ΑΤΕΙ Πειραιά
Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιςτικών Συςτημάτων
Μηχανική Λογιςμικοφ
Εξεταςτική Εαρινοφ 2009 – Α’ Περίοδοσ
Διάρκεια εξζταςησ: Εβδομιντα πζντε (75) λεπτά
- Μόνο μία (1) απάντηςη ςε κάθε ερώτηςη είναι η ςωςτή.
- Όλεσ οι ερωτήςεισ είναι ιςοδφναμεσ.
- Όλεσ οι ερωτήςεισ ζχουν αρνητική βαθμολογία. Για κάθε εςφαλμζνη απάντηςη αφαιρείται όλο το
ποςοςτό του βαθμοφ που τησ αναλογεί.
1. Η ζννοια του λογιςμικοφ περιλαμβάνει:
α. Μόνο τον κϊδικα
β. Μόνο τα δεδομζνα
γ. Μόνο διαδικαςίεσ και κανόνεσ
►
δ. Όλα τα παραπάνω

2. Σο ίδιο ςφνολο προδιαγραφϊν μποροφν να απαςχολιςουν ζναν εραςιτζχνθ προγραμματιςτι για π.χ.
τρεισ (3) μινεσ και ζναν επαγγελματία για ζξι (6) μινεσ. Η βαςικι διαφορά ςτισ δφο περιπτϊςεισ
ςχετίηεται με ___________________________ του λογιςμικοφ
α. τισ προδιαγραφζσ
β. τθν υποςτιριξθ
►
γ. τθν ποιότθτα
δ. τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ
3. Η βαςικι επιδίωξθ τθσ Μθχανικισ Λογιςμικοφ είναι να παράγει λογιςμικό:
►
α. ςυγκεκριμζνθσ ποιότθτασ, εντόσ χρόνου και εντόσ προχπολογιςμοφ
β. με μθδενικό αρικμό ςφαλμάτων
γ. με τθ μζγιςτθ δυνατι αςφάλεια
δ. που να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί από τον οποιονδιποτε
4. Ζςτω ότι θ εταιρεία ςτθν οποία εργάηεςτε αναλαμβάνει ζνα Δθμόςιο Ζργο ανάπτυξθσ λογιςμικοφ το
οποίο ζχει πολφ ςφιχτό χρονοδιάγραμμα και διακριτζσ φάςεισ με αυςτθρά κακοριςμζνθ διάρκεια
ςτο τζλοσ κάκε μιασ από τισ οποίεσ υπάρχει απαίτθςθ για ςυγκεκριμζνα παραδοτζα. Σα παραδοτζα
κάκε φάςθσ κα πρζπει να εγκρικοφν προτοφ περάςετε ςτθν επόμενθ φάςθ. Η διαδικαςία ανάπτυξθσ
που κα ακολουκιςετε κα είναι καλό να βαςίηεται ςτο:
►
α. Μοντζλο του καταρράκτθ
β. πειροειδζσ μοντζλο
γ. Μοντζλο τθσ πρωτοτυποποίθςθσ
δ. Μοντζλο του πίδακα
5. Ζνα βαςικό ηιτθμα για τθν εφαρμογι διαδικαςιϊν που βαςίηονται ςτο μοντζλο τθσ
πρωτοτυποποίθςθσ είναι ότι:
α. Σα πρωτότυπα μπορεί να μθν αρζςουν ςτον πελάτθ
►
β. Απαιτοφνται εργαλεία για γριγορθ πρωτοτυποποίθςθ
γ. Σα πρωτότυπα μπορεί να μθν είναι αρκετά πρωτότυπα
δ. Σα πρωτότυπα πρζπει πάντοτε να περιλαμβάνουν κϊδικα
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6. Σι από τα παρακάτω αποτελεί αρχι των ευζλικτων (Agile) μεκοδολογιϊν ανάπτυξθσ λογιςμικοφ:
α. Ο ζλεγχοσ του κόςτουσ είναι το παν
β. Όςο πιο πολλοί προγραμματιςτζσ, τόςο το καλφτερο
γ. Η λεπτομερισ ςχεδίαςθ ςε γλιτϊνει από πολλά προβλιματα
►
δ. Οι αλλαγζσ είναι ευπρόςδεκτεσ
7. Ζνασ πελάτθσ ςασ, κατά τθν διάρκεια αρχικϊν ςυηθτιςεων για κάποιο ζργο λογιςμικοφ, ςασ ηθτά θ
εφαρμογι που κα αναπτφξετε να «..είναι αςφαλισ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία».
Πρόκειται για:
►
α. Μθ λειτουργικι απαίτθςθ
β. Λειτουργικι απαίτθςθ
γ. Και τα δφο, ανάλογα από ποια ςκοπιά το βλζπει κανείσ
δ. Σίποτε από τα παραπάνω
8. Η χριςθ φυςικισ γλϊςςασ κατά τθν καταγραφι των απαιτιςεων είναι μθ βζλτιςτθ γιατί:
α. Οι άνκρωποι ζχουν διαφορετικζσ μθτρικζσ γλϊςςεσ
β. Ο πολφσ διάλογοσ δεν βοθκάει ςτθν εξαγωγι των απαιτιςεων
►
γ. Ειςάγεται αςάφεια ςτθν περιγραφι των απαιτιςεων
δ. Όλα από τα παραπάνω
9. Η δθμιουργία ςεναρίων ελζγχου αποδοχισ για ζνα ςφςτθμα (System Acceptance Tests – SATs)
μπορεί να βαςιςτεί ςτα διαγράμματα:
Α. κατάςταςθσ
β. αντικειμζνων
►
γ. περιπτϊςεων χριςθσ
δ. ανάπτυξθσ

