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 ندارد؟ ۳ ياليه Header زير هايپروتکل از کداميک -1

 

ICMP                                            ARP                                               TCP                                     UDP 

 

 است؟ اشتباه زير عبارات از کداميک:2

 .است   SIO مدل ۳ ياليه در روتر کار

 

 .است  OSIمدل ۲ ياليه در سوئيچ کار

 

 .است  OSI  مدل ۳ ياليه در  bridgeکار

 

 .است  OSI  مدل ۱ ياليه در هاب کار

 

 گويند؟مي چه دارد قرار OSI مدل ۲ ياليه در که بسته از بخشي به :3

Packet            Frame                   Segment                                   Flow 

 

 دارد؟ قرار OSI مدل ۵ ياليه در زير هايپروتکل از کداميک:4

TCP                         UDP                   NetBIOS                                SMB 

 

 باشد؟نمي ,UDP TCP هايتفاوت از زير موارد از کداميک :5

Oriented-Connection                        Control Flow                           Sequencing         از استفادهPortدهيآدرس براي 

 

 شود؟مي استفاده بسته اولين در ارتباط شروع براي TCP ارتباط ايجاد زمان در flagکدام:6

 SYN                           FIN                              KAC                                    ACK-SYN 

 

 است؟ اشتباه زير موارد از کداميک:7

 .کندمي کار UDP با و بوده زمان تنظيم براي  NTP پروتکل

 کندمي کار TCP با و بوده وب براي HTTP پروتکل

 .آوردمي بدست را مقصد MAC آدرس  ARP کمک به 172.16.0.1 آدرس با ايگره با ارتباط براي 10.0.0.1 آدرس با ايگره

 .دهدنمي عبور خود از را  Broadcast ترافيک روتر
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 کند؟مي کار زير هايپروتکل از کداميک با ping دستور:8

UDP                             ICMP                              TCP                                          ARP 

 

 ارتباط، اين در کند.مي استفاده http از Application ياليه در و tcp از انتقال ياليه در شود، متصل سايت يک به مرورگري اگر:9

 چيست؟ مقصد و مبدا پورت

 

 تصادفي مقصد: ،۸۰ مبدا:                                                ۸۰ مقصد: تصادفي، مبدا:

 

 ۸۰ مقصد: ندارد، پورت مبدا                                                          ۸۰ مقصد: ،۸۰ مبدا:

 

 نمود؟ استفاده فايل انتقال براي تواننمي زير هايپروتکل از کداميک از :10

SSH                                    Telnet                                        RDP                                     VNC 

 

 نمود؟ استفاده لينوکس در routing امکان کردن فعال براي بايد مقداري چه و فايل کدام در  :11

 

 A( فايل  /etc/systemctl.conf  مقدار و  

net.ipv4.ip_forward=1 

 

B( /فايلetc/systemctl.conf مقدار و  

net.ipv4.ip_forward=0 

 

C( /فايلl.confetc/sysct مقدار و net.ipv 

4.ip_forward=1 

 

D( فايل /etc/sysctl.conf مقدار و  

net.ipv4.ip_forward=0 

 

 است؟ Ubuntu لينوکس در ip آدرس کردن تنظيم براي زير هايفايل از کداميک:12

 

etc/interfaces/                                etc/interface/               etc/network/interface/            etc/network/interfaces/ 
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 و eth0 يشبکه کارت کردن مشخص براي Ubuntu لينوکس يشبکه هايکارت تنظيمات فايل در زير عبارات از کداميک :13

 رود؟مي بکار دستي صورت به IP آدرس تنظيم

 

iface eth0 inet static  

 

interface eth0  inet static 

 

iface eth0  ip static 

 

interface eth0  ip static 

 ندارد؟ وجود پروتکل اين با اتصال و server telnet کردن فعال امکان زير هايعاملسيستم از کداميک :در14

 

Windows XP                     Windows                                 7Windows                                          10Ubuntu 16.04 

 

 است؟ اشتباه netstat دستور مورد در زير هايگزينه از :کداميک15

 

 شود.مي داده نشان است ارتباط دريافت منتظر هاآن از لينوکس که هاييپورت l-از استفاده با

 

 شود.مي داده نشانudpترافيکu-وtcpترافيکt-از استفاده با

 

 شود.مي داده نشان باز ايهپورت يکليه p-از استفاده با

 

 شوند.مي داده نشان عددي صورت به هاپورت و ip هايآدرس n– از استفاده با

 

 است؟ اشتباه زير موارد از کداميک ها،پروتکل پورت مورد در:15

 

 است. ۲۲ برابر ssh فرضپيش پورت

 

 است. ۲۲ برابر telnet فرضپيش پورت

 

 .است 5900 برابر vnc فرضپيش پورت

 



مشاره دانشجویی:                                                                                                                                                                                    نام و نام خاوندگی :      
      

 است. 3389 برابر rdp فرصپيش پورت

 

 نمود؟ استفاده شبکه تحت فايل انتقال براي توانمي دستور کدام :از16

cp                                    ssh                         scp                            telnet 

 

 

 است؟ اشتباه زير موارد از کداميک:17

 شود.مي استفاده ,rdp vnc ارتباط براي emminarافزارنرم از

 

 ندارد. وجود rdp طريق از عادي کابران اتصال امکان فرض پيش

 

 نمود. مشاهده را شده برقرار ssh ارتباطات توانمي لينوکس در who دستور با

 

 پردازد.مي خود کار هب کاربران مابقي از مستقل و داشته را خود Desktop کاربري هر ويندوز، به vnc ارتباط با

 

 کند؟مي ارسال Text Plain صورت به را چيزهمه و نکرده رمز را ارتباطات زير هايپروتکل از کداميک:81

 

Telnet                 SSH                                RDP                                   VNC 


