Тест


Завдання №1
Вопрос:
Комп'ютерна мережа - 

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) це сукупність комп'ютерів та інших пристроїв з відповідним програмним забезпеченням, з'єднаних каналами передавання данних

2) це група комп'ютерів локальної мережі, користувачі яких виконують схожі завдання та здійснюють регулярний обмін даними.
3) це група комп'ютерів, які централізовано обслуговуються спільним сервером - контролером домену, що керує розподілом прав доступу користувачів до ресурсів мережі.


Завдання №2
Вопрос:
Робоча група - 

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) це сукупність комп'ютерів та інших пристроїв з відповідним програмним забезпеченням, з'єднаних каналами передавання данних
2) це група комп'ютерів локальної мережі, користувачі яких виконують схожі завдання та здійснюють регулярний обмін даними.
3) це група комп'ютерів, які централізовано обслуговуються спільним сервером,  що керує розподілом прав доступу користувачів до ресурсів мережі.


Завдання №3
Вопрос:
Домен -  

Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) це сукупність комп'ютерів та інших пристроїв з відповідним програмним забезпеченням, з'єднаних каналами передавання данних
2) це група комп'ютерів локальної мережі, користувачі яких виконують схожі завдання та здійснюють регулярний обмін даними.
3) це група комп'ютерів, які централізовано обслуговуються спільним сервером,  що керує розподілом прав доступу користувачів до ресурсів мережі.


Завдання №4
Вопрос:
Комп'ютерні мережі класифікують 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) За призначенням
2) За охопленою територією
3) За розподілом функцій між комп'ютерами
4) За видом операційної системи
5) За правом доступу до ресурсів

Завдання №5
Вопрос:
Що означає дане число 100 Мбіт/сек

Выберите один из 2 вариантов ответа:
1) дані по мережі передаються  зі швидкістю 100 міліонів біт за 1 секунду 
2) дані по мережі передаються зі швидкістю 100 міліардів біт за 1 секунду

Завдання №6
Вопрос:
Які види кабелів існують для передачі даних по мережі

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:
1) Коаксіальний
2) Кручена пара
3) Оптоволоконний
4) Мережний

Завдання №7
Вопрос:
Мережний протокол -  

Выберите один из 2 вариантов ответа:
1) це набір правил, за якими здійснюється обмін даними між пристроями комп'ютерних мереж

2) Адаптер бездротових мереж

Завдання №8
Вопрос:
Протокол IP  відповідає 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) за розбиття повідомлення на окремі пакети
2) за розміщення на пакетах адреса відправника
3) за розміщення на пакетах адреса отримувача
4) за цілісністю даних
5) за відновлення отриманих пакетів у єдине повідомлення

Завдання №9
Вопрос:
Протокол TCP відповідає 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) за розбиття повідомлення на окремі пакети
2) за розміщення на пакетах адреса відправника
3) за  розміщення на пакетах адреса отримувача
4) за цілісністю даних
5) за відновлення отриманих пакетів у єдине повідомлення

Завдання №10
Вопрос:
Щоб переглянути імена, надані комп'ютеру та робочій групі або домену, слід виконати такий алгоритм:

Укажите порядок следования всех 3 вариантов ответа:
__ Вибрати вкладку Ім'я комп'ютера

__ Вибрати команду Властивості.
__ Відкрити контекстне меню об'єкта Мій комп'ютер.

Завдання №11
Вопрос:
Щоб відкрити спільний доступ до папки комп'ютера робочої групи 

Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа:
__ Вибрати потрібну папку у вікні Провідника.

__ Виконати Файл => Спільний доступ і безпека.
__ Установити позначку прапорця Открыть общий доступ к этой папке 

__ Установити позначку прапорця Разрешить изменение файлов по сети


Завдання №12
Вопрос:
Щоб отримати доступ до ресурсів локальної мережі, потрібно


Укажите порядок следования всех 5 вариантов ответа:
__ Відкрити вікно папки Мережне оточення.
__ Вибрати команду Показати комп'ютери робочої групи у списку Мережні завдання.
__ Двічі клацнути у вікні робочої групи 
__ Вибрати потрібний комп'ютер 
__ Відкрити вікно потрібної папки.

Конец


