
 

 

 به نام او که هر چه داریم از اوست سوال

 پنجمنمونه 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. 

 ؟باشدنمی افزارهای شبیه ساز شبکهکدام گزینه از نرم 1

 Packet Tracerد(            OPNET( ج                      VMwareب(                      GNS3الف( 

 باشد؟نمی packet Tracerکدام گزینه از کاربردهای نرم افزار  2

 الف( پیکربندی شبکه           ب( ارتباط با شبکه واقعی       ج( تعیین ترافیک شبکه        د( تست شبکه

 کنیم؟استفاده می Desktopرایانه از کدام گزینه زبانه  IPبرای تنظیم  Packet Tracerدر نرم افزار  3

 Net flow Collectorد(     IP Communicatorج(        Traffic Generatorب(         IP Configurationالف( 

4 
ین راه برای اتصال دو شبکه مقابل ترساده

 است؟ای استفاده از چه وسیله

 سوئیچالف( 

 straightب( کابل 

 Crossکابل ج( 

 د( روتر

در پنجره تنظیمات رایانه از برگه . . . . . های قابل حمل ها و رایانهسیم برای رایانهبرای انجام تنظیمات اتصال بی 5

 کنیم. )به ترتیب از راست به چپ(گزینه . . . . . را انتخاب می

 Wifi – Desktopب(                       Wifi – Desktopالف( 

 PC Wireless – Desktopد(                  PC Wireless- Configج( 

 شود؟ها در شبکه استفاده میخودکار به کالینت IPدام سرویس برای اختصاص از ک 6

 SMTPد(                DHCPج(               Tel Netب(                    DNSالف( 

به ترتیب از راست به چپ  FTPسازی سرویس در شبیه بارگذاری پرونده و خروج از سرویس دهندهدستورات  7

 کدامند؟

 exit - loadد(             exit – putج(          quit – loadب(              quit – putالف( 

سرویس دهنده پست الکترونیک برای ارسال رایانامه از سرویس گیرنده به سرویس دهنده از پروتکل . . . . . .  8

کند، سپس به وسیله پروتکل . . . . . . نرم افزار سمت سرویس گیرنده رایانامه را از سرویس دهنده استفاده می

 کند.بارگیری می

 POP3 - SMTPد(           DHCP – SMTPج(            DHCP – POP3ب(          SMTP – DHCPالف( 

 شود؟از کدام دستور استفاده می IPهای و آدرس برای نمایش تمام ارتباطات فعال رایانه از قبیل تمام درگاه 9

 IPconfigد(                       Netstatج(                       Tracertب(                          Pingالف( 
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 سوئیچ نشان دهنده چیست؟های راغکلیه چمتناوب چشمک زدن  10

 ب( خطایی در اتصال رخ داده است        ای از سوئیچ خراب است                الف( قطعه

 ( اتصال وجود دارد و فعال است                         د(اتصال وجود دارد ولی درگاه فعال نیستج

 کلید 
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