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نحوه ارسال مثال بزنید و دیجیتال چیست داده آنالوگ و  داده ؟ ســتیاطلاعات چو  داده چیســت؟  )1
 چگونه استاطلاعات آنالوگ 

 ياســتفاده ها ياز اطلاعات خام و دســت نخورده اســت که برا یدر واقع قالب DATAداده  =-داده 
ــود. ا یمختلف در نظر گرفته م نشــده  ينوع از اطلاعات ممکن اســت آنقدر درهم و طبقه بند نیش

    و مرتب نشده اند قابل درك و فهم نباشند يطبقه بند کهیباشند که تا زمان
ـــود  یم اطلاق ییبه داده ها Information ای اطلــاعاتاطلــاعــات =  که داراي معنا و مفهوم ش

معنا و مفهوم  يد. اطلاعات داراشواده استفبه اهداف  دنیانجام و رســ يبرا بتوان از آنها  تا هســتند 
 دهد که یاجازه را م نی، اطلاعات به کاربران ا ستندیقابل فهم ن ریهســتند و مانند داده ها مبهم و غ

هم رت قابل فداده ها را بصو جهیدرك کنند و بتوانند نت یرا به درست یاصل يداده ها تیبتوانند ماه
    اورندیبدست ب

 ترانسمثلا خروجی یک     داده آنالوگ = اعداد دریافتی از ســنسورها و مبدلها بصورت مقادیر متغیر
  ولت است 110تا  0یا ترانس ولتاژ که  ر استآمپ 5جریان که بین صفر تا 

 (باز و هستندها و هشــدارها که بصــورت صفر و یک کلیدوضــعیت داده دیجیتال = اعداد دریافتی از 
  )بودن کلید     وجود یا عدم وجود آلارم  بسته

میلی آمپر تبدیل شــده ســپس به ورودي آنالوگ  20تا  4داده آنالوگ توســط ترانســدیوســر به به 
  وصل میشود RTUسیستم کامپیوتري 

 ؟سخت افزار چیست نرم افزار چیست )2
 یک و دیجیتال که با دست قابلمجموعه قطعات الکتروندر یک سیستم کامپیوتري به ســخت افزار= 

  صفحه کلید –ماووس  –رددیسک اه –سخت افزار گویند ( مثل مادربرد  لمس باشد
ـــته  ـــی نوش نرم افزار = مجموعــه برنــامه کامپیوتري که براي یک کامپیوتر با یک زبان برنامه نویس

  برنامه سیستم عامل ) –و برنامه حسابداري  WORDمیشود نرم افزار گویند ( برنامه 
 بانک اطلاعاتی چیست )3

که در یک یا چند جدول گردآوري شود بانک  (کدهاي صفر و یک)مجموعه بســیار زیادي از داده ها
  اطلاعاتی گویند

ممکن اســـت یک داده شـــامل نام داده وضـــعیت خود داده زمان داده ( مثلا در یک بانک اطلاعاتی 
ـــفر و یــک ها   بمفهوم نام ـــل بودن کلید  –کلید  کــدهــایی از ص  –و کدهایی بمفهوم قطع یا وص

ـــل بودن کلید :  این کد یعنی  001110110100001 مثلاکــدهــایی بمفهوم زمان قطع یا وص
 ثانیه باز شده است) 11:03:12در ساعت  801کلید 

 بیت بایت کیلو بایت مگابایت گیگا بایت یعنی چه و چه تناسبی دارند )4
  کیلو بایت = هزار بایت     عدد بیت بایت = هشت  بیت = صفر و یک 

  و ...    مگابایت = هزار کیلوبایت
 انواع مسیر مخابراتی در برق را نام ببرید )5

 میکروویو -ماهواره  –زوج سیم  –وایرلس  –بیسیم  –فیبر نوري  –پی ال سی 
 را بنویسید امنیت موهمفشش  به چه معنی است؟ امنیت اطلاعات )6
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ـــ یعنیاطلــاعات  تیــامن ـــتمیحفاظت اطلاعات و س  نی. ارمجازیغ يها تیاز فعال یاطلاعات يها س
ضــبط، خراب کردن،  ای ياســتفاده، افشــاء، خواندن، نســخه بردار ،یها عبارتند از دســترســ تیفعال
  .يدستکار ر،ییتغ
کار عدم ان تیقابل"، "یحســابرســ تیقابل" "قابل دســترس بودن"و  "بودن کپارچهی"، "یمحرمانگ"

 ."اصل بودن"و  "انجام عمل
ــترس بودن؟در امنیت چیســت یکپارچه بودن؟ در امنیت چیســت  محرمانگی )7 در امنیت  قابل دس

 چیست
  مجاز ریاطلاعات به افراد غ ياز افشا يریجلوگمحرمانگی: 

  رمجازیداده ها بطور غ رییاز تغ يریجلوگیکپارچه بودن : 
توسط افراد مجاز هستند در دسترس باشند.  ازیکه مورد ن یزمان دیاطلاعات باقابل دســترس بودن : 

و پردازش اطلاعات و  رهیذخ يها ستمیاز اختلال در س يریدرســت کار کردن و جلوگو اطمینان از ا
 به اطلاعات  یدسترس يمورد استفاده برا یارتباط يکانال ها

 است چگونه کنترل دسترسینحوه  )8
  نام کاربري و کلمه عبورمثلا  احراز هویت و تصدیق هویتبراساس  ایجاد مکانیزم کنترل دسترسی

