
 به نام ایسد یکتا

  تمرینات درس قرارداد ارتباطی امن

 

 
 سرٍیس ّای اهٌیتی را ًام بردُ ٍ ّر کذام را تعریف ًواییذ. .1

 تْذیذّا در ضبکِ بِ چْار دستِ کلی تقسین هی ضًَذ، ّر کذام را ًام بردُ ٍ تَضیح دّیذ. .2

هرحلِ ای استفادُ هی ضَد، آًْا را ًام بردُ ٍ بطَر هختصر ّر کذام  7زیر ساخت اهٌیتی از یک هکاًیسم برای تعییي  .3

 را تَضیح دّیذ.

 را ًام ببریذ. X-805سرٍیس ّای اهٌیتی ارایِ ضذُ در  .4

 فایرٍال را تعریف کٌیذ. .5

 دربارُ هحذٍدیت ّای فایرٍال بحث ًواییذ. .6

 را بٌَیسیذ. داضتِ باضذ، یرٍال در ضبکِ هی تَاًذچْار هَرد از ًقطْایی کِ فا .7

 اًَاع فایرٍال را ًام بردُ ٍ ّر کذام را تعریف ًواییذ. .8

 فایرٍالْا بِ سِ رٍش قابل طراحی ّستٌذ، ّر کذام را تَضیح دّیذ. .9

11. VPN .را تعریف کٌیذ 

 را ًام بردُ ٍ هختصر تَضیح دّیذ. VPNاًَاع اتصاالت ٍ تَپَلَشی ّای  .11

 ضکل هی گیرد. VPNدٍ ضرط خصَصی بَدى ٍ هجازی بَدى چگًَِ در  .12

 را ًام ببریذ. VPNهسایای استفادُ از  .13

 از چِ بخص ّایی تطکیل ضذُ است؟ ًام بردُ ٍ تَضیح دّیذ. VPNتجْیسات ضبکِ  .14

 هختلف را تعریف کردُ ٍ با ّن هقایسِ ًواییذ. تًَل الیِ ّای .15

16. PE-Based VPN  ٍCE-Based VPN .را تعریف کردُ ٍ ٍیصگی ّر کذام را قیذ ًواییذ 

 بِ چِ صَرت بایذ باضذ؟ VPNدر ایجاد  PE   ٍCEتقسین ٍظایف بیي  .17

 را با رسن دیاگرام هربَط بِ آى تَضیح دّیذ. PPPعولکرد پرٍتکل  .18

 بارُ ّر یک تَضیح دّیذ.بِ کوک چِ پرٍتکل ّایی اًجام هی ضَد. در PPPاحراز َّیت در پرٍتکل  .19

 را با رسن ضکل تَضیح دّیذ. L2TPطراحی  .21

 را تَضیح دّیذ.  PPTPعولکرد پرٍتکل  .21

22. IPsec .را تعریف کردُ ٍ راجع بِ کاربرد ّای آى تَضیح دّیذ 

 را ًام ببریذ. IPsecسرٍیس ّای ارایِ ضذُ تَسط  .23

 ٍ هعواری آًرا تَضیح دّیذ. IPsecهَلفِ ّای اصلی  .24

 ا تعریف کردُ ٍ با ّن هقایسِ ًواییذ.ر IPsecهذ ّای ارتباطی در  .25

 

 به سود شما خواهد بود... یکه روز یدکن یقینو  یدپاسخ ده یسهرا با انگ ینتمار

 یدباش یروزو پ سالمت
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