
حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی

شبيه سازي كامپيوتري

يك ۱ ۲۵۵۰ ۵۷۰ :::
:

:

: :

 - ,مهندسي فناوري اطالعات,علوم۱۱۱۵۰۹۳مهندسي كامپيوتر(نرم افزار),مهندسي كامپيوتر-نرم افزار(چندبخشي ) 
۱۱۱۵۱۷۴ - ,علوم كامپيوتر(چندبخشي ),علوم كامپيوتر۱۱۱۵۱۵۹كامپيوتر,مهندسي فناوري اطالعات (چندبخشي ) 

شبیه سازي یعنی ساختن یک شبیه براي سیستم مرجع. مدل ساخته شده می تواند با سیستم مرجع از تمامی جهات زیر
متفاوت باشد به جزء ..........

ثغوررفتارابعادحدود

1

۱234

-

....

استفاده از ماشين حساب ساده , ماشين حساب مهندسي مجاز است

از انواع عدم قطعیت ها تعریف زیر مربوط به کدام نوع عدم قطعیت می باشد؟
. رخ دادي که وقوع آن ممکن است به قطع برنامه منجر شود یا نشود""

عدم قطعیت فرشته ايعدم قطعیت پلید

عدم قطعیت احتماالتیعدم قطعیت ملون

2

۱2

34

-

..

..

براي شناخت رفتار سیستم هاي پیوسته اغلب از چه نوع مدلهایی براي مدلسازي استفاده می شود؟ 

مدلهاي ریاضیمدلهاي گرافیمدلهاي فیزیکیمدلهاي شماتیکی

3

۱234

-

....

1اگر  2 n X , X ,.........., Xp 1 باشند و متغیرهاي تصادفی مستقل برنولی با پارامتر 2 n  X=X +X +...... X
X داراي توزیع .............. خواهد بود. آنگاه متغیر تصادفی 

برنولی با پارامتر npگاماهندسیدوجمله اي

4

۱234

-

....

یک ترمینال شخصی کامپیوتر هربار که یک سرویس تقاضا می شود یک بوق می زند. تعداد بوق ها در ساعت مطابق توزیع
 بوق در ساعت می باشد احتمال اینکه در ساعت بعدي سه بوق شنیده شود چند است؟2پواسون با میانگین 

0,180,2030,220,16

5

۱234

-

....

 مرحله بوسیله یک فیزیکدان انجام می شود. هر مرحله داراي توزیع نمایی با میانگین زمان سرویس3یک آزمایش در 
دقیقه است. مقدار مد در این مسأله برابر است با....20

 دقیقه60 دقیقه50 دقیقه45 دقیقه40

6

۱234

-

....

در کدامیک از توزیع هاي احتمال میانگین، میانه و مد همیشه برهم منطبق هستند؟

گاماویبولنرمالمثلثی

7

۱234

-

....

 ، V=0زمان خرابی یک عنصر الکترونیکی داراي توزیع ویبول با 
1
3

  200=ومی باشد. میانگین زمان خرابی

این عنصر الکترونیکی چقدر است؟ 

240012006004800

8

۱234

-

....
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی

شبيه سازي كامپيوتري

۲۵۵۰ يك۱ ۵۷۰ :::
:

:

: :

 - ,مهندسي فناوري اطالعات,علوم۱۱۱۵۰۹۳مهندسي كامپيوتر(نرم افزار),مهندسي كامپيوتر-نرم افزار(چندبخشي ) 
۱۱۱۵۱۷۴ - ,علوم كامپيوتر(چندبخشي ),علوم كامپيوتر۱۱۱۵۱۵۹كامپيوتر,مهندسي فناوري اطالعات (چندبخشي ) 

0Xدر روش میان مربعی اگر   برابر خواهد بود با .....1X باشد 2170 =

7089470808908079

9

۱234

-

....

از آزمون هاي زیر کدامیک براي بررسی یکنواختی دنباله اي از اعداد تصادفی استفاده می شود؟ 

 شکافآزمون فاصله _آزمون امتداد

آزمون پوکرآزمون فراونی

10

۱2

34

-

..

..

  خواهد داراي توزیع نمایی با پارامتر  یک عدد تصادفی یکنواخت در بازه صفر و یک باشد، متغیر تصادفی iRxاگر 
بود اگر .....

