بانک سواالت آزمون
مشاوران حقيقي
نرم افزار

تالیف و گردآوری:
کمیسیون مشاوران سازمان نظام صنفی رایانهای
بهار 5931

 -1یك پروژه موفق نرم افزاری ،پروژه ای است در آن ،در یك  ...از قبل برنامه ریزی شده با ، .............یك فرآورده نرم
افزاری دارای  .............توليد گردد.
الف -محدوده زمانی  -كيفيت مشخص شده  -بودجه مناسب
ب -كيفيت مشخص شده  -محدوده زمانی  -بودجه مناسب
ج -محدوده زمانی  -بودجه پيش بينی شده  -كيفيت مطلوب
د -هيچكدام
 -2كيفيت محصول نرم افزاری یعنی اینكه ..............
الف -محصول منطبق بر نيازمندیهای كار مورد نظر باشد
ب -محصول عملكرد صحيح داشته باشد
ج -محصول متناسب با امور مورد نظر بوده و نيازمندیها و انتظارات مشتری و كاربر را برآورد كند
د -الف و ج

 -3كدام گزینه صحيح است؟
الف -مدیریت نيازمندی در توليد سيستم های نرم افزاری چندان مهم نيست
ب -مهمترین مساله در مدیریت نيازمندیها این است كه نيازمندیها مدام در حال تغييراند
ج -نيازمندی ها شرایط و قابليت هایی هستندكه سيستم ممكن است داشته باشد
د -تمام موارد

 -4كدام گزینه از ویژگيهای كليدی آر.یو.پی ،یا  RUPمی باشد؟
الف -رویكرد مبتنی بر توسعه تكرار شونده و تكامل تدریجی
ب -متمركز بر معماری
ج -توسعه برمبنای موارد كاربر براساس نيازهای مشتری
د -تمام موارد

 -5چهار فاز اصلی در آر.یو.پی به ترتيب (ار چپ به راست) شامل  ...می باشد.
الفInception – Elaboration – Transition – Construction -
بElaboration – Inception –Construction - Transition -
جInception – Elaboration – Construction – Transition -
دInception – Elaboration – Transition – Construction -
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 -6وب سایت یك سازمان كه بطور دائم محصوالت متنوعی توليد می كند.....،
الف -بهتر است به صورت  HTMLتهيه شود
ب -بهتر است به صورت پویا تهيه شود
ج -معموالً در چنين سازمان هایی تهيه وب سایت به صرفه نمی باشد
د -تمام موارد

 -7كداميك از نمودارهای  UMLزیر به عنوان ارائه كننده جریان كار در سيستم  ،موارد كاربرد و كالس ها می باشد ؟
الفUse case -
بActivity -
جClass -
دcollaboration -

 -8در پایگاه داده اراكل كداميك از دستورات زیر جدول را حذف می كند ؟
الفdelete table -
بdrop table -
جtruncate table -
دremove table -

 -9در تخمين پروژه های نرم افزاری كدام روش كارا نمی باشد؟
الف -قضاوت افراد با تجربه
ب -مقایسه
ج -شكست كار
د -شناسایی نيازمندی ها

 -11كدام یك از موارد زیر می تواند جزء ویژگيهای یك فرایند ارزیابی محصول نرم افزاری باشد؟
الف -جهت گيری
ب -كمی گرایی
ج  -كي في ت
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د -تكرارپذیری

 -11یكی از مهمترین فواید تيم های برنامه نویسی كوچك ،عبارت است از:
الف -كاهش هزینه
ب -كمينه كردن مشكالت ارتباطی
ج -بكارگيری مهارت ها
د -افزایش كيفيت

 -12كدام یك از موارد ذیل جزء عناصر تحقق دولت الكترونيكی می باشند؟
الف -برنامه های كاربردی
ب -تعداد كامپيوترهای خانگی
ج -مالكيت معنوی
د -توان استفاده مردم از اینترنت

 -13عملكرد دستور زیر چيست؟

الف -چاپ نام كاربر
ب -چاپ نام كامپيوتر كاربر
ج -چاپ نام مرورگر وبی كه كاربر استفاده می كند
د -همه موارد

