
 

1. Hệ thống tìm kiếm lỗi sẽ cần nắm bắt những giai đoạn nào sau đây cho từng bước gỡ lỗi : 

a. Giai đoạn nhập dữ liệu vào  

b. Giai đoạn tìm kiếm 

c. Giai đoạn xoá lỗi 

d. Tất cả các giai đoạn  

2. Ai chịu trách nhiệm cho quá trình quản lý kiểm thử dự án? 

a. Người quản lý dự án và người quản lý lỗi 

b. Người quản lý dự án 

c. Người quản lý lỗi 

d. Người kiểm thử lỗi 

3. Kỹ thuật nào sau đây được sử dụng để hoàn tất việc nhập xuất dữ liệu cho việc kiểm thử? 

a. Đoán lỗi 

b. Phân tích giá trị giới hạn 

c. Kiểm thử bảng quyết định 

d. Phân chia vùng tương đồng 

4. Truy vấn thay đổi được gửi đi thông qua quản lý phát triển hay quản lý phần mềm. Một 

truy vấn thay đổi phải được viết và theo các tiêu chí sau: 

I. Khai báo của sự thay đổi  

II. Hồ sơ được cập nhật  

III. Liệt kê tên của kiểm thử viên và lập trình viên  

IV. Những sự phụ thuộc của yêu cầu thay đổi 

a. I, III và IV 

b. I,II và IV 

c. II,III và IV 

d. I,II và III 

5. Trong quá trình kiểm thử một mô-đun của nhân viên kiểm thử X để tìm một lỗi và 

chuyển giao cho lập trình viên. Nhưng lập trình viên không cho đó là một lỗi.   

a. Gửi thông tin chi tiết của lỗi gặp phải và kiểm tra sự phát sinh 

b. Kiểm thử lại mô-đun và xác nhận lỗi 

c. Báo cáo vấn đề cho người quản lý kiểm thử và thử sửa lỗi với lập trình viên 

d. Chuyển giao lỗi này cho lập trình viên khác 

6. Để sản xuất một sản phẩm chất lượng tốt, quy trình xử lý phải 

a. Hiệu quả 

b. Phức tạp   

c. Nghiêm túc 

d. Đơn giản 

7. Trong quá trình thu thập các yêu cầu hợp tác, nhân viên cần phải 

a. Điều khiển và đơn giản hoá quy trình xử lý 

b. Không là một thành viên của nhóm phần mềm 

c. Không là một khách hàng 

d. Phải là người ngoài cuộc 

8. Các vấn đề gặp phải trong quá trình thu thập yêu cầu 

a. Hiểu vấn đề 

b. Có cái nhìn bao quát 

c. Tất cả đều đúng  



d. Tất cả đều sai  

9. Phát biểu nào sai: 

a. Một quản lý tốt có khả năng tăng sự thành công 

b. Một quản lý tốt có thể bảo đảm sự thành công của dự án  

c. Một quản lý tốt có thể bảo đảm một thành phẩm đạt chất lượng tốt 

d. Tất cả đều đúng 

10. Các cột mốc được dùng với mục đích 

a. Hiểu các trạng thái của dự án 

b. Hiểu mong muốn của người dùng 

c. Hiểu giá thành của dự án 

d. Tất cả đều sai 

11. Nhiệm vụ của một quản lý 

a. Khuyến khích các thành viên trong nhóm  

b. Quản lý nhân sự trong nhóm 

c. Hướng dẫn, điều khiển nhân sự trong nhóm 

d. Tất cả đều đúng 

12. Mô hình nào sau đây không phải là một mô hình UML được sử dụng để tạo một mô hình 

phân tích hệ thống? 

a. Mô hình trạng thái 

b. Mô hình lớp 

c. Mô hình hoạt động 

d. Mô hình dòng dữ liệu 

13. Quản lý phát triển phần mềm phụ thuộc vào bốn yếu tố. Sắp xếp theo thứ tự sự phụ thuộc 

này. 

a. Con người, dự án, sản phẩm, quy trình xử lý 

b. Con người, quy trình xử lý, dự án, sản phẩm 

c. Con người, dự án, quy trình xử lý, sản phẩm 

d. Con người, sản phẩm, quy trình xử lý, dự án 

14. Quản lý phát triển phần mềm phụ thuộc vào bốn yếu tố : 

a. Con người, dự án, sản phẩm, quy trình xử lý 

b. Công ty, dự án, sản phẩm, quy trình xử lý 

c. Con người, dự án, mô hình, sản phẩm 

d. Công ty, dự án, mô hình, sản phẩm 

15. Mô hình “Build and Fix” có bao nhiêu giai đoạn: 

a. 1 

b. 3 

c. 4 

d. Tất cả đều sai 

 


