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ریسک
 .1ناسازگاری افراد با یکدیگر را میتوان جزء کدام دسته از ریسکها قرار داد؟ ( 1نمره)
اندازه و تجربه کارکنان
ریسک مشریان

 .2کدامیک جزء مراحل شناسایی ریسک نیست؟ چرا؟ ( 2نمره)
برنامه ریزی
تحلیل
طراحی
ردیابی

 .3سوال ص و غ ( 2نمره)
“هزینه های مرتبط با تحویل با دیرکرد” مربوط به ریسک در ارتباط با اثرات کسب و کار است؟
سوال “آیا شما از روش های مهندسی نرمافزار جدیدی استفاده میکنید؟” مربوط به ریسک نوع فرایند است.
 .4یکی از ریسکها اختصاصی که در پروژه “کتابخانه مجازی با رویکرد اجتماعی” وجود دارد ،عدم تحویل به موقع
کتاب توسط امانت گیرنده میباشد .برای این ریسک کاهش ،پایش و مدیریت ریسک به چه صورت باید باشد؟ ( 3
نمره)
آزمون

دانشکده فنی و مهندسی جم

 .5مفاهیم  failureو fault ،errorرا توضیح دهید 3( .نمره)
 .6سوال ص و غ ( 3نمره)
تست نمی تواند نشان دهد که اشکالی وجود ندارد ،بلکه تنها قادر است نشان دهد که اشکال وجود دارد!
آزمون خوب ،آزمونی است که نشان دهد در سیستم خطایی وجود ندارد.
تکنیکهای داینامیک تست نرمافزار ،جزء آزمون جعبه سفید میباشند.
 .7تکنیکهای استاتیک و داینامیک در بحث آزمون نرمافزار را با یک مثال شرح دهید 4( .نمره)
 .8فرق بین آزمون جعبه سیاه و جعبه سفید چیست 2( .نمره)
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UML

 .9فرق بین  Instance scopeو  Class scopeدر نمودار کالس  UMLچیست 1( .نمره)
 .11برای ساعت دیجیتال ،نمودار وضعیت رفتاری را رسم کنید 4( .نمره)
 .11یک نمودار شی بین اجزای زیر که شامل حداقل  5رابطه باشد را رسم کنید( .این روابط باید شامل روابط
 aggregation ،generalizationو  associationباشد) ( 5نمره)
اتومبیل ،موتور ،چرخ ،ترمز ،چراغ ترمز ،در ،باتری ،کالچ ،برف پاک کن.
 .12برای سیستم مدیریت بیمارستان ،حداقل  5کالس در نظر بگیرید و نمودار کالس را ترسیم کنید .فرضیات الزم
برای این سیستم را نیز در نظر بگیرید و عملیات این کالسهای را نیز مشخص کنید 5( .نمره)

موفق باشید
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