
 اموزشگاه رایان دانش

sahafile.ir   به سایت روبرو مراجعه نماییدجهت دریافت سواالت ضمن خدمت  

 !مدیریت خدمات فاوا

 1- مجموعه قوانینی است که براي سرویس دهی در شبکه برقرار می شود؟  

client -الف   

Server  -ب   

Protoco l-ج   

communication-د   

 

    LAN -2حداقل سرعت در شبکه هاي  چقدر است؟

١٠ mbps- الف  

٤٠٠ kbps   - ب  

٤٠kbps  - ج  

١٠٠ mbps- د  

 

 3-کدام یک از مشخصات شبکه  (peer to peer)نیست؟ 

   الف -ptpبه این شبکه گفته می شود

 ب - ھر کامپیوتر ھم سرویس می دھد و ھم سرویس می گیرد

 ج - مدیر شبکه منابع را به اشتراک می گذارد

 د - ھر کاربر منابع اشتراکی خودش را می تواند از حالت اشتراک خارج می کند

 

  4- کدام سیستم عامل براي نصب روي سرویس دهنده است؟ -

Dos -الف   

win 3x -ب  

win 9x- ج  

win 2003 server-د   

 

  5-   کدام در مورد  backup utilitiesدرست است؟          

 الف - تھیه نسخه پشتیبان از اطالعات است

 ب - باعث کاھش ریسک در استفاده از نرم افزار می شود

 ج - کاربران با تجربه آن را بسیار مھم و اساسی میدانند

 د - ھرسه مورد
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  6-در شبکه ........ نقطه مرکزي .......... گفته می شود؟    

 الف - خطی-ھاب

  ب -rack-ستاره ای

 ج - ستاره ای-ھاب

  د -rack-خطی

 

 7-در شبکه کامپیوتري اگر ارسال به سمت همه سیستم ها باشد.........گفته می شود؟

broad cast -الف   

multi cast -ب     

unicast-ج  

TokenRing -د    

 

        8- کدام مورد درباره  Routerغلط است؟       

 الف - جھت کاھش ترافیک در شبکه استفاده میشود

 ب - دارای نرم افزار مسیریاب است

 ج - انتخاب مسیر بھینه را برعھده دارد

 را انجام می دھد firewall و filtering د - عملیات

 

 9-کدام یک از مشخصات کابل کواکسیال ضخیم نیست؟ 

 الف - سنگین وزن است و قابل انعطاف است

 ب - در فواصل طوالنی استفاده می شود

 ج - گران قیمت است

  د-RG58 دارای سه نوع در خانواده است 

 

 10-کابل فیبر نوري از جنس ........ ساخته می شود؟ 

 الف - پالستیک فشرده یاسیلیس

 ب - مس یا آھن

 ج - مس یا آلومینیوم

 د - سیلیس یا   ژرمانیوم
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 11-   کدام مجوز به کاربر اجازه می دهد مدیریت کامل چاپگر   را بر عهده بگیرد؟ 

  manage document-الف  

manage printers-ب  

print-ج  

sharing-د  

 

 12- در صورت راه اندازي ............. یک نفر بقیه کاربران شبکه و منابع شبکه را مدیریت می کند؟

domain-الف 

workgroup-ب 

policy-ج 

 د - ھر سه مورد

 

 13-براي راه اندازي ................کامپوننتی بنام ............. را باید روي یک سرور نصب کرد؟ 

domain-workgroup-الف 

workgroup-policy-ب 

domain-active directory -ج 

workgroup-active directory-د 

 

  14- روي یک سرور آن سرور به ................... active directory بعد از نصب تبدیل می شود؟

IP-الف   

  policy-ب  

 workgroup-ج  

domain controller-د  

 

        15-  از یک مجموعه بنام ................. active directory دهر  forestتشکیل شده است؟  

child domain-الف 

root domain-ب 

forect domain-ج 

Tree domain-د 
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     16- ابزار...............براي مدیریت کاربرها استفاده می شود؟     

active directory sites and service-الف   

active directory user and computer -ب  

active directory domain and Trusts-ج  

active administrative- د  

 

  17-سیستمی که در شبکه سرویس می دهد..........نام دارد؟ 

client-الف   

Server - ب   

LAN-ج   

 router - د

 

 18- واژه ي  DNSمخفف چه کلمه هایی می باشد؟  

Domain Name Server-الف   

Domain Name Service-ب  

Domain Name Site-ج  

 د - ھیچکدام

 

 19- وظیفه ي اصلی DNS   چیست  ? 

  الف -DHبهHost Name تبدیل

 ب -دیگر   Host Name به  Host Name تبدیل

  ج -IP AddressبهDomain Name تبدیل

  د -Host Name به  IP Address تبدیل

 

 FQDN    -  20    مخفف چیست و از چند قسمت تشکیل شده است؟        

Free Quality Domain Name – الف-  دو قسمت  

Full Quality Domain Name – ب-  سه قسمت  

 Fully Qualified Domain Names  -ج  

 د - ھیچکدام
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