
 بنام خدا 

 عنوان درس : فناوری اطالعات در مدیریت 

 سواالت تستی  

 

کدامیک تعریف دقیق سیستم اطالعات است ؟-1  

 الف – به جمع آوری ، پردازش ، ذخیره ، تحلیل و انتشار اطالعات برای یک هدف خاص می پردازد.

ذخیره و تحلیل می پردازدبه پردازش و  -ب  

تنها به اتشار و تحلیل اطالعات برای هدفی خاص می پردازد -ج  

به تحلیل و ذخیره اطالعات نرم افزارها می پردازد -د  

ته       کدامیک از موارد زیر به عنوان جنبه تکنولوژیکی یک سیستم اطالعات شناخ - 2

می شود ؟   

ب( کامپیوترها   الف ( سیستم مدیریت                    

 ج( فناوری اطالعات                          د( پایگاه های داده 

ملیات و ساختار عکدامیک از موازد زیر به عنوان عامل تسریع کننده تغییرات بنیادی  - 3

 مدیریت سازمانها مطرح است ؟

 الف ( اقتصاد دیجیتالی                     ب ( فناوری اطالعات

ت دهی به کار آفرینان          د(  سیستم اطالعات ج ( فرص  

 4 -  کدامیک از موارد زیر جزء قابلیتهای اصلی سیستمهای اطالعات نیست ؟ 

 الف ( تسهیل ترجمه حجم باالیی از داده ها   

 ب ( تقویت ارتباط و همکاری در هر مکان و هر زمان    

 ج( انجام پردازشهای عددی با حجم و سرعت باال 

 د ( عدم نیاز به  پشتیبانی از نرم افزارهای خاص

 

عمده ترین واکنش های سازمانی به چند طبقه تقسیم میشوند ؟  -5  

 الف ( پنج طبقه                                            ب( چهار طبقه 



 ج( سه طبقه                                               د( هفت طبقه

 6– کدامیک از موارد زیر جزء محیط های پردازش نیست ؟

 الف ( پردازش سازمانی                       ب ( پردازش توزیع شده

ج ( محیط مین فریم                            د ( معماری سرویس دهنده / سرویس گیرنده    

 7- کدامیک از موارد زیر جزء اقتصاد دیجیتالی نیست ؟ 

و نرم افزار                          ب ( شبکه های ارزش افزای خصوصی الف ( کامپیوتر   

 ج ( اینترنت و شبکه های داخلی              د ( سازمانهای انتفاعی

سیستم اطالعات حسابداری شرکت کدامیک از انواع سیستم است ؟ - 8  

 الف ( غیر الکترونیکی                      ب ( الکترونیکی 

 ج ( رسمی                                 د ( غیر رسمی

؟ کدام گزینه استشرکت فدکس مهمترین کار نرم افزار ) ای شیپینگ ( – 9  

 الف ( وظیفه اش مقابله با رقابت جهانی است 

 ب ( به مشتریان اجازه بررسی وضعیت محموله را از طریق وب سایت شرکت میدهد

و ذخیره اطالعات است ج ( نرم افزاری برای انبارداری   

 د ( به دیگر سازمانها اجازه دسترسی به اطالعات را نمی داد 

در زمینه تکامل سیستمهای پشتیبان کدامین مورد است ؟ابداع مهم  – 11  

 الف ( انبار سازی داده و سیستم پردازش سیار    ب ( پردازش کاربران نهایی

( سیستم خودکارسازی اداری  ج ( سیستم پردازشی                         د  

 سیستمهای کارکردی اطالعات مدیریت با هدف ..........................  به کار گرفته -11

