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 فصل اول 
 ی ساختمان داخل ازنظرمداربسته  هایدوربینانواع  یمعرف •
 ست؟ یچ  TV LINE مفهوم •
 ست؟ یچ TV LINE هایدوربین  کاربرد •
 TVIو  HD ،CVIآنالوگ  هایدوربین یمعرف •
 مداربسته از لحاظ کاربرد  هایدوربینانواع  یمعرف •
 به مجوز دارد؟ ازین ی هایدوربینچه  نصب •
 ست؟ یچ ریو عمق تصو نیدورب دید  هیو مفهوم زاو تیاهم •
 ست؟ یچ  مداربسته هایدوربین  BLCو  WDR مفهوم •
 ست؟ یچ  داربستهم هایدوربین  AGCو  AWB مفهوم •
 ؟کندمی دایضرورت پ یچه زمان 3DNRو  HLC هایدوربیناز  استفاده •
 ست؟ یچ APNR هایدوربین  کاربرد •
 ست؟ یچ تالیجیو د  کالیزوم اپت تفاوت •
 ست؟یچ مداربسته هایدوربین  IPو  IR مفهوم •
 به چه معناست؟  Vandal کلمه •
 م؟یدقت کن بایستمی یبه چه نکات مداربسته هایدوربینانتخاب هارد  در •
 ست؟ یچ IPآنالوگ و  مداربسته هایسیستم تفاوت •
 م؟یدقت کن بایستمی یبه چه نکات مداربسته ستمیانتخاب کابل س در •
  مداربسته هایدوربیندر سوکت  مورداستفاده یاستانداردها کارگیریبه ضرورت •

 ست؟ یچ
 ست؟یچ wirelessو  ینور  بریف ستمیس تفاوت •
 ست؟ یآدرس چ IP مفهوم •
 ست؟ یچ Invalidو  Valid هایآدرس  IP مفهوم •
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 فصل دوم 
 ست؟ یچ یالمپ هایدوربین تیمز  •
 مختلف آن هایقسمت  یو معرف یالمپ نینمونه دورب  کی شینما •
 ی المپ نیدورب اندازی راه روش  حی تشر  •
 مختلف آن یآپشن ها یو اجرا لیبه موبا یالمپ نیدورب اتصال •
 ست؟ یچ یالمپ هایدوربین  کاربرد •
 مختلف آن  هایقسمت یو معرف سیمبی نیاز دورب گرینمونه د کی شینما •
 یالمپ  نیدورب افزارنرم با همان  سیمبی نیدورب اندازی راه روش  حی تشر  •
 یمیس هایدوربین یعمل هایپروژه •
 ست؟یمداربسته چ هایدوربین  DVR ی+ بر روH.265عبارت  مفهوم •
 مختلف آن  هایبخش  حیو توض هاویژگی ی، معرفDVRدستگاه  کی شینما •
 آن  یو نصب هارد بر رو DVR نگیآنباکس •
 یپرس BNCو  یچیپ BNC یسوکت ها یمعرف •
 ی پرس BNCمراحل سوکت زدن  حی تشر  •
 ی چیپ BNCمراحل سوکت زدن  حی تشر  •
 ؟شودمیمتر چگونه انجام  یسوکت ها با دستگاه مولت تست •
 یو مادگ ینر  یسوکت ها نصب •
 و دستگاه  نیته با دوربمداربس ستمیس اندازیراهمراحل  حی تشر  •
 در شب دید نیچند دورب ری تصو شینما •
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 فصل سوم 
 ست؟ یچ یپ یآ هایدوربین کاربرد  •
 مختلف آن  هایبخش  حیو توض هاویژگی ی، معرفNVRدستگاه  کی شینما •
 NVRو دستگاه  نیمداربسته با دورب ستمیس اندازیراه •
 NVRدستگاه  یهارد رو نصب •
 خواهد افتاد؟  یمودم وصل شود چه اتفاق ایاشتباه به لب تاب  POE یسوکت ها اگر •
 ست؟ یچ  وتریکامپ ایبه لب تاب  NVRاتصال  ضرورت •
 ؟ شودمیچگونه انجام  NVRلب تاب به دستگاه  اتصال •
 دستگاه تست کابل و سوکت یمعرف •
 گاه پرس مخصوصبا دست نیدورب هایسیم یمراحل سوکت زن حی تشر  •



 

 

www.namatek.com 
 5 

 فصل چهارم
 NVRو  نیدورب نیب ییویارتباط راد یتئور  حی تشر  •
( Omni-directional( و دو جهته )Uni-directionalتک جهته ) یوهایراد تفاوت •

