
3 
 

 ػلر شیة دار کزدى خایدیٌگ چیسر؟ - 21

 حروت تْتر َّا( زیثایی وار    ب (الف

 ٌیر ًىردى ٌرد ٍ غثار  (   ددفع تْتر رطَتت (ج

 کذام شیز سیز حافظِ دار هی تاشذ ؟- 22

 2/4 (   ب3/5 (الف

  2/5 (    د2/2 (ج

 . گَیٌذ .......... ٍاسط تیي اًساى ٍ هاشیي را - 23

 HMI (ب   plc (الف

 ET (   دInter face (ج

 . گَیٌذ ............. خٌل ّای لوسی را - 24

 NP (   دCP (ج   OP (ب   TP (الف

 گَیٌذ.............  دار را KEYخٌل ّای - 25

 NP (   دCP (ج  OP (ب   TP (الف

 .اسر  ....................... HMIزغذیِ - 26

 V DC 220 (ب  V AC 220 (الف

 V DC 24 (د   V AC 24 (ج

 ًیسر؟ صحیح wincc گشیٌِ سیز در هزحلِ ًصة 4کذاهیک اس - 27

  ًصة ضَدwin cc ٍ سدس  simatic managerاتتذا  (الف

   است  wincc دیذُ ًطَد اضىاَ از ًرم افسار  simatic hmi stationّر ٌاُ تعذ از ًصة  (ب

   است    simatic manager دیذُ ًطَد اضىاَ از   simatic hmi stationّرٌاُ تعذ از ًصة  (ج

 . ارتثاط هستمین دارد simatic manager تا ًصة winccًصة  (د

28 -WINCC هخفف کذام کلوِ هی تاشذ؟  

     windows center control (الف

     windows comunication control (ب

       windows control center (ج

 windows control comunication (د

 .تِ کوک ایي شیَُ ، تْزُ تزداری اس یک هاشیي اس جایگاُ ّای هخسلف ػولیازی فزاّن هی شَد - 29

 HMIسیستن ته وار ترُ تا  (ب  HMIسیستن تَزیعی تا  (الف

 هستمین (  دHMIسیستن چٌذ وار ترُ تا  (ج
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 .اسسفادُ هی شَد .............  اس HMIتزای ارزثاط اشیاء تا یکذیگز در داخل - 30

 External Tag (ب   Internal Tag (الف

 Data Block (    دFlag (ج

  اًجام هی شَد ؟wincc flexibleػولیاذ طزاحی در کذام قسور اس ًزم افشار - 31 

 tools (ب   project view (الف

 properties view (د   screen view (ج

  اس کذام شی اسسفادُ هی شَد؟wincc flexibleتزای درج ٍرٍدی ٍ خزٍجی آًالَگ در - 32

 I/O Field (ب    Button (الف

 Graphic I/O Field (    دtext field (ج

 سٌسَرّای َّشوٌذ ٍ ایٌَرززّا در کذام سطح اس ّزم ازَهاسیَى قزار هی گیزًذ؟- 33

 Control (ب   Field (الف

 management (  دSupervision (ج

  تزای چِ هٌظَری اسسفادُ هی شَد ؟  vatاس جذٍل - 34

 هاًیتَریًٌ ( ب  عیة یاتی (الف

 ترًاهِ ًَیسی  (د   خیىر تٌذی (ج

  تاشذ ، چِ ازفاقی هی افسذ ؟ run در هذ plc ،  اگز در ٌّگام داًلَد خیکزتٌذی- 35

  آسیة هی تیٌذMmc (ب آسیة هی تیٌذ   Plc (الف

 اتفاق خاصی ًوی افتذ (د  ترًاهِ هی خرد  (ج

 کذام سٌسَر تِ فلشاذ حساس اسر ؟- 36

 هغٌاطیسی (د  ًَری (ج  خازًی (ب المایی (الف

  کزدى یک دسسگاُ اس کذام ًَع فیلیح فالج اسسفادُ هی شَد؟ STOP, STSRT تزای - 37

 D (  دT (ج  JK( ب  SR (الف

  اس کذام هاصٍلْا تایذ اسسفادُ شَد؟ PLC جْر ازصال ززهَهسزّای هقاٍهسی تِ - 38

 CP (   دFM (ج  ٍرٍدی دیجیتاَ( بٍرٍدی اًالَي                      (الف

  تیسی صحیح اسر؟16کذام گشیٌِ تیاًگز ػذد - 39

 REAL (د  DINT (ج  BCD( ب  INT (الف

  هٌاسة اسر ؟fmاگز تخَاّین یک هَقؼیر را تصَرذ دقیق کٌسزل ًوایین کذام - 40

 Position module (ب  Controller module (الف

 Fm processor (   دCam module (ج




