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5                                                فصل شبکه های رایانه ای و امنیت شبکه
1                            »مفاهیم و مبانی شبکه« شبکه های رایانه ای و امنیت شبکه

  
)کاردان شبکه 99( � �کدام�نوع�سیگنال�با�استفاده�از�کابل�مسی�منتقل�می�شود؟� 1 

Electrical )4  Microwave )3  Optical )2  Infrared )1
)کاردان شبکه 99( � �شماره�پورت�پیش�فرض�SMPT،�کدام�است؟�� 2 

443 )4  125 )3  43 )2  25 )1
)کاردان شبکه 99( � ��Datagramبرای�توصیف�واحد�داده�کدام�یک�از�از�پروتکل�های�زیر،�استفاده�می�شود؟�� 3 

UDP و TCP )4  UDP و IP )3  IP 2( فقط  TCP 1( فقط
)کاردان شبکه 99( � �در�خصوص�UDP،�کدام�مورد�صحیح�است؟�� 4 

2( ارتباطات UDP ، کاماًل Unprotected است. Connectioniess )1 است.  
4( فقط از پورت های Well - known استفاده می شود. 3( برای ارتباطات امن، بسیار مناسب است. 

)هنرآموز کامپیوتر 98( �حداکثر�طول�کابل��CAT 3 -�UTPچند�متر�است؟  5 
250 )4  200 )3  150 )2  100 )1

)هنرآموز کامپیوتر 96( �کدام�مورد�صحیح�است؟�  6 
1( منظور از Crosstalk، تداخل الکتریکی از دستگاه های الکتریکی مجاور است.
2( حداکثر طول کابل های UTP در همه رده ها )Categories( ، صد متر است.

3( حساسیت UTP به نویزهای الکتریکی بیشتر از کابل کواکسیال است.
4( اتصال دهنده های RJ-11 و RJ-45، دارای هشت سیم هستند.

)کارشناس شبکه 94( �کدام�نرم�افزارها�به�عنوان��FTP�Serverدر�مایکروسافت�استفاده�می�شوند؟�  7 
Cute FTP )4  IE )3  IIS )2  FTP Pro )1

)کارشناس شبکه 94( �کدام�سرویس،�فایل�ها�را�در�شبکه�یونیکس�مشترک�می�کند؟  8 

SMB )4  NFS )3  Samba )2  AFD )1
)کارشناس شبکه 94( �برای�تأمین�تعداد�هاب�ها،�از�کدام�برنامه�تسهیالتی�استفاده�می�شود؟  9 

nbtstat )4  netstat )3  nmap )2  tracert )1
)کارشناس شبکه 94( �علت�پیچیدگی�در�مجموعه�پروتکل�TCP/IP کدام�است؟  10 

2( تنوع سرویس های ارائه شده 1( امکان پیکربندی پویا  
4( امکان پیکربندی خودکار 3( بزرگ و متنوع بودن پروتکل  

)کارشناس نرم افزار 86( �الیه�...............�مسئولیت�تشخیص�خطا�و�بازیافت�آن�را�بر�عهده�دارد.� 11 
4( انتقال 3( فیزیکی  2( پیوند داده ها  �1( شبکه 

)کارشناس نرم افزار 86( �کدامیک�از�گزینه�های�زیر�در�مورد�شبکه�های�ستاره�ای�ضروری�است؟� 12 
4( گزینه های 1 و 2 3( به 16 گره محدود هستند.  2( به سوییچ نیاز دارند.  �1( به هاب نیاز دارند. 

)کارشناس نرم افزار 86( �شبکه�اترنت�داده�ها�را�به�صورت:� 13 
2( قاب ها ارسال می کند. �1( جریان پیوسته ای از صفرها و یک ها ارسال می کند. 

4( گزینه های 2 و 3 3( رمزگذاری NRZ ارسال می کند.  
)کارشناس نرم افزار 86( �ارتباطات�سرویس�گیرنده�/�سرویس�دهنده�هم�فیزیکی�و�هم�...................�است.� 14 

4( هیچکدام 3( منطقی  2( سخت افزاری  �1( نرم افزاری 
)کارشناس نرم افزار 86( �یک�مسیریاب�محلی�را�...................�می�نامند.� 15 

4( هیچکدام 3( دروازه پیش فرض  2( مسیریاب خارجی  �1( مسیریاب داخلی 
)کارشناس نرم افزار 86( �عملکرد�هاب�شبیه�کدام�است؟�  16 

4( هیچکدام  3( مسیریاب  2( فرستنده / گیرنده )مبدل(  1( تکرارکننده 
)استخدامی 85( �در�یک�توپولوژی�..................�همه�کامپیوتر�ها�به�صورت�متوالی�به�یکدیگر�متصل�هستند.�� 17 

4( خطی  3( درختی  2( حلقوی  �1( ستاره ای 



                                               فصل جمموعه سؤاالت طبقه بندی شده دروس ختصصی کامپیوتر آزمون استخدامی6
2                                   »راه اندازی شبکه« شبکه های رایانه ای و امنیت شبکه

