Testík k predmetu Tvorba informačných systémov, piatok, 7.januára 2011, čas max. 120 minút
V otázkach, kde je výber možností, zakrúžkujte všetky správne odpovede. [spolu max. 3^4 bodov]
1. Krátko opíšte funkcionalitu nástrojov CVS a SVN, alebo podobných, prípadne ako sa líšia. [5]

2. V priebehu posledných 15 rokov bola väčšina softvérových projektov úspešná: áno/nie [2]
3. Náklady na vývoj softvéru na zakázku do odovzdania sú väčšinou nižšie ako na ďalšiu
evolúciu softvéru: áno/nie [2]
4. Krátko vysvetlite rozdiel medzi externými atribútmi kvality flexibilnosť a kompatibilnosť
(interoperabilita): [3]

5. Označte výroky o katalógu požiadaviek, s ktorými súhlasíte: [6]
a. katalóg je dohoda medzi riešiteľom a používateľom
b. katalóg je záväzný pre zadávateľa a riešiteľ ho môže ďalej podľa potreby upravovať
c. katalóg je záväzný pre riešiteľa a zadávateľ ho môže ďalej podľa potreby upravovať
d. riešiteľ nie je expertom v oblasti, pre ktorú systém implementuje
e. zadávateľ nie je expertom v oblasti, pre ktorú sa systém implementuje
f. zadávateľ si nevie jasne predstaviť, ako bude výsledný systém vyzerať
g. riešiteľ si nevie jasne predstaviť, ako bude výsledný systém vyzerať
h. katalóg by nemal používať prirodzený jazyk
6. Pri kontrole katalógu požiadaviek (RE review) treba skontrolovať nasledujúce: [7]
a. zrozumiteľnosť – budú čitatelia rozumieť, čo požiadavky znamenajú?
b. redundancia – sú informácie v katalógu zbytočne opakované na viacerých miestach?
c. ambiguita – sú požiadavky vyjadrené pomocou jednoznačných pojmov, ktoré sa nedajú
interpretovať rôznymi spôsobmi?
d. čo ešte chýba? doplňte a jednou vetou vysvetlite čo najviac chýbajúcich aspektov, ktoré
treba skontrolovať...

7. Krátko vysvetlite rozdiel medzi verifikáciou a validáciou [3]

8. Pod obrázky napíšte názvy modelov vývoja softvéru: [3]

9. Pokúste sa vysvetliť nasledujúce dva obrázky a ich súvis so softvérovým inžinierstvom: [4]

10. Pokúste sa jednou vetou vysvetliť nasledujúce ciele, ktoré sledujeme pri návrhu softvéru: [10]
Sufficiency:
Understandability:
Modularity:
Cohesion:
Coupling:
Robustness:

Flexibility:
Reusability:
Information hiding:
Efficiency:
Reliability:
11. Vyberte si jeden návrhový vzor a pokúste sa ho vysvetliť. [6]

12. Vymyslite si príklad akéhokoľvek informačného systému (môže byť aj nejaký existujúci).
Činnosť navrhovaného systému v krátkosti opíšte prirodzeným jazykom (max 10 riadkov).
Predstavte si návrh Vášho systému a z tohto návrhu nakreslite: [30]
a. diagram tried (class diagram)
b. diagram používateľských scenárov (use case diagram)
c. sekvenčný diagram (sequence diagram)
d. stavový diagram (state diagram) alebo diagram činností (activity diagram)
e. diagram komponentov (component diagram)
f. diagram rozmiestnenia elementov (deployment diagram)
( stačí vždy jeden vybraný príklad pre nejakú časť systému, ku každému diagramu pridajte krátky
komentár; celkový návrh nemusí byť kompletný, ale uvedené by malo byť navzájom konzistetné )

Prémia: krátko vysvetlite 3 rôzne heuristiky pre tvorbu čistého kódu. [extra 7]

