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

كامپيوتر و مديريت داده ها( آموزش محور ),كامپيوتر ومديريت داده ها واطالعات,كامپيوترومديريت داده ها

يك ۱ ۲۰۳۰ ۷۶۰ :::
:

:

: :

 - ,مهندسي صنايع- سيستمهاي اقتصادي۱۱۲۲۰۹۳ - ,مهندسي صنايع (ارشد) ۱۱۲۲۰۳۹مهندسي صنايع (ارشد) 
۱۳۱۴۰۲۴اجتماعي

كداميك از موارد زير در مورد سيستم پشتيباني از همكاري صحيح مي باشد؟
از برنامه ریزي استراتژیک و تصمیم گیري هاي اجرایی حمایت می کند.

سیستمی است که از امور مرتبط با کارمندان پشتیبانی می کند.

سیستمی است که به پرسنل با پراکندگی جغرافیایی امکان مشارکت در امور پروژه ها را می دهد.

سیستمی است که فرآیندهاي داخلی تولید را کنترل می کند
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كدام سيستم از برنامه ريزي استراتژيك و تصميم گيري هاي اجرايي حمايت مي كند.
سیستم پشتیبانی از همکاريسیستم هوش تجاري

سیستم مدیریت مالی و حسابداريسیستم مدیریت دانش
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برنامه ريزي استراتژيك سيستم هاي اطالعاتي:
همواره در تمامی سازمان ها نقش ایفا می کند.

یکی از اجزاي مهم برنامه استراتژیک است.

برنامه اي است که فناوري و برنامه هایی را تعریف می کند که عملکرد سیستم هاي اطالعاتی براي پشتیبانی از  برنامه استراتژیک یک سازمان
نیازمند آن است.

3. و 2گزینه 
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 " درك نياز كاربر و ايجاد نيازمندي ها" است؟  SDLCهدف از اجراي كدام يك از فاز هاي زير در 
پیاده سازيطراحیتحلیلبرنامه ریزي پروژه
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 نيست؟كدام يك از موارد زير درست
DFDIDE از ابزارهاي مورد استفاده در توسعه سیستم است. و 

نمودار ساختاري و نمودار کالس از مدل هاي مورد استفاده در توسعه سیستم است.

تکنیک مدل سازي داده ها از تکنیک هاي مورد استفاده در توسعه سیستم است. 

مهندسی معکوس از ابزارهاي  مورد استفاده در توسعه سیستم است. 
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تعريف زير مربوط به كدام يك از مفاهيم مطرح شده در متدولوژي شي گرا مي باشد؟
" به تعريف تمام اشيايي مي پردازد كه كارهاي يك سيستم را انجام مي دهند."

برنامه نویسی شی گرارویکرد شی گراطراحی شی گراتحلیل شی گرا
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نظر ارائه گرديد، چه ناميده مي شود؟ متدولوژي توسعه سيستم شي گرا كه توسط چند صاحب
SDLCXPUPSCRUM
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تعريف نمودار مفهومي در كدام يك از موارد زير درست آمده است؟
) براي تشريح گستره سيستم را به لحاظ جريان اطالعاتي به داخل و خارج سيستم تهيه مي شود.(۱
) نمودار جريان داده هايي است كه محدوده سيستم را نمايش مي دهد.(۲
) سندي است براي كمك به تعريف گستره سيستم.(۳
) مدل گرافيكي است كه سلسله مراتب ماژول هاي برنامه را نشان مي دهد.(۴

4) صرفا مورد (4)) و (2صرفا موارد (3)) و (1صرفا موارد (2)) و (1صرفا موارد (
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"مدت زماني كه هر وظيفه مي تواند به تاخير بيفتد بدون آنكه تاثير منفي بر زمانبندي پروژه داشته باشد" تعريف كداميك از
مفاهيم زير است؟

زمان غیر بحرانیزمان عطفزمان شناوريزمان بحرانی
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 نيازمندي هاي سيستم به دو دسته نيازمندي هاي كاركردي و غير كاركردي تقسيم مي شوند. بر اساس تعاريف مربوط به
.نيستاين دو دسته از نيازمندي ها كدام گزينه زير درست 

نیازمندي هاي کارکردي مبتنی بر رویه ها و قوانینی هستند که سازمان ها براي کسب و کار خود مورد استفاده قرار می دهند.

نیازمندي هاي عملکرد، دسته اي از نیازمندي هاي کارکردي هستند که مشخصه عملیاتی مربوط به معیارهاي ظرفیت کار از قبیل بازده و زمان
پاسخ را توضیح می دهند. 

نیازمندي فنی، نیازمندي سیستم است که مشخصه عملیاتی مربوط به محیط سازمان، سخت افزار و نرم افزار را توضیح می دهد.

نیازمندي غیر کارکردي، مشخصه هاي سیستم غیر از فعالیت هایی است که باید انجام دهد یا پشتیبانی کند.
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رويدادي كه هنگام رسيدن به نقطه اي در زمان اتفاق مي افتد، چه ناميده مي شود؟
رویداد موقترویداد خارجیرویدادرویداد وضعیت
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در مورد منبع و مقصد رويداد "مديريت هزينه هاي مشتري را بررسي مي كند" كدام گزينه صحيح است؟
منبع رویداد مدیریت و مقصد رویداد بازاریابی است.

منبع رویداد مشتري و مقصد رویداد بررسی هزینه هاي مشتري است.

منبع رویداد مدیریت و مقصد رویداد مشتري است.