 می شوند ؟                  

 الف ( پزدازش تراکنش سیستمها 

 ب ( تضمین تحقق کار آمد استراتژی های سازمان

 ج ( تضمین باال بردن میزان کارایی 

اصلی یک سازمان  د ( فعالیت   



سیستم اطالعاتی که فعالیت های عملیاتی را تحت پوشش قرار می دهند  – 12

 کدامند ؟ 

 الف ( سیستمهای  تصمیم یار                     ب ( سیستمهای هوشمند 

ج ( سیستمهای اطالعات کارکردی      

 د ( TPSها و  MISها و سیستمهای سیار     

        یر به شرایطی که می توانند تغییرات مهمی ایجاد کنندکدامیک از موارد ز – 13

 می پردازند؟ 

 الف (  فعالیتهای مدیریتی                  ب ( فعالیتهای اداری 

 ج ( فعالیتهای عملیاتی                     د ( فعالیتهای استراتژیک

است    زیر ساخت اطالعات شامل  .........................     – 14  

 الف ( کاربرد نرم افزاری 

 ب ( کار برد سخت افزاری 

 ج ( تسهیالت فیزیکی ، خدمات و مدیریت

 د ( هیچکدام

کدام مورد از معایب محیط مین فریم به حساب می رود ؟ –51  

 الف (ترکیب ناپذیر بودن آن                       ب (انعطاف ناپذیر بودن و هزینه باالی آن

پایین                                   د ( هماهنگ نبودن اجزا ج ( امنیت   

 و از منتقل --------داده را از طریق  --------ا استفاده ازشبکه محلی بی سیم ب - 61

؟ همان طریق هم دریافت می نماید  

 الف ( هوا – امواج الکترومغناطیس                       ب ( امواج الکترومغناطیس – هوا

هوا –امواج الکترومغناطیس                        ج ( شبکه  –ج ( کابل   

از معایب شبکه های محلی به حساب می رود ؟ کدامیک از موارد زیر –71  

 الف ( انعطاف ناپذیر بودن                             ب ( هزینه های باال

 ج ( ترکیب ناپذیر بودن آن                             ج ( امنیت پایین و هماهنگ نبودن اجزا

 18– کدام مورد در مورد پردازش توزیع شده نادرست می باشد ؟



 الف ( کار پردازش را بین دو یا چند کامپیوتر تقسیم می کند

 ب ( می توانند در یک یا چند جا باشند و حتما نباید در یک جا واقع شده باشند

ه معماری مبتنی بر وب استج ( منشا معماری های جدید از جمل  

 د ( این کامپیوترها باید حتما از نوع کامپیوترهای شخصی باشند

 19– در مورد معماری سرویس دهنده / سرویس گیرنده کدام گزینه نادرست است ؟

 الف ( هریک از اجزا کاری را که برای آن مناسب تر است انجام می دهد 

گران قیمت تر را مشترکا استفاده کنند ب ( سرویس گیرنده ها می توانند تجهیزات  

 ج ( در معماری سرویس دهنده / سرویس گیرنده نقش هر ماشین ثابت است  

د ( این معماری واحدهای پردازشکننده توزیع شده را به دو طبقه اصلی سرویس گیرندگان 

 وسرویس دهندگان که همگی به نوعی به شبکه متصلند تقسیم می نماید

ود در مورد کدامیک مصداق دارد : نوعی شبکه است که در آن هر تعریف موج – 21

ه اشتراک می کامپیوتر سرویس گیرنده فایلها و منابع کامپیوتر را مستقیما با دیگران ب

 گذارد.

 الف ( معماری هم سطح                           ب ( سیستمهای قدیمی 

معماری سرویس گیرنده / سرویس دهنده( ج ( سیستمهای مبتنی بر وب                    د   

در گاه های سازمانی  ...............................   هستند که امکان دسترسی به  – 12

 اطالعات سازمان را از یک نقطه فراهم میکنند ؟

 الف ( برنامه نویسانی                               ب ( گروه هایی 

 ج ( سایت مرکزی                                      د ( وب سایتهایی

پردازش سازمانی چیست ؟ –22  

الف ( یک معماریسرویس گیرنده/ سرویس دهنده است که ارتباط الزم را در تمامی نقاط سازمان 

 برقرارمی کند .

در محدوده کاری کوچکی ) مثال یک بخش ( قابل اجرا است .فقط ب (   

ریم تم مین فریم و یا سیستم توزیع شده هستند که مین فج ( آن ها معموال بخشی از سیس

 نقش اصلی را در آن ایفا می کند .

