
Van Facebook

a)Is een use case een methodologie, techniek, tool of model? Waarom?
b) Welke vorm van een use case (tekstvorm of modelvorm) zou je best gebruiken bij een 
analyseproject? Waarom?

1. 

- wat betekent deze factor?
- kan men deze factor best via het watervalmodel of de agile methode realiseren?

2. In de standish group studie van 2000 is er een succesfactor Firm Basic requirements

3. In OO gebruikt men zelfstandige naamwoorden en werkwoorden om zaken uit de realiteit 
weer te geven. Is dit bij een use case controller ool zo? Waarom (niet)?
4. Waarom moet men in stap 2 van ER een m:n relatie vervangen/vermijden? 

Theorie Examen januari 2013

1. Nadelen van prototyping bij projectmanagement en linken aan succesfactoren standish 
group 1995. 
2. UP is dit een watervalmodel of niet en waarom?
3. Leg het nut uit van precondities en postcondities en geef een eigen vb
4. Wat is een CRUD-matrix, geef een 3x3 voorbeeld en leg bij 2 cellen uit waarom het anders 
geinterpreteerd kan worden.

Theorie Herexamen 2013

Leg uit: Analysepatroon. Hoe ontstaan, wat het is en waarvoor het gebruikt wordt tijdens 
analyse + verband met vereisten definiëren. 

Varia

IMBIT

1. Vergelijk de Standish Group met de principes die voorkomen in het Agile 
Manifesto. Ondersteunen ze mekaar of spreken ze mekaar tegen? 

2. Wat zijn analysepatronen? In welke maten verschillen ze van interviews met 
eindgebruikers? 

3. Voor het vinden van events kan men beroep doen op use case’s. Hierna kan men 
dan de entiteiten bepalen van het ERD. Men zou de entiteiten ook kunnen bepalen 
adhv CRUD-Analyse. Geeft dit meer, minder of evenveel entiteiten? Welke verkies 
je? 

4. Leg volgende begrippen uit en maak de connectie met koppeling, illustreer tevens 
met een voorbeeld. : Portection from variations + Indirectie 

a. Letterlijk af te leiden uit de cursus (hfdstk 3) 
b. Letterlijk af te leiden uit de cursus (hfdstk 2) 

c. Belangrijk! Entiteiten worden niet beïnvloed door het gebruik van UC of 
CRUD om aan de events te komen: men dient steeds te streven naar de 5e NV 
en met de techniek van de UA komt men zo steeds op hetzeflde terecht. Er 
zijn wel verschillen wat betreft aantal UC/Events: dit staat alweer letterlijk in 
de cursus 

d. Antwoord te vinden bij de engineering principles (hfdstk 11 + 12) 

Oplossingen:

Theorie
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Gestructureerd:
Databanksysteem bouwen waarbij ongevallen geregistreerd worden. Een bedrijf 
bestaat uit verschillende afdelingen waarvan naam en id worden bijgehouden. Er 
zijn uiteraard ook werknemers, de worden gekenmerkt door: voornaam, 
achternaam, geboortedatum, werknemernummer en statuut. Wanneer een 
ongeval gebeurt wordt telkens een ID bijgehouden en uiteraard ook de datum. 
Men wil tevens weten in welke afdeling het gebeurde, welke werknemers 
betrokken raakten, wat hun verwondingen waren en hoeveel dagen 
arbeidsongeschiktheid optrad. Er is ook een ideeenbus waarin ideen kunnen 
worden gestopt waarvan datum, onderwerp en beschrijving worden bijgehouden. 
Uiteraard ook welke werknemer het heeft ingediend.

Maak ERD + pseudo-tabellen + 5e NV Tabellen
Je krijgt 3 events: stel de event table op voor deze 3
Stel nu voor elk van de 3 de DFD fragments op

Object Georiënteerd:
Je krijgt reeds een volledige uitwerking en dient enkel nog 2 sequence diagrams op 
te stellen: eentje met controller en eentje met UI, controller en DA.

Oefeningen
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