
EXAMEN LA MATERIA  „INSTRUMENTE PENTRU DEZVOLTAREA PROGRAMELOR” 
 

Nume:.....................................................   Prenume:.................................................... ..... ...... 

Grupă: ...................    Semnătură: ................................... 

Examenul constă în alegerea variantei corecte în cazul următoarelor întrebări. Răspunsul se va marca 
printr-un X în căsuța corespunzătoare întrebării din formularul din finalul testului.  

Timp de rezolvare: 2 ore 

1. Presupunem un model de proces iterativ în 3 pași: (a)etapa de proiectare, (b) etapa implementării și (c) găsirea 
defectelor și revenirea la etapa (a). Care dintre următoarele probleme nu se regăsește în acest proces: 
A. Modificările ad-hoc efectuate de-a lungul timpului încurcă structura programului. 
B. Este dificil de evaluat dacă programul face ceea ce dorește clientul. 
C. Sistemul nu e verificat pentru apariția unor eventuale defecte. 
D. Nu se asigură suport în operarea în producție a sistemului. 

 
2. Un prototip poate fi folosit în: 

A. Procesul de inginerie a cerințelor pentru a ajuta la stabilirea și validarea cerințelor. 
B. Procesul de proiectare pentru explorarea opțiunilor și dezvoltarea unui design UI. 
C. Procesul de testare pentru rularea unor verificări back-to-back. 
D. Procesul de dezvoltare pentru o mai bună împărțire a sarcinilor între dezvoltatori. 

 
3. Printre valorile metodelor eXtreme Programming nu se numără și: 

A. Comunicarea 
B. Feeback 
C. Respectul 
D. Frica de modificare 

 
4. Modelul de analiză nu conține: 

A. Asocieri neorientate. 
B. Aspecte ce țin de cerințe. 
C. Metode ce reprezintă funcții cerute de client. 
D. Metode getter și setter. 

 
5. Interfețele “click dummies” sunt folosite pentru: 

A. Înțelegerea specificațiilor clientului. 
B. Înțelegerea detaliilor de implementare ale aplicației software. 
C. Detalierea relațiilor dintre clasele aplicației. 
D. Reprezentarea asocierilor dintre proprietățile sistemului. 

 
6. În structura unei specificații algebrice semnătura operației definește: 

A. Numele și tipurile parametrilor operației. 
B. Declararea specificațiilor folosite. 
C. Descrierea informală a operațiilor definite asupra tipului. 
D. Definirea axiomelor ce caracterizează comportamentul. 
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7. Refactorizarea se referă la: 

A. Adăugarea de noi funcționalități. 
B. Repararea de bug-uri. 
C. Rescrierea codului pentru a îmbunătăți designul. 
D. Introducerea de noi funcționalități în proiectul software, conform cu specificațiile clientului. 

 
8. Printre cauzele problemei de refactorizare „cod duplicat” nu se numără și: 

A. Mai mulţi programatori au contribuit la dezvoltare, fiecare lucrând independent. 
B. Duplicarea nu a fost observată sau nu a fost anticipată. 
C. Programatorii au copiat şi adaptat cod în funcţie de necesităţile lor curente. 
D. Conceptul de bază a fost prea puţin înţeles şi/sau reprezintă un conglomerat al mai multor concepte. 

 
9. Reflecția în Java nu suportă: 

A. Introspecţia tipurilor. 
B. Introspecţia semnăturilor de metode. 
C. Introspecţia accesului la tipuri şi metode. 
D. Introspecţia codului. 

 
10. Printre avantajele refolosirii componentelor software nu se numără și: 

A. Folosirea eficientă a specialiştilor. 
B. Dezvoltare accelerată. 
C. Management mai exact. 
D. Sindromul “nu a fost inventat aici”. 
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Mult succes ! 

 

În conformitate cu ghidul de etică al Catedrei de Calculatoare, declar că nu am copiat la această lucrare. De 
asemenea, nu am ajutat și nu voi ajuta pe nimeni să copieze la această lucrare. 

 

Semnătură: ................................... 