احی د (ترکیبی از اینترنت وشبکه های داخلی است که بر اساس یک سیستم سه الیه ای طر

 شده است .



در مورد سیستم های قدیمی کدام مورد صحیح است ؟ –32  

جدید در سازمان ها استفاده نمی شود الف ( به دلیل سازگاری کم با محیط های  

تم   ب ( آن ها معموال بخشی از سیستم مین فریم و یا سیستم توزیع شده هستند که سیس

 توزیع شده نقش اصلی را در آن ایفا می کند .

ا ج ( سازمان هایی که از این سیستم ها استفاده می کنند ترجیح می دهند این سیستم ها ر

 تغییر دهند

د ( برخی سیستم های قدیمی بسیار گسترده بوده و شامل صدها یا هزاران کامپیوتر از راه دور 

 می شوند .

مین فریم چیست ؟ –42  

الف ( محیطی است که در آن  کاربران عملیات ورود ، تغییر داده و دسترسی به اطالعات را از 

 طریق مین فریم ها انجام می دهند .

د .ن فریم با تعدادی کامپیوتر شخصی ترکیب می شونب ( محیطی است که در آن تعدادی می  

قدرت پردازش در سیستم اطالعات را دارند . ج ( در این محیط ها فقط کامپیوتر هایشخصی  

اطالعات این سیستم ها کهن تر و بالغ تر هستند .د (   

 25– کدام مورد نادرست است ؟  

وتر عدها امکان ارتباط چندین کامپیالف (در ابتدا فقط یک کامپیوتر شخصی وجود داشت ولی ب

 شخصی در قالب شبکه فراهم آمد . 

ب ( به دلیل مزایای باالی مین فریم ها امروزه سازمان های زیادی از مین فریم ها استفاده می 

 کنند .

یوتر ج ( زمانی که کامپیوتر های شخصی از طریقشبکه به هم متصل می شوند،سیستم کامپ

می آید .ود شخصی انعطاف پذیری بوج  

است که حجم وسیعی را جهت پایگاه داده مونه ای از سرویس دهندگان، سرویس دهنده د ( ن

 ذخیره فراهم می کند .

- تقسیم وظایف به چه مسائلی بستگی دارد ؟ 62  

سیستم فناوری اطالعاتج (     سیستم هوشمندب (    پایگاه های دادهالف (   

 د  ( اندازه و ماهیت سازمان 

زمان پیشرفته منابع اطالعاتی بسیاری داردمانند؟یک سا  - 72  



  الف  ( محیط کامپیوتری                      ب (  زیرساخت        ج  ( موجودیت        د ( برنامه ها 

- در مباحث امنیتی چه چیزهای نیاز است ؟ 82  

 الف ( معماری خدمت محور                           ب ( گذار به کسب و کار الکترونیکی 

روال ها د (                                        پردازش فراگیر ج (   

 29- آینده بخش سیستم های اطالعات در چه چیزی بیشتر اهمیت دارد ؟

منابع سازمانیب (                                           میزان بلوغ فناوریالف (   

 د (  ماهیت سازمان                                          ج ( فناوری اطالعات و معماری 

 31- کار آمدی را در وظایف کاری روزمره افزایش می دهد؟

 الف ( نرم افزارهاب (              ب ( پردازش آبونمانی      ج (  پردازش فراگیر 

میزان بلوغ فناوری اطالعات د (   

گامی که یکی از آن ها توانایی کارینحوه تعامل دو واحد پردازشگر هن  -31 

را از طرف دیگری انجام میدهد ؟   

مسائل اخالقی ب (                         پردازش اشتراک عمومی  الف   

 ج ( نقش بخش سیستم اطالعات                  د ( معماری خدمت محور 

 

هدف از اتوماسیون اداری چیست؟-  32 

 ب(افزایش طراحی و تولید                       الف(کاهش هزینه

 د(همه موارد            پشتیبانی از کارمندانج(

 

در سیستم های پشتیبان یکپارچه اجزای ...............وجود دارد که سبب -33

 قابلیت ان میشود. افزایش

 ب( کاربردی                                                      هوشمند الف(

 د(هیچکدام                                                    ج( سیستمی

 

اولین نمونه از سیستم های فناوری اطالعات که به منظور تسهیل ارتباط کاری -34

 با شرکای تجاری ایجاد شد ............... نام داشت.



