
نام و نام خانوادگی : 
نام پدر : 

دوازدهم -شبکه و نرم افزار :رشته و پایه 
تجارت الکترونیک و امنیت  نام درس : 

پودمان پنجم – شبکه 

*** بسمه تعالی *** 
اداره کل آموزش و پرورش 

اداره آموزش و پرورش شهرستان  
و حرفه اي فنی هنرستان

تاریخ :
دقیقه 60مدت امتحان : 

دوم نوبت :
1/1صفحه :

نام هنرآموز : 
: حی مصحّگنام و نام خانواد نمره به حروف : نمره به عدد :

:امضاء 
* ید.ئو قبل از مصرف غذا بشوثانیه و حتما پس از سرفه و عطسه 20دست هاي خود را مرتب به دفعات با آب و صابون به مدت حداقل *

نمرهسواالت ردیف 
2چیست ؟PTZمنظور از دوربین هاي 1

2وظایف لنز را نام ببرید. 2

2) چیست ؟Angle of view(  منظور از زاویه دید دوربین 3

انواع آن را نام  در هنگام پردازش تصویر، تاثیر نویزها را به حداقل می رساند ؟کدام فناوري به صورت دیجیتال 5
ببرید.

2

داده خواهد شد.عکس ............... یابد، جزئیات موجود در تصویر با کیفیت ............... نشان هرگاه بزرگنمایی 6
بدون تغییر –) کاهش  4کمتري          –) کاهش  3کمتري          – افزایش ) 2بیشتري         –) افزایش  1

1

کمتر است ؟ CMOSنسبت به حسگر مشابه نوع CCDکدام ویژگی حسگر 7
) مصرف انرژي 4) نویز                   3) رزولوشن               2) میزان حساسیت            1

1

و به وسیله موتور تغییر می کند ؟ در کدام لنز، فاصله کانونی به وسیله فرمان از راه دور  8
1 (Varifocal2  (Fixed3 (Dynamic4 (Motorized

1

؟نیستNVRکدام گزینه از مشخصه هاي مهم وضوح تصویر در  9
1 (View2 (Playback3  (Record4  (Network

1

. خواسته شده در جدول زیر را کامل کنید موارد D-IPC-T١٢٠در دوربین 10

نوع اتصال جنس بدنه رزولوشن سایز کیس نوع دوربین

3

15جمع نمرات موفق و موید باشید 



نام و نام خانوادگی : 
نام پدر : 

دوازدهم -شبکه و نرم افزار :رشته و پایه 
تجارت الکترونیک و امنیت  نام درس : 

پودمان پنجم – شبکه 

*** بسمه تعالی *** 
ش اداره کل آموزش و پرور

اداره آموزش و پرورش شهرستان
فنی و حرفه اي  هنرستان 

تاریخ :
دقیقه 60مدت امتحان : 

دوم نوبت :  
1/1صفحه :  

نام هنرآموز : 
* ید.ئثانیه و حتما پس از سرفه و عطسه و قبل از مصرف غذا بشو20مدت حداقل دست هاي خود را مرتب به دفعات با آب و صابون به *

نمرهسواالت کلید ردیف 
) روي موضوعات خاصی را Zoomگاهی نیاز است دوربین توانایی چرخش در جهات مختلف و امکان بزرگنمایی ( 1

می گویند.PTZداشته باشد. در این صورت از دوربین هایی استفاده می شود که به آنها 
2

براي ایجاد تصویر واضح و شفاف، عالوه بر حسگر به قطعه دیگري به نام لنز نیاز داریم، وظیفه لنز متمرکز کردن  2
تصویر است. هر چقدر میزان تمرکز نور بیشتر باشد، تصویر واضح تر می  پرتوهاي نور بازتابی از صحنه، روي حسگر 

شود.

2

) می گویند و واحد  Angle of viewبه وسعت محدوده افقی از صحنه که در تصویر دیده می شود، زاویه دید (  3
آن درجه است.

2

به فناوري گفته می شود که به صورت دیجیتال در هنگام پردازش تصویر تاثیر نویزها را به حداقل  DNRفناوري 5
2Dمی رساند .   DNR  3وD DNR  3. تاثیرD DNR 2بیشتر ازD DNR .است

2

خواهد شد.هرگاه بزرگنمایی عکس ............... یابد، جزئیات موجود در تصویر با کیفیت ............... نشان داده 6
بدون  –) کاهش  4کمتري          –) کاهش  3کمتري          –) افزایش  2بیشتري        * –) افزایش  1

تغییر 

1

کمتر است ؟ CMOSنسبت به حسگر مشابه نوع CCDکدام ویژگی حسگر 7
) مصرف انرژي 4*  ) نویز               3) رزولوشن               2) میزان حساسیت            1

1

در کدام لنز، فاصله کانونی به وسیله فرمان از راه دور و به وسیله موتور تغییر می کند ؟ 8
1 (Varifocal2  (Fixed3 (Dynamic *4 (Motorized

1

؟نیستNVRکدام گزینه از مشخصه هاي مهم وضوح تصویر در  9
1 (View2 (Playback3  (Record  *4 (Network

1

موارد خواسته شده در جدول زیر را کامل کنید. D-IPC-T١٢٠در دوربین 10

نوع اتصال جنس بدنه رزولوشن سایز کیس نوع دوربین
سایز متوسط با  Domeدام 

دید در شب
IPشبکه پالستیکمگاپیکسل2

3

15جمع نمرات موفق و موید باشید 


