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 است؟ injection SQL ینشان دهنده تالش برا ریاز موارد ز کیکدام 

 ' = 1DELETE FROM itemDB WHERE itemID;' -الف

 ' 1SELECT * FROM users WHERE userName = 'Alice' AND password = '' OR' = '1;' -ب

  DROP TABLE itemDB;–ج 

 SELECT * FROM users WHERE email = 'example@example.com' AND password ;'' = -د

32 
 یبرا ندوزیو کروسافتیبرنامه ما کیاز  شیاستفاده همزمان ب یشده که برا لیکامپا شیاز توابع پ یمجموعه ا

 معروف است: ریشده اند ، به موارد ز یطراح ستمیمنابع س رهیذخ

   INI-د                             EXE -ج                     OSI  -ب                     DLL   -الف
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 کند؟ یم فیکتابخانه کد توص یبه اجرا یرا متک یحمله برنامه ا ریاز موارد ز کیکدام 

                                                         injectionDLL  -ب                                Memory leak   -الف

  Buffer overflow-د                     Pointer dereference   -ج
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 فهرست است؟ شیماینشانگر بالقوه حمله پ ریوب ز یها یاز نشان کیکدام 

 http://www.example.com/var/../etc/passwd -الف

 http://www.example.com/var/www/../../etc/passwd -ب

 http://www.example.com/var/www/files/../../../etc/passwd -ج

  http://www.example.com/var/www/files/images/../../../../etc/passwd-د

 همه موارد صحیح هستند . –ه 
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است،  یبرنامه متک کیدر  ینیب شیپ رقابلیغ جینتا جادیا یحافظه برا اتیمحتو یسیکه به بازنو exploitاز  ینوع

 شود: یم دهینام

  SQL injection-ب                                   IV attack -الف

  Fuzz test-د                           Buffer overflow-ج
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از  یا( نمونهserver commands)مثالً  ردیپذیاز انتظار را م ریغ ییهافرم وب، داده لدیف کیکه در آن  یتیوضع

 است: ریموارد ز

   Improper input validation-ب                                     day vulnerability-Zero-الف

  Improper error handling-د                                          Default configuration-ج

37 
کرده و مجدداً به  یریافتد که مهاجم اطالعات حساس کاربر را رهگ یاتفاق م یزمان network replayحمله 

 دهد. بیمجاز فر ریغ اتیرا در عمل رندهیگ ایرا به دست آورد  رمجازیغ یکند تا بتواند دسترس یارسال م رندهیگ

 غلط  -ب                             صحیح –الف 
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 رمجازیغ یو به قصد دسترس دزددیکاربر را م کیشناسه جلسه معتبر  کی، مهاجم  session replay یدر حمله

 .کندیآن را دوباره به سرور ارسال م رمجاز،یغ یهااتیدادن سرور به عمل بیفر ای

 غلط  -ب                             صحیح –الف 
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 کند؟ یرا فراهم م یا انهیرا یبرنامه ها نیامکان تبادل اطالعات ب ریاز موارد ز کیکدام 

  SDK-د                      Device drivers-ج                UI-ب                                   API-الف

http://www.example.com/etc/passwd


 ست؟یچ DoSهدف از حمله 

  Resource exhaustion -ب                                               Code injection -الف

   Privilege escalation-د                                              Malware infection-ج
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  از چه نوع سوء استفاده است؟ ینمونه ا  rogue IPنام دامنه به   رییتغ

 Domain hijacking -ب                             DNS poisoning -الف

 URL hijacking-د                                 ARP poisoning -ج
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 بارز است: یژگیو کی ،  URL redirectionیا    URL ریمس رییتغ

 Directory traversal attacks-ب                                          Pharming  -الف

 Typosquatting -د                                   path attacks-On-ج
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 کند؟ یرا فعال م client-side URL redirection ریاز موارد ز کیکدام 

 localhost-د               hostname-ج                   hosts-ب                 host-الف
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 Diشود ، حمله  یواحد انجام م ستمیس کیکه معموالً از  Denial of Service (DoS)برخالف حمالت ساده 

stributed Denial of Service (DDoS) هدف  هیانجام حمله عل یبرا دهید بیآس یا انهیرا ستمیس نیاز چند

 هیثانو انی، قربان رندیگ یقرار م فادهکه به عنوان بستر حمله مورد است یواسطه ا یها ستمیکند. س یخود استفاده م

 شوند. یم دهیو در مجموع بات نت نام یهستند. آنها اغلب به عنوان زامب DDoSحمله 

 غلط  -ب                             صحیح –الف 
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 ست؟یچ DDoSشکل حمله  نیتر جیرا

  based-Network )-ب                                                 based-IoT -الف

  based-Application-د                                                     based-OT-ج
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 کند؟ یرا فهرست م Microsoft PowerShell پتیاسکر لیپسوند نام فا ریز یاز پاسخها کیکدام 

  .1ps-د                     .sh -ج                      .vbs -ب                      .py -الف
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شرکت سوء استفاده  یمشروع به منابع داخل یاست که از دسترس یکارمند ناراض کی فیتوص نیکدام عبارت بهتر

 کند؟ یم

  Insider threat-ب                                    Script kiddie-الف

 هر سه مورد صحیح هستند. -د                                         Hacktivist-ج
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 فیشود به عنوان  توص یم یوتریشبکه کامپ کیوارد  یاجتماع ای یاسیس زهیانگ ایهدف  کیکه به  یمعموالً فرد

 شود: یم

  Insider threat-ب                                     Script kiddie-الف

  State actor-د                                            Hacktivist-ج
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 (دیپاسخ را انتخاب کن 2کند؟ ) یم فیرا بهتر توصscript kiddie کی یها یژگیکدام عبارت ها و

   Low level of technical sophistication-ب                                moneyMotivated by -الف

   resources/fundingLack of extensive -د       High level of technical sophistication-ج
 


