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 صحيح است؟ ) Formal(هاي رسمي  كدام گزينه در مورد شيوه. 1

  .هاي رياضي براي بيان مشخصات سيستم استفاده از مدل. الف  

  .براي بيان مشخصات سيستم VDMو  Zهاي رسمي مانند  استفاده از زبان. ب  

  .منظور تست سيستم كافي است صحت مدل رياضي تهيه شده بررسي شود به .ج  

  .تمام موارد فوق. د  

ر ارائه مشخصات سيستم يك از مشكالت د كننده كدام بيان "اي از حاالت كه با يكديگر متفاوت هستند مجموعه"گزاره . 2

 باشد؟  مي

    تعارض و تضادها. ب    نامعلوم. الف  

  دنكامل نبو. د    ابهام. ج  

 چيست؟  <front <2,3,34,1,99هاي رسمي حاصل  در رياضيات مقدماتي روش. 3

  <2,3,34,1,99>. ب    2. الف  

  <101>. د    <2>. ج  

 باشد؟  هاي رسمي مي كار رفته در شيوه كدام گزينه از مفاهيم اصلي به. 4

  تهاي متغير، وضعيت، عمليا داده. ب  هاي تغيير ناپذير، وضعيت، عمليات داده. الف  

  شرط شرط، پس عمليات، پيش. د  شرط شرط، پس هاي تغيير ناپذير، پيش داده. ج  

 يند اتاق پاك صحيح است؟ اشده در فر كدام گزينه در مورد جعبه سياه استفاده. 5

  .اين جعبه نشانگر رفتار سيستم يا بخشي از آن است. الف  

  .تضعيت و خدمات سيستم اسو ،اين جعبه در بر گيرنده اطالعات. ب  

  .اي يا روال جعبه وضعيت است اين جعبه حاوي طراحي رويه. ج  

  .شود به تعريف ميععمليات انتقالي مورد اشاره جعبه وضعيت در اين ج. د  

 يند اتاق پاك صحيح است؟ اكدام گزينه در مورد فر. 6

  .افزار است يك رهيافت رسمي توليد نرم. ب  .يك مدل افزايشي است. الف  

  .گزينه الف و ب. د  .تني بر اجزا استيك رهيافت مب. ج  
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 شود؟  افزار محسوب مي كدام گزينه سه مدل مورد نياز براي گواهي مهندسي نرم. 7

  مدل نمونه، مدل اجزا، مدل آزمون. ب  مدل نمونه، مدل اجزا، مدل تاييد. الف

  مدل نمونه، مدل آزمون، مدل تاييد. د  مدل اجزا، مدل تاييد ، مدل آزمون. ج  

 كند؟  يند اتاق پاك را مشخص مياهاي مورد استفاده در فر شكل مقابل مشخصات كدام يك از جعبه. 8

  جعبه سياه. الف

  جعبه وضعيت. ب

  )سفيد(ه شفاف بجع. ج  

  دامك هيچ. د  

  

 

 باشند؟ مي 3Cافزاري قابل استفاده مجدد در مدل  نرم ءكدام گزينه در بردارنده مفهوم جز. 9

  مفهوم، بافت، كاربرد. ب    حتوامفهوم، بافت، م. الف

  كاربرد، بافت، محتوا. د    مفهوم، كاربرد، محتوا. ج  

 باشد، كدام گزينه صحيح است؟  1برابر ) Sمزيت مرتبط با كاربرد مجدد در داخل سيستم ( Rb(S)اگر مقدار . 10

  .ساخته شده توليد كرد هاي از پيش توان با مولفه را مي Sكل سيستم . الف  

  .درصد برنامه جديد خواهد بود S ،50ليد سيستم در تو. ب  

  .توان استفاده كرد اي نمي ساخته شده ، از هيچ مولفه از پيشSدر توليد سيستم  . ج  

  كدام هيچ. د

 كند؟  افزار را مشخص مي نرم ءبندي اجزا هاي طبقه كدام گزينه طرح. 11

  شده نترلليستي، شكلي، واژگان ك. ب  ويژگي  -ليستي، شكلي، ارزش. الف  

  ويژگي -شده، شكلي، ارزش واژگان كنترل. د  ويژگي -شده، ارزش ليستي، واژگان كنترل. ج  

 باشد؟  مخدوم مي/ هاي خادم كدام گزينه از داليل اصلي مقبوليت سيستم. 12

  عملكرد، اشتراك منبع، تلورانس شكست. ب  عملكرد، اشتراك منبع، امنيت. الف  

  كدام هيچ .د    عملكرد، امنيت، هزينه. ب  
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 افزار چيست؟  ميان. 13