منبع رویداد مشتري و مقصد رویداد مدیریت است.
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اگر در سيستمي سفارشي به صورت ويژه براي مشتري ثبت شود و هيچ سفارشي بدون نام مشتري نمي تواند وجود داشته
باشد، در مورد تعدد/ كارديناليتي و نوع رابطه چه مي توان گفت؟

تعدد/کاردینالیتی یک یا بیشتر است و رابطه اجباري است.تعدد/کاردینالیتی صفر یا بیشتر است و رابطه اختیاري است.

تعدد/کاردینالیتی یک یا بیشتر است و رابطه اختیاري است.تعدد/کاردینالیتی یک وتنها یک است و رابطه اجباري است.
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 كدام گزينه زير صحيح است؟DFDدر مورد 
) مدلي گرافيكي است كه همه نيازمندي هاي اصلي براي يك سيستم اطالعاتي را در يك نمودار شرح مي دهد.(۱

 (۲)DFD .نموداري است كه هم در رويكرد ساختار يافته و هم شي گرا مطرح مي شود 
 يك مدل خودكفا است كه چگونگي پاسخ دهي سيستم را به يك رويداد شرح مي دهد.DFD) هر بخش (۳

 (۴)DFDيك سيستم را به عنوان مجموعه اي از فرآيند ها، جريان هاي داده، عوامل داخلي و خارجي و مخازن داده مدل 
مي كند.

4)) و (3) و (2صرفا موارد (4)) و (2) و (1صرفا موارد (

همه موارد4)) و (3) و (1صرفا موارد (
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در مورد نمودار ساختاري در طراحي سنتي سيستم ها چه مي توان گفت؟
نموداري است که جریان کلی کنترل بین برنامه هاي کامپیوتري را در سیستم توصیف می کند.

نموداري است سلسله مراتبی که روابط بین ماژول هاي برنامه کامپیوتري را نمایش می دهد.

نموداري است که فعالیت هاي کاربر و جریان توالی آن ها را توصیف می کند.

به صورت گرافیکی، سازمان زیر سیستم ها را در اجزاي خودکار و دستی توصیف می کند و کنترل میان آنها را نشان می دهد.
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كدام گزينه زير صحيح است؟
) جريان داده آوران جريان داده وارد شونده به نمودار فعاليت است.(۱
) جريان داده وابران جريان داده خارج شونده از نمودار فعاليت است.(۲
  است كه بين فرآيند هاي خروجي و ورودي قرار دارد.DFD) تبديل مركزي مجموعه اي از فرآيند هاي (۳

همه موارد3)صرفا مورد (2)صرفا مورد (1)صرفا مورد (
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معيار هاي مورد نياز جهت ارزيابي كيفيت نمودار ساختاري كدام يك از موارد زير است؟
ماژول زوجی حداقل وحداکثر انسجام زیادماژول زوجی حداقل و حداقل انسجام

حداقل انباشت اطالعات و حداکثر انسجامپیچیدگی اطالعات کم و سازگاري جریان داده 
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  چيست؟Schemaطرح واره 
حاوي بیت ها و بایت هاي داده خام است که توسط سیستم اطالعاتی ایجاد شده و استفاده می گردد.

حاوي اطالعات توصیفی در باره داده هاي ذخیره شده در مخزن داده فیزیکی است.

طرحی است جهت مدیریت و کنترل دستیابی به پایگاه داده.

طرحی است جهت مدیریت  و کنترل متمرکز داده هاي ذخیره شده در مخزن داده فیزیکی. 
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در كدام گزينه كاربرد موجوديت انجمني ذكر شده است؟ 
در حالت داشتن رابطه چند به چند مطرح می شود.

در حالت داشتن رابطه یک به چند مطرح می شود.

در حالت داشتن رابطه یک به یک مطرح می شود.

ERD می توان براي گویا تر نمودن نمودار آن را اضافه نمود.موجودیتی اضافی است که در صورت بروز مشکل در طراحی نمودار هاي 
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 درست است؟IPOكدام گزينه درباره توسعه 
ابتدا برنامه ها یا ماژول هایی که خروجی را تولید می کنند توسعه می یابند سپس برنامه ها یا ماژول هایی که ورودي را پردازش می کنند و در

انتها برنامه ها یا ماژول هایی که ورودي خارجی را دریافت می کنند.

ترتیب تو سعه اي است براي رویکرد شی گرا.

ترتیب انجام آن داراي مزایاي زیادي است که از آن جمله می توان به پیاه سازي دیرهنگام پردازش ها اشاره کرد.

IPO را با بررسی نمودارهاي ساختاري و گردشی سیستم تعیین کند.تحلیل گر می تواند ترتیب 
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-1 سنتي در چه چيزهايي است. SDLC) با UPتفاوت فرايند يکپارچه (

سواالت تشريحي
 نمره۰,۶۶ 

 نمره۰,۶۶ -2 را شرح دهيد.XPرويکرد 

فعاليت هاي تحليل سيستم را نام ببريد.  نمره۱,۰۹ -3

نيازمندي هاي کارکردي و غير کارکردي را با ذکر مثالي از سيستم حقوق و دستمزد شرح دهيد.   نمره۱,۰۹ -4

محرک، منبع، مورد کاربرد، پاسخ و مقصد را براي رويداد "بررسي وضعيت سفارش محصول توسط مشتري" را نام
ببريد. 

 نمره۱,۰۹ -5

 نمره۱,۰۹ -6 در چه صورت از موجوديت انجمني استفاده مي شود. 
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نمودار جريان داده در دو سطح براي سيستم ثبت نام درس رسم نمائيد.  نمره۱,۳۲ -7
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