده     

 د( واسطهفرایند فروش                                   ج( 
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