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  ؟باشد نميكداميك از موارد زير از اجزاء اوليه زبان مشخصات رسمي  .1

  دامنه معنايي .د  دامنه عملكردي .ج  مجموعه ارتباطات .ب  دامنه نحوي .الف  

  

  شود؟ ، كداميك از عالئم زير در هنگام استفاده از يك طرح تغييرناپذير در طرح ديگر اضافه ميZدر زبان  .2

  ∆ -د  ≥ -ج  ^ -ب  ؟ .الف  

  

  ؟شود نميانجام  "اتاق پاك"كداميك از موارد زير در رهيافت  - 3

  حي رسمياطر. د    تعيين صحت درستي. ج  آماري استفاده آزمون. ب  آزمون واحد. الف  

  

  افزار اتاق پاك است؟ در مهندسي نرم "تعيين صحت طراحي"كدام گزينه از مزاياي  - 4

  .تعداد گامهاي اثبات صحت برنامه بسيار زياد خواهد بود. الف  

  .افزار پس از اجرا قابل شناسايي خواهند بود تمام معايب نرم. ب  

  .دهد نامه بهتري نسبت به آزمون واحد ارائه ميبر. ج  

  همه موارد فوق. د  

  افزار اتاق پاك است؟ شكل مقابل مطابق با مشخصات كدام جعبه در مهندسي نرم - 5

    جعبه وضعيت. الف  

  سفيدجعبه . ب

    جعبه خاكستري. ج  

  جعبه سياه. د  
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شده جهت  شده را براي تكميل معماري تعيين يافته و مهندسي ، اجزاء واجد شرايط و سازگار..........در توسعه مبتني بر اجزاء، عمل  - 6

  .سازد برنامه كاربردي مجتمع مي

  جزاءتركيب ا. د  تطابق اجزاء. ج  مهندسي اجزاء. ب  توصيف اجزاء. الف  

  

  :گيرد كه در انطباق اجزاء زماني مورد استفاده قرار مي "پوشش جعبه خاكستري" -7

  .افزاري بر طراحي داخلي و كد براي يك جزء دستيابي كامل داشته باشد تيم نرم. الف  

  .پردازش در رابط اجزاء نياز داشته باشيم پردازش يا پس جهت رفع يا پوشش تضادها به يك پيش. ب  

  .نتوانيم استفاده كنيم) COTS(طعات تجاري موجود از ق. ج  

  .جهت رفع يا پوشش تضادها ايجاد كند APIكتابخانه اجزاء يك زبان بسط اجزاء يا . د  

  

  :افزاري قابل استفاده مجدد براي تعريف يك جزء نرم 3Cمطابق با مدل  - 8

  ".دهد آن قرار مي افزاري قابل استفاده مجدد را در قلمرو كاربرد ، جزء نرم.........."

  )Content(محتوا . ب    )Concept(مفهوم . الف  

  )Composition(تركيب . د    )Context(بافت . ج  

  

  كند؟ را بيان مي Sهاي زير مزيت مرتبط با كاربرد مجدد در سيستم  كداميك از گزينه - 9

reusenoreusereuseb. الف   CCCSR /][)( noreusereusenoreuseb. ب  =− CCCSR /][)( −=  

reusedbuildreusedlev. ج   OBJOBJOBJSR /][)( buildreusedbuildlev. د  =− OBJOBJOBJSR /][)( −=  

  

  ):MOM(گرا  افزار پيغام در ميان -10

  نياز به حفظ اتصال اختصاصي داريم. ب    ارتباطات ناهمگامند. الف

  مخدوم و خادم بايد باهم اجرا شوند. د  ارتباط خادم و مخدوم مستقيم است. ج
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  چيست؟ ICMPوظيفه پروتكل  -11

  نظارت بر ارتباط بين مخدوم و خادم وب. ب  ارسال و دريافت پست الكترونيكي. الف  

  پردازش خطا و افزايش كارايي شبكه. د  ها روي شبكه و بين كاربردها انتقال داده. ج  

  

  آورند؟ ، امكاناتي براي وارد كردن محتواي قابل اجرا در صفحه وب پديد ميكداميك از فناوريهاي زير -12

 RMI. د  CGI. ج Applet. ب  Servlet. الف  

  

  گردد؟ چه راهكاري پيشنهاد مي) دهنده سرويس(شده و نيز رفع گلوگاه از خادم  به منظور كنترل تنگناها در سيستمهاي توزيع -13

  ها به محل كاربرد آنها نزديك كردن داده. ب  اجزاي سيستم توزيعيكاهش زمان انتقال داده بين . الف  

  هاي موازي با عمليات مشابه تكرار خادم. د  ها تقسيم بار پردازشي بين خادم. ج  

  

  ؟شود نميهاي كاربردي مبتني بر وب بكار گرفته  سازي برنامه كدام يك از فناوريهاي زير در طراحي و پياده -14

 امنيت. د  استانداردهاي اينترنتي. ج بر پايه جزء توسعه. ب سوكت. الف  

  

