كد استاندارد 100704424024447 :

سؤاالت آزمون كتبي حرفه :تعمیر كار نرم افزار تلفن همراه
 .7ویروس بر روی كدام یک از موارد زیر تاثیر زیاد دارد؟
الف -بلوتوث

ب -اینفرارد

د -كابل دیتا

ج -مموری كارت

 .0جهت خواندن اطالاعات مموری كارت از كدام ابزار زیر مي توان بدون دخالت گوشي استفاده كرد؟
الف -مادون قرمز

ب -كارت خوان

د -بلوتوث

ج -كابل دیتا

 .2كدام یک از ولتاژ های زیر مناسب برای شوک دادن باطری مي باشد؟
الف -حدود  2٫1ولت

ب -حدود  1٫0ولت

ج -حدود  70ولت

د -حدود  7۱ولت

 .0كدام نوع از آنتن های زیر در گوشي های تلفن همراه كاربرد دارد؟
الف -آنتن مخفي

ب -آنتن كشویي

ج -آنتنbts

د -گزینه  7و 0

 .۱كاربرد پایه  bsiدر باطری تلفن همراه كدام یک از گزینه های زیر مي باشد؟
ب -تامین ولتاژ مثبت باطری

الف -تشخیص وجود یا اعدم وجود باطری روی گوشي

د -اندازه گیری دمای باطری

ج -تامین زمین یا شاسي برای باطری

 .6برای در آوردن قطعات مجتمع برد تلفن همراه از كدام دستگاه استفاده مي شود؟
الف -هویه قلمي

ب -هیتر بلوور

ج-روغن لحیم

د -مایع فلکس

 .1برای شوک دادن باطری موبایل منبع تغذیه روی چه محدوده ای باید قرار گیرد؟
الف -برابر ولتاژ باطری

ج -سه برابر ولتاژ باطری

ب -دو برابر ولتاژ باطری

د -چهار برابر ولتاژ باطری

 .8كدام یک از اعناصر زیر نیمه هادی هستند؟
الف -تیتانیوم

ج -فسفر

ب -منیزیم

د -سیلیسیوم

 .9كدامیک از قطعات به ترتیب كار ارسال و دریافت و صدای زنگ را انجام مي دهند؟
الف -میکروفن ،بازر ،بلندگو

ب -میکروفن ،بلندگو ،بازر

ج -بازر ،میکروفن ،بلندگو

د -بلندگو ،میکروفن ،بازر

 Puk .74چند رقم مي باشد و بعد از چه كدی مي باشد؟
الف 7۱ -رقم بعد از Puk2

ب 8 -رقم بعد از Pin

ج 1 -رقم بعد از Pin1

د 74 -رقم بعد ازPin2

 .77دالیل استفاده از مدالسیون در تلفن همراه چیست؟
الف -جلوگیری از تداخل فركانسي
ج -گزینه الف و ب صحیح مي باشد

ب -كوچک بودن ابعاد
د -هیچکدام

 .70در صورت نبودن باطری اصلي ،باطری بک آپ تاریخ و سااعت را تا چه مدت ثابت نگه مي دارد؟
الف 28 -سااعت

ب 08 -سااعت

ج 780 -سااعت

د -حداقل  74دقیقه

 .72كار فرستنده و گیرنده رادیویي به ترتیب چه مي باشد؟
الف -مدالسیون و دمدالسیون

ب -دمدالسیون و مدالسیون

ج -ارسال صوت و دریافت صوت

د -دریافت و ارسال صوت

 .70بازر چه وظیفه ای دارد؟
الف -قطع صدا

ب -تولید صدا

ج -تنظیم صدا

د -ااعوجاج

 . 7۱در تعویض قطعات روی برد تلفن همراه از كدام ماده جهت جلوگیری از تشکیل شدن سطح اكسید هنگام در قطعه
برداری استفاده مي شود؟
الف  -روغن لحیم معمولي

ب  -روغن فلکس

ج  -سیم لحیم

د  -سیم قلع كش

 .76قابلیت اتصال گوشي به شبکه دیتای پر سراعت و نیز استفاده از صفحات ساده اینترنتي با داشتن كدام-
سرویس ویژه در گوشي میسر است؟
بWAP & GPS -

الفIR & GPS -

دHTML -

جWAP & GPRS -

 .71به هزینه ای كه بابت تامین و نگهداری شبکه تلفن همراه از مشتركین دریافت مي شود چه گفته مي شود؟
ب -رومینگ

الف -شارژینگ

د -پالس

ج -آبونمان

 .78به اعمل جداسازی موج پیام از موج حامل اصطالحا چه گفته مي شود؟
ب -مدوالتور

الف -دمدوالسیون

د -د مدوالتور

ج -مدوالسیون

 .79برای انتخاب اپراتورصورت دستي درگوشي تلفن همراه مدل نوكیاكدام مراحل رابایدطي شود؟
الفsetting>network>operator selection>manual -