10. Σο παραπάνω διάγραμμα δεν περιλαμβάνει:
α. Ρόλουσ
►
β. Όρια ςυςτιματοσ
γ. Περιπτϊςεισ χριςθσ
δ. υςχετίςεισ
11. Η μετάβαςθ από τθν ςχεδίαςθ ςτον πθγαίο κϊδικα είναι πιο άμεςθ με βάςθ τα διαγράμματα
_________:
►
α. κλάςεων
β. ανάπτυξθσ
γ. περιπτϊςεων χριςθσ
δ. πακζτων
12. Σα διαγράμματα ακολουκίασ περιλαμβάνουν, μεταξφ άλλων:
α. ιδιότθτεσ
β. καταςτάςεισ και μεταβάςεισ
►
γ. αντικείμενα και κλιςεισ μεκόδων
δ. πακζτα και κλάςεισ
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13. ε ζνα κατανεμθμζνο ςφςτθμα τφπου p2p:
►
α. Τπάρχουν ςυγκεκριμζνοι κόμβοι που είναι servers και ςυγκεκριμζνοι που είναι
clients
β. Κάκε κόμβοσ πότε είναι client και πότε είναι server
γ. Δεν υφίςτανται οι ζννοιεσ client και server
δ. Σίποτε από τα παραπάνω
14. Σι από τα παρακάτω δεν αποτελεί επικυμθτι ιδιότθτα ενόσ κατανεμθμζνου ςυςτιματοσ:
α. Ευκολία ςτθν επζκταςθ
β. Ανοχι ςτισ βλάβεσ
γ. Κατανομι εργαςιϊν ςε πολλζσ μθχανζσ
►
δ. Κοινό λειτουργικό ςφςτθμα ςε κάκε μθχανι
15. Η διαδικαςία τθσ ςτατικισ ανάλυςθσ απαιτεί οπωςδιποτε:
α. Εκτελζςιμο Λογιςμικό
β. Μθ εκτελζςιμο λογιςμικό
►
γ. Πθγαίο κϊδικα
δ. Σίποτε από τα παραπάνω
16. Ζςτω ζνα πεδίο ςε ζνα παράκυρο διαλόγου μζςω του οποίου ειςάγονται ακζραιοι από το 0 ζωσ το
20. Κατά τθν διαδικαςία ελζγχου μαφρου κουτιοφ, θ καταλλθλότερθ ιςοδφναμθ διαμζριςθ είναι:
►
α. 0 < κ < 20 για μια τιμι του κ, κ=0, κ=20, κ=21, κ αρνθτικόσ
β. 0 < κ < 20 για μια τιμι του κ
γ. 0 < κ < 20 για μια τιμι του κ, κ=0, κ=20, κ=21
δ. 0 < κ < 20 για μια τιμι του κ, κ=0, κ=20
17. Ζςτω ο ακόλουκοσ κϊδικασ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

public static void main(String [] args) {
String s1 = args[0];
String s2 = args[1];
if (s1.equals(s2))
System.out.println(“Equal”);
else
System.out.println(“Not equal”);
}

