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

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

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

۲مهندسي نرم افزار

يك ۱ ۲۵۶۰ ۵۶۰ :::
:

:

: :

۱۱۱۵۱۱۵مهندسي كامپيوتر(نرم افزار),مهندسي كامپيوتر-نرم افزار(چندبخشي ),مهندسي كامپيوتر(گرايش نرم افزار)   -
مهندسي فناوري اطالعات,مهندسي فناوري اطالعات (چندبخشي ),مهندسي فناوري اطالعات(سيستمهاي چند رسانه,

۱۱۱۵۱۵۰اي)

کدام گزينه به درستي اختالف ميان الگوهاي طراحي و چارچوبها را شرح مي دهد؟

الگوهاي طراحی، انتزاعی از چارچوبها هستند.
چارچوبها، عناصر کوچکتري از الگوهاي طراحی هستند.

تخصص یافتگی چارچوبها کمتر از الگوهاي طراحی است.
الگوها خود به تنهایی براي توسعه طراحی کامل کافی هستند و نیازي به چارچوبها نیست.

1

۱

2

3

4

-

.

.

.

.

کدام الگو، نمونه سازي از یک کالس براي ایجاد شئ را محدود می سازد؟
  

) الگوي یگانه (singletonالگوي سازنده

الگوي کارخانه ي انتزاعیالگوي تجمیعی

2

۱2

34

-

..

..

نقش الگوي پروکسی چیست؟

کالسی که به عنوان واسط براي شئ دیگر عمل می کند.

راهی براي جداسازي الگوریتم از شئ

یک ساختار درختی از اشیا که در آن همه اشیا واسط یکسان دارند.

اشیاي فرمانی که یک کنش و پارامترهاي آن را کپسوله می کنند.

3

۱

2

3

4

-

.

.

.

.

) که يکي از  اهداف مهم طراحي برنامه هاي تحت وب مي باشد، چيست؟compatibilityهدف از همسازمندي (
  

سازگاري با انواع سیستم هاي کامپیوتريتسهیل گشت و گذار

امنیتطراحی زیباشناختی

4

۱2

34

-

..

..

کدام معماري برنامه هاي تحت وب واسط کاربر را از قابليت عملياتي و محتواي اطالعاتي آن منفک مي کند؟
                  

IOCDAO

Aspect Oriented MVC

5

۱2

34

-

..

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

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

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

۲مهندسي نرم افزار

۲۵۶۰ يك۱ ۵۶۰ :::
:

:

: :

۱۱۱۵۱۱۵ -مهندسي كامپيوتر(نرم افزار),مهندسي كامپيوتر-نرم افزار(چندبخشي ),مهندسي كامپيوتر(گرايش نرم افزار) 
,مهندسي فناوري اطالعات,مهندسي فناوري اطالعات (چندبخشي ),مهندسي فناوري اطالعات(سيستمهاي چند رسانه

۱۱۱۵۱۵۰اي)

کدام گزینه جدولی همه جانبه از محتوا را براي گشت و گذار در تمامی اشیاي محتوایی و قابلیت هاي عملیاتی موجود در
برنامه هاي تحت وب فراهم می آورد؟

نوار افقی گشت و گذاربرگه ها

نوار عمودي گشت و گذارنقشه سایت

6

۱2

34

-

..

..

 اشاره دارد؟ISO 9126کدام گزینه به فاکتورهاي  کیفیتی 

قابلیت عملیاتی، قابلیت استفاده، قابلیت اطمینان، امنیت، قابلیت پشتیبانی

قابلیت عملیاتی، قابلیت استفاده، قابلیت اطمینان، قابلیت نگهداري، قابلیت حمل

قابلیت عملیاتی، قابلیت استفاده، قابلیت اطمینان، امنیت، قابلیت حمل

قابلیت عملیاتی، قابلیت بازرسی، قابلیت اطمینان، صحت، قابلیت پشتیبانی

7

۱

2

3

4

-

.

.

.

.

کدام گزینه در خصوص هزینه نسبی تصحیح خطا و نقص صحیح است؟

هزینه ترمیم خطا در فازهاي ابتدایی تولید سیستم کمتر از فازهاي پایانی است.

هزینه ترمیم خطا در فاز آزمون به مراتب کمتر از سایر فازهاست.

هزینه ترمیم خطا پس از اجراي فاز آزمون بسیار کاهش می یابد.

هزینه ترمیم خطا بستگی به نوع خطا دارد و هیچگونه ارتباطی به فازهاي تولید نرم افزار ندارد.
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مجموعه اي از کنش هاي مدیریت نرم افزار که به کمک آنها می توان از برآورده شدن اهداف کیفیتی هر محصول کاري
اطمینان حاصل کرد، چه می گویند؟

فرآیند مهندسیکنترل کیفیتمدیریت پروژه تضمین کیفیت

9

۱234

-

....

