
 

 2کل ص   1ص 

  کارگاه کامپیوتر یکو جواب امتحان 
 حداقل به چند بایت نیاز دارد... و  Aمثل حرف  هاي انگلیسی و فارسی کاراکتربراي داشتن  –بایت چیست  –بیت چیست  .1

  یک بایت=حرف –   هشت بیت= بایت –  کوچکترین واحد حافظه =بیت
 جا میگیرد Aگیگابایت چند حرف   280یک بایت نیاز داشته باشد در یک هارد دیسک  Aاگر حرف َ .2

 280*10^9 
 واحد هم خروجی هم ورودي را نام ببرید چهار .3

    LANپورت شبکه  – USBحافظه  – کارت مودم-  هارددیسک -  فالپی دیسک-
 اجزاي آن چیست  مخفف چیست وظیفه اش چیست CPUسی پی یو  .4

Central processing unit   - محاسـبه و  واحد  –واحد کنترل  (-  خروج اطالعاتاخذ داده انجام عملیات روي داده و
      )واحد رجیستر – منطق

 هر برنامه براي اجرا به چه حافظه اي حتما نیاز دارد .5

MRA 

   رود می بین از اطالعاتش برق قطع با   Rom   PRom    Hard    Ram حافظه کدام .6

RAM  

 نام ببریدجانبی بیرونی کامپیوتر را حافظه  حافظه درونی و چهار چهار .7

 REGISTER-CASHE-BIOSROM-DRAM-SDRAM-ROM-RAM – درونی

 USBحافظه   - نوارضبط مغناطیسی -کاغذ –هارددیسک –فالپی دیسک  –بیرونی 

 ?شهاي راه اندازي مجدد سیستم چیسترو .8

  روي کیس    Resetفشردن کلید -ShutDown>>Restart>> Start از منوي واقع در آیکن 
 پشت کیس   Powerروشن و خاموش کردن کلید -روي کیبورد   Ctrl+Alt+Deleteفشردن کلید -

 چیست اجرا میشودکه اولین برنامه  نام ن کامپیوتر، پس از بوت شد .9

 سیستم عامل

 مهم آن چیست سیستمهاي بالدرنگ چیست و ویژگی  .10

رم افـزار کمتـر و در      -بیشـتر  ROMحافظه جانبی کمتر و   -سیستم عاملی با دقت و سرعت باال میباشد  برنامـه در ـن
  و رزو هواپیمایی کاربرد در صنعت – ترسرعت زیاد –سخت افزار بیشتر 

 نام چند سیستم عامل را ذکر نمایید و مزایاي سیستم عامل لینوکس نسبت به ویندوز را نام ببرید .11
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-WINDOWS  -DOS  - LINUX – UNIX – SOLARIS -Android  
  زیادي نسبت به ویندوز دارد سرعت و قدرت و پایداري و امنیت –سیستم عامل لینوکس بدلیل باز بودن سورس آن 

 ؟چه نوع فایلهایی آلوده به ویروس میشوند .12

 EXE - OMC ییاجرا

 نام انواع برنامه هاي مخرب را بنویسید .13

 worm  ) را تکثیر میکندبرنامه مجزا و نیاز به برنامه دیگر ندارد از وقفه ها خود(-    
 Trojan horse  )به برنامه دیگر خود را میچسباند و فایل هاي سیستم عامل را تخریب میکند(  -    
 Bomb  ) در زمان مشخص اعمل غیر منتظره انجام میدهد –فایل مجزا و بدون تکثیر(  -    
 Spyware   ) مثال کد ایمیل و ارقام کد هاي کاربرعملیات کاربر و حفظ اعداد و  مشاهده و جمع آوري-جاسوس.. (-    
 Hoax  ) فریب کاربر به انجام یک عمل غلط( -     
 Back door   )قابل دسترسی و دستکاري میباشد    توسط برنامه نویس آن   ها  اکثر  برنامه (    

 ویژگیهاي نرم افزار ضد ویروس مناسب را بنویسید .14

demand )با هر برنامه چک کند( – Update)بروز رسانی کند( -  Respond )  بازسازي فایل آلوده یـا حـذف آن( -  
Check )تشخیص محل مخفی شدن ویروس(- Heuristics  )     اگر ویروس جدیدي بیایـد و تشـخیص ندهـد هشـدار
  )بدهد

کـه هرسـه کلمـه بـاهم باشـد و اگـر        اشتر    مالک     دانشگاهاگر در یک موتور جستجوگر اینترنتی بخواهیم دنبال هر سه کلمـه   .15
  دهدان ا نشر   اشتر    مالک     دانشگاهب یترتو بقا دقیم اهیبخواگر و  ان دهد چگونه مینویسیمجابجاهم بود نش

 )جواب در برگ امتحان بنویسید( 

  chareS  +دهدمی شانهم ن جابجا و مهکلسه  هر جوستج  رشتا+ لکما+ گاهنشدا  
  chareS  "دهدمی شانن یبرتتمین هبط قف  رشتا  لکما گاهنشدا بارتع جوستج  "رشتا  لکما گاهنشدا  

و بر هیچکس مشخص نشود براي چه افراد دیگـري ارسـال    به تعدادي افراد بنویسیمو براي یکبار اگر بخواهیم یک نامه الکترونیک   .16
 ستکجادر   لمییدر ا ایلا فی کسعک یال رسال مح شده در کدام محل   آدرس کلیه افراد را مینویسیم

  همدش آودخراي ط بد فقیکنمکر فس هر کد و ومیش رسالاد اافر امتم رايب لیمیا  CCB رويروبس آدر رد
BCC:  abbass@yahoo.com; sedighias220@yahoo.com; ali222@yahoo.com 

  شودمیده تفااس   tenmhacatt  اقصلا وستیپ  ینهگزاز یل فا کیدن سبانچا ی کسیک عل ارساي ابر
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