Εφόςον καλείται πάντοτε με δφο ορίςματα τότε τα δυνατά μονοπάτια εκτζλεςθσ είναι:
α. 1,2,3,4,5,6,7,8
β. 1,2,3,4,5,7,8 και 1,2,3,5,8
►
γ. 1,2,3,4,5,8 και 1,2,3,4,6,7,8
δ. Κανζνα από τα παραπάνω
18. τον κϊδικα του προθγοφμενου παραδείγματοσ το ποςοςτό κάλυψθσ που παίρνουμε αν κάνουμε
basic block coverage μόνο με args[0] == args[1] είναι:
α. 100%
►

β. 50%
γ. 25%
δ. 0%
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19. Ο ζλεγχοσ ολοκλιρωςθσ (integration testing) αφορά:
α. Αυτόνομα υςτιματα
β. υςτιματα Πραγματικοφ Χρόνου
γ. υςτιματα ενόσ χριςτθ
►

δ. υςτιματα αποτελοφμενα από υποςυςτιματα

20. Ο ζλεγχοσ ολοκλιρωςθσ (integration testing) ανικει ςτθν κατθγορία ελζγχων:
α.Γυάλινου κουτιοφ
►

β. Μαφρου κουτιοφ
γ. Διεπαφισ χριςτθ
δ. Επιδόςεων

21. Σο λογιςμικό, αναφορικά με τισ διαδικαςίεσ ανάπτυξισ του, χαρακτθρίηεται ωσ «κινοφμενοσ
ςτόχοσ» γιατί:
α. Είναι πολφ δφςκολο να το πετφχεισ με τθν πρϊτθ
β. Τπάρχει κινθτικότθτα προςωπικοφ από εταιρεία ςε εταιρεία
►

γ. Ο πελάτθσ μπορεί να αλλάηει τισ προδιαγραφζσ μζχρι λίγο πριν από τθν παράδοςθ
δ. Πρζπει να ςτοχεφεισ ψθλά προκειμζνου θ εταιρεία ςου να επιβιϊςει

22. Η διαςταςιολόγθςθ λογιςμικοφ κατ’ αναλογία αφορά λογιςμικό:
α. Που δεν ζχουμε αναπτφξει ςτο παρελκόν
β. Για το οποίο γνωρίηουμε το ανϊτατο όριο χρθμάτων που μπορεί να δϊςει ο
πελάτθσ
►

γ. Που ζχουμε αναπτφξει πολλζσ φορζσ ςτο παρελκόν
δ. Για το οποίο δεν ζχουμε αρκετά ςτοιχεία

23. Η διαςταςιολόγθςθ λογιςμικοφ με βάςθ τα Function Points (FPs) εξαρτάται από:
►

α. Σισ διάφορεσ λειτουργίεσ τθσ εφαρμογισ
β. Σθν γλϊςςα προγραμματιςμοφ
γ. Σθν πλατφόρμα λειτουργίασ
δ. Σθν μεκοδολογία ανάπτυξθσ λογιςμικοφ

24. Ζςτω μια εφαρμογι ζχει υπολογιςτεί ότι κα ζχει μζγεκοσ 33.750 γραμμζσ κϊδικα. Αν εφαρμοςτεί θ
μζκοδοσ COCOMO τότε υπολογίηεται ότι το ζργο απαιτεί προςπάκεια ______ ανκρωπομθνϊν:
β

(Δίδεται: SM = α*(KLOC) όπου α=2,4 και β=1)
α. 81000
►

β. 81
γ. 78000
δ. 90
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24. Για τθν εφαρμογι του προθγοφμενου ερωτιματοσ, θ διάρκεια του ζργου ςε ανκρωπομινεσ με
βάςθ τθν μζκοδο COCOMO είναι:
β

(Δίδεται: TDEV = α*(SM) όπου α=2,5 και β=0,5)
α.711,512
β. 23,72
γ. 698,212
►

δ. 22,5
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