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 ؟ باشدیم بسته مدار نیدورب ستمیس نهیگز كدام-1

 Swicher( د     CCTV( ج  QUAD (ب  FACP( الف

 شود؟ يم تفادهاس يشیف چه از ریتصو استفاده جهت ها نیدورب در معموال -2

 vga(د         یمعمول شیف(ج     BNCشیف(ب       آنتن شیف(الف

 ؟ ردیگ قرار تواند ينم مورد كدام توریمان و نیدورب نیب-3

 کنترلر( د   کننده ضبط( ج  چریسو( ب  کواد( الف

ا دستگاهي كه قابلیت حركت به سمت باال و پایین وچپ و راست در دوربیین هیای میدار بسیته ر -4

 داشته باشد ..................گویند؟

 Mixerد(              Pan-Tiltج(               Tiltب(          Panالف(

 ؟ دهدیم شینما توریمون یرو تک تک صورت به فقط را ریتصاو  مورد كدام-5

 پالکسر یمولت( د  DVR( ج  چریسو( ب  کواد( الف

 ؟ دهدیم شینما توریمون یرو یيتا چهار و تک تک صورت به را ریتصاو مورد كدام-6

 پالکسر یمولت( د  DVR( ج  چریسو( ب  کواد( الف

 است؟ مناسب ثابت نور و يداخل یفضا در استفاده یبرا ریز یها لنز از کی كدام -7

 مچکدایه(د                   کیاتومات زیآر با لنز(ج       یدست زیآر با لنز(ب    ثابت زیآر با لنز(الف

 ؟ باشدیم كننده ضبط مورد كدام-8

 پالکسر یمولت( د   DVR( ج  چریسو( ب   کواد( الف

 دارد؟ نام چه باشند يم دارا ساعت 980 از شیب را ریتصاو ضبط تیقابل كه يدستگاه -9

                        لپس میتا دئویو (د      کسیماتر (ج      پلکسر یمولت(ب           LP دئویو(الف
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 دارند؟ را طیمح نور با قیتطب تیقابل كه یيها لنز -10

 قرمز مادون شب در دید(د                زیریآ اتو(ج             زوم(ب         کسیف(الف

 ؟ تیسچ نهایدورب در(  كاور)  COVER نقش-11

 اطراف به نیدورب چرخش امکان( ب  آب و خاک گردو ورود برابر در حفاظت( الف

 نیدورب شدن بایز( د    نیدورب نشدن دهمشاه( ج

 ؟ است مناسبتر نیدورب كدام شب در یبردار ریتصو یبرا-12

 یصنعت( د   قرمز مادون( ج   کاوردار( ب   کاور بدون( الف

 ؟ شودیم استفاده لنز كدام از دید هیزاو میتنظ یبرا-13

یمعمول زلن( د  AUTO IRIS لنز( ج   میتنظ قابل لنز( ب   ثابت لنز( الف
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براى خرید بسته کامل سواالت فنى و حرفه اى سواالت دوربین مدار بسته اینجا کلیک کنید

https://iranarze.ir/fh43



