
Förslag till tentamensuppgifterGrupp A20 februari 2008Uppgift 1För varje par av påstående/anledning svara med ett av följande alternativ:A: Både påståendet oh anledningen är korrekta uttalanden OCH anledningenförklarar påståendet på ett korrekt sätt.B: Både påståendet oh anledningen är korrekta uttalanden, men anledningenförklarar inte påståendet.C: Påståendet är korrekt, men anledningen är ett felaktigt uttalande.D: Påståendet är felaktigt, men anledningen är ett korrekt uttalande.E: Både påståendet oh anledningen är felaktiga uttalanden.0.5 p per rätt svarPåstående Anledning SvarInnehållskontroll (Contentshek) är en bra valideringsme-tod för att se att alla delar sombör vara med i dokumentet ärmed. Granskaren har en heklistamed vad som brukar �nnas medi dokument oh utifrån den skergranskningenEn strukturkontroll (Struturehek) kan inte göras förrän heladokumentet är färdigskrivit Eftersom dokumentet hela tidenändras �nns det inte någon an-ledning att utföra en granskninginnan det är färdigt.En SLUT-matris (CRUD-matrix) är en bra metod föratt se om alla entiteter i data-modellen behandlas på korrektsätt. I en SLUT-matris (CRUD-matrix) ställer man upp varjeuppgift mot varje krav för att seom kraven täker in datan sombehövs i uppgiften.Vid en granskning (Review) sit-ter kunderna tillsammans ohdiskuterar ändringar i dokumen-tet för att sedan begära dem avutveklarna. Vid en granskning (Review)gås dokumentet noggrant igenomutifrån granskarens erfarenhet,bakgrundskunskap oh omdöme.En bra metod för att valideraen uppgiftsbeskrivning är att lå-ta en expert göra en genomgång(Walk-through). Vid en genomgång (Walk-through) av en uppgiftsbeskriv-ning gås alla deluppgifter igenomoh kontrolleras.1



Inlärningsmål: 13 oh 16Motivering: Uppgiften testar studentens kunskaper om olika vali-deringstekniker oh i viss mån i vilket sammanhang de bör användas.Poängsättning:0.5 poäng per rättTotalt:2.5 poängRätt svar:1: A, i en innehållskontroll (Contents hek) använder man sig av enheklista för att se att alla delar som bör vara med i dokumentet �nns.2: E, under kravframställningsarbetet kan man hela tiden granskade delarna som är klara oh när sedan nya delar lagts till eller någothar ändrat räker det att granska ändringarna.3: C, i en SLUT-matris (CRUD-matrix) ser man vilken data somanvänds i en spei�k uppgift oh därmed okså om all data används.Anledningen är fel för man ställer uppgifterna mot datan oh inte motkraven.4: D, påståendet är fel eftersom kunden gör reviewn tillsammansmed utveklarna oh det som diskuteras är enbart felaktigheter oh inteförslag på ändringar. Anledningen är korrekt eftersom varje granskaresjälv går igenom dokumentet oh hittar felaktigheter som bör diskuterasav hela gruppen. Granskarna kan vara kunder, utveklare eller experteroh granskar därför utifrån olika synvinklar.5: A, En genomngån (Walk-through) är en bra metod för att va-lidera en uppgiftsbeskrivning just därför att en expert går igenom varjesteg oh kontrollerar att det är korrekt.Litteratur: Lau kap.9