کدام گزینه درست است؟ 

error) به مشکالتی گفته می شود که بعد از تحویل نرم افزار به مشتري یافت می شود.خطا (

defect) به مشکالتی گفته می شود که بعد از تحویل نرم افزار به مشتري یافت می شود.نقص (

error) به مشکالتی گفته می شود که به دلیل تغییرات و اصالح خطا هاي یافت شده بوجود می آید.خطا (

defect) به مشکالتی گفته می شود که به دلیل تغییرات و اصالح خطا هاي یافت شده بوجود می آید.نقص (
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی و کارشناسی ارشد

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

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

۲مهندسي نرم افزار

۲۵۶۰ يك۱ ۵۶۰ :::
:

:

: :

۱۱۱۵۱۱۵ -مهندسي كامپيوتر(نرم افزار),مهندسي كامپيوتر-نرم افزار(چندبخشي ),مهندسي كامپيوتر(گرايش نرم افزار) 
,مهندسي فناوري اطالعات,مهندسي فناوري اطالعات (چندبخشي ),مهندسي فناوري اطالعات(سيستمهاي چند رسانه

۱۱۱۵۱۵۰اي)

کدام گزینه در خصوص مرور نرم افزار صحیح است؟ 

زمان بکارگیري مرورها در  مراحل انتهایی پروژه می باشد.

در حال حاضر مرور نرم افزار به دلیل هزینه بر بودن انجام نمی شود.

تاریخ استقرار فرآیندهایی که شامل مرور می شوند از تاریخ استقرار بدون مرور زودتر خواهد بود.

مرور در بعضی مواقع باعث بروز خطاهاي جدید در سیستم می شود.
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FTR) در کدام یک از فعالیتهاي توسعه نرم ا فزار صورت می گیرد؟ بازبینی هاي فنی رسمی  (

تصمین کیفیت نرم افزارتست

نصب و استقرارتحلیل و طراحی

12

۱2

34

-

..

..

SQA و به قصد حصول اطمینان از رعایت دستورالعمل هاي کیفیتی براي کار مهندس نرمنوعی مرور که توسط پرسنل 
افزار دنبال می شود، چه نام دارد؟           

امنیتایمینیآزمونممیزي

13

۱234

-

....

پرکاربرد ترین راهبرد براي تضمین کیفیت آماري در صنایع کنونی چیست؟

SQAشش سیگمامعیار کوکوموانحراف معیار

14

۱234

-

....

کدام یک از جمالت زیر در خصوص آزمون نرم افزار صحیح می باشد؟

سازنده نرم افزار به هیچ وجه نباید آزمونی انجام دهد.

گروه آزمون مستقل در کل یک پروژه بزرگ و در کنار تیم سازنده حضور خواهد داشت.

آزمونگر وقتی درگیر پروژه می شود که مراحل آزمون در حال آغاز است.

 تیم سازنده نرم افزار، برنامه را به گروه آزمون مستقل تحویل می دهند تا استقالل آنها حفظ شود.
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کدام نوع از آزمون ها بر کارهاي تصدیقی مرتبط با مولفه ها و پیمانه ها تاکید دارد؟

آزمون رگرسیونآزمون اعتبارسنجیآزمون جامعیتآزمون واحدها

16

۱234

-

....

کدام آزمون پس از پایان آزمون انسجام آغاز می شود؟
      

آزمون جعبه سیاهآزمون آرایه متعامدآزمون رگرسیونآزمون اعتبارسنجی

17

۱234

-

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

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

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

۲مهندسي نرم افزار

۲۵۶۰ يك۱ ۵۶۰ :::
:

:

: :

۱۱۱۵۱۱۵ -مهندسي كامپيوتر(نرم افزار),مهندسي كامپيوتر-نرم افزار(چندبخشي ),مهندسي كامپيوتر(گرايش نرم افزار) 
,مهندسي فناوري اطالعات,مهندسي فناوري اطالعات (چندبخشي ),مهندسي فناوري اطالعات(سيستمهاي چند رسانه

۱۱۱۵۱۵۰اي)

کدام عبارت به معناي یافتن منبع مشکل و رفع آن می باشد؟ 

عقبگردآزمون کاراییاشکالزداییآزمون امنیت

18

۱234

-

....

""  از قابلیت هاي آزمون پذیري نرم افزار ارائه می نماید؟درك پذیريکدام یک از موارد زیر تعریف مناسبی از 

آنچه می بینید، همان است که آزمایش می کنید.

