
1 آزمون آنالین جتارت الکرتونیک 

 1 استفاده از پرسش »این محصول به چه محصوالت دیگری شباهت دارد؟« بیانگر کدام مفهوم روش ایده پردازی 
اسکمپری می باشد؟

2(	سازگاری	یا	اقتباس	 	 1(	حذف	
4(	ترکیب	 	 3(	جایگزینی	

 2 کدامیک از گزینه های زیر به بررسی بخش های غیر ضروری کار و کسب یا پروژه کمک می کند؟

4(	حذف 3(	تقویت	و	اصالح	 2(	ترکیب	 1(	جایگزینی	

 3 به خواستن محصوالتی خاص که برای داشتن آنها باید مقدار مشخصی پول پرداخت کرد را چه می گویند؟

4(	تقاضا 3(	خواسته	 2(	محصول	 1(	نیاز	

 4 کدامیک از اجزای اساسی کار و کسب باعث می شود تا مشتریان خدمتی را ترجیح داده و به محصول 

تولیدی شما وفادار بمانند؟
2(	شرکای	کلیدی	 	 1(	فعالیت	های	کلیدی	

4(	طراحی	ارزش	پیشنهادی 	 3(	تعیین	کانال	توزیعی	

 5 کدامیک از گزینه های زیر از انواع فعالیت های کلیدی محسوب نمی شود؟

2(	شبکه	 	 1(	تولید	و	خدمات	
4(	فروش	محصول	یا	خدمات 	 3(	حل	مسئله	

 6 کدامیک از عوامل زیر به عنوان قلب کار و کسب محسوب می شود؟

2(	مشتری	 	 1(	محصول	
4(	خدمات	پس	از	فروش 	 3(	درآمد	

 7 کدامیک از گزینه های زیر از انگیزه های شریک یابی نمی باشد؟

2(	تأمین	نیروی	کار	 	 1(	کاهش	خطر	
4(	کسب	منابع	و	فعالیت	های	خاص 	 3(	کاهش	هزینه	تولید	

 8 به تجربه و خواسته های مشتری از محصوالت یا خدمات یک کار و کسب چه می گویند؟

2(	پرسونا 	 1(	خدمات	پس	از	فروش	
4(	هیچکدام 	 3(	پرس	و	جو	



2 آزمون آنالین جتارت الکرتونیک 

 9 به محصولی که دارای حداقل ویژگی های الزم برای عرضه به مشتری باشد، چه می گویند؟
PVM )4 	VMP )3 	MVP )2 	PMV )1

 10 در پرستاشاپ، به گروهی که هر یک از اعضا قرار می گیرند چه می گویند؟

	OU. . 	)2 	 1(	نمایه	
4(	گزینه	های	1	و	3 	 	Profile )3

 11 به نسخه پایدار و قابل اطمینان یک نرم افزار چه می گویند؟

Stable )4 	alpha )3 	beta )2 	RC )1

 12 به نام های تجاری تولیدکننده محصول چه می گویند؟

4(	کد	محصول 3(	مدل	محصول	 2(	الیسنس	 1(	برند	

 13 فتا خالصه شده کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟

2(	فضای	تولید	و	تبادل	اطالعات 	 1(	فرآیند	تولید	اطالعات	
4(	فضای	ترکیب	اطالعات 	 3(	فرآیند	تبادل	اطالعات	

 14 کدامیک از گزینه های زیر بیانگر راهکار افزایش سئو می باشد؟

1(	ثبت	تارنما	در	یاهو	ـ	اطمینان	از	نمایش	صحیح	تارنما.
2(	ثبت	تارنما	در	گوگل	ـ	اطمینان	از	نمایش	صحیح	تارنما	در	دستگاه	های	مختلف.

ـ	اطمینان	از	نمایش	صحیح	تارنما	در	دستگاه	های	مختلف. enamad 3(	ثبت	تارنما	در
4(	تعیین	کلمات	کلیدی	زیاد	ـ	ثبت	نماد	ـ	اطمینان	از	نمایش	صحیح	تارنما	در	دستگاه	های	مختلف.

 15 کدامیک از گزینه های زیر به معنای فراگیر و پربازدید شدن یک موضوع می باشد؟
Tendency )4 	Trend )3 	View )2 	Visit )1

 16 محصول اصلی شرکت میکروتیک کدام است؟

Mikrotik NetworkDevice )2 	 	Mikrotikswitch )1
MikrotikRouter os )4 	 	Mikrotik hubswitch )3

 17 در کدامیک از حالت های تنظیم شبکه، ماشین مجازی به سیستم عامل میزبان و ماشین های مجازی دیگر 
در حال اجرا متصل می شود؟

Bridge )4 	Host only )3 	VMNet )2 	Nat )1



3 آزمون آنالین جتارت الکرتونیک 

Gatewayرا بررسی کرد؟  18 با استفاده از کدام دستور زیر در شبکه می توان اتصال رایانه به

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

NATمی باشد؟  19 کدامیک از گزینه های زیر بیانگر انواع

SrcNAT Dst NAT− )2 	StaticNAT DynamicNAT− )1
ActiveNAT DeactiveNAT− )4 	EnableNAT DisableNAT− )3

 20 در صورتیکه پویایی زیادی در کنترل ترافیک الزم نباشد آنگاه از کدام صف در میکروتیک استفاده می شود؟