 -14كدام گزینه صحيح است؟
الف PHP -زبانی برای تمام سيستم عامل هاست
ب ASP.NET -زبانی برای تمام سيستم عامل هاست
ج -الف و ب
د -هيچكدام

www.irannsr.org
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CSS -15چيست؟
الف  -یك شيوهنامه آبشاری است كه سبك و نمایش چيدمان و جلوههای تصویری را برای برچسب های زبان نشانه
گذاری ابرمتن تعيين می كند و پيش از برچسب > <headقرار می گيرد
ب  -یك برگه شيوهنامه آبشاری است كه برای كنترل سرتيتر برچسب ها به كار می رود
ج  -یك برگه شيوهنامه آبشاری است كه برای كنترل متغيرهای  Javaو  PHPبكار می رود
د  -برگه ایست كه دستورات حساس به حروف كوچك و بزرگ ( ) Case Sensitive Sheetرا از سایر
دستورات متمایز می كند

 -16كداميك از موارد زیر بعنوان متدلوژی شناخته می شود ؟
الفOracle -
ب4GL -
جRAD -
دX-programming -

 -17كدام مورد به عنوان معيار اندازه گيری و تخمين اندازه نرم افزار مورد استفاده قرارمی گيرد ؟
الف -تعداد ورودی برنامه
ب -موارد كاربرد ()case use
ج -تعداد خط برنامه
د -عملكرد توابع ()Function Point

 -18كداميك از مراحل بعنوان فعاليتی از مراحل دور حيات سيستم تلقی نمی شود ؟
الف -تست
ب -مدلسازی سيستم
ج -تغيير روایت ()Versioning
د -مهندسی نيازمندی

 -19كداميك از فعاليت های زیر جزو فعاليت های واحد تضمين كيفيت در توليد نرم افزار نمی باشد ؟
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الف -آناليز و طراحی سيستم با RUP
ب -برنامه ریزی با Ms project
ج -تخمين هزینه با روش COCOMOII
د -تخمين ریسك با استفاده از استراتژی RMMM

 -21كدام مورد از خصوصيات شكل نرمال اول نيست ؟
الف -هيچ رابطه تو در تو وجود ندارد )Nested( .
ب -هيچ صفت مركب وجود ندارد )composite Attribute( .
ج -هيچ صفت چند مقداری وجود ندارد )Multivalued attribute( .
د -هيچ وابستگی تراگذری ( )Transitive Functional Dependencyوجود ندارد

 -21قانون  41-21-41نشان دهنده این است كه كمترین توان تيم روی  .......است .
الف -تست
ب -كد زدن
ج -تحليل و طراحی
د -تخمين و برنامه ریزی

 -22كدام عبارت صحيح است ؟
الف -هنگاميكه برنامه نوشته شد و اجرا شد دیگر كار تمام شده است
ب -راههایی وجود دارد كه بتوان كيفيت محصول را قبل از اجرا نيز ارزیابی كرد
ج -یك توضيح كلی از اهداف برای نوشتن برنامه كافی است  ،ميتوان جزئيات را بعدا به آن اضافه كرد
د -اگر یك پروژه از زمانبندی خود عقب بيفتد می توان با افزودن برنامه نویسان خبره مشكل را رفع كرد

 -23كدام یك از مزایای اندروید نمی باشند؟
الف  -رایگان است و هزینه ی الیسنس ،انتشار یا توسعه الزامی نيست
ب  -انحصار اپراتورها از بين رفته ،تعداد برنامه نویسان آن زیاد است وجود تعداد زیادی از برنامه ها به نفع مشتری
است و به او حق انتخاب می دهد
ج  -توسط شركت مایكروسافت پشتيبانی می شود بنابراین پشتيبانی بسيار قوی دارد در نتيجه مشكالتش به سرعت
رفع می شود
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د  -متن باز است و انواع مختلفی با مشخصه های گوناگون وجود دارند

 -24كدام عبارت غلط است ؟
الف -طراحی نرم افزار با در نظر گرفتن امكان استفاده مجددنياز به تالش بيشتری دارد
ب -هنگاميكه نرم افزار به سفارش مشتری ساخته می شود از قابليت اطمينان باالیی برخوردار می شود
ج -هنوز مزایای استفاده از مولفه های نرم افزاری آماده به خوبی و به طور كامل روشن نشده است
د -فشاری كه همواره به علت وجود مهلت تحویل پروژه وجود دارد از توجه الزم به سرمایه گذاری برای آینده جلوگيری
می كند