  
)کاردان شبکه 99( � �کدام�آدرس،�برای�اختصاص�به�یک�کامپیوتر�در�شبکه،�معتبر�است؟�� 37 

3.3.3.3 )4  232.22.13.16 )3  44.32.15.13.1 )2  20.255.256.20 )1
)کاردان شبکه 99( � �کدام�مورد�از�آدرس�های�رزرو�شده�برای�Multicasting است؟�� 38 

127.1.1.1 )4  192.168.1.1 )3  229.6.88.2 )2  192.168.255.255 )1
)کاردان شبکه 99( �در�آدرس�17/ �10.10.14.15تعداد�بیتی�که�به��Host�Identifierاختصاص�داده�شده�است،�کدام�است؟� 39 

7 )4  15 )3  13 )2  17 )1
)کاردان شبکه 99( � ��Subnet�Maskپیش�فرض�برای�یک�آدرس��IPv4در�کالس��A،�کدام�است؟�� 40 

255.255.255.255 )4  255.255.255.0 )3  255.255.0.0 )2  255.0.0.0 )1
)کاردان شبکه 99( �کدام�زیر�شبکه�زیر،�نسبت�به�سایر�موارد�می�تواند�تعداد�میزبان�های�بیشتری�را�پشتیبانی�کند؟� 41 

192.168.19.0/27 )4  192.168.1.0/25 )3  192.168.0.0/24 )2  192.168.11.0/26 )1
�کدام�مکانیزم�در��NAT،�چند�سیستم�در�شبکه�را�قادر�می�سازد�که�از�یک��Public�IPمشترک�استفاده�از�اینترنت�استفاده� 42 

)هنرآموز کامپیوتر 98( � کنند؟��
 Static NAT )2   PAI )1

NAT-Overloading )4   TNAT )3
)کارشناس شبکه 97( �کدام�آدرس�زیر،�در�کالس��Bاست؟  43 

 192 168 10 20. . .  )2   240 0 0 0. . .  )1
189 255 255 10. . .  )4   239 255 255 255. . .  )3

)کارشناس شبکه 97( �آیا�استفاده�از��NATدر��IPv6موردنیاز�است؟  44 

1( بله، زیرا در صورت حذف آن، ارتباط با IPv4 غیرممکن خواهد شد.
2( بله، زیرا تنها روش برای جلوگیری از حمله های ناشناخته است.

IP 3( خیر، به دلیل وجود تعداد زیاد آدرس
4( خیر، به دلیل پیچیدگی زیاد

)کارشناس شبکه 97( �کدام�یک�از�آدرس�های�زیر،�یک�IP Loopback معتبر است؟  45 
128 43 0 1. . .  )4  127 0 0 0. . .  )3  128 0 0 0. . .  )2  127 43 0 1. . .  )1

)کارشناس شبکه 97( �در�پروتکل�مسیریابی��OSPF،�ناحیه�صفر�)Area 0(�چه�نام�دارد؟  46 

Routable Area )4  Protected Zone )3  Backbone )2  Local Area )1
)کارشناس شبکه 97( �کدام�مورد�در�خصوص�ابزار�tracert،�صحیح�است؟  47 

2( تعیین موقعیت فیزیکی سیستم مقصد 1( تنظیم مسیریاب از راه دور  
4( دریافت اطالعات در خصوص مسیریاب های بین سیستم مبدأ و مقصد 3( مشکل یابی جدول مسیریابی سیستم های شبکه 
)هنرآموز کامپیوتر 96( �کدام�کالس�آدرس�دهی،�برای�کاربردهای�چند�بخشی�استفاده�می�شود؟�  48 

A )4  B )3  D )2    E )1
)کارشناس شبکه 94( �پروتکل�ثبت�داده�های�نامطمئن�که�به�عنوان�یک�پروتکل�انتقال�مسئول�تحویل�نامطمئن�داده�است،�چه�نام�دارد؟�  49 

TCP )4  IP )3  UDP )2  HTTP )1
)کارشناس شبکه 94( �به�جای��Host�ID،�از�کدام�مورد�می�توان�استفاده�نمود؟  50 

Subnet Prefix )4  Network ID )3  IP Address )2  Node ID )1
)کارشناس شبکه 94( �کالس�C،�چند��Hostرا�می�تواند�آدرس�دهی�کند؟�  51 

2 28 −  )4  224  )3  28  )2  2 224 −  )1
)کارشناس شبکه 94( �اجرای�کدام�دستور،�سبب�آزاد�شدن�آدرس��IPمی�شود؟  52 

Release )4  Free )3  Delete )2  Renew  )1

)استخدامی 85( �در�یک�شبکه�کامپیوتری�به�کامپیوتر�سرویس�گیرنده�اصطالحاً�........................�می�گویند.� 18 
Server )4  Ring )3  Client )2  Star )1�

)استخدامی 85( �در�کدام�نوع��UTPتعداد�پیچش�زوج�سیم�ها�بیش�تر�است؟�� 19 
cat 5 )4  cat 7 )3  cat 3 )2  cat )1�

)استخدامی 85( �برای�اتصال�مستقیم�هر�شبکه�به�اینترنت�باید�از�....................�استفاده�کرد.�� 20 
Repeater )4  Bridge )3  Hub )2  Router )1�

�................... � �چند�کامپیوتر�متصل�به�یکدیگر�به�طوری�که�بتوانند�از�منابع�یکدیگر�به�صورت�اشتراکی�استفاده�کنند�را� 21 
)استخدامی 85( می�نامند.�

4( هاب 3( سرویس دهنده  2( سرویس گیرنده  �1( شبکه کامپیوتری 
)استخدامی 85( �در�یک�شبکه�...........��Clientبه��Serverوظیفه�ای�را�محول�نموده�و�سپس��Serverنتیجه�را�به��Clientباز�می�گرداند.�� 22 

4( همه موارد  3( سرویس دهنده / سرویس گیرنده  2( مبتنی بر سرویس دهنده  �1( نظیر به نظیر 
)استخدامی 85( �یک�کامپیوتر�در�یک�شبکه�می�تواند�به�عنوان�یک�..............�یا�..................�عمل�کند.�� 23 

2( سرویس گیرنده، کاربر �1( سرویس گیرنده، سرویس دهنده  
4( هیچکدام  3( سرویس گیرنده، سرویس دهنده، کاربر 

)استخدامی 85( �یک�...............�نامه�های�الکترونیکی�کلیه�سرویس�گیرنده�ها�را�در�خود�ذخیره�می�کند.�� 24 
 Mail Server )4  Communication Server )3  Print Server )2  File Server )1 

�یک�................�از�یک�مودم�و�یا�نوع�دیگری�از�وسایل�ارتباطی�استفاده�می�کند�تا�کامپیوترهای�سرویس�گیرنده�بتوانند�با� 25 
)استخدامی 85( سایر�شبکه�ها�مرتبط�شوند.��

2( سرویس دهنده چاپ �1( سرویس دهنده پست الکترونیکی  
4( هیچکدام  3( سرویس دهنده ارتباطی  

)استخدامی 85( �در�یک�توپولوژی�.....................�همه�کامپیوترها�به�یک�کنترل�کننده�مرکزی�با�هاب�متصل�هستند.�� 26 
4( توری 3( خطی  2( حلقوی  �1( ستاره ای 

)استخدامی 85( �یک�توپولوژی�...............�ترکیبی�است�از�توپولوژیهای�متفاوت�که�توسط�یک�کابل�به�یکدیگر�متصل�شده�اند.�� 27 
 Hybrid )4  Bus )3  Ring )2  Star )1�

)استخدامی 85( �در�کدام�توپولوژی�از�یک�هاب�استفاده�می�شود؟�� 28 
4( توری 3( ستاره ای  2( خطی  �1( حلقوی 

)استخدامی 85( �کدام�یک�از�شبکه�های�زیر�برای�اداره�ها�به�کار�می�رود؟�� 29 
Internet )4  WAN )3  MAN )2  LAN )1�

)استخدامی 85( �اینترنت�مجموعه�ای�است�از�شبکه�های�محلی�متصل�شده�به�یکدیگر�توسط�...............�.�� 30 
4( تقویت کننده ها 3( دروازه ها  2( سوئیچ ها  �1(  روترها 

)استخدامی 85( �کامپیوترها�در�یک�دانشگاه�توسط�.............�به�یکدیگر�متصل�می�شوند.�� 31 
Internet )4  MAN )3  WAN )2  LAN )1 

)استخدامی 85( �درمد�.................��ارسال�داده�ها�فقط�در�یک�جهت�انجام�می�پذیرد؟� 32 
4( سریال 3( دو طرفه همزمان  2( دو طرفه غیر همزمان  �1( ساده 

)استخدامی 85( �در�مد�..............�هر�دو�کامپیوتر�می�توانند�به�طور�همزمان�اطالعات�را�ارسال�و�دریافت�کنند.�� 33 
4( سریال  3( دو طرفه همزمان  2( دو طرفه غیر همزمان  �1( ساده 

)استخدامی 85( �یک�کابل�............�ارزانترین�نوع�رسانه�انتقال�است.�� 34 
4( کواکسیال 3( فیبر نوری   STP )2  UTP )1�

)استخدامی 85( �کدام�یک�از�گروه�کابل�ها�برای�مبادله�اطالعات�با�سرعت��100Mbpsمناسب�می�باشند.�� 35 
CAT-5 )4  CAT-3 )3  CAT-4 )2  CAT-2 )1�

)استخدامی 85( �یک�مودم�برای�تبدیل�..............�به�کار�می�رود.�� 36 
2( سیگنال های دیجیتال به آنالوگ �1( سیگنال های آنالوگ به دیجیتال  

