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Tentamen Software Engineering (2IP25) op vrijdag 24 juni 2011, 14.00–17.00 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. IEEE (1990) geeft de
volgende definitie: Software Engineering is the application of a systematic, disci-
plined, quantifiable approach to the development, operation, maintenance of software;
that is, the application of engineering to software. Gegeven deze wat is het ver-
schil tussen software engineering en programmeren.

(b) Pair programming lijkt in eerste instantie niet bij te dragen aan de efficiëntie
van software ontwikkeling maar is dat op de langere termijn wel. Leg uit
waarom.

(c) Een groot aantal beroepsgroepen hebben ethische regels, ook software engi-
neers hebben dit soort regels. Geef de strekking van deze ethisch regels.

2. Je wordt aangesteld als manager van een groep software engineers in een bedrijf.
Het bedrijf gebruikte een waterval gebaseerd manier van software ontwikkelen
en wil overstappen op extreme programming.

(a) Beschrijf wat dit betekent voor de software engineers.

(b) Beschrijf hoe je deze overgang gaat aanpakken?

(c) Welke risico’s brengt deze overgang met zich mee voor het bedrijf?

3. De ISO standaard 9126 beschrijft de software kwaliteitsattributen.

(a) Wat is het verschil tussen interne en externe software kwaliteit?

(b) Waarom staan kwaliteitsattributen efficiency en maintainability op gespannen
voet met elkaar?

(c) CMM is proces georiënteerd en het bestaat uit een aantal niveaus. Beschrijf
wat deze niveaus globaal uitdrukken.

4. (a) Task analysis is een van de requirements elicitation technieken. Beschrijf wat task
analysis inhoudt en wat het belangrijkste risico is van task analysis?



(b) Leg uit waarom unieke identificatie van requirements belangrijk is.

(c) Geef een voorbeeld van goed geformuleerde niet-functionele requirement. Leg
uit waarom dit een goed geformuleerde niet-functionele requirement is.

5. (a) Wat is het verschil tussen reverse engineering en refactoring?

(b) Moderne software systemen zijn multi-lingual, wat betekent dit? Geef een
voorbeeld van zo’n systeem. Wat voor gevolgen heeft dit voor de maintenance
inspanningen?

(c) Lost het introduceren van een service oriented architecture het onderhoudspro-
bleem op? Geef een duidelijke motivatie of een goed voorbeeld.
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