)1ln( iRx )1ln( iRx  )1ln(1
iRx 


)1ln(1
iRx 



11

۱234

-

....

موسسه اي به فروش كاغذ روزنامه بصورت عدلي اشتغال دارد. توزيع آماري تقاضاي روزانه بشرح زير است.
۶ ۵ ۴ ۳ تقاضاي روزانه (عدل)

۰,۱۵ ۰,۳۰ ۰,۳۵ ۰,۲۰ احتمال
 باشد تقاضا برابر۷۸ براي پيش بيني تقاضا يك عدد تصادفي دو رقمي توليد كرده ايم اگر عدد تصادفي توليد شده برابر 

خواهد بود با......

3456

12

۱234

-

....

اگر در یک سیستم به دنبال مدل کردن جریان کنترل باشیم از کدام دسته مدلهاي زیر استفاده می کنیم؟

تراکنش گرافعالیت گراپروسه گراپیشامدگرا

13

۱234

-

....

 چه نامیده میمجموعه اي از پیشامدها هستند که به طور متوالی یا همزمان باید رخ دهند تا نتیجه اي حاصل گردد.""
شود؟

رفتارحالتپروسهفعالیت

14

۱234

-

....

در چه صورت در یک سیستم صف، طول صف بصورت نمایی رشد می کند؟

آهنگ ورود مؤثر بیشتر از ماکزیمم آهنگ سرویس دهی باشد.

آهنگ ورود مؤثر کمتر از آهنگ سرویس دهی مؤثر باشد.

ظرفیت سیستم محدود باشد.

جمعیت متقاضی سیستم نامحدود باشد.

15

۱

2

3

4

-

.

.

.

.
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی

شبيه سازي كامپيوتري

۲۵۵۰ يك۱ ۵۷۰ :::
:

:

: :

 - ,مهندسي فناوري اطالعات,علوم۱۱۱۵۰۹۳مهندسي كامپيوتر(نرم افزار),مهندسي كامپيوتر-نرم افزار(چندبخشي ) 
۱۱۱۵۱۷۴ - ,علوم كامپيوتر(چندبخشي ),علوم كامپيوتر۱۱۱۵۱۵۹كامپيوتر,مهندسي فناوري اطالعات (چندبخشي ) 

اگر در یک سیستم صف وضعیت صف و سرویس دهنده بصورت جدول زیر باشد. به هنگام ورود یک متقاضی بترتیب در
 چه حالتی رخ می دهد؟2 و 1هریک از خانه هاي  شماره 

وضعیت صف
خالی غیرخالی

1 مشغول وضعیت سرویس
2دهنده آزاد

ورود به صف - ورود به سرویس گیرندهغیرممکن ورود به صف –

غیرممکن - ورود به سرویس گیرندهورود به سرویس گیرنده - ورود به صف

16

۱2

34

-

..

..

 چه نامیده می شود؟مجموعه اي از متغیرهاست که شامل تمامی اطالعات ضروري براي سیستم در هر زمان است""

موجودیتپیشامدحالتفعالیت

17
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-

....

 مشتري در سیستم حضور داشته اند؟3در کدامیک از زمانهاي شبیه سازي 

40100114120

18
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....

 مشتري را درنظر بگيريد. زمانهاي بين ورود و مدتهاي خدمتدهي (سرويس) به صورت زير است۸يك سيستم صف با 
ATi = (0 , 10 , 15 , 35 , 30 , 10 , 5 , 5 )زمانهاي بين ورود: 
STi = (20 , 15 , 10 , 15 , 15 , 10 , 10 )مدتهاي سرويس: 

سرویس دهنده تقریبا چند درصد اوقات مشغول بوده است؟

 درصد57 درصد75 درصد87 درصد78

19
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-

....

در این سیستم چند مشتري ناگزیر به ایستادن در صف بوده اند؟

3456

20
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-

....

متوسط زمان انتظار در صف ( معطلی) براي مشتریان چقدر است؟

 دقیقه6,25 دقیقه6 دقیقه5,25 دقیقه5

21
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-

....

