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Tentamen Software Engineering (2IP25) op donderdag 8 april 2010, 09.00–12.00 uur

Dit tentamen bestaat uit 5 opgaven, voor ieder van de onderdelen van de opgaven
kunt u 10 punten scoren.

U dient al uw antwoorden ter zake toe te lichten.

1. (a) Er zijn uitlopende definities van software engineering. Beschrijf vier essentiële
karakteristieken van het vakgebied?

(b) Beschrijf de belangrijkste fasen in de ontwikkeling van software.

(c) Wat is het verschil tussen perfective onderhoud en preventive onderhoud?

2. (a) Beschrijf het verschil tussen requirements elicitation en requirements negotiation?

(b) Wat is een requirement?

(c) Wat is het verschil tussen MoSCoW en het Kano model?

(d) Wat zijn requirements voor een requirements document?

(e) Waarom is de traceerbaarheid van requirements belangrijk?

3. (a) Een van de eerste definities van software architecture luidt ”The architecture of
a software system defines that system in terms of computational components and in-
teractions among those components.”. Wat is het belangrijkste verschil met de
volgende recentere definitie ”Architecture is the fundamental organization of a
system embodied in its components, their relationships to each other and to the envi-
ronment and the principles guiding its design and evolution.”? Licht u antwoord
toe aan de hand van een voorbeeld.

(b) Beschrijf de vier architectural viewpoints van ”van Kruchten”? Wat is de rol
van het ”+ 1” viewpoint?

(c) Wat is AUTOSAR? Is AUTOSAR een pipe-and-filter architectural style of een
layered architectural style?

4. (a) Wat is het verschil tussen system tests en acceptance tests?

(b) Wat is de relatie tussen test-driven development en extreme programming?

(c) Beschrijf code walkthroughs en code inspections. Sta met name stil bij de overeenkom-
sten en verschillen tussen deze twee aanpakken.



5. (a) Wat zijn de belangrijkste oorzaken van onderhoudsproblemen?

(b) Wat is reverse engineering?

(c) Noem een aantal metrieken die leidend kunnen zijn bij het onderhouden van
software.

(d) Beredeneer waarom extreme programming op termijn tot moeilijk te onder-
houden software zou kunnen leiden?
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