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Uppgift 2Följande krav beskriver kvalitetskrav ställda på en bil. För varje kvalitetskravange om det går att veri�era (V) samt vilken typ av kvalitetskrav det är. Du kanvälja bland användarvänlighet (A), kapaitet (K), säkerhet (S) oh prestanda(P)Krav V A E K P1) Bilen skall aelerera ifrån 0-100 på 3,9 sekunder. 2 2 2 2 22) Minst 495 av 500 erfarna förare över 65 år skallkunna framföra bilen utan att uppleva problem. 2 2 2 2 23) Bensintanken skall rymma minst 100 liter bensin. 2 2 2 2 24) Att bryta sig in i bilen skall ta minst 20 minuter,förutsatt att bilen är låst. 2 2 2 2 25) Baksätet skall klara tre bältade personer. 2 2 2 2 26) 3 av 4 nyblivna körkortsinnehavare skall kunnastarta bilen på mindre än 20 sekunder, första gången. 2 2 2 2 27) Alokolåset skall endast felaktigt godkänna 1 av1000 alkotester. 2 2 2 2 2Inlärningsmål:3, 16, 21Motivering:Syftet med uppgiften är att testa förståelsen för hur studenten kanse skillnad på veri�erbara oh ike veri�erbara kvalitetskrav samtidenti�era olika typer av kvalitetskrav.Poängsättning:0.5 poäng per krav om både veri�erbarhet samt typ av kvalitetskrav ärrätt.Totalt: 3.5 poängRätt svar:1) P, ej veri�erbart eftersom bilen kan köra med sommardäk på isväg.2) V A, veri�erbart oh testar hur lätt det är att använda bilen för äldremänniskor.3) V K, veri�erbart oh testar kapaiteten i bensintanken.4) S, ej veri�erbart då det är lätt att t.ex bryta sig in med en släggaeller stridsvagn.5) K, ej veri�erbart. Behöver reservera för extremfall för storleken påpersonerna. Exempelvis kraftigt överviktiga el. dyl.6) V A, veri�erbart oh testar hur lätt det är att använda bilen föryngre människor.7) V S, veri�erbart oh testar hur säkert alkolåstet är.Litteratur: Lau 6 3



Uppgift 3För varje par av påstående/anledning svara med ett av följande alternativ:A: Både påståendet oh anledningen är korrekta uttalanden OCH anledningenförklarar påståendet på ett korrekt sätt.B: Både påståendet oh anledningen är korrekta uttalanden, men anledningenförklarar inte påståendet.C: Påståendet är korrekt, men anledningen är ett felaktigt uttalande.D: Påståendet är felaktigt, men anledningen är ett korrekt uttalande.E: Både påståendet oh anledningen är felaktiga uttalanden.0.5 p per rätt svarPåstående Anledning SvarKravkategorisering är en priori-teringsmetod som går snabbt attgenomföra, men ger oftast mind-re än mer komplierade metoder. Genom att ge krav en inbördesordning oh inte jämföra demparvis kan man snabbt sorteradem. Problem kan dok uppståeftersom kraven inte ställs motvarandra.Krav som är dyra att implemen-tera tillför oftast ett större värdeän de krav som är billiga att im-plementera. Viktiga aktiviteter för ett IT-system är oftast komplieradeoh utförs i �era steg. Myket tidläggs därför ner på att identi�e-ra oh implementera dem vilketleder till en hög kostnad.En vanlig numerisk betygsätt-ning på krav medför �era pro-blem. Kraven ställs inte mot varandra,alla krav tenderar att bli viktigaoh när krav tillkommer är detsvårt att veta vilka som ska bort.En kravprioritering ger ett full-ständigt stöd till en eventuell re-leaseplanering. Genom att prioritera kraven gesett stöd för att avgöra vilka kravsom är viktigast oh implemen-tera rätt krav i rätt ordningEn kravprioritering bör utförasinför stora beslutspunkter ohvid stora förändringar. Vid stora beslut oh förändringarär det viktigt ha koll på priorite-ringen så att man kan ta korrektabeslut om hur man ska fortsätta.