بsetting>network>operators selection>auto -

جsetting>security>phone -

دsetting>operator>auto manual -

 .04درمنوی گوشي تلفن همراه گزینه مربوط به تنظیمات كدام است؟
الفtools -

بgallery -

دSettings -

جMessage -

 .07با فعال كردن گزینه  - call Divertingدر گوشي تلفن همراه چه تغییراتي در كاربری گوشي رخ مي دهد؟
الف) انتظار مکالمه در گوشي های تلفن همراه فعال مي گردد.
ب) انتقال مکالمه در گوشي های تلفن همراه فعال مي گردد.
ج )مکالمه كنفرانسي در گوشي های تلفن همراه فعال مي گردد.
د) انتقال مکالمه به همراه انتظار در گوشي های تلفن همراه فعال مي گردد.
.00كدام یک از كدهای زیر برای نمایش شماره سریال گوشي  - (Code)IMEIاستفاده مي شود؟
الف #7020۱#* -

ب#4444*# -

د#46#* -

ج*46*# -

-02تصاویر در گوشي تلفن همراه در كدام منو نمایش داده مي شود؟-
الف) GALLERY

ب) GAME

د)SETTINGS

ج) CALENDER

.00وقتي كه گوشي تلفن همراه در حال شارژ میباشد در چه صورتي مشخص مي شود كه باطری به صورت كامل شارژ شده است؟
الف) وقتي كه پیغام  - Chargingروی صفحه ظاهر مي گردد.
ج) وقتي كه پیغام  - Full Batteryروی صفحه ظاهر گردد.

ب) وقتي كه پیغام  - Not Chargingروی صفحه ظاهر گردد.
د) وقتي كه پیغام  - Pleas Waitروی صفحه ظاهر مي گردد.

.0۱برای قرار دادن روی حالت بي صدا از كدام گزینه زیر استفاده مي شود؟
الف) General

ب) Silent

ج) Offline

د) outdoor23

.06سراعت انتقال اطالاعات......... -
ب) در روش اینفرارد نسبت به بلوتوث بیشتر است .

الف) در روش بلوتوث نسبت به اینفرارد بیشتر است.

د) در بلوتوث و اینفرارد برابر است .

ج) بستگي به شبکه موبایل دارد.
 .01ویروس بر روی كدامیک از موارد زیر تاثیر زیاد دارد؟
الف) بلوتوث

ب) اینفرارد

ج )مموری كارت

د)كابل دیتا-

.08در صورت ویروسي شدن مموری كارت اگر بعد از ویروس كشي ویروس از بین نرود مطمئن ترین روش-
.......
الف) تعریف پسوود برای مموری مي باشد.

ب )حذف پسوورد مموری مي باشد

ج) نصب آن بر روی گوشي مي باشد.

د )فرمت كلي مموری مي باشد .

.09برای پشتیبان گیری از اطالاعات گوشي از قبیل پیامک و دفترچه تلفن از كدامیک از موارد زیر مي توان-
استفاده كرد؟
الف) اینفرارد

ب) بلوتوث

ج)PC SUITE

د )كارت خوان

.24برای انتقال تصویر اعکس به گوشي تلفن همراه كدام فرمت باید انتقال یابد؟-
الف) MP3

ب) WAV

د)JPG

ج) MP4

.27كدام فرمت برای داده های تصویری فیلم مورد استفاده قرار گیرد؟-
ب) MP4

الف) JPG

د) MP3

ج) GIF

.20برای انتقال داده های صوتي از كدام فرمت نمي توان استفاده كرد؟
الف) MP3

ب) WAV

د) AAC

ج) MP4

.22منظور از تم ) (THEMدر گوشي تلفن همراه چیست؟
الف) تصویر محافظ صفحه است.
ب )به اعنوان یک قالب كلي یا پیوسته جهت تنظیمات شکل ظاهری صفحات و منوها مورد استفاده قرار مي گیرد.
ج) تصویر مخاطبین است .
د) آهنگ های ذخیره شده در گالری است.-
.20كدام یک از گزینه های زیر از اصول نصب تم نمي باشند؟
الف تم های پیشفرض از خود گوشي انتخاب و نصب میشود.
ب مي توان تم ها را از اینترنت دانلود و روی گوشي نصب كرد .
ج تم ها توسط ابزرا ارتباطي مثل بلوتوث  ،اینفرارد و مموری كارت دریافت و روی گوشي نصب مي شوند.
د تم پیشفرض گوشي به هیچ اعنوان قابل تغییر نیست .
.2۱وظیفه آی سي BETTYچیست؟
ب)شارژ باطری و UI

الف)تامین ولتاژ مدارو UI

ج)رابط جهت فلش گوشي ها

د)آی سي UI

.26نرم افزار الزم جهت فلش زدن گوشي های سامسونگ چه نام دارد ؟
الف) از طریق حافظه SD Ram

ب) Odin

د) Smart Phone Flash Tool

ج) Mi Flash tool

.21جهت برطرف كردن مشکالت نرم افزاری چه كاری باید انجام داد؟
ب) تعویض CPU

الف) تعویض هارد گوشي

د) فلش كردن

ج ) تعویض باتری

.28دالیل فلش كردن گوشي اندروید
الف) قفل شدن گوشي

ب) ارتقا نرم افزار

د) همه موارد

ج) پاک كردن حافظه

 .29نرم افزار الزم جهت فلش زدن گوشي های هواوی چه نام دارد ؟
الف) از طریق حافظه SD Ram

ب) Odin

ج) Mi Flash tool

د) Smart Phone Flash Tool

 .04ظاهر شدن پیغام خطای  - limited Serviceدر گوشي های تلفن همراه نشانگر چیست؟
الف) در دسترس نبودن مشترک

ب) مشغول بودن شبکه

ج) محدودیت سرویس

د)اعدم شناسایي سیمکارت
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