4( گزینه های 1 و 2  3( امواج الکتریکی به الکترومغناطیس  



7                                                فصل شبکه های رایانه ای و امنیت شبکه
2                                   »راه اندازی شبکه« شبکه های رایانه ای و امنیت شبکه

  
)کاردان شبکه 99( � �کدام�آدرس،�برای�اختصاص�به�یک�کامپیوتر�در�شبکه،�معتبر�است؟�� 37 

3.3.3.3 )4  232.22.13.16 )3  44.32.15.13.1 )2  20.255.256.20 )1
)کاردان شبکه 99( � �کدام�مورد�از�آدرس�های�رزرو�شده�برای�Multicasting است؟�� 38 

127.1.1.1 )4  192.168.1.1 )3  229.6.88.2 )2  192.168.255.255 )1
)کاردان شبکه 99( �در�آدرس�17/ �10.10.14.15تعداد�بیتی�که�به��Host�Identifierاختصاص�داده�شده�است،�کدام�است؟� 39 

7 )4  15 )3  13 )2  17 )1
)کاردان شبکه 99( � ��Subnet�Maskپیش�فرض�برای�یک�آدرس��IPv4در�کالس��A،�کدام�است؟�� 40 

255.255.255.255 )4  255.255.255.0 )3  255.255.0.0 )2  255.0.0.0 )1
)کاردان شبکه 99( �کدام�زیر�شبکه�زیر،�نسبت�به�سایر�موارد�می�تواند�تعداد�میزبان�های�بیشتری�را�پشتیبانی�کند؟� 41 

192.168.19.0/27 )4  192.168.1.0/25 )3  192.168.0.0/24 )2  192.168.11.0/26 )1
�کدام�مکانیزم�در��NAT،�چند�سیستم�در�شبکه�را�قادر�می�سازد�که�از�یک��Public�IPمشترک�استفاده�از�اینترنت�استفاده� 42 

)هنرآموز کامپیوتر 98( � کنند؟��
 Static NAT )2   PAI )1

NAT-Overloading )4   TNAT )3
)کارشناس شبکه 97( �کدام�آدرس�زیر،�در�کالس��Bاست؟  43 

 192 168 10 20. . .  )2   240 0 0 0. . .  )1
189 255 255 10. . .  )4   239 255 255 255. . .  )3

)کارشناس شبکه 97( �آیا�استفاده�از��NATدر��IPv6موردنیاز�است؟  44 

1( بله، زیرا در صورت حذف آن، ارتباط با IPv4 غیرممکن خواهد شد.
2( بله، زیرا تنها روش برای جلوگیری از حمله های ناشناخته است.

IP 3( خیر، به دلیل وجود تعداد زیاد آدرس
4( خیر، به دلیل پیچیدگی زیاد

)کارشناس شبکه 97( �کدام�یک�از�آدرس�های�زیر،�یک�IP Loopback معتبر است؟  45 
128 43 0 1. . .  )4  127 0 0 0. . .  )3  128 0 0 0. . .  )2  127 43 0 1. . .  )1

)کارشناس شبکه 97( �در�پروتکل�مسیریابی��OSPF،�ناحیه�صفر�)Area 0(�چه�نام�دارد؟  46 

Routable Area )4  Protected Zone )3  Backbone )2  Local Area )1
)کارشناس شبکه 97( �کدام�مورد�در�خصوص�ابزار�tracert،�صحیح�است؟  47 

2( تعیین موقعیت فیزیکی سیستم مقصد 1( تنظیم مسیریاب از راه دور  
4( دریافت اطالعات در خصوص مسیریاب های بین سیستم مبدأ و مقصد 3( مشکل یابی جدول مسیریابی سیستم های شبکه 
)هنرآموز کامپیوتر 96( �کدام�کالس�آدرس�دهی،�برای�کاربردهای�چند�بخشی�استفاده�می�شود؟�  48 

A )4  B )3  D )2    E )1
)کارشناس شبکه 94( �پروتکل�ثبت�داده�های�نامطمئن�که�به�عنوان�یک�پروتکل�انتقال�مسئول�تحویل�نامطمئن�داده�است،�چه�نام�دارد؟�  49 

TCP )4  IP )3  UDP )2  HTTP )1
)کارشناس شبکه 94( �به�جای��Host�ID،�از�کدام�مورد�می�توان�استفاده�نمود؟  50 

Subnet Prefix )4  Network ID )3  IP Address )2  Node ID )1
)کارشناس شبکه 94( �کالس�C،�چند��Hostرا�می�تواند�آدرس�دهی�کند؟�  51 

2 28 −  )4  224  )3  28  )2  2 224 −  )1
)کارشناس شبکه 94( �اجرای�کدام�دستور،�سبب�آزاد�شدن�آدرس��IPمی�شود؟  52 

Release )4  Free )3  Delete )2  Renew  )1



جمموعه سؤاالت طبقه بندی شده دروس ختصصی کامپیوتر آزمون استخدامی8
)کارشناس شبکه 94(  � �کدام�پروتکل�مسیرناپذیر�است؟� 53 