 -25ميخواهيم هر زمانی كه جدول مشخصی در پایگاه داده پاک ميشود  ،قبل از پاک شدن اطالعات جدول را
درجدولی كه خودمان ساخته ایم وارد و بطور اتوماتيك ذخيره كنيم  .از كداميك از گزینه های زیر باید استفاده نمایيم
؟
الفtrigger -
بstored procedure -
جfunction -
دupdatable view -

 -26یك پایگاه داده اراكل را در مد  shared modeنصب كرده ایم  .به هنگام  shutdownكردن دیتابيس با
پيغام  open dispatcherمواجه ميشویم ونمی توانيم دیتابيس را  shutdownكنيم  .برای حل مشكل چه كاری
را باید انجام دهيم ؟
الف -باید یك  connectionاز نوع  dedicatedتعریف كنيم و با استفاده از آن ارتباط دیتابيس را shutdown
كنيم
ب -باید پارامترهای اراكل را تغيير دهيم و مقدار  dispatcherهای آنالین را كاهش دهيم
ج -باید با مد  enforceدیتابيس را  shutdownكنيم
د -هيچ كدام

 -27ميخواهيم دیتابيس اراك ل رو طوری تنظيم كنيم كه دیتابيس برای یك كاربر خاص بيشتر از دویست session
را قبول نكند  .از چه قسمتی از اراكل باید استفاده نمایيم ؟
الف -دیتابيس اراكل این قابليت را ندارد
www.irannsr.org
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ب -باید از بخش  profileاستفاده كنيم
ج -دیتابيس اراكل این قابليت را ندارد ولی می توانيم یك تریگر برای حل این مشكل بنویسيم
د -باید پارامترهای ( )oracle parametersاراكل را تنظيم كنيم

 -28توسط كداميك از ابزارهای زیر در پایگاه داده اراكل می توانيم از پایگاه داده  backupبگيریم ؟
الفRman -
بDbca -
جOrabackup -
دOem -

 -29دو دستور زیر را در نظر بگيرید
Select count(*) from company
Select count(company_tel) from compan
این دو دستور چه تفاوتی با هم دارند ؟
الف -تفاوتی ندارند
ب -دستور دوم تعداد ركوردهایی كه فيلد  company_telآنها  nullنيست را می آورد
ج -تفاوتی از لحاظ تعداد ندارند اما دستور دوم سریعتر اجرا می شود
د -دستور اول قابل اجرا نيست و باید نام فيلد مشخص شود

 -31كداميك از پارامترهای زیر در پایگاه داده اراكل محل  alert log fileها را مشخص می كند ؟
الفUTL_FILE_DIR -
بUSER_DUMP_DEST -
جLOG_ARCHIVE_DEST -
دBAKGROUND_DUMP_DEST -

 -31كدام یك از قوانين مربوط به نرم افزارهای متن باز است؟
الفPublic Domain -
بCopy Left -
جMIT -
دGFDL -
www.irannsr.org
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 -32كداميك از فعاليت های زیر مربوط به فاز پشتيبانی نرم افزار می باشد؟
الف -مميزی كردن سيستم
ب -تجزیه و تحليل مشكالت
ج -دایر كردن محيط نگهداری مشتری
د -هر سه مورد

 -33در اولين فاز چرخه حيات توليد نرم افزار ،كدام یك از فعاليت های مرتبط با فرایند تبدیل داده انجام می شود؟
الف -طراحی پيمانه های تبدیل
ب -تعریف طرح كاری تبدیل داده
ج -مستند كردن نيازمندی های تبدیل داده
د -تعریف استراتژی تبدیل داده

 -34مهمترین ویژگی  UML2.0نسبت به نسخه  1.1كدام است؟
الف -ارتقا قابليت ها برای مدل سازی مهندسی سيستم و طراحی معماری
ب -ارتقا قابليت ها برای مدل سازی مهندسی سيستم و طراحی داده ها
ج -ارتقا قابليت ها برای طراحی معماری و فرایندهای كسب و كار
د -ارتقا قابليت ها برای طراحی معماری و طراحی داده ها

 -35در اسكرام ،با باال رفتن فهم ما از پروژه ،امكان برآورد مجدد Taskها مهيا می شود .كدام عضو یا اعضای تيم
اسكرام مسئول به روزرسانی برآوردهای كاری در طول یك  Sprintاست؟
الف  -تيم توسعه
ب  -اسكرام مستر
ج  -باسابقه ترین عضو تيم
د  -صاحب محصول

