
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

۱اصول طراحي نرم افزار,مهندسي نرم افزار

يك ۱ ۲۵۶۰ ۵۶۰ :::
:

:

: :

 - ,مهندسي فناوري اطالعات,مهندسي فناوري۱۱۱۵۱۱۴مهندسي كامپيوتر(نرم افزار),مهندسي كامپيوتر(گرايش نرم افزار) 
اطالعات (چندبخشي ),مهندسي كامپيوتر-نرم افزار(چندبخشي ),علوم كامپيوتر(چندبخشي ),مهندسي كامپيوتر(سخت

 - ,علوم كامپيوتركارداني,علوم كامپيوتر,علوم۱۱۱۵۱۴۶افزار)چندبخشي,مهندسي فناوري اطالعات(سيستمهاي چند رسانه اي) 
۱۱۱۵۱۹۵ - ,مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي )۱۱۱۵۱۷۰كامپيوتر 

کدامیک از انواع نرم افزار عبارت است از مجموعه اي از برنامه ها که براي سرویس دهی به برنامه هاي دیگر نوشته شده
اند؟  

نرم افزارهاي تجارينرم افزارهاي سیستمی

نرم افزارهاي تعبیه شدهنرم افزارهاي تحت وب

1

۱2

34

-

..

..

الیه هاي مهندسی نرم افزار  به ترتیب عبارتند از:

ابزارها، روش ها، فرایندها، کیفیت ابزارها، روش ها، مدلها، فرایندها

 الیه ها، مدلها، فرایندها، کیفیتمدلها، کیفیت، روش ها، ، فرایندها

2

۱2

34

-

..

..

کدام گزینه از پندارهاي باطل و نادرست مشتریان در  خصوص نرم افزار و فرآیند تولید آن می باشد؟

اگر از برنامه عقب بیفتیم، براي جبران می توانیم بر تعداد برنامه نویسان بیفزائیم.

با برون سپاري پروژه به شرکتی دیگر خود را آسوده می سازیم.

بیانی کلی از اهداف، براي شروع به نوشتن برنامه ها کفایت می کند.

تا هنگامی که برنامه را اجرا نکرده ام، راهی براي ارزیابی کیفیت آن ندارم.

3

۱

2

3

4

-

.

.

.

.

کدام یک از مدل هاي فرآیند از  ساختار تکرار به منظور تولید نرم افزار بهره می برند؟ 

گام به گاممارپیچیخطیآبشاري

4

۱234

-

....

کدام یک از موارد زیر در مورد رویکرد روش هاي رسمی درست است؟

این رویکرد عبارت است از مجموعه اي از فعالیت ها که به مشخص کردن ریاضی و رسمی نرم افزار کامپیوتري منجر می شود.

بسط مدل هاي ریاضی در حال حاضر از نظر زمان و هزینه به صرفه است.

براي اجراي این روش، به آموزش زیادي نیاز نمی باشد.

استفاده از مدل ها به عنوان راهکار ارتباطی با مشتریانی که دید فنی ندارند، ساده است.

5

۱

2

3

4

-

.

.

.

.

بدهیم، کدام مدل از مدلهاي فرآیند چابک کاراتر است؟» قابلیت مانور«در صورتی که اولویت را در پروژه نرم افزاري به 

کریستالمدلسازي چابکتوسعه ویژگی محوراسکرام

6

۱234

-

....
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۱اصول طراحي نرم افزار,مهندسي نرم افزار

۲۵۶۰ يك۱ ۵۶۰ :::
:

:

: :

 - ,مهندسي فناوري اطالعات,مهندسي فناوري۱۱۱۵۱۱۴مهندسي كامپيوتر(نرم افزار),مهندسي كامپيوتر(گرايش نرم افزار) 
اطالعات (چندبخشي ),مهندسي كامپيوتر-نرم افزار(چندبخشي ),علوم كامپيوتر(چندبخشي ),مهندسي كامپيوتر(سخت
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خود سازماندهی تیم هایی که بر کارکرد خود نیز کنترل دارند، از ارکان اصلی کدام فرآیند می باشد؟

همروندافزایشیچابکتکاملی

7

۱234

-

....

