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 نمونه سوال تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی

 طراح : حسن قنبری                             نگهداری سیستم های کامپیوتری واحد یادگیری دوم : شایستگی

 dahcomputer@برای دریافت نمونه سوال، ویدیوهای آموزشی و... به کانال تلگرام دهم کامپیوتر بپوندید: 
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 کدام گزینه از نرم افزارهای تهیه پشتیبان نمی باشد؟

 Norton Ghostب(                                    Acronis True Imageالف( 

 Hyper-V Managerد(                                                 SyncBackproج( 
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Recovery چیست؟ 

 ب( ایجاد یک فلش بوتیبل                                         الف( تهیه نسخه پشتیبان

 د( ایجاد ماشین مجازی                                                 بازیابی اطالعاتج( 
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 چند برنامه فشرده سازی داخلی دارد؟ 10ویندوز 

 د( چهار                      ج( سه                      ب( دو                   الف( یک 
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 به خارج کردن یک پرونده از حالت فشرده ................. می گوییم.

 Exportد(               Extractج(                  Extraب(        Extensionالف( 
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نداشته باشد کدام  WinRARبرای اینکه پرونده فشرده شده برای باز شدن نیاز به نرم افزار  WinRARدر نرم افزار 

 گزینه را انتخاب می کنیم؟

 Create solid archive  ب(                                Create SFX archiveالف( 

 Test archived files د(                      Delete files after archiving ج(
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 در کدام متد فشرده سازی با بیشترین سرعت انجام می شود؟

 Storeد(                            Fastج(                       Goodب(                  Bestالف( 
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 کدام گزینه نادرست است؟

 الف( در نرم افزار آنتی ویروس، عمل به روز رسانی به صورت خودکار انجام می شود.

 به روز رسانی درایورها باید به صورتی دستی انجام شود.ب( عمل 



 ج( به روز رسانی باعث ارتقای عملکرد نرم افزار می شود.

 باید به صورت خودکار انجام شود. 10رسانی ویندوز د( عمل به روز 
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 کدام گزینه صحیح نیست؟

 الف( به نسخه کپی از اطالعات که در زمان از دست رفتن اطالعات جایگزین آنها می شود پشتیبان گویند.

 به دو روش می توان نسخه پشتیبان تهیه کرد. 10ب( در ویندوز 

 کامل تهیه کرد. imageدوز یک می توان از وین File Historyبا استفاده از ج( 

 به یک حافظه خارجی یا محل ذخیره سازی تحت شبکه نیاز است. File Historyد( برای استفاده از 
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 چیست؟ "This drive dose not enough space to store a system image"مفهوم پیغام 

 عدم وجود فضای کافی برای ذخیره نسخه پشتیبانالف( 

 انتخاب یک حافظه خارجی برای ذخیره نسخه پشتیبانب( 

 برای ذخیره نسخه پشتیبان ج( عدم وجود درایو خارجی

 برای بازیابی نسخه پشتیبان یک حافظه خارجید( انتخاب 
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 برای .................. استفاده می شود. Acronis True Imageنرم افزار 

 ب( به روز رسانی برنامه های مایکروسافت                     الف( به روز رسانی خودکار برنامه ها

 بوتیبلد( تهیه فلش                                     تهیه نسخه پشتیبانج( 

 dahcomputer@منتظر شما هستیم :  

 


