إمتحانات نهاية الفصل للعام 2018-2017
السنة الثالثة الفصل الخامس الدفعة ITD2015/2016
المقرر  :هندسة البرمجيات

جامعة العلوم والتقانة
كلية علوم الحاسوب وتقانة المعلومات
دبلوم تقنية المعلومات

الزمن  3:ساعات

التاريخ 2018/1/ 4 :م

اإلسم  ..............................................................................الرقم ......................
أجب عن جميع األسئلة

*ورقة اإلمتحان تشتمل علي  6صفحات*

السؤال االول20(:درجة)
القسم(10درجات) ضع عالمة ( √ )امام العبارة الصحيحة و عالمة( × )امام العبارة الخطأ مع تصحيح العبارة الخطأ
.1الطرق في ىندسة البرمجيات توفر األتمتة أو شبو األتمتة لالدوات وتوجد األن مجموعة من الطرق التي

)

(

تصاحب كل واحدة منيا واحدة من األدوات واالجراء
عن
 .2من مشاكل نموذج الشالل :التقسيم غير المرن لممشروع إلى مراحل منفصمة ،يزيد من صعوبة اإلستجابة د

)

(

تغيير متطمبات المستيمك
 .3الشكل الوظيفي ىو التكوين الذي يعني تكوين فرق ميندسي البرمجيات لتنفيذ المشروع من البداية حتى النياية

)

(

اي كل مراحل تطوير النظام
 .4ىندسة البرمجيات بمساعدة الكمبيوتر عبارة عن نظم برمجية توفر دعماً آلياً ألنشطة عمميات البرمجيات

)

(

وتستخدم نظم  CASEلدعم الطرق والمنيجيات.
 .5مخاطر اإليفاء بمتطمبات األداء أو مشاكل محتممة في التصميم والتنفيذ والصيانة أو غموض في المواصفات

)

(

أو التقدم التقني (قدم األجيزة) تعتبر من المخاطر التنطيمية
.6البرمجة بالنماذج أحد الطرق الكتشاف أخطاء البرمجيات ىي

تحميل شفرة التفصيمي وتكوين نموذج لفكرة

)

(

البرنامج ووظائفو
 .7برمجيات النظم تتميز بالتعامل و التفاعل مع مكونات الحاسوب المادية و أجيزتو المختمفة

(

)

 .8نموذج العممية البرمجية ىو تمثيل مجرد لوصف العممية من منظور معين

(

)

 .9متطمبات الزبون وصف مفصل لوظائف النظام معرفة من قبل الميندسين و المطورين

(

)

.10المتطمبات الوظيفية توصف القيود و الوظائف التي تتعمق بالخدمات التي يقدميا النظام
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(

)

القسم (ب 10درجات) اختر من القائمة (ج) الرقم الذي يناسب ما بالقائمة (أ) عمي القائمة(ب)
القائمة(أ)

القائمة(ج)

القائمة(ب)

المعايير القياسية لمتوثيق

 .1المسئولية اإلحترافية واألخالقية

المقاييس المعيارية لمبرمجيات

.2عممية تصميم النظام

برمجيات النظم

.3تطورات العتاد واإلتصاالت

الكفاءة والتخصص والخصوصية

 .4الترابط والتماسك

تخصيص متطمبات النظم الفرعية

 5األجيزة المبنية عمى المعالجات والبرمجيات

االدوات

 .6يتم من خالليا مقارنة المنتجات البرمجية

مشاكل متطمبات النظام

 .7ووع العتاد والبرمجيات واألشخاص معاً

آالف أو ماليين األوامر

.8المترجمات والمحررات

مفاىيم التصميم

 .9البرمجيات

تجميع النظام

 .10معايير بنية ىيكل المستند
.11عمميات البرمجيات
.12برمجيات الزمن الحقيقي

السؤال الثاني(20درجة) عرف باختصار
 .1عمميات البرمجياتSoftware Processes
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
 .2إدارة المخاطر
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
 .3ماىي طرق تحديد اوتحميل المخاطر
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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 .4طريقة دلفي
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
 .5ما ىي المستويات التي تظير في مرحمة التصميم

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

السؤال الثالث20(:درجة)

االصدارة االخيرة
FINAL VERSION

 .1اكمل الرسم اعاله مع شرح و طريقة عمل ىذا النموذج
.............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................
 .2ما ىي سمبيات استخدام أدوات case

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
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 .3ما ىو تقويم المنتج )(Product Evaluation
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
 .4ما ىي المعايير القياسية لمتصميم )(Design Standards
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

السؤال الرابع(20درجة) ضع دائرة حول الحرف الصحيح
 .1الصحة ) (Correctnessمن اىم السمات التي تمثل جودة البرمجيات وىي
 Aتعبر عن الجيد الالزم لجعل البرمجية تعمل بالتعاون مع اخري

 Bتمثل المدى التي تفي فيو البرمجية بمتطمبات المستخدم.

