
 

 

 به نام او که هر چه داریم از اوست سوال

 سومنمونه سوال تستی نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار پودمان 

 کانال کنکور شبکه و نرم افزار

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

 شود؟سیم بین طبقات یک یا چند ساختمان استفاده میشبکه برای اتصال بینوع از کدام  1

 WMANد(                   WLANج(                   MANب(              LANالف( 

 گویند؟گیگاهرتز کار کنند چه می 5و  2.4توانند در هر دو باند سیم که میبه تجهیزات شبکه بی 2

 Multi Frequencyد(               Dual Frequencyج(            Multi Bandب(            Dual Bandالف( 

 گویند.به فاصله بین پایین ترین و باالترین فرکانس در طیف فرکانسی . . . . . . . . می 3

 Bandwidthد(         Max data rateج(              Frequency bandب(             Signalالف( 

 باشد؟صحیح نمی Omniهای کدام گزینه در مورد آنتن 4

 ای است.ها معموالً میلهالف( شکل این آنتن

 .شودبرای ایجاد ارتباط بین دو شبکه به صورت نقطه به نقطه استفاده می ب(

 کند.ها را مانند نور یک المپ به همه طرف منتشر میسیگنال ج( این آنتن

 شود.پوشش عمودی آن کمتر می این آنتن Gainبا افزایش د( 

 شود؟فاده میاست کل استان از چه نوع آنتنادراه  سیم بین هنرستان بابرای ایجاد ارتباط بی 5

 Dipoleد(              High Directionalج(          Semi Directionalب(          Omni Directionalالف( 

که سرویسی  APبه یکدیگر عالوه بر اینکه باید دو دستگاه سیگنال مناسب از هم دریافت کنند،  APبرای اتصال دو  6

کند باید در حالت . . . . . . . اول استفاده می APدیگر که از سرویس  APو کند باید در وضعیت . . . . . . . ارائه می

 قرار گیرد. )به ترتیب از راست به چپ(

 Access Point – Bridgeب(                    Access Point- Access Pointالف( 

 Bridge - Bridgeد(                             Bridge – Access Point ج(

 شود؟از طریق کدام گزینه فراهم می APامکان دسترسی و پیکربندی  7

 Firmwareد(                Netwareج(               Hardwareب(             Softwareالف( 

باشد پهنای باند این گیگا هرتز  2000و  8000به ترتیب های عبوری از یک کانال فرکانسبیشترین و کمترین اگر  8

 کانال چقدر است؟

 2000د(                  8000ج(                     6000ب(                   3000الف( 
  

http://hoonarjo.ir/?p=4184


 

 

 باشد؟کدام گزینه صحیح نمی ADSLدر رابطه با تنظیمات ساعت مودم  9

 های ساعت، تنها روش به روز رسانی ساعت مودم است.الف( همگام سازی خودکار با سرویس دهنده

 سیم، نیاز است تا ساعت مودم تنظیم باشد.نترل دسترسی به اینترنت و شبکه بیب( به منظور ک

 است. time.nist.govسرور  ntpج( یکی از سرورهای 

 سیم مودم را تعیین کرد.بندی فعالیت بیتوان زماند( در صورتی که ساعت مودم تنظیم نباشد، نمی

 مودم را پیکربندی کرد؟ APن توان زمان فعال بودبا استفاده از کدام گزینه می 10

 Wireless Scheduleب(             Time Restrictionالف( 

 Wireless Active Timeد(           Wireless Start Timeج( 

 کلید 
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