 -36كدام یك از موارد زیر ،جزء ویژگی "قابليت حمل" یك محصول نرم افزاری می باشد؟
الف -قابليت تغيير
www.irannsr.org
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ب -سازگاری
ج -قابليت یادگيری
د -كارایی

 -37از كدام یك از مراحل نرم افزار می توان یك مهندسی نرم افزار حرفه ای را تشخيص داد؟
الف -نگهداری
ب -كيفيت خدمات
ج -مدیریت
د -طراحی

 -38بطور معمول ،سيستم های بالدرنگ ( ،)Real-Timeسيستم های  ....................می باشند.
الف -رخدادگرا ()Event-driven
ب -توزیع شده ()Distributed
ج -وقفه گرا ()Interrupt-driven
د -فرایندگرا ()Process-Driven

 -39كدام یك از موارد ذیل "برآورد ميزان مطلوب بودن نيازمندی های شناسایی شده كاربران" می باشد؟
الف -تكامل تدریجی نيازمندی ها
ب -ثبت كردن نيازمندی ها
ج -مطالعات امكانسنجی
د -صحت سنجی

 -41مناسب ترین الگو برای توسعه سيستم های دارای نيازمندیهای امنيتی باال كدام است؟
الف -نمونه سازی ()Prototyping
ب -تبدیل رسمی ()transformation Formal
ج -برنامه نویسی اكتشافی ()Exploratory programming
د -سعی و خطا ()error Try and
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 -41مهمترین دليل پياده سازی سيستم های برنامه ریزی منابع سازمانی ،كدام است؟
الف -تعویض و جایگزینی سيستم های سنتی
ب -ساده سازی و استاندارد سازی سيستم ها
ج -كسب مزیت رقابتی
د -فشارهای وارده از سوی رقبا

 -42در پروژه های برنامه ریزی منابع سازمانی كدام یك از موارد ذیل ،جزء هزینه های ملموس اجرا می باشد؟
الف -اختصاصی نمودن
ب -اختصاصی نمودن نرم افزار مطابق با خواست شركت
ج -تبدیل و تحليل داده ها
د -مهندسی مجدد فرایندها

 -43مهمترین عامل در اثربخشی مهندسی نرم افزار ،عبارت است از:
الف -مدیریت خوب
ب -طراحی خوب
ج -مهارتهای خوب
د -ابزار و تكنولوژی های خوب

 -44نوع معماری نرم افزار ،بر كداميك از دیسيپلين های توسعه نرم افزار تاثيرگذار می باشد؟
الف -دیسيپلين آزمون
ب -دیسيپلين مستند سازی
ج -دیسيپلين مدیریت پروژه
د -دیسيپلين نصب و راه اندازی

 -45ارائه كدام یك از فراورده های زیر در فاز  Elaborationمتدولوژی  RUPاختياری است؟
الفTest Suite -
بVision -
جTools -
دTraining Materials -
www.irannsr.org
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 -46هدف كداميك از سبك های معماری نرم افزار ،رسيدن به كيفيت برقراری یكپارچگی و یا قابليت تجميع پذیری
می باشد؟
الف -سبك فراخوانی و بازگشت
ب -سبك جریان داده
ج -سبك متمركز روی داده
د -سبك ماشين مجازی

 -47در فرایند توليد نرم افزار ،مستند كردن نيازمندی های تبدیل داده در كدام فاز باید انجام شود؟
الف -شناخت
ب -طراحی
ج -ساخت
د -نصب و راه اندازی

 -48در متدولوژی  ،RUPكدام یك از متریك های ذیل مرتبط با تمامی مستندات به كار نميروند؟
الف -اندازه
ب -انعطاف
ج -كيفيت
د -تالش

 -49چطور می توان یك آدرس ایميل را لينك كرد؟
الف>”- <a href=”xxx@yyy
ب>”- <mail href=”xxx@yyy
ج >- <mail>xxx@yyy</mail
د >”a href=”mailto:xxx@yyy< -

 -51در فرایند توسعه نرم افزار ،كداميك از موارد ذیل در انتخاب ابزار دارای اهميت می باشد؟
الف -همخوانی با معماری
www.irannsr.org
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ب -همخوانی با پایگاه داده
ج -پشتيبانی مناسب
د -الزام كارفرما