 ست؟ یچ
 ست؟ ی( چYugi) یوگی هایآنتن ای ویراد تیقابل •
 و یراد ایجفت آنتن  کی شینما •
 یمرکز آموزش کیدر  ییویراد ستمیمدرس در نصب س اتیاز تجرب یکی ارائه •
 ییویراد ستمی س یساختار کل یمعرف •
 ست؟ یچ Gateway مفهوم •
 انجام داد؟ بایستمیرا  یچه مراحل ییویارتباط راد جادیا جهت •
 انجام داد؟ بایستمی را  ییچه کارها IP Static صورتبه ریانتقال تصو جهت •
 وتر یکامپ وسیلهبه ویارتباط دو راد جادیمراحل ا حی تشر  •
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 فصل پنجم 
 ست؟ یاماکن چ ریدزدگ هایسیستم تیاهم •
 ست؟ یچ یخارج یرهایدزدگ مشکالت •
 اماکن  ریدزدگ هایسیستم ی اصل زاتیتجه یمعرف •
 آشکارسازهاانواع  حی تشر  •
 دقت کرد؟  دیبا یبه چه نکات یانتخاب محل نصب چشم جهت •
 کشیسیم  ازنظر یمختلف چشم هایقسمت هیاول یمعرف •
 ست؟ یچ برهیسنسور و ایسنسور شوک  کاربرد •
 ست؟ ی مگنت درب چ کاربرد •
 ست؟ یچ ریدزدگ یشست ایپدال  کاربرد •
 ست؟ ی( چAC ای کری )اسپ یرونیب یرهای ( و آژ DC ای  رنی)سا ی داخل یرهای آژ  تفاوت •
 م؟یدقت کن بایستمی اینکتهاماکن به چه   ریدزدگ یباتر  دیخر  در •
 ست؟ ی اماکن چ ریمناطق( در محل نصب دزدگ کی)تفک یکاربرد زون بند •
 اماکن ریدر دزدگ مورداستفادهمرسوم  کشیسیمدو نوع  حی تشر  •
 ست؟ یچ SIRو  SPK یرهای آژ  تفاوت •
 ست؟یچ سیمبی یرهای دزدگ تیمز  •
در  دیکه با یو اشاره به نکات مهم ریدزدگ ستمیس یبر رو یروش نصب باتر  حی تشر  •

 گرفته شود نظر
 ریدزدگ ستمیس یانداز راهمراحل  حی تشر  •
 توجه کرد؟  بایستمی اینکتهبه چه  رینصب پنل دزدگ در •
 ر یپنل دزدگ یبرا موتی حذف ر  ایو  فی روش تعر  حی تشر  •
 ر یپنل دزدگ یبرا سیمبی یچشم فی روش تعر  حی تشر  •
 ریپنل دزدگ یمگنت درب برا فی روش تعر  حی تشر  •
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 ؟ کندمیشوک چگونه عمل  سنسور •
 یمیس یرهایدزدگ کشیسیم •
 ریروش کنترل پدال دزدگ حی تشر  •
 ست؟ یچ قبولقابل باکیفیت ریانتخاب دزدگ تیاهم •
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 فصل ششم
 ؟شوندمی بندیدستهچگونه  سیمبی یرهایدزدگ •
 یبدون سرور مرکز  یرهایروش عملکرد دزدگ حی تشر  •
 ست؟ یچ LINKSYSمودم خوب مانند  کی تیمز  •
 یبا سرور مرکز  یرهایروش عملکرد دزدگ حی تشر  •
 ؟شوندمی  یزاتیشامل چه تجه یبدون سرور مرکز  سیمبی هوشمند سازی هایسیستم •
 ست؟ یچ IRو  RF یها موتی ر  تفاوت •
 ست؟ یچ د سازیهوشمن در مبحث  Remote Manager کاربرد •
 دار  موتیپل ر  کی دیکل نمونه کی شینما •
 Remote Managerنمونه دستگاه  کی شینما •
 به مودم موتیو اتصال ر  فی روش تعر  حی تشر  •
 هوشمند به مودم  زیو اتصال پر  فی روش تعر  حی تشر  •
 آن  ریزیبرنامههوا به مودم و  تیفیو اتصال سنسور سنجش ک فی روش تعر  حی تشر  •
 سیم بی یهوشمند ساز  سازیپیادهمختلف  هایروش  تفاوت •
 آن ریزیبرنامهبه مودم و  ریو اتصال سرور دزدگ فی روش تعر  حی تشر  •
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 فصل هفتم 
 ست؟ یسانترال چ •
 ست؟یدستگاه سانترال چ یبر رو شده نوشتهاعداد  یمعن •
 است؟  ادی ز  اریدر بازار بس دومدستسانترال  هایدستگاهتعداد  چرا •
 دستگاه سانترال با استفاده از تلفن یروش ضبط صدا حی تشر  •
 و ساعت دستگاه سانترال با استفاده از تلفن  خیتار  میروش تنظ حی تشر  •
 دستگاه سانترال با استفاده از تلفن  فرضپیش پسورد  ری روش تغ حی تشر  •
 انتظار دستگاه سانترال با استفاده از تلفن  کیروش انتخاب موز  حی تشر  •
 ست؟ یدستگاه سانترال چ 121کد  کاربرد •
 دستگاه سانترال  613و   212کاربرد کد  حی تشر  •
 سانترال  ستمیس 401و  400کاربرد کد  حی تشر  •
 ست؟ یدستگاه سانترال چ 408و  405کد  کاربرد •
 ست؟ یدستگاه سانترال چ 414کد  کاربرد •
 کرد؟ دیشرکت چه با یداخل هایشماره  میسانترال، جهت تنظ ستمیس در •
 ت؟ سیدستگاه سانترال چ 600کد  کاربرد •
 کرد؟  دیفکس شرکت چه با میسانترال، جهت تنظ ستمیس در •
 ریدزدگ یو پنل اصل یدو نمونه چشم کشیسیم حی تشر  •


