ومُوً سُاالت امتحبوی درص وزم افشار مطمئه
سُاالتی کً میبیىید فقط ومُوً سُالٌبی درص وزم افشار مطمئه است ،بً ٌیچ َجً قزار ویست کً عیىب ً ایه سُاالت
تذکزٔ :
در امتحبن پبیبن تزم بیبید .سُاالت پبیبن تزم اس لحبظ کیفی در سطح مشببٍی طزح میشُود.
حسیه وعمت سادي
- ۱اص دیذ آلبی  ۳ John.D.Musaخطشی کَ تْسؼَ ًشم افضاس سا ُوْاسٍ تِذیذ هیکٌٌذ سا ًبم ثجشیذ.
- ۲تؼشیف استبًذاسد لبثلیت اطویٌبى ثشای ًشم افضاس چیست؟
- ۳داًش هٌِذسی ًشم افضاس هطوئي کذام یک اص هْسد صیش سا تحت پْشش لشاس ًویذُذ؟
الف (کبُش ُضیٌَ دس تْلیذ ًشمافضاس ة) سشػت ثخشیذى ثَ ایجبد هحظْل ًِبیی ج (ثِجْد لبثلیت تغییش پزیشی
ًشمافضاس د)افضایش ثِشٍ ّسی اص ًشمافضاس
- ۴داًش هٌِذسی ًشم افضاس هطوئي ُوْاسٍ ثش سّی هحظْالت هجتٌی ثش ًشم افضاس اػوبل هیشْد .هٌظْس اص محصُالت
مبتىی بز وزم افشار چیست؟
- ۵داًش هٌِذسی ًشم افضاس هطوئي توشکض ثش بحزاویتزیه عملیبتٌبی ًشمافضاس داسد .ضوي تؼشیف ثحشاًی ۴ ،دستَ اص
ششایطی کَ یک ػولیبت سا ثحشاًی تؼشیف هیکٌذ ًبم ثجشیذ.
- ۶چشا دس هٌِذسی ًشم افضاس هطوئي ثَ دًجبل ایجبد قببلیت اطمیىبن السم َ کبفی ُستین ّ ًَ لبثلیت اطویٌبى حذ اکثشی؟
تؼشیف ایي لبثلیت اطویٌبى الصم ّ کبفی دس چَ فبص یب فبص ُبیی اص تْلیذ ًشمافضاس اًجبم هیشْد؟
- ۷پشّسَ اطلی حبکن ثش هٌِذسی ًشم افضاس هطوئي سا سسن کٌیذ .دس هْسد آثشبسی ثْدى یب چشخشی ثْدى ایي پشّسَ ثحث
کٌیذ.
- ۸هفبُین صیش سا تؼشیف کٌیذ
Reliability growth test, certification test, feature test, load test, regression test, supersystem,
acquired software
- ۹اطْال استشاتژی هب دس تست اشیأیی کَ دس  object librariesلشاس داسًذ چیست؟
هْلفَ داسای لبثلیت
هْلفَ خبص استفبدٍ هیشْد کَ ثش حست تجشثَ هیذاًین کَ ایي ٔ
هْلفَ گشا اص یک ٔ
- ۱۱دس یک ًشم افضاس ٔ
هْلفَ چیست؟
ایي
هجذد
اطویٌبى
لبثلیت
تست
دس
هب
استشاتژی
اطویٌبى کبفی است.
ٔ
- ۱۱هیذاًین تؼذاد سیستن ُبیی کَ ثشای تست اًتخبة هیشًْذ هحذّد است .چَ دالیلی دس همشّى ثَ طشفَ ثْدى تست یک
سیستن هْثش است؟
- ۱۲پبساهتش لبثلیت اطویٌبى خْد هیتْاًذ شبهل کذام یک اص پبساهتشُبی صیش ثبشذ؟
Availability, changeability, modifiability, usability
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- ۱۳هفبُین صیش سا تؼشیف کٌیذ
Fault, failure, error, failure severity classes, failure intensity, natural unit
- ۱۴شکست ُبیی کَ هٌجش ثَ اص کبس افتبدگی سیستن هیشْد دس دستَ ثٌذی شکست جضّ کذام هؼیبسُبی ّلْع شکست لشاس
هیگیشد؟
- ۱۵چَ ایشاداتی ثَ جذّل  failure severity classesصیش ّاسد است؟
definition
شکست هایی که موجب عدم دردسترس پذیری یک یا چند عملیات کلیدی سیستم میشوند

Severity class
1

شکست هایی که موجب ایجاد خسارت بیش از  ۰۱۱۱۱دالر میشوند
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شکست هایی که موجب تخریب محیط زیست از طریق افزایش میزان آالیندهها میشود
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- ۱۶فشق  execution timeّ ordinary timeچیست؟
- ۱۷ثشای ُش یک اص هْاسد صیش یک  natural unitهٌطمی هثبل ثضًیذ.
الف -دستگبٍ کپی سًگی