 -51كدام یك ،ویژگی یك تيم توسعه نيست؟
الف  -اعضای تيم توسعه غالبا با هم جا به جا می شوند تا به این ترتيب به یادگيری مداوم و عملكرد های متقابل دست
یابند
ب  -تيم توسعه با توجه به ظرفيت پيش بينی شده در اسپرینت های آتی ،برای جلسه برنامه ریزی اسپریت ورودی
تهيه می كند
ج  -تيم توسعه اگر فهم ش از پروژه باال رفت ،ممكن است با صاحب محصول درباره ی ميزان كاری كه برای انجام هدف
تعيين شده در اسپرینت فعلی توافق شده است ،مجددا مذاكره نماید.
د  -هيچ كدام

 « -52بررسی تطابق فراورده های هر مرحله ،گام ویا فعاليت با نياز ها و انتظارات بررسی تطابق فراورده های هر مرحله،
گام ویا فعاليت با نياز ها و انتظارات اوليه كاربران نهایی سيستم» مفهوم كداميك از فعاليت های ذیل می باشد؟
الف -صحت سنجی
ب -اعتبار سنجی
ج -مميزی
د -بازنگری

 -53یكی از مهمترین بخش های چرخه حيات توسعه یك نرم افزار چيست؟
الف -طراحی پایگاه داده و ایجاد نمودار ارتباط موجودیت ها ()ERD
ب -مدل صحيح و به هنگام ()Up To Dateاطالعات
ج -نرمال سازی بانكهای اطالعاتی
د -مورد الف و ب

 -54چه نوع ارتباطی بين موجودیتها وجود دارد؟
الف -یك به یك
ب -یك به چند
www.irannsr.org
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ج -چند به چند
د -مورد ب و ج

 -55چهار وظيفه عمده در مرحله  ISPعبارتند از:
الف -برنامه ریزی راهبرد اطالعاتی( ،)ISPتحليل حوزه های كاری ،برنامه ریزی و طراحی سيستم ،ساخت و بهره
برداری
ب -برنامه ریزی راهبرد اطالعاتی ( ،)ISPطراحی استقرار برنامه ها ،تحليل حوزه های كاری ،طراحی عمليات
ج -برنامه ریزی راهبرد اطالعاتی ( ،)ISPطراحی استقرار برنامه ها  ،تحليل حوزه های كاری ،ساخت و بهره برداری
د -برنامه ریزی راهبرد اطالعاتی ( ،)ISPطراحی مقدماتی ساختار داده ها ،تحليل سيستم های موجود ساخت و بهره
برداری

-56
SEOبه چه معناست؟
 - Special Ecommerce Organizationالف
 - Search Engine Organizationب
 - Search Engine Optimizationج
 - Search Ecommerce Optimizationد

 -57یك طراحی خوب نرم افزار باید  ......داشته باشد
الف  -ميزان اتصال زیاد در بين ماژول ها ،چسبندگی زیاد ماژول ها
ب  -ميزان اتصال زیاد در بين ماژول ها ،چسبندگی كم ماژول ها
ج  -ميزان اتصال كم در بين ماژول ها ،چسبندگی زیاد ماژول ها
د  -ميزان اتصال كم در بين ماژول ها ،چسبندگی كم ماژول ها

 -58از روش های مطمئن برای تخمين هزینه و زمان در روش  CDMچيست؟
الف -روش باال به پایين
ب -روش پایين به باال
ج -هر دو روش
د -هيچكدام
www.irannsr.org
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 -59یكی از مهمترین فوائد تيم های برنامه نویسی كوچك ،عبارت است از:
الف -كاهش هزینه
ب -به كار گيری مهارتها
ج -افزایش كيفيت
د -كمينه كردن مشكالت ارتباطی

 -61كداميك از استانداردهای ذیل مربوط به ارزیابی محصول نرم افزاری می باشد؟
الفISO/IEC 12207:1995 -
بISO/IEC 19770-1:2006 -
جISO/IEC 14764:19999 -
دISO/IEC 13244:1998 -

 -61مزیت اصلی معماری نرم افزار چيست؟
الف -اتخاذ تصميمات طراحی مناسب و رسيدن به ویژگی های كيفی
ب -ایجاد ارتباط مناسب ميان ذینفعان
ج -ایجاد مدل انتزاعی از سيستم
د -هر سه مورد

 -62اكتيویتی در اندروید چيست؟
الف  -عملكردهای روی صفحه را موجب می شود
ب  -محتوای برنامه را مدیریت می نماید
ج  -رابط كاربری روی صفحه
د  -هيچكدام

