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Tentamen Software Engineering (2IP25) op vrijdag 8 april 2011, 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. 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 definitie leg uit
waarom software engineering meer dan programmeren is.

(b) De efficiëntie van software ontwikkeling is van groot belang, wat voor (mo-
derne) technieken bestaan er om de efficiëntie van de software ontwikkeling
te vergroten?

(c) Beschrijf de essentie van software engineering ethics.

2. (a) Wat is de overeenkomst tussen prototyping, incremental en extreme program-
ming?

(b) Waarom is het noodzakelijk om configuration management in een software engi-
neering project op orde te hebben?

(c) Is het mogelijk om via configuration management requirements traceability te re-
aliseren?

(d) Wat is de relatie tussen requirements en testen?

3. (a) Wat schrijft de ISO standaard 9126 voor?

(b) Wat is CMM? Is dit proces of product georinteerd?

(c) Beschrijf een aantal richtlijnen met betrekking tot het schatten van de kosten
van software ontwikkeling? Wat voor conclusie kun je hier uit trekken?

4. (a) Prototyping is een van de requirements elicitation technieken. Beschrijf wat pro-
totyping inhoudt en wat het belangrijkste risico is van prototyping?

(b) Wat is MoSCoW? Wat is het nadeel van MoSCoW?

(c) Welke technieken bestaan er voor het valideren van requirements?



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 onderhou-
den software zou kunnen leiden?
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