
 

 

 سوال

 به نام او که هر چه داریم از اوست

 پودمان اول نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزارنمونه سوال تستی 

 کانال کنکور شبکه و نرم افزار

 =4184http://hoonarjo.ir/?p کلیک کنید و فرم عضویت را تکمیل کنید. رای عضویت در کانال بر روی لینکب

1 

 است؟ صحیحشبکه  تجهیزات درباره زیر جمالت از کدامیک

 گویند.نقش دارند تجهیزات پسیو می تجهیزاتی که درتولید یا تقویت سیگنالبه  الف(

 گویند.د تجهیزات اکتیو میدارن نقش سیگنال تقویت و تولید در که تجهیزاتی به ب(

 نامند.می  پسیو کنندمی پردازش را هاسیگنال که تجهیزاتی به ج(

 کنند.د( تجهیزات اکتیو توان مورد نیاز تجهیزات پسیو را فراهم می

 

2 
 بدون فویل و شیلد است؟ TPهای زیر کابل کدامیک از گزینه

 UTPد(                 SFTPج(                 STPب(                FTPالف(

 

3 

 صحیح نیست؟ Testerکدام گزینه درباره 

 شود. ها در رک استفاده میبه منظور مدیریت کابلالف( 

 .است دیجیتال و آنالوگ انواع دارایب( 

 دارد. Remoteو  Masterج( دو قطعه جدا به صورت 

 شود.برای تست کابل شبکه استفاده مید( 

4 

 تصویر مقابل چیست؟

 Crimperد(               Boxج(              Keystoneب(             RJ45الف( سوکت 

5 

 تصویر مقابل چه نام دارد و جزء کدام دسته از تجهیزات شبکه قرار دارد؟

 
 اکتیو         د(سیم لخت کن، پسیوالف( آچار شبکه، اکتیو           ب( آچار شبکه، پسیو         ج( سیم لخت کن، 

6 
 گویند؟به کابلی که سوکت دو سر آن با یک استاندارد به کابل متصل شده است، چه می

 Patch Cordد(            Crossoverج(                  Xoverب(               Straightالف( 

7 
 شود.. . . استفاده می ها داخل رَک از . . . . . . . .برای مرتب سازی کابل

 Cable Managementد(         Power Moduleج(              Patch Panelب(             Shelfالف( 
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8 

 شود.گیرند از چه اصطالحی استفاده میبرای توصیف تجهیزاتی که داخل رک قرار می

 د( الف و ب           Rackmountج(           Unloadedب(                     Loadedالف( 

 

9 
 شود؟سیم از کدام دستگاه استفاده میبرای برقراری ارتباط بین تجهیزات بی

 Hubد(             Switch ج(                Access Pointب(         Routerالف( 

 

10 
 گویند؟کنیم چه میبه فهرست تجهیزاتی که برای اجرای پروژه تهیه می

 WBSد(              RFPج(              LOPب(              LOMالف( 

 

11 

 فارسی بر کردن به چه معناست؟

 درجه 60درجه    د( برش با زاویه  30درجه   ج( برش با زاویه  90درجه  ب( برش با زاویه  45الف( برش با زاویه 

 

12 

 شبکه است؟های زیر جزء منابع نرم افزاری کدام یک از گزینه

 ج( بانک اطالعاتی، پرونده    د( بانک اطالعاتی، اسکنر      ب( اسکنر، پرونده             بانک اطالعاتی، الف( اسکنر
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