 الکترونیکی دادهسیستم تبادل ب(         الف(سیستم پیوندی                      

 د(سیستم پردازش سیار      ج(سیستم تجارت الکترونیکی             

 

 DSSو ESS...............پایگاه داده ای است که با هدف پشتیبانی از-35

 سایرفعالیت های تحلیلی وکاربرنهایی طراحی شده است.

 الف(سیستم های دانشوری                ب(سیستم تصمیم یار

 انبار دادهد(تم های اطالعات مدیریت          ج(سیس

 
اولین نرم افزارهای کاربردی هستند که وظایف تکراری و پرحجم و پردازش - 36

تراکنش های مربوط به بخش های حسابداری ،امور مالی،منابع انسانی را 

 خالصه وسازماندهی می نمایند،این سیستم ها را ...............می نامند.

 ب(سیستم های پشتیبان                        ش تراکنشپردازالف(

 ج(سیتم یکپارچه                                د(هیچکدام

 

 مهم ترین مزیت  پردازش سازمانی............... است.-37

 تسهیم منابع کامپیوتریب(ارمندان                           کالف(تسهیل کارهای 

 کارها                              د(دسترسی اسان به داده هاج(تسریع بخشیدن در 

 

به توصیف ابتدايي از اشیاء، رويدادها، فعالیت ها و تراكنش هايي كه  ثبت،  - 38

دسته بندي و ذخیره شده ، ولي براي هدف خاصي سازماندهي نگرديده اند چه  می 

 گویند؟

 3و2گزینه د (اطالع                  ج (                  اقالم دادهب (             تراکنش      الف ( 

سیستم هاي اطالعات كه دو يا چند سازمان را به هم مرتبط مي كنند.اين  - 39

 سیستم ها، سیستم هاي 

 کارکردید (          بین سازمانیج ( بخشی                  ب (       سازمانی      الف (

 

ه از "راه های پشتیبانی از ارتباط در جلسات" میباشد؟کدام گزین-  40 

 الف( نرم افزار اجتماعی

 ب( وبالگ نویسی

 ج( غیر هم زمان، هم مکان

 د( درگاه های سازمانی



 

 41- کدام گزینه از نرم افزارهای کاربردی اینترنت نمیباشد؟

 الف( کشف

 ب( گسترش

 ج( همکاری

 د( ارتباط

 

آن می توانیم تمام کارهای مربوط به خود را درصفحه ای که از طریق  - 42  

 وب انجام دهیم ......................نام دارد.

  ب﴾درگاه                                   الف﴾صفحه وب      

 home pageد﴾                                ج﴾موتورجستجو       

 

 ز .......................استفاده نمود  برای حل مشکل زبان محاوره ، می توان ا - 43

ب﴾فرهنگ  لغت                                               ابزارترجمه الف﴾    

        ج﴾وب معنایی                                د﴾هیچکدام                     

 ؟             ابزارهای جستجو ی واسط تصویری به کاربر چه کمکی می کنند - 44

 ب﴾گرفیک باالتر      الف﴾تصویر را واضح تر میکند

 د﴾همه موارد   جستجوی هدفمندج﴾  

 چرا قابلیت صحت امالیی کلمات در گوگل برای پزشکی مفید است؟ - 45

 ب﴾دستخط پزشکان میتواند مشکل ساز باشد  الف﴾نام محصوالت دارویی دشوار است 

  

 ﴾موارد الف و بد   ج﴾بررسی نسخه های بیمه 

- گزینه صحیح را مشخص کنید. 46  

 الف( وب و پست الکترونیکی برنامه هایی کم کاربرد هستند.



 ب( نت و وب جهان گستر یکی هستند.

ج( وب از انواع اطالعات دیجیتالی شامل متن ، ابر رسانه ، گرافک و صوت حمایت می 

 کند.