DLC )4  IP )3  IPX/SPX )2  UDP )1
)کارشناس شبکه 94( �در�کالس�A،�ارزش�هشت�گانه�نخستین،�کدام�است؟�  54 

4( 255 ـ 1 3( 128 ـ 1  2( 256 ـ 1  1( 126 ـ 1 
)کارشناس نرم افزار 86( �سگمنت�های�شبکه�اترنت�چگونه�به�هم�متصل�می�شوند؟�با�استفاده�از:�� 55 

4( هیچکدام  )Repeaters( تکرار کننده )3  )Terminator( پایان دهنده )2  )tap( توپی )1 
)کارشناس نرم افزار 86( �یک�سوئیچ�چهار�پورت�دارای�چند�دامنه�تصادم�است؟�� 56 

1 )4  4 )3  3 )2  2 )1�
)استخدامی 85( �کدامیک�از�آدرسهای��IPزیر�به�کالس��Aتعلق�دارد؟�� 57 

223.12.32.249 )4  132.255.255.21 )3  121.168.2.15 )2  198.121.1.5 )1�
)استخدامی 85( �هر�کارت�شبکه�دارای�آدرس�چند�بیتی�است؟�� 58 

4( 8 بیت 3( 48 بیت  2( 40 بیت  �1( 6 بیت 
�در�نصب�یک�شبکه�برای�یک�شرکت�کوچک�با��6دستگاه�رایانه،�نیاز�به�تنظیم�آدرس�آی�پی�داریم.�اگر�بخواهیم�این�آدرس� 59 

از�نوع�آدرس�شبکه�های�خانگی�و�داخلی�)محدوده�خصوصی(�در�کالس��Bباشد،�کدام�گزینه�انتخاب�مناسبی�است؟�
192.16.168.172 )2   172.168.16.192 )1      
192.168.16.172 )4   172.16.168.192 )3      

به� آن� اعضای� دارد�که� میان�گروه�های�پیش�ساخته�سیستم�عامل�ویندوز،�گروهی�سیستمی)System�Group(�وجود� در� 60 

رایانه�دسترسی�دارند.�کدام�گزینه،�این�گروه�سیستمی�را�نشان�می�دهد؟�
 Backup Operators )2   Guests )1      

Every One )4   Users )3      
اعضای�تیم�رباتیک�هنرستان�در�حال�کار�بر�روی�تک�ربات�هستند.�در�پایان�هر�روز�کاری،�هر�عضو�متن�گزارش�اقدام�های� 61 
برای� �NTFS محور� می�خواهد� هنرآموز� می�کند.� اضافه� است� ایجاد�شده� کار� این� برای� که� فایل�مشترک� یک� انتهای� به� را� خود�
دسترسی�به�این�فایل�را�تنظیم�کند�و�نگران�حذف�اتفاقی�فایل�گزارش�توسط�یکی�از�اعضاء�است.�هنرآموز�برای�تعیین�سطح�

دسترسی�به�این�فایل،�کدام�مجوز��NTFSرا�باید�انتخاب�کند؟�
Modify )4  Read )3  Full Control )2  Write )1      

در�سرور�DNS،�کدام�گزینه�برای�تعریف�رکورد�یک�میزبان�از�نوع��ipv4در�یک��zoneاستفاده�می�شود؟� 62 

PTR )4  A )3  HOST )2  AAAA )1      
در�محیط�یک�دانشگاه�که�تعداد�رایانه�ها�بیش�از��100دستگاه�است،�می�خواهیم�برای�مدیریت�بهتر،�شبکه�را�به�شبکه�های�کوچکتر� 63 

تقسیم�کنیم.�اگر�تعداد�بیت��Subnet Maskرا�به�جای��24بیت،��27بیت�در�نظر�بگیریم،�در�هر�زیر�شبکه،�حداکثر�چه�تعداد�میزبان�
می�توانیم�داشته�باشیم؟�

������������������� 2 127 −  )4  2 227 24−  )3   2 25 −  )2 ��2 23 −  )1      
برای�دسترسی�به�پوشة�اشتراکی،�کاربر�مجبور�است�در�طول�روز�چندین�بار�آدرس��UNCآن�را�تایپ�کند.�چه�راه�کاری� 64 

�می�تواند�به�کاربر�کمک�کند�که�نیازی�به�تایپ�این�آدرس�ها�برای�هر�بار�دسترسی�نداشته�باشد؟
��������������������������������������������    File Explorer 2( اشتراک گذاری پوشه به وسیلة ����1( چاره ای جز تایپ آدرس UNC برای هر بار دسترسی وجود ندارد 

