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 به نام او که هر چه داریم از اوست

 ل تستی دانش فنی تخصصی پودمان چهارمنمونه 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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 کند؟ویژگی دیجیتال فضای مجازی، چه قابلیتی را فراهم می

 الف( ظرفیت بی نهایت تغییر را به وجود آورده است.

 های اجتماعی را فراهم کرده است.ب( ظرفیت ایجاد شبکه

 ج( حذف حضور فیزیکی را ممکن کرده است.

 د( ظرفیت تبادل پرسرعت را ممکن کرده است.
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Forums .به معنای . . . . . . . . است 

 ب( موتورهای جستجو                       های اجتماعیالف( شبکه

 د( تجارت الکترونیک                             ج( تاالرهای گفتمان
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 چیست؟ SNAمنظور از 

 ایالف( شبکه اجتماعی سیار                      ب( سرویس پیام چند رسانه

 های اجتماعیتحلیل شبکهد(                  شبکه اجتماعی تحت وبج( 
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، تعداد کسانی که این 500، تعداد نظرات 3000در یک صفحه از شبکه مجازی، برای پست خاصی، تعداد پسندها 

باشد. نرخ درگیر کنندگی آن کدام گزینه نفر می 6000بال کنندگان آن و تعداد دن 1000اند پست را ذخیره کرده

 است؟

 85د(                       80ج(                    75ب(                  70الف( 
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 ؟باشدنمیصحیح  (block chainکدام گزینه در مورد زنجیره بلوکی )

 الف( زنجیره بلوکی در اصل یک پایگاه داده توزیع شده است.

 شود.و پردازش اطالعات حساس استفاده میب( از این فناوری برای ذخیره 

 کند.ج( این فناوری یک نسخه از اطالعات را بر روی یک رایانه بسیار قوی ذخیره می

 های دیگر امنیت اطالعات اعتمادی نبود.د( این فناوری زمانی ارائه شد که به روش
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 های اجتماعی هستند، به جز:های فضای مجازی و شبکههای زیر جزء فرصتهمه گزینه

 ها به شکل آزادانه          ب( دسترسی آسان به منابع اطالعاتیالف( امکان اظهار نظر و بیان ایده

 ج( تغییر در سبک زندگی                                         د( بازاریابی دیجیتال
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 شود باید . . . . . . . را به . . . . . . . . تبدیل کند.در بازاریابی محتوا، محتوایی که تولید می

 مشتریان –ب( بازدید کنندگان                       بازدیدکنندگان  –الف( مشتریان 

 رانخریدا –د( بازدیدکنندگان                                خریداران  –ج( مشتریان 
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 در معماری اینترنت اشیاء، وظیفه الیه مدیریت خدمات چیست؟

 دهد.ردیابی اشخاص و کنترل اشیاء را انجام میالف( 

 دهد.ها به وسیله حسگرها را انجام میب( جمع آوری داده

 دهد.ج( فراهم سازی امکانات شبکه مورد نیاز را انجام می

 دهد.ها و کنترل امنیت شبکه را انجام میها، تجزیه و تحلیل دادهد( مدیریت جریان داده
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شوند؟ )به ترتیب از راست به استفاده می webدر کدام نسخه از  HTMLو  XML ،ASP.netهای و فناوریابزارها 

 چپ(

 web2-web2-web3ب(                      web1- web2-web3الف( 

 web2-web3-web2د(                         web2-web3-web3ج( 
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این روش تدریس از طریق کدام  کند.ینترنت از آلمان برای دانشجویان خود در هند تدریس میابه وسیله  مدرسی

 ویژگی فضای مجازی ممکن شده است؟

 ای و فرامحلیی               د( ارتباط چند رسانهالف( تعاملی           ب( دیجیتالی               ج( حضور مجاز
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