هدف کدام گزینه تهیه نوشتاري است که سازندگان را در حل مشکالت تکراري در سرتاسر فرآیند توسعه ي نرم افزار یاري
می دهد؟

شئ گراییالگوفرآیندمتدولوژي

8

۱234

-

....

کدام گزینه به ویژگی هاي نرم افزار  که در مدلسازي تحلیل به آن پرداخته می شود، اشاره می کند؟
الف.  اطالعاتی که باید پردارش شوند.
ب. قابلیت هایی که باید تحویل شوند.

ج. رفتاري که باید به نمایش گذاشته شود.

الف و ب و ج الف و جب و جالف و ب 

9

۱234

-

....

UML جریان کنش ها و تصمیم گیري ها را به نمایش می گذارد و نشان می دهد کدام کنشگران کدامکدام نمودار در ،
کنش را انجام داده اند؟

نمودار بخش بندينمودار کالس نمودار  ترتیبینمودار حالت

10

۱234

-

....

کدام گزینه به ابزاري ساده  براي شناسایی و سازماندهی کالس هاي مرتبط با خواسته هاي سیستم یا محصول اشاره می
       کند؟

مدل وابستگیکارت CRCوراثتمدل کالس

11

۱234

-

....

کدام یک از گزینه هاي زیر نمایی از سیستم بر اساس (ورودي - فرآیند - خروجی) بدست می آورد؟

نمودار نهاد- رابطهنمودار گذار حالتدیکشنري داده هانمودار جریان داده

12

۱234

-

....

فهرست صفات مربوط به کالینت و صفات مربوط به سرور در خروجی کدام مدل در طراحی خواسته هاي نرم افزارهاي تحت
وب آورده می شود؟

مدل گشت و گذارمدل تعاملمدل پیکربنديمدل محتوا

13

۱234

-

....

5   از 2  صفحه  92-1391  نیمسال اول   ۱۷۰۱/۱۷۰۱۷۴۱ 

w w w . P n u N e w s . c o m

www.PnuNews.com
www.PnuNews.net

http://www.PnuNews.com
http://pnunews.com
http://pnunews.net


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

۱اصول طراحي نرم افزار,مهندسي نرم افزار

۲۵۶۰ يك۱ ۵۶۰ :::
:

:

: :

 - ,مهندسي فناوري اطالعات,مهندسي فناوري۱۱۱۵۱۱۴مهندسي كامپيوتر(نرم افزار),مهندسي كامپيوتر(گرايش نرم افزار) 
اطالعات (چندبخشي ),مهندسي كامپيوتر-نرم افزار(چندبخشي ),علوم كامپيوتر(چندبخشي ),مهندسي كامپيوتر(سخت

 - ,علوم كامپيوتركارداني,علوم كامپيوتر,علوم۱۱۱۵۱۴۶افزار)چندبخشي,مهندسي فناوري اطالعات(سيستمهاي چند رسانه اي) 
۱۱۱۵۱۹۵ - ,مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي )۱۱۱۵۱۷۰كامپيوتر 

کدام گزینه  از نشانه هاي کیفیتی استقالل عملیاتی پیمانه ها به شمار می رود؟
cohesion) الف . یکپارچگی(

coupling) ب. اتصال (
refinement)ج.  پاالیش    (

الف و بالف و ب و جب و جالف و ج

14

۱234

-

....

DFD به یک ساختار برنامه اي (معماري) بر اساس کدام مورد تعیین می شود؟روش نگاشت 

 الیه معماري نوع جریان اطالعات

نوع پیچیدگی معماريسطح فاکتوربندي

15

۱2

34

-

..

..

CCP) در طراحی در سطح مولفه ها اشاره دارد؟کدام گزینه به اصل استفاده مجدد مشترك (

زیر کالس ها باید با کالس هاي پایه خود جایگزین پذیر باشند.

 کالس هایی که با هم دوباره استفاده نمی شوند، نباید در یک پکیج قرار گیرند.

کالس هایی که با هم تغییر می کنند، به هم تعلق دارند.

استفاده مجدد سنگ بناي ارائه نسخه هاي جدید است.

16

۱

2

3

4

-

.

.

.

