
 

 

 به نام او که هر چه داریم از اوست سوال

 چهارمپودمان  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. 

 چه می نامند؟  Domainبه بانک اطالعاتی منابع سخت افزار و نرم افزار موجود  1

 DSب(                                                                       ADالف(

 OUد(                                                                          DCج(

 

 به حساب می آید؟ Complexکدام گزینه یک گذرواژه  2

  a12BD9f  ب(A1234BCD8                                                  الف( 

  af6b9d43r   د( M-A+B*CD                                                       ج(

 نصب شده در شبکه چه می گویند؟ Domainبه اولین  3

  Forestب(                                                    Domain Tree الف(

  Root Domainد(                                                         Sub domainج(

4 Forest  چیست؟ 

 نصب شده در یک شبکه می گویند.  Domainبه اولین  الف(

 ویند.می گ  Domain Treeبه مجموعه ای از یک یا چند  ب(

 ها اطالق می شود. Domainبه مجموعه  سلسله مراتبی از  ج(

 روی آن نصب و پیکربندی شده باشد می گویند. ADDSد( به رایانه سرویس دهنده ای که سرویس 

 وظیفه شناسایی و مدیریت دسترسی ها در شبکه بر عهده چه گزینه ای می باشد؟ 5

  DCب(                                                                   AD الف(

  OUد(                                                                      DSج( 

 برای برقراری ارتباط امن بین رایانه و شبکه استفاده می شود؟ ADکدام نوع از حساب ها در  6

 Group Account ب(                                                            User Accountالف(

  Folder Accountد(                                                       Computer Accountج(

 چه عملکردی را تنظیم می کند؟ Password never expireسیاست امنیتی  7

 ب(گذرواژه تاریخ انقضا دارد.                         بر قابل تغییر نمی باشد.الف(گذرواژه توسط کار

 د(گذرواژه تاریخ انقضا ندارد.                                                 ج(گذرواژه غیرفعال می باشد.

کدام گزینه تعیین می کند که کاربر از چه  Domainدر هنگام تنظیم مشخصات کاربران برای ورود و استفاده از  8

 را داراست؟ Domainرایانه هایی حق ورود به 

   Unlock accountب(Logon Hourse                                               الف( 

  logon Permitted د( Logon to                                                          ج(
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 Domainبرای مدیریت مجوزها روی منابع در بیش از یک  (Group Scopeکدام گزینه از حوزه عملکرد گروه ها) 9

 استفاده می شود؟

 Global Groupsب( Domain local Group                                     الف( 

  Security Group د(Universal Groups                                            ج( 

 Domainبه طور پیش فرض اعضای کدام گروه می توانند رایانه ای را که برایش حساب رایانه ساخته اید عضو  10

 کنند؟

  Domain Controller ب( Domain Server                                             الف(

  Domain Operatorد(  Domain admins                                              ج(

 

 غیر فعال کردن و جلوگیری از دسترسی کاربر به محیط ویرایش رجیستری به ترتیب جزو کدام سیاست می باشد؟ 11

  Configuration  Userالف( هر دو

 Computer Configurationهر دو  ب(

 Computer Configuration، دومی Configuration  Userاولی  ج(

 Configuration  User، دومی Computer Configurationد( اولی 

 برای پیکربندی چه موردی استفاده می شود؟ Local Security Policyابزار  12

 در شبکه گروه کاری سیاست ها ب(                                             Domainالف( سیاست ها در 

 د( سیاست های امنیتی برای کاربران   ه های شخصی                   ج( سیاست های امنیتی روی رایان

 به یک یا چند سیاست که برای کاربران و رایانه ها پیکربندی می شوند چه می گویند؟ 13

  LGPO ب(                                                                    GPOالف( 

  GPSد(                                                                      MGO ج(

 

 چه عملی را انجام می دهد؟ Minimum Password ageگزینه  14

 ب(حداقل طول گذرواژه را مشخص می کند.        الف(حداقل زمان استفاده از یک گذرواژه را مشخص می کند.

 ج(حداکثر زمان استفاده از یک گذرواژه را مشخص می کند.          د(حداکثر طول گذرواژه را مشخص می کند

مورد  Unix و Linuxکدام پروتکل استانداردی است که برای اشتراک گذاری  پرونده ها در سیستم های عامل  15

 یرد؟استفاده قرار می گ

  SNB ب(                                                                                 SMBالف( 

  NFSد(                                                                                    MFSج(

 کلید 
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 موفق باشید 
 


