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 کند؟شين مجازي فراهم میامکان استفاده از اینترنت را براي ما VMWare افزارهاي شبکه زیر در نرمداميک از کارتک-1  

HostOnly                                  NAT                                    Bridge                                      ي مواردهمه 

عامل اصلی که ي ميزبان )سيستمفقط امکان برقراري ارتباط بين گره VMWare افزارهاي شبکه زیر در نرمکداميک از کارت-2

 کند؟افزار بر روي آن نصب است( و ماشين مجازي را فراهم مینرم

HostOnly                                 NAT                                    Bridge                                        ي مواردهمه 

 است؟ VMWare دیسک ماشين مجازي در-کداميک از موارد زیر پسوند فایل هارد-3

Vmdk                                         nvram                                    vmx                                              iso 

 است؟ VMWare کداميک از موارد زیر پسوند فایل تنظيمات ماشين مجازي در-4

Vmdk                                       vram                                          vmx                                                iso 

 سيسکو باشد؟ IOS تواند نام واسط کارت شبکه در محيطکداميک از موارد زیر می-5

Ethernet                               FastEthernet                       GigabitEthernet                            ي مواردهمه 

 هستند؟ Private هايزیر از آدرس IP هايکداميک از آدرس-6

172.33.25.2                                                 172.14.55.69              192.168.168.230                   192.150.36.62 

 سيسکو غلط است؟ IOS کداميک از عبارات زیر در مورد-7

 .شویموارد می exec mode به enable با دستور user mode از

 .شویموارد می exec mode به محيط CTRL+Z در هر بخشی که باشيم با زدن

 .شودمیاستفاده  global config در show ي وضعيت و تنظيمات جاري از مجموعه دستوراتبراي مشاهده

 .شوداستفاده می privilege mode در show ي وضعيت و تنظيمات جاري از مجموعه دستوراتبراي مشاهده

 شود؟سيسکو از چه دستوري و در چه محيطی استفاده می IOS در ip هايي آدرسبراي مشاهده-8

 global config در محيط show ip interface دستور

 global config در محيط show interface ip دستور

 exec mode در محيط show ip interface دستور



ام خانوادگی:                                          ن                                                                                         شماره دانشجویی :                             

سازی و ايجاد شبکه مجازی: کوئيزشبيه سازی و ايجاد شبکه مجازیشبيه :   

 

 exec mode در محيط ip show interfaceدستور

 شود؟ها از چه دستوري و در چه زیر بخشی استفاده میفرض غير فعال هستند. براي فعال کردن آنهاي روتر در سيسکو پيشواسط-9

 global config در enable دستور

 global config در no shutdown دستور

 interface در enable دستور

 interface در no shutdown دستور

 در اعمال کنترل دسترسی به فولدرهاي به اشتراک گذاشته شده ویندوز، کداميک از موارد زیر صحيح است؟-10

 .این امکان وجود دارد NTFS فقط در صورت فرمت پارتيشن با

 .ها امکان تعيين دسترسی خواندن/نوشتن وجود داردي پارتيشنبراي همه

 .شوندهر کدام که دسترسی بيشتري تعيين کرده باشند اعمال می Sharing و مجوزهاي NTFS بين مجوزهاي

 .شودکاربري/رمز عبور ميسر میامکان دسترسی به فولدرهاي به اشتراک گذاشته شده تنها با نام


