
 

 

 

 موارد زیر را تعریف کنید -1

 الف:ابر متن 

 ب:ابر رسانه

 ج:سیستم های چند رسانه ای

 انواع سیستم های چند رسانه ای را نام ببرید-

مستقل قابل استفاده در سیستم عامل باید ........................داشته باشد که  (Character set)یاهتمامی مجموعه کاراکتر-2

 از فونت است.

 دوروش برای طراحی فونت هادرسیستم دیجیتال را توضیح دهید؟-3

 در دوربین های دیجیتال واژه مگاپیکسل به چه معناست؟-4

 یفه اصلی یک سنسور در دوربین دیجیتال ............می باشد.ظو-5

 تصاویر تک رنگ به چه بخش هایی تقسیم می شوند)توضیح دهید؟(-6

 عمق رنگ چیست و برای چه سیستم هایی استفاده می شود؟-7

 م ببرید؟را نا تصویر انواع روش های فشرده سازی-8

 را توضیح دهید؟  Median-Cutالگوریتم -9

 نمونه سواالت چند رسانه ای



 

 

 )دو مورد را توضیح دهید(انواع مدل های رنگی و کاربرد آن را بیان کنید؟-10

 را توضیح دهید؟  Tone Mappingتکنیک -11

 دو نوع فرمت فایل های تصویری را بیان کنید)یک مورد را توضیح دهید( -12

 متافایل چیست؟-13

 را توضیح دهید؟  SVGمت فروبژگی های -14

 )سه نرم افزار از هر نوع(نرم افزارهای ویرایش پیکسلی و برداری را نام ببرید-15

 بردار سازی و رستر سازی را توضیح دهید؟-16

 چه مقدارفضا برای ذخیره سازی نیاز دارد؟ 640*480یک تصویر تک رنگ با ابعاد -17

 ؟لم سه بعدی را نام ببرید یتکنیک های نمایش ف -18

 چهار فرمت ویدئویی دیجیتال را نام ببرید ) دو مورد را توضیح دهید(-19

 انواع روش های ویرایش ویدئو را توضیح دهید؟-20

 را توضیح دهید؟ CGIتکنیک -21

 ضبط ویدئویی با کیفیت باال را نام ببرید؟استاندارد های -22

 انواع پویش ویدئوی آنالوگ را توضیح دهید؟-23

 استاندارد های انتقال سیگنال ویدئوس دیجیتال را نام برده دو مورد را توضیح دهید؟-24



 

 

بیت و نرخ فریم  24عمق رنگ پیکسل و  480*640یک ویدئوی دیجیتال غیر فشرده به مدت یک ساعت با وضوح فریم -25

28fps چه مقدار فضا برای دخیره سازی نیاز دارد؟ ، 

26-Bit Rate  را تعریف کنید؟ 

 ایجاد آن را توضیح دهید؟ئوچیست و نحوه دوی-27

 برای افزایش اندازه تصویر با تخمین زنگ چه روش هایی وجود دارد؟-28

 

 

 

 

 