  افزاري ميان اجزاي خادم اليه نرم. ب  افزاري بين خادم و مخدوم اليه نرم. الف

  افزاري در سمت خادم و مخدوم اليه نرم. د  افزاري ميان اجزاي مخدوم اليه نرم. ج  

  باشد؟ مي) گرا افزار پيغام ميان( MOMافزار  هاي نرم كدام گزينه از ويژگي. 14

  .طي مدتي كه خادم و مخدوم با هم ارتباط دارند، حفظ اتصال اختصاصي ضروري است. الف

  .صورت همگام است با خادم به MOMافزار  ارتباط نرم. ب

  .صورت همگام است با مخدوم به MOMافزار  ارتباط نرم. ج  

  .هايي با يكديگر در ارتباطند ها بسيار ساده است و آنها از طريق صف ها و مخدوم مدل ارتباطي بين خادم. د  

 ؟باشد تر مي ها، چه معماري مناسب براي طراحي يك برنامه كاربردي ساده ثبت داده. 15

  اليه 4. د  اليه 3. ج  اليه 2. ب  اليه 1. الف  

 ؟ باشد نميهاي پست الكترونيكي  سرويس هاي مرتبط با كدام پروتكل از پروتكل. 16

  ICMP. د    SMTP. ج      IMAP. ب   POP3. الف  

 از داليل اصلي استفاده از مهندسي مجدد چيست؟ . 17

  ها افزار رفع خطاهاي موجود در نرم. الف  

  تغييرات در كاركردهاي تجاري و فناوري اطالعات. ب  

  تغييرات سريع در سخت افزار. ج  

  افزار مفاهيم مهندسي نرمرشد چشمگير . د  

شده  منظور ايجاد يك نتيجه تجاري تعريف اي از كارهاي منطقاً به يكديگر مرتبط اشاره دارد كه به كدام گزينه به مجموعه. 18

 شوند؟  انجام مي

  مهندسي مجدد. ب    گردش كار. الف  

  كدام هيچ. د    پروسه تجاري. ج  

 هاي وب وجود دارند؟  امهكه در اكثر برنهايي است  دهنده ويژگي كدام گزينه نشان. 19

  متمركز بر شبكه، مبتني بر محتوا، تكاملي دائمي. الف  

  ي بر محتوا، تكاملي دائمي، كاربر محورينمبت. ب  

  متمركز بر شبكه، محتواي ثابت، كاربر محوري. ج  

  محتواي ثابت، تكاملي دائمي، كاربر محوري. د  
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 ؟باشد نميهاي ارائه شده از جانب مشتري يا طرف سوم  كارگيري جز ورد استفاده در بهكدام گزينه از استانداردهاي م. 20

  COM/DCOM . ب     CORBA. الف  

  SGML  Language. د    JavaBean. ج  

  باشد؟ تجاري صحيح مي فرايندكدام گزينه در مورد اصول مهندسي مجدد . 21

  .پيرامون امور و نه نتايج، سازماندهي كنيد. الف  

  .كنند اجرا شده استفاده مي فرايندا افرادي كار كنيد كه از ماحصل ب. ب  

  .ها را چندين بار و در منابع مختلف ذخيره كنيد داده. ج  

  .هاي را به صورت موازي تعريف كنيد فعاليت. د  

  مهندسي معكوس چيست؟ . 22

  استخراج مستندات از كد منبع. ب  استخراج اطالعات طراحي از كد منبع. الف  

  باشد  همان مهندسي مجدد مي. د  توليد كد از مستندات طراحي. ج  

  باشد؟ مقرون به صرفه بودن مهندسي مجدد با كدام گزينه مرتبط مي. 23

  افزار عمر و سابقه نرم. ب  تست و رضايت مشتري. الف  

  هيچكدام . د  پشتيباني و نگهداري برنامه كاربردي. ج  

 كند چه نام دارد؟ در هر مرحله از كار ساخت محصول به ما كمك ميهاي مفيدي كه  اي از ابزار مجموعه. 24

 BPMS. د  PBR. ج  IPSE. ب CASE. الف  

  كند؟ گيري ايستا از ابزارهاي آزمون و تلفيق را بيان مي كدام گزينه مفهوم اندازه. 25

  .كند ها را در طول آزمون كسب مي ابزارهايي كه داده. الف  

  .كند ريزي، توسعه و كنترل آزمون كمك مي ابزارهايي كه به برنامه. ب  

  .كند هايي كه برنامه منبع را بدون اجراي موارد آزمون تست مي ابزار. ج  

  .كند هايي كه برنامه منبع را در طول اجرا تحليل مي ابزار. د  
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  :سواالت تشريحي

  

 )نمره  1(ر مورد از آنها را نام ببريد؟ چها. اند ها ارائه كرده بوان و مينكلي ده فرمان براي استفاده رسمي از شيوه .1

 

 )نمره 5/1(.يند اتاق پاك را نام برده و شرح مختصري از آن را ارائه نماييداها و وظايف مدل فر گام .2

 

 )نمره  1.( طور كامل شرح دهيد  اليه را با شكل به 3معماري  .3

 

 )نمره 1(.ح مختصري از آنها را ارائه نماييدهاي كاربردي وب را نام برده و شر چهار مرحله از مراحل آزمون برنامه .4

  

 )نمره 5/1(را با رسم شكل توضيح دهيد؟ (BPR)تجاري  فرايندمدل مهندسي مجدد  .5
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