StaticQueue )4 	AdvancedQueue )3 	SimpleQueue )2 	QueueTree )1

 21 برای تعیین محدودیت ترافیک های آنی و انفجاری در تنظیمات صف میکروتیک ها از کدام گزینه زیر 

استفاده می شود؟

Time )4 	Burst )3 	DST )2 	T etarg )1

 22 با استفاده از کدام ابزار زیر می توان امکان ثبت بسته هایی را که در بستر بی سیم از طریق مسیریاب 

جابه جا می شوند را فراهم کرد؟

	WirelessSnooper )2 	 	WirelessSniffer )1
Wirelessdelivery )4 	 	Wireless transporter )3

 23 با استفاده از کدام قابلیت زیر می توان به دستگاه های نقطه اتصال بی سیم دیگر وصل شد؟

Staticbridge )4 	Station bridge )3 	Apbridge )2 	Dynamicbridge )1

 24 در کدامیک از گزینه های زیر، مقصد در جواب فرستنده، یک پیام تأیید ارتباط ارسال می کند؟

untracked )4 	Related )3 	Invalid )2 	Establish )1

 25 روش فیلترینگ در فایروال ویندوز از کدام نوع است؟

Application oxyFirewallPr )2 	 	StateFulFirewall )1
4(	هیچکدام 	 	Packet Filter )3

 26 رول های فایروال براساس کدامیک از اطالعات زیر نوشته نمی شود؟

Subnetmaskشبکه )2 	 مبداء	 IPآدرس	1(
4(	رابط	کارت	شبکه 	 3(	شماره	درگاه	مقصد	



4 آزمون آنالین جتارت الکرتونیک 

 27 به عمل بررسی بسته ها به وسیله فایروال چه می گویند؟

2(آنالیز	بسته 	 1(	فیلتر	کردن	
4(	به	روزرسانی 	 3(	پرس	و	جو	

 28 در کدامیک از حمالت زیر، هکر به جای ارسال ترافیک از یک سیستم، از چندین سیستم شروع به ارسال 

همزمان ترافیک بر روی سرور می کند؟

DOS )4 	DDOS )3 	Smurf )2 	Fraggle )1

 29 کدامیک از تکنیک های زیر در زمینه جمع آوری اطالعات رایج می باشد؟

	Footpr ingint )2 	 	Scanning )1
GoogleHacking )4 	 	Whois )3

 30 کدامیک از ابزارهای زیر برای عمل پویش در شبکه مورد استفاده قرار می گیرد؟
tracert )4 	netstat )3 	NetTools )2 	Whois )1

 31 نفوذ بدون اجازه به سیستم های رایانه ای را چه می گویند؟

4(	هکر	اخالقی 3(	کراکر	 2(	هک	 1(	هکر	

 32 کدامیک از گزینه های زیر از انواع هکرهای کاله سیاه محسوب می شوند؟

4(	هکر	قانون	مند 3(	هکر	اخالقی	 2(	کراکر	 1(	جاسوس	

 33 کدامیک از گزینه های زیر از اهداف احراز هویت است؟

4(	هیچکدام 3(	یکپارچگی		 2(	عملکرد	کاربران	 1(	شناسایی		

 34 به هر فعالیتی که منجر به محافظت از شبکه شود، چه می گویند؟

4(	سیاست	شبکه 3(	ساز	و	کار	امنیتی	 2(	امنیت	شبکه	 1(	دیواره	آتش	

 35 کدامیک از گزینه های زیر بیانگر زاویه دید می باشد؟

4(	یارد 3(	گراد	 2(	درجه	 1(	رادیان	

 36 به فیلتر امواج مادون قرمز چه می گویند؟

	 IR ـ	 FTR )4 	IR BLTـ	 )3 	IR RADـ	 )2 	IR CUTـ	 )1
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نادرست است؟ PTZ37 کدامیک از گزینه ها در مورد دوربین های 

1(	از	این	نوع	دوربین	ها	بیشتر	در	خارج	ساختمان	ها	و	فضاهای	نسبتًا	بزرگ	استفاده	می	شود.
2(	این	نوع	دوربین	ها	از	طریق	بستر	شبکه	کنترل	می	شوند.

3(	این	نوع	دوربین	ها	توانایی	چرخش	در	جهات	مختلف	و	امکان	بزرگنمایی	را	دارند.

10درجه	است. Zoom×10بیانگر	زاویه	دید	به	میزان 4(	در	این	نوع	دوربین	ها،

 38 کدامیک از گزینه های زیر از مشخصات فنی دوربین های تحت شبکه نمی باشد؟

	ONTV )2 	 1(	وضوح	تصویر	
WDR )4 	 	MinimumIllu ationmin )3

NVRشروع به ضبط تصاویر می کند، بیانگر   39 هر زمان که شیئی یا شخصی مقابل دوربین حرکت کند،

کدام نوع از انواع ضبط تصاویر می باشد؟ 

AlarmDetection )2 	 	MotionDetection 	)1
4(	ضبط	زمانبندی	شده 	 3(	ضبط	دائم	

NVRمی باشد؟  40 کدامیک از گزینه های زیر بیانگر کیفیتSubStreamدر

2(	ارسال	تصویر	برای	تلفن	همراه 1(	ارسال	تصویر	برای	رایانه	سرویس	گیرنده	
4(	گزینه	های	1	و2 3(	ارسال	تصویر	برای	نمایشگر	یا	دستگاه	ضبط	