Shared Folder 4(  استفاده از ابزار     Map Network 3( ایجاد   
�DNSتعریف�شده�است.�برای�این�که�سرویس�گیرنده�ها�به�سرویس�دهندة��DNSدر�کارگاه�رایانه،�یک�سرویس�دهنده� 65 
دسترسی�داشته�باشد،�چه�کاری�باید�انجام�شود؟��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������� cmd در پنجرة nslookup 2( اجرای دستور    1( ایجاد Record Source در سرویس گیرنده ها  
4( تتظیم آدرس سرویس دهندة DNS در سرویس گیرنده ها    3( تخصیص آدرس IP به سرویس گیرنده ها 
در�شبکه�های�رایانه�ای،�به�مجموعه�قوانین�و�قراردادها�که�تعیین�می�کنند�چگونه�رایانه�ها�با�هم�ارتباط�برقرار�کنند�چه�می�گویند؟� 66 

4( بسته 3( پروتکل  2( همبندی  1( توپولوژی 
برای�انتقال�داده�ها�در�شبکه،�داده�ها�به�بسته�های�کوچکی�به�نام�........................�تقسیم�می�شوند.�� 67 

cross Talk−  )4  Topo ylog  )3  packet  )2  protocol  )1
�کدامیک�از�گزینه�های�زیر�از�وظایف�پروتکل�می�باشد؟� 68 

2( کنترل زمان تبادل اطالعات 1( تقسیم بندی بسته های ارسالی  
4( همه موارد 3( تعیین قالب انتقال داده ها  



9 شبکه های رایانه ای و امنیت شبکه
�کدامیک�از�پروتکل�های�زیر�از�مهم�ترین�و�مشهورترین�پروتکل�های�مورد�استفاده�در�شبکه�امروزی�و�حتی�محلی�می�باشد؟ 69 

TCP IP/  )4  UDP  )3  POP3  )2  SMTP  )1
�کدامیک�از�گزینه�های�زیر�در�مورد�پروتکل�اینترنت�نادرست�است؟� 70 

2( پروتکل اینترنت به وسیله سیستم عامل پشتیبانی می شود. 1( در هر بسته، آدرس مبدأ و مقصد وجود دارد.  
4( ترتیب و تحویل بسته ها در شبکه بر عهده پروتکل اینترنت است. 3( پروتکل اینترنت در مبدأ و مقصد متفاوت است. 

�به�دستگاهی�که�بر�روی�آن�می�توان�آدرس�شبکه�را�به�صورت�منحصر�به�فرد�تنظیم�کرد�را�چه�می�گویند؟� 71 
protocol  )4  Ip  )3  Host  )2  Node  )1

�به�گره�ای�که�در�ارتباطات�شبکه�به�عنوان�مبدأ�یا�مقصد�تعیین�می�شود�را�چه�می�گویند؟� 72 
protocol  )4  Ip  )3  Host  )2  Node  )1

�یک�شناسه�عددی�که�به�هر�دستگاه�متعلق�به�شبکه�اختصاص�داده�می�شود�را�چه�می�گویند؟� 73 

protocol  )4  Ip  )3  Host  )2  Node  )1
�کدامیک�از�دستورات�زیر،�اطالعاتی�در�خصوص�پیکربندی�اتصاالت�شبکه�رایانه�نمایش�می�دهد؟� 74 

Nslookup )4  tracert )3  ipconfig )2  ping )1

نادرست�است؟� Net Bios Name �کدامیک�از�گزینه�های�زیر�در�مورد� 75 
1( هنگام نصب سیستم عامل یک نام حداکثر 15 کاراکتری است.

تمام کامپیوترها منحصر به فرد باشد. Net Bios Name 2( در شبکه داخلی باید 
3( رشته ای به طول حداکثر 255 کاراکتر می باشد.

نیز می گویند. Computer Name 4( به آن 
Hostچند�کاراکتری�می�باشد؟� Name � 76 

255 )4  250 )3  15 )2  20 )1
�کدامیک�از�گزینه�های�زیر�از�نسخه�های�پروتکل�اینترنت�می�باشد؟� 77 

4( گزینه های 1 و 3  IPv6  )3  IPv5  )2  IPv4  )1
�کدامیک�از�نسخه�های�پروتکل�اینترنت�به�وسیله�سیستم�عامل�های�مختلف�پشتیبانی�می�شود؟� 78 

IPv3 )4  IPv6 )3  IPv5 )2  IPv4 )1
نادرست�است؟� IPv4 �کدامیک�از�گزینه�های�زیر�در�مورد�پروتکل�اینترنت�نسخه� 79 

یک عدد 32 بیتی است. IPv4 1( آدرس 
گفته می شود.  Octet یا  Byte ، یک  IPv4 2( به هر بخش 8 بیتی آدرس 

به صورت یک عدد دهدهی بین صفر تا 255 نمایش داده می شود.  IPv4 3( هر بایت در آدرس 
یک آدرس 5 بایتی است. IPv4 4( آدرس 

از�چه�بخش�هایی�تشکیل�شده�است؟� IP �آدرس 80 

Network ID otocol ID−Pr  )2   Pr otocol ID Host ID−  )1
Host ID Server ID−  )4   Network ID Host ID−  )3