هر چه مورد آزمون کوچکتر باشد، بهتر می توان آن را آزمون کرد.

 هر چه اطالعات بیشتري داشته باشیم، آزمون هوشمندانه تر انجام می شود.

هر چه تعداد تغییرات کمتر باشد، آزمون کمتر با مانع مواج می شود.
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-

.
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پیچیدگی سیکلوماتیک گراف جریان مقابل چند است؟

۲۳۴۵

20

۱234

-

....

کدام یک از موارد زیر از مجموعه آزمون هاي ساختار کنترلی می باشند؟

پیچیدگی سیکلوماتیکآزمون جعبه سفید

آزمون جریان دادهآزمون مقایسه اي

21

۱2

34

-

..

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

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

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

۲مهندسي نرم افزار

۲۵۶۰ يك۱ ۵۶۰ :::
:

:

: :

۱۱۱۵۱۱۵ -مهندسي كامپيوتر(نرم افزار),مهندسي كامپيوتر-نرم افزار(چندبخشي ),مهندسي كامپيوتر(گرايش نرم افزار) 
,مهندسي فناوري اطالعات,مهندسي فناوري اطالعات (چندبخشي ),مهندسي فناوري اطالعات(سيستمهاي چند رسانه

۱۱۱۵۱۵۰اي)

کدام گزینه در  خصوص آزمون اعتبارسنجی در حیطه شئ گرا صحیح است؟

جزئیات اتصال میان کالس ها بررسی و مطرح می شود.

روش هاي جعبه سفید را می توان در این آزمون به کار برد.

بر آزمون عملیات قابل مشاهده کاربر و خروجی هاي قابل تشخیص آن تاکید دارد.

بر آزمون در سطح کالس ها و روابط میان آنها تاکید دارد.

22

۱
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-

.

.

.
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کدام یک از انواع آزمون هاي افراز، عملیات کالس را بر اساس عملکرد کلی که هر یک انجام می دهد تقسیم بندي می کند؟
 

آزمون افراز مبتنی بر عملیات هاآزمون افراز مبتنی بر گروه ها

آزمون افراز مبتنی بر حالت آزمون افراز مبتنی بر صفات

23

۱2

34

-

..

..

با استفاده از کدام نمودار در فاز تحلیل و طراحی می توان دنباله اي از آزمونها به منظور تست رفتار پویاي کالس ها و کالس
هایی که با آنها مشارکت دارند، بدست آورد؟

نمودار فرآیندينمودار مورد کاربردنمودار کالسنمودار گذر حالت

24

۱234

-

....

 کاربر همزمان هر یک به طور میانگین20000یک سایت خبري ورزشی پرطرفدار در نظر بگیرید بطوریکه در یک لحظه معین 
 کیلو3هر دو دقیقه یک درخواست ارسال می کنند . در صورتی که هر درخواست مستلزم این باشد که مقاله اي به حجم 

بایت دانلود شود حداقل سرعت انتقال داده ها براي سرور چند مگابیت بر ثانیه است؟

1234

25

۱234

-

....

چهار الگوي معماري رایج را نام برده و هر یک را به اختصار توضیح دهید. 1-

سواالت تشريحي
 نمره۱,۴۰ 

هرم طراحی براي برنامه هاي تحت وب را رسم کرده و هر یک را به اختصار شرح دهید.  نمره۱,۴۰ -2

چهار مورد از موارد کیفیتی مک کال در نرم افزار را نام برده و هر یک را به اختصار شرح دهید.   نمره۱,۴۰ -3

دو راهبرد براي آزمون انسجام سیستم هاي شئ گرا را نام برده و هر یک را توضیح دهید.   نمره۱,۴۰ -4
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی و کارشناسی ارشد

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

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

۲مهندسي نرم افزار

۲۵۶۰ يك۱ ۵۶۰ :::
:

:

: :

۱۱۱۵۱۱۵ -مهندسي كامپيوتر(نرم افزار),مهندسي كامپيوتر-نرم افزار(چندبخشي ),مهندسي كامپيوتر(گرايش نرم افزار) 
,مهندسي فناوري اطالعات,مهندسي فناوري اطالعات (چندبخشي ),مهندسي فناوري اطالعات(سيستمهاي چند رسانه

۱۱۱۵۱۵۰اي)

چهار مورد از خصوصیات منحصر به فرد خطا هایی که در نتیجه آزمایش موفق برنامه هاي تحت وب آشکار می
شود، را نام برده هر یک را به اختصار شرح دهید.

 نمره۱,۴۰ -5
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