
 

 

ف
دی

ر
 

 به نام او که هر چه داریم از اوست

 سومپودمان  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. 
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هر مسیری که بدون دخالت مدیر شبکه و برای فرآیند مسیریابی به وسیله مسیریاب به صورت خودکار ایجاد شود 

 را چه گویند؟

 Dynamic Path( د         Static Path( ج         Dynamic Route( ب            Automatic Rout( الف
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 ها چه عملی را انجام دهیم؟شود، برای مدیریت بهتر مسیریابهایی که بیش از یک مسیریاب استفاده میدر شبکه

 کنیم.س مجزا معرفی مییک محدوده آدر DHCPالف( برای هر مسیریاب از طریق 

 ها به صورت مجزا تعریف کنیم.در کالس IPب( برای هر مسیریاب یک آدرس 

 ج( برای هر مسیریاب یک نام کاربری و رمز عبور در نظر بگیریم.

 د( برای هر مسیریاب با توجه به کاربرد و نام شبکه، یک نام مشخص در نظر بگیریم.
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های داده به مقصد و ای بخواهد از شبکه خارج و یا به شبکه وارد شود، . . . . . . . . وظیفه تحویل بستههر گاه بسته

 انجام عملیات مسیریابی را خواهد داشت.

 DHCPد(            Subnet Maskج(                Gatewayب(               DNSالف( 
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 ؟باشدنمی DHCPیاب با سرویس مسیر IPکدام گزینه از مزایای تنظیم خودکار 

 های تکراری             ب( استفاده بهینه از فضای آدرس دهیالف( عدم تداخل آدرس

 ج( افزایش سربار مدیریت شبکه                  د( تنظیمات صحیح ایمن و قابل اتکا
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Authentication  چیست؟ 

 س شبکه             ب( فرآیند ترجمه آدر                 سازوکار صف ارائه خدمات الف(

         تصدیق هویت کاربر        د(                  ج( کیفیت سرویس شبکه       
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 ؟شودنمیبرای کدام گزینه استفاده  Hotspotدر مسیریاب میکروتیک از سرویس 

 ب( کنترل دسترسی کاربران            سیم         الف( پویش سیگنال بی

 د( تصدیق هویت             ج( اعتبار سنجی                     
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 هده کدام گزینه است؟مدیریت و کنترل میزان استفاده کاربر از منابع شبکه، بر ع

 authorityد(            Accountingج(           authorizationب(          Authenticationالف( 
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 کنترل تاخیر از اهداف اصلی کدام گزینه است؟

 Validationد(         Accounting( ج        Quality Of Serviceب(           Authenticationالف( 
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دهد، ها را نمایش میهای اطراف مسیریاب و نام دستگاهابزرای که محدوده فرکانسی استفاده شده به وسیله دستگاه

 چه نام دارد؟

 Wireless Frequencyب(                            Wireless Scannerالف( 

 Wireless Snifferد(                               Wireless Snooperج(
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های نصب سدر مسیریاب میکروتیک برای بررسی این که چه سرویسی برای کاربران فعال است از کدام مسیر سروی

 کنیم؟شده و فعال را مشاهده می

 Services/Installedب(                          Services/Packagesالف( 

 System/Installedد(                             System/Packagesج( 
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