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Otázky na skúšku zo Softvérového inžinierstva A 2007/2008: 

 
 

1. princípy dekompozície IS podnikov na podsystémy 

2. spôsob nadobudnutia IS v podniku: výhody, nevýhody 

3. základné pojmy: softvérové inžinierstvo, metodológia, metóda, diagramová technika, 

notácia, projekt IS 

4. vymedzené úlohy projektu 

5. princípy softvérového inžinierstva  

6. prístupy k tvorbe IS: systémový prístup  

7. prístupy k tvorbe IS: štruktúrovaný prístup 

8. štruktúrovaný prístup: prístup top-down, prístup dátový a funkčný 

9. prístupy k tvorbe IS: objektovo orientovaný prístup 

10. životný cyklus typický pre štruktúrovaný prístup 

11. rozdiely v životnom cykle v objektovo orientovanom prístupe 

12. fáza analýzy v štruktúrovanom prístupe: metódy a diagramové techniky, zostrojované 

diagramy  

13. funkčný model vo fáze návrhu IS v štruktúrovanom prístupe: metódy a diagramové 

techniky, zostrojované diagramy 

14. dátový model vo fáze návrhu IS v štruktúrovanom prístupe: metódy a diagramové techniky, 

zostrojované diagramy 

15. metódy a diagramové techniky používané v objektovom prístupe 

16. metóda BSP/ISP 

17. diagram funkčných závislostí 

18. diagram prechodu stavov 

19. metódy De´Marca, Gane & Sarsona, Chena 

20. DFD, HFD, rozdiely vo fáze analýzy, návrhu, nadväznosť DFD a HFD, pravidlá DFD 

21. Yourdonova metóda 

22. metódy JSP, Nassi Shneidermanna, vývojové diagramy, diagramy riadenia obrazoviek 

23. metóda JSP vo funkčnom a v dátovom modeli 

24. ELH diagramy, JSP, petriho siete, PERT 

25. dátový model: kód a číselník 

26. návrh kódových systémov 

27. dátové štruktúry: JSP 

28. projektové návrhy obrazoviek, dizajn, dáta, funkcie 

29. návrh BD 

30. normalizácia BD 

31. konceptuálny, logický a fyzický model BD 

32. typy tabuliek v logickom modeli BD 

33. objektovo orientovaný prístup: objekt, trieda 

34. jazyk UML: použitie, notácia, zostrojovanie modelov podľa UML 

35. UML: use case diagram 

36. UML: sekvenčný a kolaboračný diagram 

37. UML: stavový diagram, diagram tried 

38. jazyk UML: activity diagram 

39. jazyk UML: package diagram 

40. jazyk UML: implementačné diagramy 

41. modelovanie webových aplikácií Jim Conallen: charakteristiky webovej aplikácie 

42. modelovanie webových aplikácií: web site mapa, vzťahy medzi stránkami 

43. modelovanie webových aplikácií: parameter a hodnota pri vzťahu link 
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44. modelovanie webových aplikácií: modelovanie frames alebo dynamických stránok 

45. kvalita zostrojovaných modelov v projekte IS  

46. RUP: základné charakteristiky 

47. RUP: životný cyklus, horizontálna dimenzia 

48. RUP: míľniky 

49. RUP: životný cyklus, vertikálna dimenzia 

50. RUP: produkčné workflows 

51. RUP: podporné workflows 

52. RUP: pohľady podľa RUP 