  اجرا، نمایش، ایجاد، حذف، یا تغییرصدور مجوز براي محدوده دسترسی به     
 

 چیست و براي هر یک از چهار مورد آن یک خط توضیح دهید کنترل امنیت اطلاعات )9
ـــود که منجر به حفاظت، م ـــگیري و یا به حداقل کنترل امنیــت بــه اقداماتی گفته میش قابله، پیش

  رساندن خطرات امنیتی است
  دستور العملها و قوانین  –مدیریتی کنترل 
  کلمه عبور و فایروال –منطقی کنترل 
  ..و محافظ يها يروین ،یها مداربسته، موانع، حصارکش نیدورب،  ریدرب، قفل، آژ - یکیزیکنترل ف
ــود که به غمی لیتبد یاطلاعات به فرم -رمز نگاري کنترل  واند از نت يگریاز کاربر مجاز کس د ریش

 داشته باشد یاگر به آن اطلاعات دسترس یآن اطلاعات استفاده کند حت
ــتجوگر اینترنت اگر بخواهیم )10 ــتجوي در موتورهاي جس ــتجو کنیم  در جس نیازهاي زیر جس

  جواب را بنویسید
a. جستجو شود         آموزش مجتمع       کلمه ترتیب عین  
b.  دو کلمه        مجتمع   آموزش          جستجو شودهر  
c.  ـــود در حــالی کــه کلمه     فارس     را داخل ـــتجو ش کلمــه                مجتمع     جس

  جستجوها نباشد
  چگونه است Gmailیا  Yahooنحوه ایجاد پست الکترونیک در  )11
12( OutLook چه کاربردي دارد 

همزمان و ذخیره آن در کامپیوترتان است که در  نرم افزاري جهت باز شــدن چندین ایمیل بصــورت
  مناسب میتوانید به همه ایمیلها دسترسی و آنها را مشاهده نمایید یک زمان
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  البته میتوان از آن بعنوان تقویم کاري فعالیتها و مدیریت تماس ها را مدیریت نمود
ه زدن چگونه چه کاربردي دارد نحوه سر صفحه و پا صفحه و شماره صفح Wordنرم افزار  )13

( یک نمونه حداقل  چیست Save asبا  Saveاست عمل جستجو و جایگزینی چگونه است فرق 
  پنج صفحه اي روي لپ تاپ خودتان ارائه دهید)

ـــفحات چــه کاربردي دارد  PowerPointنرم افزار  )14 ـــن بین ص نحوه زمانبندي و انیمیش
  ( یک نمونه حداقل پنج صفحه اي روي لپ تاپ خودتان ارائه دهید) چگونه است 

در ویندوز فرق بین یک نرم افزار نصــب نشــده و نصــب نشده چیست و نرم افزار نصب شده  )15
 قابل کپی است

قابل  ونرم افزار نصــب شــده غالبا با کپی کردن قابل اســتفاده نیســت ولی اصل نرم افزار قابل نصب 
  ممکن است بعد از نصب بخوبی کار نکند بلکه باید خرید شود هاسخهکپی از ن    استکپی 

 آیا سیستم عامل ویندوز براي اتوماسیون برق قابل اعتماد است  )16
ســیســتم عامل ویندوز بدلیل سنگین بودن سیستم عامل و بدلیل قابلیت نفوذ و حفره هاي امنیتی 

  سیستم عامل یونیکس لینوکس براي صنعت مناسبتر است –زیاد براي صنعت مناسب نیست 
 نام چند سیستم عامل را بنویسید )17

  .... -لینوکس  –یونیکس  –وز دوین
 قبل از ترك کامپیوتر چه تمیهداتی بر کامپیوتر لازم است )18

  ی حفظ شودافزاري یا سخت افزاري شود تا از نظر امنیتحتما باید کامپیوتر قفل نرم 
 چگونه است Task Manager در ویندوز در برنامه هاي در حال اجرامدیریت کردن  )19

وارد مدیریت کلیه برنامه هایی که در حال  CTRL+ALT+Deleteبا فشردن همزمان سه کلید 
  حاضر در حال اجرا هستند میشویم که میتوان یک یک این برنامه ها را متوقف نمود

 چیست VPNساخت تانل چیست و  )20
VPN  نیهستند که امکان اتصال رمز شده ب ییکهایتکن ی) و تونل زنیاختصــاصــ ي(شــبکه مجاز 
  کنندیرا فراهم م گرید وتریکامپ کیشما و  وتریکامپ

که  یاطلاعات جهیو در نت کند،یارائه م يپروتکل رمزنگار کیداده خاص را با  انیجر کیــ یتونــل زن
  بودخواهد قابل خواندن  ریغ نیریسا يبرا شوندیدر تونل مبادله م

شده که تمام  میتنظ يبگونه ا VPN ستمیکه س نستیتونل ا کیو  VPNاتصال  نیب یفاوت اصــلت
تونل فقط داده جابجا شده توسط  یول کندیرمز م نترنتیشــما و ا وتریکامپ نیداده جابجا شــده را ب

ــ يکاربردها ــماره پورتها قیاز طر یخاص ــ يش  ازی، تونلها ن VPN. برخلاف کندیرا رمز م یمشــخص
رسال به ا ازیرا که ن یآن امیبرنامه ارسال پ ای لیمیمرورگر وب، نرم افزار ا رینظ يهر کاربرد کهدارند 

  شوند يکربندیاستفاده از تونل پ يامن اطلاعات دارند، بطور جداگانه برا
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