ی است.د( اینترنت شبکه ای محلی از شبکه های کامپیوتر  

 47- چهار فاز اصلی ظهور برنامه های تجاری در اینترنت......................هستند.

 الف(آموزش ، کارایی ، تجارت الکترونیکی و همکاری

 ب( حضور ، تجارت الکترونیکی ، همکاری و یکپارچه سازی

 ج( حضور ، آموزش ، تجارت الکترونیکی و یکپارچه سازی

رونیکی ، همکاری و یکپارچه سازید( کارایی ، تجارت الکت  

 

 48- میزان اطالعات موجود در وب هر سال حد اقل........برابر می شود.

4الف(   

 ب( 2 

1ج(   

3د(   

 

ز اینترنت بعنوان.......... عمل می کند و گروه های خبری برنامه ایست که ا -49

 آن بهره می جوید.

 الف( پردازشگر

 ب( مکانیزم خبر رسانی

اطالعات و اخبار ج( پایگاه  

 د( مکانیزم انتقال 

 

ات به تکنیک های پیچیده تجزیه و تحلیل برای غربال حجم زیادی از اطالع-51

د واژه .......... اطالق می شو  



 الف( کشف الگو

 ب( داده کاوی 

 ج( داده سازی

 د( کشف داده

 

طالعات و ............ دروازه ی اختصاصی مبتنی بر ....... است که به روی ا -51

 دانش در پردازش شبکه ای گشوده می شود.

 الف( شبکه داخلی  ، وب

 ب( شبکه خارجی ، پست الکترونیکی

 ج( درگاه ، پست الکترونیکی

 د( درگاه ، وب 

 

کدام گزینه درست نمی باشد؟-52  

ی الف( درگاه های سیار درگاه هایی هستند که توسط تجهیزات سیار قابل دسترسی م

 باشند.

ب( درگاه های شخصی برای گروههای ویژه و اطالعات عمومی شده ای را برای افراد 

 تدارک میبینند. 

ج( در درگاه های انتشاراتی قابلیت جستجو ی برخط گسترده در یک حوزه خاص فراهم 

 شده است.

د.د( درگاه های صوتی از فناوری تشخیص کالم و تبدیل متن به کالم استفاده می کن  

 

 

شیوه های ارتباطی در اینترنت نیست؟کدامیک جز -53  

 الف( مردم به مردم

 ب( سازمان به ماشین



 ج( مردم و سازمان با ماشین

 د(  ب و ج 

 

کدام گزینه از معایب "کار در گروه" است؟-  54 

 الف( گروه برای درک مسائل بهتر از فرد عمل می کند.

د.ب( کار در گروه باعث ایجاد تحرک در افراد و فرایندها میشو  

 ج( برخی از افراد از تکلم در جمع واهمه دارند. 

ه د( ایده های اعضای گروه در تصمیماتی که اتخاذ می شوند نهفته است. لذا نسبت ب

 پیاده سازی آنه متعهد است.

 

قدیمی ترین و ساده ترین کنفرانس از راه دور کدامست و ضعف آن در  -55

 چیست؟

 الف( ویدیویی ، شبکه ای نبودن

کترونیکی ، ارتباط کندب( ال  

 ج( ویدیویی ، سرعت و کارایی پایین

 د( الکترونیکی)کنفرانس تلفنی( ، عدم امکان برقراری ارتباط رو در رو 

    د در تجارت الکترونیکی کامل محصول می تواند فیزیکی یا.......و فراین- 56

....... باشد.می تواند........ یا دیجیتالی و محصول می تواند .........یا ....  

 الف( دیجیتالی ، فیزیکی ، فیزیکی ، دیجیتالی 

 ب( حقیقی ، فیزیکی ، فیزیکی ، حقیقی

 ج( تلفیقی ، حقیقی ، حقیقی ، تلفیقی

 د( حقیقی ، نرم افزاری ، نرم افزاری ، حقیقی

 57- اکثریت غالب حجم تجارت الکترونیکی از این نوع است.

 الف( فرد با سازمان

 ب( سازمان با سازمان 



 ج( سازمان با سازمان با فرد

 د(تجارت مشترک

 

سازمان های تلفیقی سازمان هایی هستند که............- 58  

 الف( بسیار فعال در تجارت الکترونیکی اند.