ة -سیستن سصسّاسیْى ُتل

- ۱۸سّال تؼشیف لبثلیت اطویٌبى الصم داسای چَ هشاحلی است؟
- ۱۹ثشای سیستن  fone followerاص چَ هؼیبسی ثشای تشکیل جذّل  failure severity classesاستفبدٍ هیشْد؟
- ۲۱اگش یک هحظْل ًشم افضاسی ثَ طْس ثبلمٍْ داسای چٌذیي natural unitثبشذ .استشاتژی هب دس اًتخبة natural unit
چیست؟
- ۲۱اطْال اص چَ طشیمی  failure intensityسا ثشای ُ supersystemب ّ هحظْالت ًشم افضاسی هستمل ثذست
هیآّسین؟
- ۲۲هیضاى سضبیتوٌذی اص  failure intensityتؼییي شذٍ ثشای یک هحظْل ًشم افضاسی اص طشیك کذام  ۲ػبهل لبثل
سٌجش است؟
- ۲۳دس طْستی کَ لبثلیت اطویٌبى یک  supersystemثشای یک سبػت  ۱.۹۵۹ثبشذ ،آًگبٍ  failure intensityآى
ثشای یک سبػت چمذس خْاُذ ثْد؟
هْلفَ ّ گیت  ANDدادٍ شذٍ است .دس طْستی کَ ُ failure intensityش یک
هْلفَ گشا ثب ٔ ۳
- ۲۴لسوتی اص یک سیستن ٔ
آًگبٍ لبثلیت
,
هْلفَُب سا در یک ساعت داشتَ ثبشین ثَ طْسی کَ
اص ٔ
اطویٌبى گیت  ANDدر یک ساعت چمذس است؟ (کلیَ هحبسجبت تب  ۳سلن اػشبس ثبشذ(
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-۲۵پبساهتش دستشط پزیشی سا ثب رکش فشهْل آى تؼشیف کٌیذ.
- ۲۶هیضاى دستشط پزیشی یک سیستن دس ُش سبػت چمذس است اگش هیضاى اص کبس افتبدگی سیستن ثَ اصا ُش شکست  ۵دلیمَ
ثبشذ ّ چگبلی شکست ًیض  ۱.۱۵دس ُش سبػت ثبشذ؟(کلیَ هحبسجبت تب  ۳سلن اػشبس ثبشذ(
هْلفَُب داسای
هْلفَ ًشم افضاسی ُست کَ ثَ طْست هْاصی سبصهبى یبفتَ اًذ .اگش ُش یک اص ٔ
- ۲۷سیستوی داسای ٔ ۵
لبثلیت اطویٌبى  ۱.۹۷ثبشٌذ ،لبثلیت اطویٌبى ثالک دیبگشام چٌذ است؟

۰.۹۷

۰.۹۷
ورودی

خروجی

۰.۹۷
۰.۹۷
۰.۹۷

هْلفَ اص لشاس صیش است :
هْلفَ ُست ثَ طْسی کَ لبثلیت اطویٌبى ُش یک اص ٔ ۵
- ۲۸سیستوی داسای ٔ ۵
هْلفَ ۱.۹۱ = ۵
هْلفَ ٔ ،۱.۷۵ = ۴
هْلفَ ٔ ،۱.۷۱ = ۳
هْلفَ ٔ ،۱.۹۵ = ۲
هْلفَ ٔ ،۱.۹۵ = ۱
ٔ
هْلفَُبی  ۴ ّ ۳ثَ تشتیت  ۲ ّ ۳ثبس
هْلفَُبی  ،۴ ّ ۳سبختبس صیش اسائَ شذ کَ دس آى ٔ
ثَ دلیل کن ثْدى لبثلیت اطویٌبى ٔ
ثَ شکل هْاصی سبصهبى یبفتَ اًذ .لبثلیت اطویٌبى کل هجوْػَ چمذس است؟

