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 باسم سواالت سدیف

1 

 هثال تَضیح دّیذ.      2چیست ٍبِ چِ هٌظَس استفادُ هی ضَد ؟ با رکش   ARFIDفٌاٍسی 
 

              

2 

2 

        هیگزاسًذ؟ تاثیش هخاطب قلب ٍ رّي بش چگًَِ سساًِ ّا
 

                                                            

1 

3 

            کٌٌذ؟ هی دستکاسی سا ٍاقعیت چگًَِ ّا سساًِ
 

                                                                         

1 

4 

      هَسد  4داضت؟  خَاّذ ّایی چالص ٍ هضایا چِ ای، سساًِ ی آیٌذُ دًیای
 

                                          

1 

5 

 ایٌتشًت دس هفَْم کلی بِ چٌذ دستِ تقسین هی ضَد ؟ ًام بشدُ ٍ هثال بضًیذ .    
 

                              

1.5 

6 

 چِ تعذاد ٍ سیلِ بِ ایٌتشًت هتصل خَاّذ ضذ ؟    2020با تَجِ بِ تحقیقات بِ عول آهذُ تا پایاى سال 

 

   

0.5 

7 

 سا  بٌَیسیذ .           هجاصی آهَصش ّای چالص ٍ هضایا

                                                                           
2 

8 

 هَسد کافی ست .      4رکش   بٌَیسیذ؟ سا ای سساًِ سَاد گاًِ پٌج

 

                                                         

1 

9 

                                      جای خالی سا با عباسات هٌاسب کاهل کٌیذ .                                                                                      

.....................   ضَد، فشاهتي ٍ جذیذ هعاًی داسای است هوکي فشستٌذُ سَی اص اسسالی پیام آى دس کِ اجتواعی صهیٌۀ ٍ تاسیخی بافت بِ

                                                                                                  .گَیٌذ هی

0.5 

10 

                                                                           ًواییذ هطخص صیش بیت دس سا هتي صیش ٍ هتي، فشاهتي

     لیلی بطکست هشا جام چشا                     هیلی بَد دیگشاًص با اگش

 
1.5 
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 ًوشُ 2                 تَضیح دّیذ.   هثال 2 تا رکشاستفادُ هی ضَد ؟  چیست ٍتِ چِ هٌظَس  ARFIDفٌاٍسی  .1

 ّایی تشاضِ سیض ًَیي، فٌاٍسی ایي دس .سٍد هی کاس تِ چیضّا تاصضٌاسی تشای کِ است RFID(1 ( آسفیذ

 .ضَد هی دادُ قشاس اًساى تذى حتی ٍ ٍسیلِ یک سٍی )کپسَل( کَچک پَضیٌۀ یا تشچسة ضکل تِ

 اص خاصی اهَاج دسیافت صَست دس کِ است کَچک تسیاس آًتي یک ٍ هذاس یک داسای ٍسیلِ ایي

 .ًوایذ هی اسسال سا خَد دسٍى اطّالعات ٍ کٌذ هی تاتص خَد اص سادیَیی هَجی تاصخَاى، دستگاُ یک

 دادى هیضاى دًٍذگی ٍ هصشف قٌذ خَى ٍ غیشُ آالسم هی دّذ .ساعت اپل تاچ ٍ جلیقِ ّای فَتثالیست ّا کِ تشای ًطاى هثال : 

 

 ًوشُ  1                                                                   هیگزاسًذ؟ تاثیش هخاطة قلة ٍ رّي تش چگًَِ سساًِ ّا .2

، ّوچٌیي تا قشاس دادى هَسیقی ّای هتٌاسة تا هفاّین سساًِ ّا تا استفادُ اص فٌَى هختلف سساًِ ای ٍ تا دست کاسی کشدى عکس ّا ٍ فیلن ّا 

 ٍ تِ ضیَُ ّای خاظ تش رّي ٍ قلة هخاطثاى تإثیش هی گزاسًذ .تصاٍیش 

                   ًوشُ  1                                                                                    کٌٌذ؟ هی دستکاسی سا ٍاقعیت چگًَِ ّا سساًِ .3

 تا استفادُ اص عٌاصشی هثل تاصًوایی / کلیطِ ساصی

 

 ًوشُ   1                                               هَسد  4داضت؟  خَاّذ ّایی چالص ٍ هضایا چِ ای، سساًِ ی آیٌذُ دًیای .4

ایي سَال تِ صَست پپَّص تَدُ ٍ داًص آهَص هی تایست تا دسًظشگشفتي هضایا ٍ آفت ّای دًای سساًِ اص تشداضت ّای ضخصی خَد پاسخ 

 دّذ .

