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 جواب : ماشین

 برای ورود داده ها به رباطها ازچه چیزی استفاده میشود؟-2

 جواب: حسگر

منابع)فضای ذخیره سازی و برنامه  از ای مجموعه به تقاضا بر مبتنی و آسان دسترسی برای مدلی-3

 کاربردی(میباشد.های 

 جواب :رایانش ابری
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 .پذیرد صورت مخابراتی و ای رایانه ابزار از استفاده

 جواب :فاوا

 جای خالی 

 جواب : واحد پردازش ............. بخش تصمیم گیری رباط است.-1

 نقشه، این .دارد حرکت مسیر نقشۀ تعیین و ریزی برنامه به نیاز خود اهداف پیشبرد برای کشوری هر-2

 این به .کند می مشخص را کشور مطلوب جایگاه و تعیین بعد سال چند را برای کشور آینده مسیر حرکت

 گویند.  می .................. برنامه، نقشه و

 جواب : سند چشم انداز

 انجام کارفرما یا خود برای فرد که کاری تکالیف و وظایف از ای مجموعه از است ............ عبارت-3
 دهد. جواب: شغل می

 

 چهار جوابی

 جزو معایب رایانش ابری بحساب میآید. -1

 د(دسترسی آسان  ج(اتصال دائمی اینترنت  ب(فضای بیشتر  الف (هزینه کم 

 دارند شباهت نیاز مورد توانایی دانش و کار، نظر از که است کار دنیای مشاغل از ای مجموعه-2

 د(درآمد   ج(کسب وکار   ب(شغل  الف (حرفه 

 از وظایف تکنسین های شبکه میباشد.-3



 ج(تعمیر و بکارگیری شبکه  ب(بکارگیری شبکه  الف (ایجاد شبکه 

 د(هرسه مورد 

 یک نمیباشداز قوانین ربات-4

 ب(یک رباط میتواند به انسان آسیب برساند  الف (یک رباط نمیتواند به انسان آسیب برساند 

  

 د(یک رباط باید از دستورات انسان اطاعت کند   ج(یک رباط باید از خودش مراقبت کند

 

 صحیح غلط

 .کنند می استفادهرایانه  از خود روزانه های فعالیت برای انجام مؤسسات و ها شرکت بیشتر امروزه -1
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 صحیح .دارند رو پیش را مندی رضایت و درآمد باالی سطح اغلب ای، رایانه مشاغل -2

 امنیت داده جزو نقاط قوت رایانش ابری میباشد. غلط-3

4- Google Docs  است.صحییح ابری رایانش از پرکاربرد مثال یک 

  

 5پودمان -97 دانش فنینمونه سواالت 

 صحیح و غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید.
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 نمره0.5زبان مختص میکروکنترلر زبان اسمبلی است. -2

 نمره0.5بدون کمک برنامه نویسی نمی توانیم ربات هوشمند بسازیم. -3

 نمره0.5روی رایانه شخصی قرار دارند.  در رایانش ابری داده ها-4
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 نمره 0.5در پردازش ابری ویژگی برنامه ها در ابر به هیچ عنوان محدود نیست-7

 ید:جاهای خالی را پر کن

 نمره0.5برای کنترل ربات از .................. و ..................... استفاده می شود. -1
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 نمره0.5 برای جوشکاری و اتصال قطعات از ربات ...................... استفاده می شود.-3
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 نمره 0.5دسترسی پیدا کنید.

 به سواالت زیر پاسخ دهید.
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