 -63منظور از برنامه نویسی  Nنسخه ای چيست؟
الف -نوشتن یك برنامه با زبانهای مختلف
www.irannsr.org
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ب -نوشتن یك برنامه در مراحل مختلف
ج -نوشتن یك برنامه توسط چند تيم نرم افزاری
د -هر سه مورد

 -64فرایند مهندسی مجدد شامل كدام گزینه نميباشد؟
الف -ترجمه كد
ب -مهندسی معكوس
ج -مهندسی مجدد داده ها
د -قطعات قابل استفاده مجدد

 -65فرایند مدیریت ریسك عبارتند از:
الف -شناسایی،تحليل
ب -شناسایی،تحليل،نظارت
ج -برنامه ریزی،نظارت
د -الف و ج

 -66كدام گزینه غلط ميباشد؟
الف -در نشانه گذاری  UMLوراثت رو به پایين است
ب -طراحی سلسله مراتبی كالس است
ج -یك سيستم بانك اطالعاتی مثل اوراكل برای پياده سازی مخزن ابزار مشترک به كار ميرود
د -هيچكدام

 -67كدام گزینه غلط ميباشد؟
الف -سيستم های بزرگ به ندرت از یك مدل معماری پيروی مينمایند
ب -مدل تجزیه سيستم شامل مدلهای مخزن،مدلهای مشتری كارگزار ميباشند
ج -مدلهای كنترلی شامل كنترل متمركز و مدلهای تصادفی ميباشد
د -هيچكدام
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 -68كدام یك از موارد زیر جزء چالش های مهندسی نرم افزار نميباشد؟
الف -پاسخ گویی
ب -نا هماهنگی
ج -تحویل
د -اعتماد

 -69مزایای چارچوب اسكرام چيست؟
الف  -نيازمندی های جزئی تنها زمانی كه آنها واقعا مورد نياز است تعریف می شود
ب  -تمام فعاليت های طراحی ،ساخت و آزمایش یك قابليت خاص با هم در یك فاز نگهداری می شود.
ج  -بوجود آمدن تغييرات جدید پذیرفته شده و مورد استقبال تيم اسكرام است
د  -همه موارد

 -71اگر  FKكليد خارجی رابطه  R1متناظر با نامزد كليدی  CKاز رابطه  R2باشد كدام عبارت صحيح است؟
الف FK -نميتواندNULLباشد
ب -روابط  R1,R2متفاوت هستند
ج -هر مقدار غير  Nullبرای  FKبرابر یك مقدار  CKاست
د -هر مقدار غير  Nullبرای  CKبرابر یك مقدار  FKاست

 -71برای استخراج رفتارهای ایستای موجودیت ها  ،كدام یك از ابزارهای زیر مناسب است ؟
الفUse Case model, Sequence Diagram -
بUse Case model, Collaboration Diagram -
جSequence Diagram, Collaboration Diagram -
دUse Case Model ,State Transition Diagram -

 -72تكنولوژی  RACدر پایگاه داده اراكل برای چه منظوری استفاده ميشود ؟
www.irannsr.org
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الف -باال بردن سرعت پشتيبان گيری از دیتا بيس
ب -باالبردن امنيت اطالعات
ج -باال بردن صحت اطالعات
د -تقسيم درخواستهای ارسالی به دیتابيس بين چند ماشين مختلف

 -73كداميك از استانداردهای ذیل مربوط به ارزیابی محصول نرم افزاری می باشد؟
الف9126:1991 ISO -
ب14598:4 ISO -
ج1061 IEEE -
د12119:1994 ISO -

 -74اگر یك كليد اصلی در جواب اجرای  queryنباشد ،ردیف های تكراری ممكن است ظاهر شوند .برای حذف آن
ها از كدام یك استفاده می شود؟
الف  -با استفاده از دستور Distinct
ب  -به كمك دستورUnique
ج  -با استفاده از شرطWhere
د  -هيچكدام

 -75كدام یك از موارد ذیل جزء عناصر اصلی سيستم های مدیریت ارتباط مشتریان نمی باشد؟
الف -ارتباطات
ب -راندمان و بهره وری
ج -تصميم سازی
د -كنترل

 -76كداميك از استاندارد های زیر مرتبط با بسته های نرم افزاری می باشد؟
الفISO/IEC 12119:1994 -
بISO/IEC 12207:1995 -
جISO/IEC 13235-1:1998 -
www.irannsr.org
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دISO 9127:1988 -

