
 

 

ف
دی

ر
 

 به نام او که هر چه داریم از اوست

 دومپودمان  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 
 افزار تجاری کدام است؟نسخه قابل اطمینان و پایدار یک نرم

 betaد(                finalج(                alphaب(              stableالف( 
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شود تا بازدید کنندگان از فروشگاه آنالین بتوانند به محصوالت خود فیلتر های زیر منجر میکدام یک از گزینه

 اعمال کنند؟

 ای        د( مدیریت محصول در تارنماجوی الیهالف( قالب بندی         ب( ایجاد شاخه          ج( ماژول جست و 
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 به نام . . . . . . تغییر نام خواهد داد. adminبعد از نصب پرستاشاپ، به دلیل مسائل امنیتی، پوشه 

 م تصادفیوشگاه              د( ناج( فر        administratorب(             localhostالف( 

4 
 شوند، به جز:های پنل مدیریت فروشگاه پرستاشاپ، تمام موارد زیر اعالن میدر قسمت اعالن

 های ارسالی        ج( سود خالص         د( مشتریان جدیدها            ب( پیامالف( آخرین سفارش

5 
 نیست؟ در هنگام تنظیمات مشخصات شاخه در کاتالوگ، درج اطالعات کدام فیلد ضروری

 فیلد نمایش داده شدهد(        عکس نمای دسته بندیج(        کلمات کلیدی متا    الف( شاخه والد         ب(
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 کدام گزینه صحیح است؟

 شوند.شود، صفحات تارنما ایندکس میالف( وقتی فروشگاه غیر فعال می

 گویند.می profileگیرد که به آن نمایه یا ب( هر کارمند در گروهی قرار می

 آشنا مجاز است. URLج( استفاده از نویسه فاصله و اعداد فارسی در 

 شود.سیار کوچکی است که در نوار عنوان مرورگر نشان داده مید( فاو آیکن نماد ب
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 کدام گزینه درباره ترجمه قالب، صحیح نیست؟

 شود.های مختلف به کار برده میالف( این قسمت برای ترجمه زبان

 ب( نحوه ترجمه قابل تعیین است.

 رود.هایی از فروشگاه به کار میبرای عوض کردن جمالت بخشج( 

 ها در پرستاشاپ قرار دارد.ترجمه د( در قسمت
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 توانید حذف کنید و یا دسترسی آنها را تغییر دهید؟در هنگام تنظیمات نمایه، کدام گروه از کارمندان را نمی

 الف( فروشنده              ب( لجستیک               ج( توسعه دهنده          د( مدیر کل
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های کوچکی هستند که استفاده از آنها منجر به توسعه و افزایش کارایی پرستاشاپ . . . . . . ، در پرستاشاپ برنامه

 شود.می

 Configurationsد(              Macrosج(              Servicesب(            Modulesالف( 
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 باشند، به جز:تمام موارد زیر جزء نرم افزارهای فروشگاه ساز مستقل می

 الف( پرستاشاپ       ب( اپن کارت             ج( مجنتو           د( جومال
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