استفاده نمی شود؟کدامیک از روشهاي نمونه برداري براي تقلیل واریانس 

نمونه برداري نفوذينمونه برداري همبستهنمونه برداري متقابلنمونه برداري تصادفی

22

۱234

-

....
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی

شبيه سازي كامپيوتري

۲۵۵۰ يك۱ ۵۷۰ :::
:

:

: :

 - ,مهندسي فناوري اطالعات,علوم۱۱۱۵۰۹۳مهندسي كامپيوتر(نرم افزار),مهندسي كامپيوتر-نرم افزار(چندبخشي ) 
۱۱۱۵۱۷۴ - ,علوم كامپيوتر(چندبخشي ),علوم كامپيوتر۱۱۱۵۱۵۹كامپيوتر,مهندسي فناوري اطالعات (چندبخشي ) 

کدامیک از زبانهاي شبیه سازي در دسته زبانهاي پروسه گرا هستند؟

SIMSCRIPTSIMULAGASP II MILITRAN

23
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-

....

 ندارد؟کدامیک از زبانهاي شبیه سازي زمانبندي پیشامدها را

FORTRANGASPSIMSCRIPTSLAM

24

۱234

-

....

 باعث انجام چه کاري مي شود؟SLAMسمبل گرافيکي زير در دستورات 

 آزاد می شود.BOOKS واحد از منبع 2هر دفعه که موجودیتی از این گره عبور کند 

 منتقل می شود.1 به منبع شماره BOOKS واحد از منبع 2هر دفعه که موجودیتی از این گره عبور کند 

 آزاد می شود.BOOKS واحد از منبع 1هر دفعه که موجودیتی از این گره عبور کند 

 منتقل می شود.2 به منبع شماره BOOKS واحد از منبع 1هر دفعه که موجودیتی از این گره عبور کند 

25

۱

2

3

4

-

.

.

.

.

 عدد تصادفی توسط الگوریتمی تولید شده اند :5فرض کنید 
0.44 , 0.81 , 0.14 , 0.05 , 0.93

 در رابطه با نمونه ها یکنواختی آن را0.05=با استفاده از مراحل تست کولموگروف اسمیرنوف با سطح 
Dآزمون کنید. مقدار آماره بحرانی  =0.565 .می باشد 

1-

سواالت تشريحي
 نمره۱,۱۷ 
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی

شبيه سازي كامپيوتري

۲۵۵۰ يك۱ ۵۷۰ :::
:

:

: :

 - ,مهندسي فناوري اطالعات,علوم۱۱۱۵۰۹۳مهندسي كامپيوتر(نرم افزار),مهندسي كامپيوتر-نرم افزار(چندبخشي ) 
۱۱۱۵۱۷۴ - ,علوم كامپيوتر(چندبخشي ),علوم كامپيوتر۱۱۱۵۱۵۹كامپيوتر,مهندسي فناوري اطالعات (چندبخشي ) 

 ريال آن را مي فروشد. روزنامه۲۰۰ ريال خريداري و ۱۳۰يک روزنامه فروش را در نظر بگيريد که هر روزنامه را 
 تايي خريداري مي کند. روزنامه هايي که در انتهاي هر روز به فروش نمي۱۰فروش روزنامه ها را در بسته هاي 

 ريال به عنوان باطله بفروش مي رسند. تجربه نشان داده که تقاضاهاي روزنامه۲۰روند در انتهاي روز با قيمت 
 دسته بندي مي گردند. توزيع۰,۲۰ و ۰,۴۵ ، ۰,۳۵تحت سه عنوان روز خوب، متوسط يا بد با احتماالت نظير 

 روزنامه در روز خريداري کند۷۰تقاضاي روزنامه براي هر نوع روز بصورت جدول زير است. اگر روزنامه فروش 
 روز شبيه سازي و نتايج را تحليل نماييد. ۱۴سود اين روزنامه فروش را براي 

توزيع احتمالي تقاضا
تقاضا

ضعيف متوسط خوب
۰,۴۴ ۰,۱۰ ۰,۰۳ ۴۰
۰,۲۲ ۰,۱۸ ۰,۰۵ ۵۰
۰,۱۶ ۰,۴۰ ۰,۱۵ ۶۰
۰,۱۲ ۰,۲۰ ۰,۲۰ ۷۰
۰,۰۶ ۰,۰۸ ۰,۳۵ ۸۰
۰,۰۰ ۰,۰۴ ۰,۱۵ ۹۰
۰,۰۰ ۰,۰۰ ۰,۰۷ ۱۰۰

جدول اعداد تصادفي براي نوع روز و تقاضا در جدول زير آمده است
رديف ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴

عدد تصادفی نوع
روز

۹۴ ۷۷ ۴۹ ۴۵ ۴۳ ۳۲ ۴۹ ۰۰ ۱۶ ۲۴ ۳۱ ۱۴ ۴۱ ۶۱

عدد تصادفی
تقاضا

۸۰ ۲۰ ۱۵ ۸۸ ۹۸ ۶۵ ۸۶ ۷۳ ۲۴ ۶۰ ۶۰ ۲۹ ۱۸ ۹۰

 نمره۲,۳۳ -2

يك لنگرگاه را در نظر بگيريد كه فضايي براي بارگيري يك كاميون دارد و فاقد جا براي تشكيل صف انتظار
است. اگر كاميوني در سكوي بارگيري باشد تمام كاميونهايي كه وارد مي شوند به سكوهاي ديگر بروند. هرگاه
كاميوني وارد شود يا از سكو دور مي شود و يا تخليه آن فورا آغاز مي شود. كاميونها طبق توزيع پواسون و با

-µ كاميون در ساعت وارد مي شوند. در حاليكه بارگيري يا تخليه طبق توزيع نمايي با ميانگين λ=2ميانگين 

 دقيقه است.120=1
لنگرگاه در لحظه صفر خالي بوده، فواصل بين ورود و مدتهاي خدمتدهي بصورت زير مي باشد.

A1=10 , A2=25 , A3=5 , A4=15 , A5=20فواصل بين ورود : 

S1=35 , S2=20 , S3=60 , S4=15 , S5=134زمانهاي سرويس : 

 دقيقه انجام داده سرويس دهي يا درصد مشغوليت خدمت دهنده را محاسبه كرده۷۵شبيه سازي را براي مدت 
و با حالت تئوري يا تحليلي مقايسه نماييد.

ثانيأ متوسط تعداد ورود مؤثر و  ضريب خدمت دهي مؤثر را بيابيد.

 نمره۱,۱۷ -3
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سواالت : تستی تشریحیتشریحی

شبيه سازي كامپيوتري

۲۵۵۰ يك۱ ۵۷۰ :::
:

:

: :

 - ,مهندسي فناوري اطالعات,علوم۱۱۱۵۰۹۳مهندسي كامپيوتر(نرم افزار),مهندسي كامپيوتر-نرم افزار(چندبخشي ) 
۱۱۱۵۱۷۴ - ,علوم كامپيوتر(چندبخشي ),علوم كامپيوتر۱۱۱۵۱۵۹كامپيوتر,مهندسي فناوري اطالعات (چندبخشي ) 

 در لنگرگاه وجود دارد۲ و ۱کشتيها مطابق زمانهاي ورود تصادفي به يک لنگرگاه وارد مي شوند. دو بارانداز 
وقتي يک کشتي وارد مي شود چک مي کند که کدام بارانداز خالي است کشتي بطرف باراندازي که خالي است

مي رود، اگر هر دو خالي باشند کشتي بطرف باراندازي مي رود که مدت بيشتري بيکار بوده است. اگر هر دو
بارانداز مشغول باشد کشتي وارد يک صف عمومي ( مشترک) مي شود.کشتيها بترتيب ورود خدمت مي گيرند.

 وارد لنگرگاه مي شوند. زمان سرويس کشتي ها( 85 , 65 , 55 , 48 , 10 , 0 )شش کشتي داريم که در زمانهاي 
بترتيب از چپ به راست

  مي باشد. مسأله را شبيه سازي کرده درصد بيکاري و مشغوليت باراندازها و( 15 , 45 , 50 , 22 , 30 , 25 ) 
متوسط معطلي کشتي ها را محاسبه نماييد.  

 نمره۱,۱۷ -4

يک مسأله موجودي  با داده هاي زير را در نظر بگيريد:
 واحد در روز۵۰تقاضاي روزانه 

 ريال در هر سفارش۲۰۰هزينه تحويل يک سفارش، 
 هر کار در هر روز۰,۰۰۵هزينه حمل هر کار در روز 

 در روز به ازاي هر برگشت از سفارش۰,۰۲هزينه کمبود کاال از هر برگشت سفارش، 
مطلبوبست:

حد اقتصادي سفارش و حداقل هزينه انبارداري کل با در نظر گرفتن هيچ گونه کمبودي
حد اقتصادي سفارش و حداقل هزينه انبارداري کل اگر کمبود وجود داشته باشد.

 نمره۱,۱۶ -5
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