 ب( کسب و کار اصلی آنها در دنیای فیزیکی صورت می گیرد.

 ج( برخی فعالیت های تجارت الکترونیکی را انجام می دهند.

 د( گزینه ی ب و ج 

 

شرکتها از مدلهای کسب و کار الکترونیکی  به چه منظوری استفاده  - 59

 میکنند؟

 الف( به منظو پایداری خود 

 ب( به منظور بازاریابی

 ج( به منظور در آمدزایی

 د( هیچکدام

 

 61- در کدام مدل تجارت الکترونیکی از مناقصه و مزایده استفاده نمی شود؟

بر خط الف( مزایده های  

 ب( سیستم های مناقصه ی الکترونیکی

 ج( خرید گروهی

 د( بازاریابی مستقیم بر خط 

 

کدام تعریف صحیح نیست؟- 61  



 الف( زیر ساخت شبکه و واسط از زیر ساخت های تجارت الکترونیکی است.

 ب( مردم و خدمات پشتیبانی در حوزه ی تجارت الکترونیکی قرار می گیرند.

 ج( تدارک و خرید بازارها مزایده  سفر از زیر ساخت های تجارت الکترونیکی است. 

ه د( در حوزه تجارت الکترونیکی اصطالحا به فروشندگان خریداران ، واسطه ها افراد گفت

 می شود.

 62- از منافع تجارت الکترونیکی..................

 الف( ابزارهای توسعه نرم افزاری که هنوز در حال توسعه هستند.

ب( به مشتریان امکان به دست آوردن محصوالت سفارشی با قیمتهای رقابتی را می 

 دهد. 

رکت ج( فروشندگان زیادی منتظرند تا تجارت الکترونیکی تثبیت شود و سپس در آن ش

 هستند.

 د( تصور این که تجارت الکگترونیکی گران و ناامن است.

کاتالوگهای الکترونیکی دارای چه ویژگی هستند؟- 63  

لف( درجه سفارشی سازیا  

 ب( میزان یکپارچگی با سایر فرایندها یا خصوصیات کسب و کار

 ج( ارایه ی کند و ایستای مطالب

 د( گزینه الف و ب 

 کدام گزینه جزء زیر ساخت های پردازش شبکه ای نمی باشد؟ -64

 The Intranetشبکه داخلی الف ( 

  Extranetشبکه خارجیب ( 

 Assisting agents-Browsing-Webب  عوامل حامی مرور وج (

 هر سه موردد ( 

 

 برای کدام یک از موارد زیر نمی توان از شبکه های داخلی استفاده نمود؟ - 65

 سازمان های دولتیالف ( 



 خدمات درمانیب ( 

 برای ارتباط بین دفاتر مختلف یک شرکت در مناطق مختلف شهرج( 

 کتهای مختلفبرای ارتباط بین شبکه های داخلی شرد ( 

 کدام یک از عوامل زیر برای مرور و جستجو در وب به کار می روند؟ -66

 Web-Browsing-Assisting agentsعوامل حامی مرور وب الف ( 

 FAQ Agentsعوامل سواالت رایج ب ( 

 Index Agentsعوامل نمایه ها ج ( 

 همه مواردد ( 

      رزهای جغرافیایی(محدوداین شبکه ها به مرزهای سازمان )البته نه م - 67

 می شود مربوط به کام زیر ساخت شبکه ای می باشد؟

 The Intranetشبکه داخلی الف ( 

 Extranetشبکه خارجی ب ( 

 گزینه یک و دوج ( 

 هیچکدامد ( 

 68- فرق بین حراج مستقیم )مزایده( و حراج معکوس )مناقصه( در چیست؟

ه فروش می رسد.الف( در مناقصه فقط اقالم دیجیتالی ب  

 ب( مزایده را دولتها اغلب اجباری می کنند.

 ج( در مزایده باالترین پیشنهاد برنده مزایده است اما در مناقصه پایینترین پیشنهاد. 