 -77كداميك از دیسيپلين های فراروش  RUPبطور كامل تحت تاثير معماری سرویس گرا قرار می گيرد؟
الفRequirements -
بTest -
جImplementation -
دBusiness Modeling -

 -78ارائه كدام یك از فراورده های زیر در فاز  Inceptionمتدولوژی  RUPاختياری است؟
الفRisk List -
بTools -
جPrototypes -
دProject Repository , Change Request -
 -79كداميك از زیر مدل های زیر مربوط به روش تخمين منابع پروژه نرم افزاری به روش  COCOMO IIمی باشد؟
الف -مدل تركيب كاربردها
ب -مدل معماری نرم افزار
ج -مدل تركيب داده
د -مدل فرایند ها
 -81كداميك از موارد ذیل را نمی توان جزء محرک های حرفه حركت سيستم ها به سمت  SOAدانست؟
الف -تطبيق سيستم ها با فرایند ها
ب -بهبود قابليت استفاده
ج -اتصال به داده های بيرونی و سرویس ها
د -قادر نمودن كاربران نهایی برای خودكارایی

www.irannsr.org
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 -81كدام یك از موارد ذیل جزء تفاوت های ميان  Oracle DBو  Sql Serverمحسوب می گردد؟
الف -اجرای موازی عمليات
ب -همخوانی با پلتفرم Net.
ج -قابليت فهرست گذاری
د -استفاده در توليد سيستم های كاربردی مشخص

 -82كداميك درباره نرم افزار واقعيت دارد؟
الف  -وقتی برنامه نوشته شد و كار كرد ،كار ما تمام شده است
ب  -نيازمندی های پروژه مدام تغيير خواهد كرد اما این تغييرات به راحتی قابل حل هستند چرا كه نرم افزار منطعف
است
ج  -اگر از برنامه زمانی عقب بيافتيم می توانيد با افزایش تعداد برنامه نویس ها جبران كنيم
د -اگر یك سازمان نتواند درک كنيد كه چگونه پروژه های نرم افزاری را به صورت درونی كنترل كند ،اگر زمانی كه
پروژه را برونسپاری كند هم دچار مشكل خواهد شد
 -83كداميك در یك پروژه اسكرام مهم است؟
 .1خود-سازماندهی
 .2سلسله مراتب مشخص و شفاف در شركت
 .3ارتباطات
 .4بهبود مستمر
الف 1 -و 2و 3و 4
ب 1 -و  3و 4
ج 1 -و 4
د 1 -و 2
 -84اندروید چيست؟
الف -پشته ای از نرم افزارها برای ایجاد امكان تحرک و Mobility
ب -عنوان موبایل های كه توسط گوگل توليد می شوند
ج -یك ماشين مجازی متن باز و فشرده شده برای موبایل است
د -هيچكدام
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 -85اسپپلش اسكرین در اندروید چيست؟
الف -اولين اكتيویتی هر اپليكيشن
ب -اولين سرویس هر اپليكيشن
ج -اولين متد هر اپليكيشن
د -اولين صفحه هر اپيكيشن

 -86برای كنترل دسترسی به یك پایگاه داده كدام دستور  Sqlاستفاده می شود؟
الفGrant -
بRevoke -
جDeny -
د 1 -و 2
 -87یك جدول در یك پایگاه داده می تواند  ............كليد اصلی داشته باشد
الف -تنها یك
ب -تنها دو
ج -بيش از دو
د -حداقل یك و حداكثر دو
 -88كدام ،یك سامانه مدیریت پایگاه داده ی متن باز می باشد؟
الف- MySQL -
ب- Microsoft SQL Server -
ج- Microsoft Access -
د- Oracle -
 -89یك ستون یا تركيبی از ستون ها در یك جدول كه مقادیر آن ها باید با كليد اصلی در یك جدول دیگر یكسان
باشد یا تهی باشد را می گویند:
الف- Secondary Key -
ب- Super key -
ج- Candidate Key -
د- Foreign Key -
www.irannsr.org
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 -91هنگامی یك كليد خارجی در یك جدول تعریف می شود ،سامانه مدیریت پایگاه داده  DBMSبه صورت خودكار
یك  .........بر روی ستون كليد اصلی ایجاد می نماید.
الفUnique index -
بSequence -
جTrigger -
دSynonym -
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