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Inlärningsmål: 14Motivering: Frågan är tänkt att testa den förståelsen för nyttanmed oh anledningarna till att kravprioritering görs samt att testaden tillfrågandes kännedom om de metoder som används för prioritering.Poängsättning:0.5 poäng per rättTotalt: 2,5 pRätt svar:B - Både påståendet oh anledningen är korrekta, men anledningenförklarar inte påståendet eftersom man i en kravkategorisering inte gerkraven en inbördes ordning.E - Det �nns ingen säkerställd korrelation mellan implementations-kostnad oh värde. Det �nns inte heller några belägg för att viktigaaktiviteter i et IT-system är komplierade.A - Se föreläsning 3, sida 8D - En kravprioritering är en bra grund för en releaseplanering menstödjer den inte fullständigt. Om en numerisk prioritering utförs ohsamtliga krav blir värderade till samma prioritetsgrad, kommer inteprioriteringen att underlätta releaseplaneringen. En av nyttorna medkravprioritering är dok att kunna implementera rätt krav i rättordning.A - Se föreläsning 3, genom att ha tillgång till fakta oh värdera denhar man goda förutsättningar för att välja rättLitteratur: KA1, Föreläsningar
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Uppgift 4En hiss för användning i speiella hus för äldre personer ska utveklas. Fokusligger på användbarhet.Krav #1: Normalanvändaren skall vid undersökning, utförd av hissleverantör,anse att systemet är lätt att använda.Krav #2: Systemet skall inte kräva servie oftare än 1 gång per 3 månader.Krav #3: Hissen skall tillåta en last med en vikt på 500 kg.Krav #4: Hissen skall kunna transportera en tillåten last mellan två närliggan-de våningsplan på 1 minut från att knapp är trykt oh dörren är stängd samtnödstopp är ej intrykt oh fotoell vid dörr blokeras ej.Krav #5: Hissens kontrollpanel skall ej ha större mått än (B x H) 250 mm x130 mmSvara på följande påståenden: Sant Falskt1) Krav 1 är veri�erbart 2 22) Krav 2 är veri�erbart 2 23) Krav 4 är veri�erbart 2 24) Krav 3 är ike funktionellt 2 25) Krav 2 är inom kategorin �Maintainability� 2 26) Krav 1 oh 5 kan stå i kon�ikt 2 2
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Inlärningsmål: 3, 4Motivering: Studenten visar kunskap inom kvalitetsmått oh hurdessa kan konkurrera med varandra.Poängsättning:0.5 poäng per rätt-0.5 poäng per felTotalt: 3pRätt svar:1: Fel (Man kan aldrig garantera att alla uppfattar det som användbart.Borde ha andel av användarna som uppfattar det så.)2: Fel (Innefattar inte oväntade situationer, hårdvarufel, som kan krävaunderhåll oftare)3: Rätt (Realistiskt krav med alla situationer hanterade)4: Rätt (Ja, det är ike funktionellt)5: Fel (Nej, det är inom �Reliability�)6: Rätt (En så liten kontrollpanel kan vara svår att göra lättanvänd)Litteratur: Lau kap 6
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Uppgift 5Svara om följande påståenden är sanna eller falska: Sant Falskt1) Syftet med en validering är att säkerställa att kraven harspei�erats på rätt sätt. 2 22) I en perspektivbaserad granskning kan granskaren utgåfrån olika användarfall för att identi�era felaktighter. 2 23) Funktionella oh ike-funktionella krav bör alltid spei-�eras separerat från varandra. 2 24) En innehållskontroll (ontents hek) ska helst göras utanheklista eftersom det annars är en stor risk att granskarefokuserar på kända fel oh missar de som ej står med iheklistan. 2 25) En jämförelsebaserad prioritering är att föredra då kun-den prioriterar krav eftersom det annars �nns en risk attsamtliga krav prioriteras högt. 2 26) En ad ho-granskning identi�erar ofta �er felaktigheterän en granskning utan riktlinjer. 2 27) Vid en riskanalys bör kund oh utveklare initialt arbetavar för sig eftersom stora risker för den ene ofta är små förden andre. 2 2
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Inlärningsmål: 13, 14, 16Motivering:Gör spridda stikprov på viktiga punkter inom kursens ramar.Poängsättning:0.5 poäng per rätt-0.5 poäng per felTotalt: 3.5Rätt svar:1) Falskt - Validering syftar till att säkerställa att rätt krav spei�erats.2) Sant3) Falskt - Funktionella oh ike-funktionella krav går ofta in i varandraoh kan därför inte alltid separeras. Det är dessutom inte alltid öknsk-värt att separera även om det är möjligt.4) Falskt - Cheklistan är ett viktigt stöd vid granskningen oh utanden är risken stor att betydligt �er felaktigheter missas.5) Sant - Kunden eftersträvar att få så myket funktionalitet sommöjligt. Om ingen begränsning sätts, vill han ha allt.6) Falskt - En ad ho-granskning ÄR en granskning utan riktlinjer.7) Sant - Kunden tänker inte på implementationsmässiga risker ohutveklare tänker inte på a�ärsmässiga risker.Litteratur: Föreläsning 5 & 6, Lau 9.1, 9.2, 9.3
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