
 

 

 به نام او که هر چه داریم از اوست سوال

 دومپودمان  نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزارنمونه سوال تستی 

 کانال کنکور شبکه و نرم افزار

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

های درون یک شبکه با هم ارتباط برقرار کنند . . . . . . کنند چگونه رایانهبه مجموعه قوانین و قرادادها که تعیین می 1

 شود؟گفته می

  Frequencyد(            Subnetج(                 Packetب(            Protocolالف( 

 ( صحیح نیست.Host nameکدام گزینه در مورد نام میزبان ) 2

 نویسه است. 255ای به طول حداکثر الف( رشته

 تواند شامل حروف الفبا، ارقام، نقطه و خط تیره باشدب( می

 شود و قابل تغییر نیست.نام هنگام نصب ویندوز تعیین می ( اینج

 ها دچار مشکل نشودتا کنترل رایانه ج( این نام باید در شبکه یکتا باشد

 کدام است؟ )به ترتیب از راست به چپ( Aهای شناسه شبکه و شناسه میزبان کالس تعداد بیت 3

 16، 24د(                8، 24ج(                  16، 16ب(               24، 8الف( 

 است؟ Broadcastکدام گزینه یک آدرس  4

 168.10.255.255د(           168.10.20.0ج(           168.10.20.255ب(               168.10.0.0الف( 

 کدام گزینه شناسه میزبان است؟ 164.31.54.10در آدرس  5

 0.0.54.10د(            164.31.0.0ج(           54.10ب(               164.31الف( 

 متعلق به کدام کالس آدرس است؟ 230.20.10.15آدرس  6

 Dد(               Cج(              Bب(            Aالف( 

 <کدام است Aکالس  Subnet Maskمقدار  7

 255.0.0.0د(       255.255.0.0ج(        255.255.255.0ب(        255.255.255.255الف( 

 کدام گزینه نادرست است؟ 8

 دارد. Privateالف( هر دستگاهی که بخواهد مستقیم به اینترنت وصل شود، نیاز به یک آدرس 

 شود.استفاده می Subnet Mask، از IPب( برای جدا کردن شناسه شبکه از شناسه میزبان در آدرس 

 ها در شبکه تعریف شده است.( گروهی دستگاهmulticastبرای شناسایی ) Dج( کالس 

 شود.استفاده می TCP/IPبرای بررسی درستی پیکربندی پروتکل  127.0.0.1د( از آدرس 

، مورد نظر  IPV4بیت برای میزبان(، کدام کالس آدرس در  24برای شبکه های دارای میزبان های خیلی زیاد ) 9

 است؟ 

 Dد(              Cج(               Bب(           Aالف( 

  ، توسط کدام سرویس انجام می شود؟IPعمل تطبیق نام با آدرس  10

          DHCPد(              DNSج(             ARPب(     HTTPالف( 
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آن شبکه کدام  Subnet maskزیر شبکه است مفروض است،  16ای که نیاز به در شبکه 142.9.26.1آدرس  11

 است؟

 255.255.255.240 د(         255.255.255.0 ج(         255.255.240.0ب(        255.255.0.0الف( 

 کدام گزینه صحیح است؟ 12

 اولویت دارد. Denyبر مجوز  Allowالف( مجوز 

 مجوز است. 5مجوزهای اصلی شامل ب( 

 توانند عضو چندین گروه باشند.ج( کاربران می

 شود.استفاده می User Accountsهای محلی از ابراز د( برای مدیریت گروه

 نیست؟ DHCPکدام گزینه از مزایای سرویس دهنده  13

 کند.یا چند گره و همچنین بروز اشتباهات تایپی جلوگیری می 2به  IPالف( از اختصاص یک آدرس 

 گیرد.های شبکه نیازی نیست و در نتیجه صرفه جویی در زمان صورت میب( به تنظیم دستی تک تک گره

 کند.پویا به سرور را فراهم می IPج( امکان اختصاص 

 گیرد.می د( مدیریت متمرکز آدرس دهی صورت

 کدام است؟ www.bing.com.uk  ،SLDدر دامنه  14

 bingالف( 

 comب( 

 ukج( 

 com.ukد( 

 گویند.، . . . . . . . . . . . . . میIPبه عمل تبدیل نام به  15

 nslookupد(       Forward Lookup Zoneج(            Name resolutionب(              DNSالف( 

 کلید 

  

 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 سوال
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