توسط�چه�سازمانی�انجام�می�شود؟� IP �دسته�بندی�آدرس�های 81 

IEEE  )4  IATA  )3  ITA  )2  IANA  )1
�تعداد�بیت�های�شناسه�کالس�کدام�شبکه��16می�باشد؟� 82 

D)4  C)3  B)2  A)1
Cقرار�دارد؟� های�زیر�در�کالس IP �کدامیک�از 83 

128 14 12 11. . .  )4  200 1 17 2. . .  )3  190 18 1 1. . .  )2  127 15 14 10. . .  )1
Aرا�بیان�می�کند؟� �کدامیک�از�گزینه�های�زیر�تعداد�شبکه�های�کالس� 84 

128 )4  126 )3  127 )2  16384)1
�کدامیک�از�گزینه�های�زیر�تعداد�میزبان�شبکه�متعلق�به�کالس��Bرا�بیان�می�کند؟� 85 

2 18 −  )4  2 28 −  )3  2 116 −  )2  2 216 −  )1
Loopbackاست؟� �کدامیک�از�گزینه�های�زیر�آدرس� 86 

192 0 0 1. . .  )4  191 0 0 1. . .  )3  127 0 0 1. . .  )2  128 0 0 1. . .  )1



                                               فصل جمموعه سؤاالت طبقه بندی شده دروس ختصصی کامپیوتر آزمون استخدامی10
3                                  »معماری شبکه« شبکه های رایانه ای و امنیت شبکه

  
)کاردان شبکه 99( � �پروتکل�NDP،�در�کدام�الیه�مدل��OSIعمل�می�کند؟�� 104 

 Network )2   Transport )1
Data Link )4   Aookucation )3

)کارشناس شبکه 97( �پایگاه�داده�ای�که�در�پروتکل��SNMPاستفاده�می�شود،�چه�نام�دارد؟  105 

KEYS )4  MIP )3  WINS )2  Hosts )1
�کدام�دستگاه�در�محیط�شبکه�سازی�مسئول�ترجمه�اطالعات�از�فرمتی�به�فرمت�دیگر�است�و�بسته�به�اطالعاتی�که�ترجمه� 106 

)کارشناس شبکه 94( می�کند�می�تواند�در�هر�الیه�ای�از�مدل�OSI اجرا�شود؟� 
4( دروازه 3( مسیریاب  2( پل  1( دیواره حفاظتی 

)کارشناس شبکه 94( �کدام�موارد�درمسیریاب�ها،�صحیح�است؟�  107 

1ـ�دستگاه�های�الیه��2هستند�و�یا�نشانی�های�الیه��2کار�می�کنند.
2ـ�مسئول�ارسال�داده�ها�از�شبکه�ای�به�شبکه�دیگر�هستند.

3ـ�دارای�یک�رابطه�شبکه�هستند.
4ـ�برای�اینکه�داده�از�شبکه�جدا�شود،�سیستم�ها�باید�از�پروتکل�مسیرناپذیر�استفاده�کنند.

5ـ�فقط�از�پروتکل��TCP/IPاستفاده�می�کنند.
4( 1 ، 2 ، 4 و 5 3( 3 و 5  2( 2 و 4  1( 1 ، 2 ، 3، 4 و 5 

)کارشناس شبکه 94( �مشخصات�زیر،�مربوط�به�کدام�زیر�الیه�است؟  108 

الف(�برقراری�ارتباط�نظیر�به�نظیر�بین�دو�رایانه�فرستنده�و�گیرنده
ب(�برعهده�داشتن�ایجاد�قاب�ها�و�کنترل�خطاهایی�که�در�اثر�عوامل�محیطی�به�رسانه�ها�به�وجود�می�آید.

پ(�ارسال��Acknowledgeاز�رایانه�گیرنده،�پس�از�دریافت�هر�قابل�به�رایانه�فرستنده
LLC )4  Data Link )3  MAC )2  Network )1

)استخدامی 85( �کدامیک�از�فناوری�های�زیر�از�معماری��DQDBاستفاده�می�کند؟�� 109 

SONET )4  SMDS )3  FDDI )2  ATM )1 
)استخدامی 85( �الیه�انتقال��TCP/IPشامل��UDPو�...................�می�باشد.�� 110 

 IP )2   TCP )1�
4(  گزینه های 1 و 2    ICMP )3

)استخدامی 85( �مدل��OSIشامل�..............�الیه�است.�� 111 

6 )4  7 )3  2 )2  4 )1�
)استخدامی 85( �الیه�...........�برای�برقراری�ارتباط�بین�منبع�و�مقصد�به�کار�می�رود.�� 112 

2( فیزیکی  �1( شبکه  
4( کاربرد 3( پیوند داده ها  

)استخدامی 85( �وظیفه�الیه�شبکه�عبارتست�از�............�.�� 113 

2( خطایابی  �1( تشکیل یک جلسه  
4( مسیریابی 3( به روز درآوری داده ها  

)استخدامی 85( �هر�چقدر�که�بسته�از�الیه�های�باالتر�به�پایین�تر�انتقال�می�یابد،�سرآیند�ها�)Headers(�..................�می�شوند.�� 114 