 Cوىي تعبر عن الجيد الالزم الختبار البرمجية بفعالية

 Dتمثل الحد الذي يمكن أن تعمل فيو البرمجية باستمرار دون حدوث توقف

 .2من مشاكل التطوير اإلرتقائى
 Aنقص وووح العمميات و فقر ىيكمية النظم

.Bعند ظيور المتطمبات الزاحفة واستم اررية متطمبات الزبون

 Cالتقسيم غير المرن لممشروع إلى مراحل منفصمة ،يزيد من صعوبة

 Dصعوبة تقدير وتكييف التغييرات أثناء العممية.

اإلستجابة عن تغيير المتطمبات
.3خصائص المتطمبات الوظيفية تتمثل في
 Aمتطمبات المحمولية (قابل لمنقل)

.Bمتطمبات النظام

 Cمكونات العتاد والبرمجيات والبشر لمتداول والتفاوض

 Dنوعية البرامج والمستخدمين الذين سيستخدموا النظام

 .4تكوين فرق ميندسي البرمجيات لتنفيذ المشروع من البداية حتى النياية اي كل مراحل تطوير النظام ىو الشكل.
 Aالشكل الوظيفي )(FUNCTIONAL FORMAT

 .Bالشكل المشروعي ()PORJECT FORMAT

 Cالفريق اليرمي :HIERACHICAL TEAM

 Dالشكل المصفوفي )(MATRIX FORMAT

 .5مخاطر نوعية المشروع تشمل :
 / Aالمخاطر االستراتيجية

 .Bالتسميم و التشغيل

 Cقابمية الصيانة

. Dكل ما ذكر صحيح
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 .6تقنيات معالجة المخاطر تشمل :
 / Aاقتناء المعرفة

 .Bافتراض المخاطر

 Cتحويل المخاطر

. Dكل ما ذكر صحيح

 .7إلنتاج برمجيات ذات جودة عالية يجب األخذ في االعتبار مجموعة من السمات األساسية من أىميا:
 / Aحجم البرمجية.

 .Bتكاليف إنتاج البرمجية

 Cالتقيد بالجدولة النتاج لمبرمجية

) A,B(. D

 .8نشاط تخطيط الجودة ) (Quality Planning Activityىو احد انشطةادارة جودة البرمجيات يشتمل عمي
 Aيتم تقدير الجودة المطموبة لمبرمجية تحت التطوير.

.Bقوائم بجميع المعايير القياسية ) (Standardsالخاصة بالمشروع

 Cالسمات المؤثرة في جودة البرمجية

) A,C(. D

 .9وتُعد المراجعات التقنية الرسمية أحد األنشطة المتعمقة بتأمين جودة البرمجيات  ،كما تعتبر آلية فعالة لتحسين جودة المنتج البرمجي  ،وذلك
من خالل تحقيق األىداف التالية :
 Aجعل المشاريع أكثر قابمية لإلدارة.

 .Bالتحقق من تمبية البرمجية لالحتياجات المطموبة منيا

 Cتوفير التناسق واالنسجام في عممية تطوير البرمجية

 . Dكل ما ذكر صحيح

 .10العوامل التي تؤثر عمي تكمفة مشروع البرمجيات
 Aجعل المشاريع أكثر قابمية لإلدارة.

 .Bالتحقق من تمبية البرمجية لالحتياجات المطموبة منيا

 Cتوفير التناسق واالنسجام في عممية تطوير البرمجية

 . Dكل ما ذكر صحيح
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السؤال الخامس(20درجة)
بالرسم اشرح نموذج الشالل وقارن بينو والنموذج في الفقرة  1السؤال الثالث من حيث:
مراحل كل نموذج
المشاكل والعيوب لكل نموذج
نموذج الشالل

نموذج..................................

بالتوفيق،،،
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