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 به نام او که هر چه داریم از اوست

 ل تستی دانش فنی تخصصی پودمان دومنمونه 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 
 )به ترتیب از راست به چپ( قابل حمل شما از کدام نوع دارایی است؟های موجود در رایانه پول نقد و پرونده

 داده ،ج( منابع، منابع              د( منابع  ب( داده، منابع                                   الف( داده، داده

2 

شود؟ های رایانه از طریق نفوذ به آن، جزء کدام نوع حمله محسوب میسرقت رایانه قابل حمل و مشاهده پرونده

 )به ترتیب از راست به چپ(

 ب(حمله  فعال، حمله غیر فعال            الف( حمله فعال، حمله فعال            

 د( حمله غیر فعال، حمله غیر فعال    حمله فعال                 فعال،  غیر ج( حمله

3 
 استفاده از گذر واژه برای ورود به رایانه، به منظور افزایش سطح . . . . . . . . . اطالعات شخصی است.

 پذیری              د( هر سه موردالف( محرمانگی              ب( جامعیت                  ج( دسترس

4 
 های بعد از حمله نیست؟کدام گزینه جزء فعالیت

 الف( تعیین خسارت        ب( بازیابی سیستم           ج( توقف حمله              د( بررسی شیوه حمله

5 

این ویژگی حساب کاربری  استفاده کند. تواند از رایانهساعت در روز می 3علی با استفاده از حساب کاربری خود 

 دهد؟علی کدام جنبه از کنترل دسترسی را انجام می

 Integrityد(       Authorizationج(             Accountingب(               Authenticationالف( 

6 
 شود.به برداشت غیر مجاز اطالعات در یک ارتباط، بدون اطالع فرستنده و گیرنده، . . . . . . . . گفته می

 Trojanد(         Authorizationج(             Denial of Serviceب(                   Sniffالف( 

7 
 گویند.های . . . . . . . میسیستم د،نکنهای خودکاری که مدیر سیستم را از وقوع یک حمله آگاه میبه سیستم

 ج( تشخیص حمله          د( ثبت رخداد     الف( جلوگیری از حمله                  ب( دیوار آتش        

8 
 گویند؟شود چه میبه روش پشتیبان گیری که هر روز فقط از تغییرات همان روز پشتیبان تهیه می

 ای                د( ترکیبیالف( کامل            ب( افزایشی               ج( تفاوتی دوره

9 
 بیمه آتش سوزی جزء کدام عکس العمل مدیران در برابر خطر احتمالی است؟

 د( انتقال     الف( اجتناب             ب( کاهش تاثیر               ج( پذیرش           

10 

های ضروری، ای که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیتمجموعه اقدامات غیرمسلحانه

 گویند؟شود، چه میمی های دشمنارتقای پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدها و اقدام

 د( مدیریت یکپارچه تهدیدها         ملیعامل             ج( امنیت ب( پدافند غیر        الف( پدافند عامل     
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