4( اصالح  3( از نو مرتب  2( کم  �1( اضافه 

�برای�شناسایی�شبکه�از�کدام�گزینه�استفاده�می�شود؟� 87 
4( آدرس شبکه  broadcast 3( آدرس  2( شناسه میزبان  1(آدرس زیر شبکه 

130باشد�آنگاه�آدرس�شبکه�کدامست؟� 14 12 17. . . رایانه�ای�به�صورت IP �اگر 88 

130 14 1 1. . .  )4  130 14 255 255. . .  )3  130 14 0 0. . .  )2  130 14. )1
باشد�آنگاه�کدام�گزینه�نادرست�است؟ 200 11 17 15. . . رایانه�ای�به�صورت� IP �اگر 89 

می باشد. 200 11 17 0. . . 2( آدرس شبکه  قرار دارد.   C در کالس  IP )1
می باشد. 200 11 255 255. . . 4( آدرس زیر شبکه  می باشد.  200 11 17 255. . .  ، broadcast 3( آدرس 

�از�چه�آدرسی�برای�ارسال�اطالعات�به�تمام�رایانه�ها�در�یک�شبکه�استفاده�می�شود؟ 90 
 unicast )2   Broadcast )1

Network Number )4   subnet mask )3
کدامست؟ IP معادل��225باشد�آنگاه�کالس IP �اگر�اولین�بایت�در�آدرس 91 

D  )4  C  )3  B  )2  A  )1
استفاده�می�شود؟ ( )Multicast �از�کدام�کالس�برای�شناسایی�گروهی� 92 

D  )4  C  )3  B  )2  A  )1
�برای�کارهای�آزمایشگاهی�از�کدام�کالس�استفاده�می�شود؟ 93 

B  )4  C  )3  D  )2  E  )1
Bقرار�داشته�باشد�آنگاه�آدرس�زیر�شبکه�آن�کدام�است؟ ای�در�کالس� IP �اگر 94 

255 1 1 1. . .  )4  255 255 0 0. . .  )3  255 0 0 0. . .  )2  255 255 1 1. . .  )1
ثبت�شده�و�منحصر�به�فرد�دارد�به�این�آدرس�چه�می�گویند؟ IPهر�دستگاهی�که�بخواهد�مستقیم�به�اینترنت�وصل�شود�نیاز�به�یک�آدرس� 95 

 public Ipv Addres g4 sin )2   IpAddress )1
Ipv Address6 )4   Ipv Address4 )3

Aکدامست؟ در�کالس� private ��آدرس�شروع�و�پایان،�آدرس�های� 96 

10 255 255 255 10 1 1 1. . . . . .− )2   10 255 255 255 10 0 0 0. . . . . .−  )1
126 255 255 255 126 1 1 1. . . . . .− )4  126 255 255 255 126 0 0 0. . . . . .− )3

به�رایانه�های�سرویس�دهنده�استفاده�می�شود؟ IP ��از�چه�نوع�آدرس�هایی�برای�تخصیص�آدرس 97 

 privateAddress )4  StaticAddress )3  DNS )2  DHCP )1
و�تنظیمات�آن�را�به�صورت�خودکار�انجام�می�دهد�چه�می�گویند؟ IP �به�سرویسی�که�اختصاص�آدرس 98 

DHCP )4  DNS )3  Network Number )2  Broadcast  )1
�برای�عیب�یابی�و�بررسی�صحت�ارتباط�در�شبکه�از�چه�دستوری�استفاده�می�شود؟ 99 

tracert  )4  Nslookup  )3  ipconfig  )2  ping  )1
می�باشد؟ Ipv4 نسبت�به� Ipv6 �کدامیک�از�گزینه�های�زیر�از�مزایای� 100 

1( مسیریابی موثرتر ـ پیاده سازی سخت تر ـ امنیت بیشتر 
2( مسیریابی موثرتر ـ پیاده سازی راحت تر ـ امنیت کمتر

3( مسیریابی موثرتر ـ پیاده سازی راحت تر ـ امنیت بیشتر ـ فضای آدرس دهی کمتر
4( مسیریابی موثرتر ـ پیاده سازی راحت تر ـ امنیت بیشتر ـ فضای آدرس دهی بیشتر

چند�بیتی�هستند؟ Ipv6 �آدرس�های� 101 
256 )4  128 )3  64 )2  32 )1

�از�چند�بخش�چند�بیتی�تشکیل�شده�اند؟ Ipv6 �آدرس�های� 102 
4( 8 بخش 16 بیتی 3( 32 بخش 4 بیتی  2( 4 بخش 32 بیتی  1( 16 بخش 8 بیتی 

:"استفاده�کرد؟ :" �چند�بار�می�توان�از�عالمت� Ipv6 �در�هر�آدرس� 103 

4( پنج بار 3( چهار بار  2( دو بار  1( یک بار 
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