 

 ًوشُ 5/1                                  ایٌتشًت دس هفَْم کلی تِ چٌذ دستِ تقسین هی ضَد ؟ ًام تشدُ ٍ هثال تضًیذ . .5

 هاًٌذ : سیستن ّای ٍایشلس، )حیَاًات حتّی ٍ ٍسایل اص اعن( اشیا اینترنت

  )هاًٌذ فشستٌذُ ّای آسفیذ   ضکلی ّش دس هاضیي تِ ٍسٍدی اًساى( انسان اینترنت 

  تشًاهِ ّای ایٌتشًتی تاًک ّا )تعذی ّای تشای استفادُ آى هشاٍدُ ٍ دادُ دیجیتال  تَلیذ( رقمی اینترنت ٍ

 

 5/0     چِ تعذاد ٍ سیلِ تِ ایٌتشًت هتصل خَاّذ ضذ ؟ 2020تا تَخِ تِ تحقیقات تِ عول آهذُ تا پایاى سال  .6

 هیلیاسد دستگاُ  62

 همان خساپ
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 ًوشُ 2               دّیذ؟ تَضیح سا آلواًی سَاسی ّای خَدسٍ کلیطِ ٍ تعشیف سا ساصی اًگاسُ ٍ ساصی کلیطِ .13

 تکشاس سا آى هختلف تِ اضکال ٍ صهاى طَل دس ٍ تَسصًذ اصشاس خاظ ضکل تِ ٍاقعیت تاصًوایی دس ّا سساًِ یا سساًِ اگش

 کٌٌذ. تثذیل « کلیطِ » تِ سا تاصًوایی آى تَاًٌذ هی ًوایٌذ،

 

 ًوشُ 1                                                            ضَد؟ هی ًوایی سیاُ اعتیاد ّا سساًِ دس چشا ضوا ًظش تِ .14

 تِ دلیل ًطاى دادى عاقثت افشاد هعتاد ٍ تِ هٌظَس خلَگیشی اص اعتیاد دس تیي آحاد افشاد خاهعِ.

 

 اص یکی    ًوشُ  1                                                                            .تٌَیسیذ سا هثثت ساصیْای کلیطِ اص ًوًَِ یک .15

 .است ّا سساًِ دس اعتیاد تاصًوایی ساصی، کلیطِهثثت  ّای ًوًَِ

 ًوشُ  2                                                        هفاّین صیش سا تِ دقت ٍ تِ طَس کاهل ّوشاُ تا هثال تَضیح دّیذ . .16

 .ًاهٌذ هی ) هتي ( است سا آى هلوَسِ هحصَل ٍ ای سساًِ تَلیذِ اصلِ ٍ هستقین، عٌاصش ٍ آضکاس پیام داسای کِ ای الیِ =هتي   الف : 

هخاطة  تش اثشگزاسی فٌَى اص ّذفوٌذ ّگیشیِ تْش تا پیام کِ تَلیذکٌٌذُ است غیشهستقیوی ٍ پٌْاى ّای پیامصیشهتي :    ب :

 تِ  =فشاهتي ج :                         .است کشدُ جاساصی ای سساًِ تَلیذِ دس )...ٍ تذٍیي هَسیقی، سًگ، ًَس، کالم، اص استفادُ هاًٌذ

 .گَیٌذ هی ) فشاهتي ( ضَد هی پیام اثشگزاسی ٍ دسک تش تیشًٍیِ حاکن عَاهل ٍ فشٌّگی هحیطی، ضشایط ضاهل ٍ است پیام هتي اص خاسج کِ الیِ، سَهیي

 خاص شکلی به واقعیت دادن نشان یعنی بازنمایی تاصًوایی =د :   

 

 

دس ایٌدا سساًِ ّای اهشیکایی تا استفادُ اص تشیذى عکس قصذ ًطاى دادى سٍحیِ 

 .اًساى دٍستی ٍ ًَع دٍستی سا تیي هخاطثاى خَد داسًذ 

 