  ؟باشد نميصحيح ) WebE(كدام گزينه در مورد مدل فرآيند مهندسي وب  -15

  .كند فرموالسيون فعاليتي است كه اهداف و مقاصد برنامه وب را مشخص مي. الف  

  .شوند طراحي محتويات و توليد در مرحله مهندسي، وظايفي هستند كه توسط افراد فني تيم طراحي وب انجام مي. ب  

  .شود هاي وب استفاده مي در توليد صفحه از ابزارهاي خودكار براي ايجاد برنامه. ج  

  .دهد ها در هنگام ارزيابي مشتري رخ مي گسترش دامنه. د  

  

هاي عمودي كنترل افقي نيز داشته باشد، كدام  هاي وب كه در آن جريان قادر است در طول شاخه طراحي برنامهترين ساختار براي  رايج -16

  است؟ 

 )Grid(توري . ب   )Linear(خطي. الف  

  )Networked(اي  شبكه. د  )Hierarchical(مراتبي  سلسله. ج  
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  شود؟ انجام مي "براي اطمينان از رخ ندادن اثرات جانبي"هاي كاربردي تحت وب كدام يك از آزمونهاي زير  در آزمون برنامه -17

 اي آزمون خوشه. ب   آزمون واحد. الف  

  آزمون مبتني بر ريسمان. د    آزمون رگرسيون. ج  

  

  ؟باشد نميافزار براي مهندسي وب  موضوعات مديريت پيكربندي نرم ءكداميك از موارد زير جز -18

 قابليت تغيير مقياس. د  گذاري سياست. ج پشتيباني. ب مردم. الف  

  

  ؟گيرند نميكداميك از فعاليتهاي زير در سيكل تكرارشونده قرار ) BPR(در مدل مهندسي مجدد فرآيند تجاري  -19

  تعريف حوزه تجاري. د  پااليش و تلخيص .ج  سازي نمونه. ب تعيين فرآيند. الف  

  

افزار را دستخوش تغيير نمايد، تبديل به  افزار اگر ساختاردهي مجدد از مرزهاي پيمانه عبور كند و معماري نرم در مهندسي مجدد نرم -20

  .خواهد شد.......... 

  مهندسي مجدد فرآيند تجاري. ب   مهندسي معكوس. الف  

  مهندسي تغييرات. د    )لورو به ج(مهندسي پيشرو . ج  

  

  :افزار هدف از مهندسي مجدد نرم -21

  .ايج دلخواه استنتسازي تغييرات عمده در فرآيند تجاري جهت رسيدن به  پياده. الف

  .باشد هايي از برنامه فعلي با هزينه كمتر مي خلق نسخه. ب

  .ها و اطالعات معماري و طراحي آن است تحليل يك برنامه براي كسب داده. ج

  .هاي موجود با كيفيت باالتر و توان نگهداري بيشتر است هايي از برنامه خلق نسخه. د

  

  :سه موضوع كه بايد در مهندسي معكوس مورد توجه قرار گيرند عبارتند از -22

  گيري جهت-تكامل-سطح تجريدي. ب تعامل-تكامل-سطح تجريدي. الف  

  گيري جهت-تزاعان-سطح تجريدي. د  گيري جهت-تعامل-سطح تجريدي. ج  
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  .ي از سيستمي كه قرار است ساخته شود، ايجاد كندا  سازند مدل افزار را قادر مي ، مهندس نرم)CASEاز ابزارهاي .......... (ابزارهاي  -23

  توسعه و طراحي رابط. ب   يتحليل و طراح. الف  

  مهندسي سيستم. د    سازي برنامه. ج  

  

  ؟باشد نمي I-CASEكاركردهاي مخزن در  ءكداميك از موارد زير جز -24

  استانداردسازي مستندات. ب   سازي رابط كاربر يكپارچه. الف  

  داده/سازي داده يكپارچه. د  ابزار/سازي اطالعات يكپارچه. ج  

  

  هاي تحت وب از اهميت كمتري برخوردار است؟ هاي زير در مورد برنامه كداميك از گزينه -25

  سرعت. د  قطعيت. ج  زيبايي. ب امنيت. الف  

  

        سؤاالت تشريحيسؤاالت تشريحيسؤاالت تشريحيسؤاالت تشريحي

  نمره 1. نام برده و به اختصار شرح دهيد) در مدل توسعه مبتني بر اجزاء(ملزومات معماري جهت تركيب اجزاء را .1

  نمره 1.5. با رسم شكل توضيح داده و مزاياي آنرا بيان كنيد) C/S(خادم /ربردهاي مخدوماليه اي را در كا ساختار معماري سه.2

 نمره 0.75شده چيست؟  ها در يك سيستم توزيع هاي چندگانه داده داليل نگهداري همزمان كپي.3

 نمره 0.75گردد؟  پيشنهاد مي) جامعيت يا تلفيقي(هاي مبتني بر وب چه راهبردهايي براي آزمون انسجام  در برنامه.4

 نمره 1وجود دارد؟ ) افزار در مهندسي مجدد نرم(هايي جهت تجديد ساخت مستندات  در صورتيكه مستندسازي ضعيف باشد، چه گزينه.5

  نمره 1. را بيان كنيد) CASE )I-CASEمزاياي محيط مجتمع .6

  

  


