به نام خدا
امتحان میان ترم درس معماری نرم افزار – بهار ۱۳۹۵
دانشگاه آزاد اسلمی واحد نجفآباد – مدرس :سیف زاده
نام و نام خانوادگی:
مدت ۷۵ :دقیقه
 -1به سوال ت زیر مختصرا پاسخ دهید.
•
•
•
•

معماری نرم افزار را تعریف کنید
تاثیر معماری نرم افزار بر محیط فنی چگونه صورت میگیرد
دلیل اهمیت معماری نرم افزار از نقطه نظر تصمیمات زودهنگام را نام ببرید و توضیح دهید
رابطه در دید همروندی ) (Concurrencyچیست و موارد استفاده این دید کجاست

 - 2صفا ت کیفی نرمافزار به چند دسته تقسیم میشوند؟ قابلیت ساخت به کدام گروه مربوط میشببود؟ چببه جنبببه
هایی از معماری به کارآیی مربوط می شود؟
 - 3در اکثر سیستم های کامپیوتری امروزی نیازی تحت عنوان مقیاس پذیری یا  Scalabilityمطرح می ش ود
که در آن یک سیستم نرم افزاری باید در حجم کاربران زیاد ،داده های حجیم و مقیاس های جغرافیایی وسیع نیز به
خوبی کار کند .یک سناریوی کیفی عام و یک سناریوی کیفی خاص برای این نیاز بنویسید.
 - 4تاکتیک های مربوط به قابلیت تست را نام برده ،هر یک را مختصرا شرح دهید.
 - 5توضیحا ت زیر را خوانده و علوه بر رسم حداقل سه سناریوی کیفی خاص برای این سیستم )حداقل دو خببانواده
متفاو ت( ،تعدادی تاکتیک معماری برای رسیدن به اهداف سیستم پیشنهاد دهید .دلیل خببودبببرای انتخبباب ایببن
تاکتیک ها را نیز شرح دهید.
مجمواعه ای از شناورها در دریاها وجود دارند که اطلاعات ناوبری و مسیریابی را به کشتی ها و هواپیماها مخابره می کننیید .اییین
شناورها درجه حرارت ،سراعت باد ،و اطلاعات مکان را از حسگرهای زیادی دریافت مییی کننیید .هییر شییناور ممکیین اسییت تعییداد
متفاوتی حسگر باد و حرارت داشته باشد و ممکن است برای پشتیبانی از سایر حسگرها تغییر کند .به اعلوه ،هر شییناور بییه یییک
فرستنده رادویی متصل است که اطلاعات آب و هوا و باد را مخابره کرده و یک حسگر دریافت کننییده دارد کییه درخواسییت هییا را
دریافت نماید .برخی از شناورها به یک چراغ قرمز مجهز هستند که بوسیله کشتی های اعبوری برای اعملیات جستجو فعییال مییی
شییود .اگر فردی بتوااند خود را به شناور برساند می تواند چراغ شناور را برای درخواست کمک روشن نماید .نرم افزار اییین شییناور
باید شامل قابلیت های زیر باشد:
• سراعت باد هر  ۳۰ثانیه ،درجه حرارت هر  ۱۰ثانیه و اطلاعات مکان هر  ۱۰ثانیه گرفته میشود.
• اطلاعات باد حرارت و مکان هر  ۶۰ثانیه یک بار بخش میشود
• هنگامی که درخواستی از کشتی دریافت میشود اطلاعات باد حرارت و مکان  ۲۴سااعت گذشییته ارسییال میشییود .اییین
پیام نسبت به بخش پیام به صورت دوره ای اولویت دارد
• بنا به درخواست کشتی اعبوری چراغ قرمز فعال یا غیر فعال می شود
• زمانی که سیگنال کمک در حال پخش است ،این سیگنال تا زمان قطع نسبت به هر پیام دیگری اولویت دارد.

