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معرفی
فیفا قصد دارد که افرادی که بلیط مسابقات را تهیه کرده اند و وارد استادیوم می شوند در زمان ورود مشخصات آنها
را با دستگاههای بارکد خوانی که قبال تهیه شده است و بارکدی که روی بلیط آنها چاپ گردیده را در یک سیستم
ذخیره نماید این سیستم توسط تیم تخصصی برنامه نویسی  fifa 2018پیاده سازی شده است حال برای تست نهایی،
این نرم افزار در اختیار شما قرار می گیرد انتظار می رود با تجربه و تخصص شما ایرادات فنی ،منطقی و ...این سیستم
مشخص و به اطالع کارشناسان رسانده شود.

راهنمایی
در هنگام تحویل هر قسمت از این پروژه از کارکرد و عملکرد صحیح آن مطلع شوید چون مسابقات جام جهانی بسیار
حساس است و کوچکترین اشتباه باعث بی نظمی در روند اجرای مسابقات میشود.

مواردی که باید در تست بررسی و گزارش گردد:
Logical Error
Runtime Error
Input Limitation & Check
Log File & Data History
Recommended Solution
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 6 . 1عیب یابی
پس از اجرای فایل

Demo.exe

در پوشه

Session 6

شما باید اقدام به تهیه فایلی مبنی بر اعالم خطا و عیب یابی

سیستم نماید  ،روال کار بدین صورت خواهد بود که شما کلیه قسمت های برنامه را بصورت کامل مورد تست و
بازبینی قرار خواهید داد در قسمت هدر فایل تحویل داده شده باید شامل :
 .1نام و نام خانوادگی عیب یاب ** استان و یا کشور  //شماره سیستم
 .2تاریخ عیب یابی

گزارش تهیه شده در نرم افزار  wordنوشته شود

 6 . 2ارائه مطلب
اقدام به تولید یک فایل

Power Point

از محصولی که درست کرده اید نمایید  ،فایل تحویلی باید قوانین زیر را

رعایت کرده باشد :
 .1تصاویر برنامه تولید شده توسط شما
 .2ارائه اشکال مناسب
 .3طراحی کاربری زیبا و کاربر پسند
 .4متن های کوتاه در هر اسالید
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