.

classBclassA  اعالم شود؟ به عنوان نوع آرگومان یکی از عملیات هاي کدام اتصال زمانی رخ می دهد که 

اتصال کنترل اتصال مهري اتصال مشتركاتصال محتوا

17

۱234

-

....

نمی باشند؟کدام مورد از قوانین طالیی در خصوص طراحی واسط ها  

همگام بودن با مهارت کاربرسپردن کنترل به کاربر

سازگار ساختن واسطکاستن از بار حافظه

18

۱2

34

-

..

..

تغییرپذیري به عنوان یکی از مسائل طراحی واسط کاربر به چه معناست؟

زمان اجراي یک عمل کنترلی توسط کاربرمیزان انحراف از زمان پاسخ میانگین

زمان اجراي یک عمل تراکنشی سیستمیمیزان امکان پیگیري تغییرات در واسط

19

۱2

34

-

..

..
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رشته تحصیلی/کد درس
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 - ,مهندسي فناوري اطالعات,مهندسي فناوري۱۱۱۵۱۱۴مهندسي كامپيوتر(نرم افزار),مهندسي كامپيوتر(گرايش نرم افزار) 
اطالعات (چندبخشي ),مهندسي كامپيوتر-نرم افزار(چندبخشي ),علوم كامپيوتر(چندبخشي ),مهندسي كامپيوتر(سخت
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کدام گزینه در طراحی واسط برنامه هاي تحت وب به این نکته که واسط باید حرکت کاربر در سرتاسر برنامه ي تحت وب را
تسهیل کند اشاره دارد؟

بازدهیخودمختاري کنترل شده

پیش بینی انعطاف پذیري

20

۱2

34

-

..

..

کدام گزینه در خصوص اصول و اهداف آزمون صحیح است؟ 

همه آزمون ها تا خواسته هاي مشتري قابل ردگیري نیستند .

آزمون ها را باید به محض شروع فاز آزمون برنامه ریزي کرد.

اصل پارتو در آزمون نرم افزار کاربرد دارد.

آزمون باید از مقیاس بزرگ آغاز شود و به سمت مقیاس کوچک پیش رود.

21

۱

2

3

4

-

.

.

.

.

طیف گسترده اي از وظایف و فنونی که به شناخت خواسته ها می انجامد چه نام دارد؟

تحلیل خواسته ها مهندسی خواسته ها           

اعتبارسنجی خواسته هامدلسازي خواسته ها

22

۱2

34

-

..

..

 کدام گزینه به کسی اطالق می شود که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم از سیستم بهره مند خواهد شد ؟ 

مشتريمشاورذینفع طراح

23

۱234

-

....

QFD) چیست؟استقرار عملکرد کیفیت (

تکنیک تضمین کیفیتی است که نیازهاي مشتري را به خواسته هاي فنی براي نرم افزار ترجمه می کند.

تکنیک تضمین کیفیتی است که امنیت نرم افزار را ارزیابی می کند.

تکنیک تضمین کیفیتی است که کاربر پسند بودن نرم افزار را ارزیابی می کند.

تکنیک تضمین کیفیتی است که اصالحات فنی را براي مشتري ترجمه می کند.

24

۱

2

3

4

-

.

.

.

.
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کدام گزینه رفتار سیستم را تحت شرایط گوناگون در پاسخگویی به درخواستی از سوي یکی از طرف هاي ذینفع توصیف
می کند؟  

useنمودار جریان داده  case)  مورد استفاده   (

ERD)  نمودار موجودیت(UML

25

۱2

34

-

..

..

XP)را با رسم شکل توضیح دهید؟ مراحل فرآیند برنامه نویسی حدي ( 1-

سواالت تشريحي
 نمره۱,۴۰ 

چهار مورد از عناصر مدل تحلیل خواسته ها را نام ببرید؟  نمره۱,۴۰ -2

برگردان (تبدیل) مدل خواسته ها به مدل طراحی را با رسم شکل نشان دهید.  نمره۱,۴۰ -3

چهار سبک متفاوت از معماري نرم افزار را نام برده و هر یک را به اختصار توضیح دهید.  نمره۱,۴۰ -4

چهار وظیفه متداول براي طراحی در سطح مولفه ها در سیستم شئ گرا را نام برده و هر یک را به اختصار توضیح
دهید.

 نمره۱,۴۰ -5
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