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 به نام او که هر چه داریم از اوست

 پنجمپودمان  ل تستی تجارت الکترونیک و امنیت شبکهنمونه سوا

 کانال کنکور شبکه و نرم افزار

 =4184http://hoonarjo.ir/?pبرای عضویت در کانال بر روی لینک کلیک کنید و فرم عضویت را تکمیل کنید. 
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شوند و با توجه به مکان نصب دوربین و صحنه و لنز ساخته می LED-IRهای زیر، بدون کدام دسته از دوربین

 شود؟مناسب روی آن نصب میمورد نظر، لنز 

 pinholeد(              PTZج(                boxب(                IR-Bulletالف( 
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 ؟نیست NVRهای مهم وضوح تصویر در کدام گزینه از مشخصه

 Recordد(             Playbackج(                   Viewب(              Networkالف( 

3 
 رساند؟کدام فناوری به صورت دیجیتال در هنگام پردازش تصویر، تاثیر نویزها را به حداقل می

 WDRد(                   ONVIFج(                 NVRب(                DNRالف( 
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 باشد؟صحیح نمی NVRکدام گزینه درباره نصب فیزیکی 

 باشد. %90تا  %10الف( رطوبت محیط باید بین 

 گراد باشد.درجه سانتی 30تا  -30ب( دمای محیط بین 

 گیریمصدا و ویدئو در نظر میهای ی کافی برای قرار گیری کابلفضاج( 

 های موجود در رک باشد.سانتی متر فاصله بین دستگاه 2د( حداقل 
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 ند؟ها کاربرد دارهای خودپرداز بانکهای زیر، در دستگاهکدام یک از دوربین

 IR-Bulletد(                    PTZج(                     pinholeب(               boxالف( 
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 متمرکز کردن پرتوهای نور بازتابی از صحنه روی حسگر تصویر، وظیفه کدام گزینه است.

 امواج مادون قرمز د( فیلتر                 LEDب( فوکوس             ج( لنز                   الف( 

7 

 ارسال شود،  NVRمانند حسگر تشخیص دود، فرمانی برای در کدام روش ضبط، چنانچه از یک حسگر بیرونی 

NVR کند؟روع میضبط را ش 

 Motion Detectionب(                            Always Detectionالف( 

 Timing Detectionد(                               Alarm Detectionج( 
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، در کدام زبانه تعیین IEها و تصاویر بر روی حافظه جانبی و تنظیم اندازه فایل تصویر به وسیله مسیر ذخیره فیلم

 شود؟می

 Imageد(                    Localج(             Vedio/Audioب(                 Networkالف( 
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 ، کدام نوع کیفیت تصویر مناسب است؟HDMIبرای ارسال تصاویر به صفحه نمایش از طریق درگاه 

 Main Streamد(           High Streamج(           Low Streamب(             Sub Streamالف( 
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 چیست؟ NVRسازی تصاویر در قالب ذخیره

 H264د(                    H24ج(                H64ب(                          H364الف( 
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