
عنوان آزمون: شبههای کامپیوتری
مخاطب آزمون: تست

استان: مرکزی
1 :1- تشریح :امتیاز هر سؤال: تست

تاریخ آزمون: 1394/11/23 19:54:25
تشریح‐نوع سؤاالت: تست

شهر: ساوه
امتیاز منف: ندارد.

مدت آزمون: 15 دقیقه
2 :15 تشریح :تعداد سؤاالت: تست

منطقه: 1
محل خدمت: آموزش و پرورش

سؤاالت تست
کدامی از موارد زیر، سخت افزار LAN نیست؟ 1

MAU
NOS
NIC

Gateway

کارمندی از این مسأله شایت دارد که وقت المپ دفتر کارش را روشن مکند، نمتواند به
شبه وصل شود و وقت المپها خاموش هستند، سیستم او به خوب کار مکند. مشل

چیست؟
2

ولتاژ برق با روشن کردن المپها پایین مافتد.
NIC ایراد دارد.

سیستم سیمکش ایراد دارد.
همه موارد.

کدامی از عبارات زیر راجع به انتقال ناهمام (Asynchronous) نادرست است؟ 3
نرخ انتقال تا حدودی کمتر از انتقال هماهن است.
اطالعات هنام که بالکبندی شوند انتقال میابند.

بیت دادهای به وسیله بیتهای آغاز و پایان تضمین مشود.
هیچ هماهن بین فرستنده و دریافتکننده وجود ندارد.

......... 10 یعنBase5 4
حداکثر طول قطعه 500 متر

ارسال از نوع باند پهن
همه موارد

سرعت انتقال 10 مابایت در ثانیه

کدام الیه از مدل OSI اطمینان مدهد که بستهها عاری از خطا، به ترتیب و بدون هیچ اتالف و
خسارت تحویل داده شدهاند؟ 5

انتقال
فیزی

پیوند دادهها
شبه

نور در هسته فیبر نوری ساده به وسیله ........... محدود شده است. 6
انعاس داخل در لبه بیرون الیه شاف

انعاس داخل در محدوده الیه شاف هسته
بازتاب از روکش پالستی فیبر نوری

انسار

حداکثر طول عنوان ی بسته: 7
16 بایت
20 بایت
24 بایت
60 بایت



کدام ی در الیه شبه و پیوند دادهها عمل مکنند؟ 8
Router
Bridge

NIC
Cable

انواع رساناهای که متوانند اطالعات را در دنیای ارتباطات منتقل کنند، عبارتند از: 9
سیم مس و بسیم

سیم مس، کابل هم محور یا کواکسیال، فیبر پیوندی و فیبر هم محور
سیم مس، کابل کواکسیال، فیبر و بسیم

فیبر پیوندی، سیم مس و هم محور

برای جدا کردن کانالهای TDM، استفاده از ........... ضروری است. 10
هیچدام

فیلترهای مجاز باند
یعمل تف

افهای زمانش

تسهیم (MultiPlexing) ی تنولوژی است که ......... 11
استفاده از بیش از ی سیم را برای ی ارتباط سینال مجاز مکند.

ی مالمه سینال را در سیم اجازه مدهد.
به چندین مالمه اجازه مدهد اما هر ی از مالمهها روی ی سیم مجزا است.

به بیش از ی ارتباط بر روی ی سیم سینال اجازه مدهد.

IP به کدام الیه OSI متعلق است؟ 12
شبه

پیوند دادهها
جلسه
انتقال

وسیلهای که به سینالهای دیجیتال التری اجازه مدهد که از طریق خط تلفن به ی سرور
منتقل شوند چه نام دارد؟ 13

تسهیم گر
کنترل کننده دستهای

مودم
DTE

پروتل ................ 14
ی دستاه پیچیده شبهای است.

ی از الیههای مدل OSI است.
ی موافقتنامه میان طرفهای مخابره کننده در مورد چون پیشرفت و ارتقای ارتباط است.

ی مدل سیستم ارتباط باز یا OSI است.

تضعیف، واحد .................... است. 15
سرعت که در آن ی سینال از ی رسانه ارتباط پایین مرود.

مقدار اتالف سینال تجرب هنام که از ی رسانه ارتباط پایین مرود.
مقدار شیفت فازی که هنام پایین رفتن سینال از ی رسانه ارتباط رخ مدهد.

رسانه ارتباط قیمت ی

سؤاالت تشریح
کلمه Computer به چه معناست؟

:پاسخ تشریح
Compute+er به معن محاسبهگر

16



هوا چه رن است؟
:پاسخ تشریح
برن است!
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موفق باشید؛
حمید رضا نیرومند