۰.۷۰
۱.۷۵

خروجی

۱.۹۱

۰.۷۰

۱.۷۵

ورودی
۱.۷۱

۰.۹۵

۰.۹۵

۰.۷۰
هْلفَ ۲
ٔ

هْلفَ ۵
ٔ
هْلفَ ۳
ٔ

هْلفَ ۴
ٔ
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هْلفَ ۱
ٔ

- ۲۹الف) هحظْلی ثشای یک سیستن ًشم افضاسی هخبثشاتی تْسط ششکت شوب لشاس است ایجبد شْد  .دس ششکت هخبثشات
چگبلی شکست  ۱۱۱خطب ثَ اصا  ۱۱۱۱،۱۱۱توبط دس یک سبػت هفشّع است .اگش ایي سیستن هخبثشاتی داسای ً ۳شم
افضاس اکتسبثی دیگش اص ششکتُبی دیگش ثبشذ کَ ثَ تشتیت داسای چگبلی شکست  ۱.۵ ّ ۱.۷ ،۱.۴ثَ اصا  ۱۱۱،۱۱۱توبط
ثبشذ .ضوي ایٌکَ هجوْع چگبلی شکست سخت افضاسُبی ثَ کبس گشفتَ شذٍ دس ایي سیستن ًیض هؼبدل  ۱.۲خطب دس
 ۱۱۱،۱۱۱توبط ثبشذ ،آًگبٍ چگبلی شکست ًشم افضاسی کَ هب ایجبد هیکٌین ثبیذ چمذس ثبشذ؟ ) فشع کٌیذ توبم ًشم
افضاسُبی اکتسبثی ثَ طْست هستمل ػول هیکٌٌذ(
ة) فشع کٌیذ هب لبدس ثَ ایجبد ًشم افضاس ثب ایي حذ اص چگبلی شکست ًیستین .چَ ساٍکبس ُبیی هْجْد است تب دس طْست
اهکبى چگبلی شکست نرم افزاری که خودمان قرار است ایجاد کنیم سا ثیشتش کٌین؟

- ۳۱فشع کٌیذ ثشای ًشم افضاسی کَ هیخْاُین ایجبد کٌین یک حذ اص چگبلی شکست تؼییي کشدین ۳ .استشاتژی هٌِذسی
ثشای ثشآّسدٍ سبصی ایي چگبلی شکستُب چیست؟
- ۳۱ضوي تؼشیف هفبُین صیش رکش کٌیذ کَ ُش یک اص آًِب دس چَ فبصی اص تْلیذ ًشمافضاس ثیشتش کبسثشد داسًذ؟ (تحلیل،
طشاحی ،پیبدسبصیً ،گِذاسی(
Fault prevention, fault removal, fault tolerance
- ۳۲هفبُین صیش سا تؼشیف کٌیذ
Operation, operational profile, operational mode, system operational profile, customer type, user
type, granularity, filler operation, filler occurrence
- ۳۳هٌظْس اص  routing housekeeping operationچیست؟
- ۳۴ضوي هؼشفی ًْ ۲ع ًوبیش ،operational profileرکش کٌیذ ُش کذام تحت چَ ششایطی استفبدٍ هیشًْذ.
- ۳۵هشاحل ایجبد operational profileسا ًبم ثجشیذ.
- ۳۶اطْال آغبصگشاى ػولیبتُبی یک ًشمافضاس ثَ چٌذ دستَ تمسین هیشًْذً ،بم ثجشیذ.
operational list- ۳۷چَ فشلی ثب  operational profileداسد؟
- ۳۸ثؼذ اص اتوبم ایجبد operational profileهیتْاى اص تست کذام ػولیبتُب طشف ًظش کشد؟
- ۳۹ثشای شٌبسأیی ػولیبتُبی یک ًشم افضاس ثَ غیش اص تحلیل ًیبصهٌذیِب چَ هٌبثغ دیگشی لبثل استفبدٍ است؟
- ۴۱چَ ساٍ ُبیی ثشای ثَ دست آّسدى  operation occurrence rateهْجْد است؟
- ۴۱دیدگاه ما در استفاده از احتمال وقوع  filler operationدر ایجاد پروفایل عملیاتی چیست؟
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 -۴۲اگش هطلمبً ُیچ اطالػبتی ثشای حتب تخویي ًشخ ّلْع ػولیبتُب دس سیستن ًذاشتین ساٍ کبسهبى دس ثذست آّسدى
ًشخ ّلْع ػولیبتُب چیست؟
- ۴۳ثشای دستْس  Xشش ػولیبت  X A1 B1, X A1 B2, X A1 B3, X A2 B1, X A2 B2, X A2 B3دس
لیست ػولیبتُب ) (operation listدس فبص اّلیَ طشاحی تؼشیف کشدین .ثب تکبهل سیستن ثَ ایي ًتیجَ سسیذین کَ هیتْاى ثب
ثبصًگشی دس هؼوبسی سیستن ایي شش ػولیبت سا ثَ  ۲ػولیبت ّ  X A1 B, X A2 Bتؼشیف کٌین .ثب ایي تْضیحبت چَ
تغییشی دس  granularityسیستن اػوبل کشدین؟(راهنمایی :باید به این سوال پاسخ دهیه که آیا دانهها درشت تر شدند یا ریز تر)
- ۴۴ثشای  fone followerچَ ُ operation modeبیی دس ًظش گشفتَ شذ؟
- ۴۵دس طْستی کَ لبثلیت اطویٌبى یک ًشم افضاسی کَ لشاس است آى سا تْسؼَ دُین ۱۹۰۰ثبشذ .ثش طجك operation
 profileدادٍ صیش اص تخظیض  test caseثَ کذام ػولیبتُبی صیش هیتْاى اجتٌبة کشد؟

Operation
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11
X12
Total

Occurrence rate
0.28
0.25
0.15
0.12
0.10
...0
0.037
0.006
0.005
0.005
0.004
0.003
1
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