 د( هیچکدام

 

 

 

 69- چرخه حیات ارائه خدمات به مشتری ...................

 الف( نیاز ،کمک ، مالکیت ، ادامه



لکیت ، ترکب( نیاز ، کمک ، ما  

 ج( نیاز ، حصول ، مالکیت ، ترک 

 د( راهنمایی ، کمک ، مالکیت ، ادامه

در رابطه با امنیت پرداخت چه چیزی را باید در نظر گرفت؟-71  

الف( آنچه برای امنیت پرداخت مورد نیاز است و روشهایی که می تواند برای اجرای آن 

 مورد استفاده قرار گیرد. 

حسابها به صورت بر خطب( ارسال پول و صورت  

 ج( ثبت سفارش ها و انتقال اطالعات

 د( پاکسازی ومقابله با انکار

 71- مسائل اصلی که خرده فروشان الکترونیکی با آن مواجه می شوند؟

 الف( اختالف در کانالها ، انجام سفارش

 ب( شناسایی مدلهای درآمدی

 ج( تعارض در سازمانهی تلفیقی

 د( همه موارد 

سفارش خصوصا در سازمان با فرد......است چرا که نیاز به  حمل  انجام-72

 سفارشات.......به  مشتریان......دارد.

 الف( به صرفه ، نسبتا بزرگ ، بسیار

 ب( دشوار و گران ،بزرگ ، کم

 ج( به صرفه ، بزرگ ، محلی

 د( دشوار و گران ، نسبتا کوچک ، متعدد 

 

 

 

 نواع تراکنش های تجارت الکترونیکی نیست؟کدام یک از گزینه های زیر از ا -73

 الف(سازمان با سازمان                    ب(فرد با فرد



 د( فرد با دولتج( تجارت درون سازمانی                 

 

 کدام یک از گزینه های زیر از مدل های تجارت الکترونیکی نیست؟-74

 بی ویروسیالف(سیستم های مناقصه الکترونیکی        ب(بازاریا

 د(فرد با دولت                                     ج( خرید گروهید

 

کدام یک از گزینه های زیر جزء مراحل چرخه حیات ارائه خدمات به مشتری -75

 نمی باشد؟

 ب(ترک         الف(حصول                     

 د(وصل                       ج(احتیاج                

 

 

کدام یک از گزینه های زیر جزء دسته اصلی برنامه های دولت الکترونیکی می - 76 

 باشد؟

 ب(سازمان با فرد                                          الف(دولت با سازمان

 د(فرد با فرد                           ج(سازمان با سازمان               

 

جزء رایج ترین مکانیزم های پرداخت الکترونیکی  کدام یک از گزینه های زیر -77

 نمی باشد؟

 ب( کارت هوشمند                                    الف( کارت خرید             

 د( چک                                ج(پول نقد الکترونیکی           

 

 ونیکی است؟کدام یک از گزینه های زیر جزء سه شکل پول نقد الکتر -78

 ب( کارت خرید                           الف( چک های الکترونیکی          



 د( کارت های اعتباری الکترونیکی                                   ج(کارت های ارزش انباشته

 

   کدام یک از گزینه های زیر جزء مسائل قانونی مختص تجارت الکترونیکی -79

 نمی باشد؟

 ب(احتکار اینترنتی                          (کالهبرداری در اینترنت    الف

 د(حفاظت از خریدار                         ج(حق انحصاری                   

 

در حفاظت امنیتی یکی از مکانیزم های اصلی،.........است که اغلب قسمتی  -81

 از کاربردی ترین طرح های امنیتی می باشد.

 ب( رمز گذاری پیام ها                                           الف( نام گذاری       

 د( یکپارچگی                                     ج( تأیید                       

 

کدام یک از گزینه های زیر جزء الزامات ایمنی برای انجام تجارت الکترونیکی  -81

 نمی باشد؟

 فظ حریم خصوصی                        ب(تأییدالف(ح

 د( یکپارچگی                                               ج( ترک

 

 سازمان با سازمان مخفف کدام گزینه است؟ -82

 b2bب(                                        b2cالف(

 c2cد(c2b                                            (ج    

 


