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 به نام او که هر چه داریم از اوست

 چهارمپودمان  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 
 ترین سازوکار دفاعی و محافظتی در مقابل تهدیدات و حمالت کدام است؟اولین و ساده

 Packet Filtering( د         UTM Filtering( ج          MAC Filtering ب(           Stateful Filtering  الف(

2 
 کند؟می notها را ، کدام مورد یک کالس نویسهRegexدر نمادهای مربوط به 

 []د(                 $ج(                  |ب(                  !الف( 
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 منابع یک سیستم شود . . . . . . . . . نام دارد.هر گونه نقطه ضعف که موجب به خطر افتادن 

 الف( دارایی               ب( حمله              ج( آسیب پذیری                د( تهدیدات امنیتی

4 
 شود؟در کدام مرحله انجام می IPهای پویش آدرس

 پذیرید( پویش آسیب         الف( پویش درگاه         ب( پویش سرویس دهنده            ج( پویش شبکه

5 
 شود؟از کدام دستور استفاده می CMDهای باز رایانه، در محیط برای مشاهده درگاه

 netshد(               pingج(                netportب(                netstatالف( 
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 )به ترتیب از راست به چپ(شود؟ ها، کدام مراحل انجام میپذیری امنیت زیر ساختدر تست آسیب

 هاپاک کردن ردپا –حمله  –جمع آوری اطالعات  –الف( پویش 

 پاک کردن ردپاها –حمله  –پویش  –ب( جمع آوری اطالعات 

 پاک کردن ردپاها –پویش  –حمله  –ج( جمع آوری اطالعات 

 کردن ردپاهاپاک  –جمع آوری اطالعات  –حمله  –د( پویش 

7 
 چه نوع ابزاری است؟ wiresharkابزار 

 پذیریالف( ابزار پویش شبکه      ب( ابزار حمله        ج( ابزار مشاهده ترافیک عبوری        د( ابزار پویش آسیب
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 گویند؟شوند، چه میهای یک سازمان تعیین میسازی قوانینی که برای حفظ امنیت داراییبه پیاده

 ب( احراز هویت    الف( حفظ حریم خصوصی                 

 ج( ساز و کار امنیتی                           د( سرویس امنیتی
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 ؟باشدنمیصحیح  DDoSو  DoSکدام گزینه در مورد حمالت 

 دهی سرور به کاربران است.، هدف هکر ایجاد اختالل و یا قطع سرویسDoSالف( در حمله 

 شود.سرور از سرویس خارج میب( با ارسال ترافیک همزمان به سمت سرور، 

 جهان قرار گرفته است. DDoSترین حمله در معرض گسترده GitHubج( تارنمای 

 است. DoSیکی از ابزارهای اصلی در اجرای حمله  Acunetixد( ابزار 
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ایروال عبور فشود و از درون ، ترافیک از یک شبکه یا سرویس گیرنده ارسال میchainدر کدام زنجیره ترافیک یا 

 رسد؟کند و به مقصد خود میمی

 Backward Chainد(           Input Chainج(          Output Chainب(              Forward Chainالف( 
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