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Allmänna anvisningar:  

OBS!! Den som skriver en tentamen måste visa att 
han/hon behärskar problemområdet. Många gånger 
är det möjligt att exemplifiera och illustrera. I dessa 
fall är det oftast det bästa sättet - ibland även det 
enda sättet - och kan i högsta grad påverka 
poängsättningen vid bedömningen av svaret.   

Om du tycker att uppgifterna i tentamenstexten är 
ofullständiga skall du göra egna antaganden för de 
uppgifter som du saknar. OBS! Redovisa dina egna 
antaganden. 

• Glöm inte att lämna in blanketten för fråga 1! 
• Skriv tentamenskod på varje inlämnat blad.  
• Lämna uppgifterna i nummerordning. 
• Markera på omslagsbladet vilka uppgifter du 

lämnat lösning på. 
• Skriv också vilket program du tillhör (DE, SYST 

IMIT, IS eller SA) på omslaget. 
• Svårlästa lösningar kan inte bedömas! 
• Glöm inte att läsa frågorna mycket noga!  
• Alla frågor står på både svenska och engelska, 

men ni behöver bara besvara varje fråga en gång. 
• Rättningstiden är normalt 4 veckor. 
  

General directions:  

NOTE!! The student taking a written exam must show 
that he/she is proficient within the problem area. 
Many times it is possible to exemplify and illustrate. 
In those cases it’s probably the best way, maybe even 
the only way – and can affect the setting of scores for 
the answer.   

If you think that a problem description is incomplete, 
it’s up to you to make assumptions for what is 
missing. NOTE! Account for your assumptions in your 
answer. 

• Do not forget to hand in the answering form to 
question 1! 

• Write your exam code on each sheet submitted. 
• Leave your answers in the same order as the 

questions. 
• Mark (on the cover sheet) what questions you 

have provided solutions to. 
• Also write what program you belong to (IS etc.) 

on the cover. 
• Difficult to read solutions cannot be judged! 
• Do not forget to read the questions very 

carefully! 
• All questions are in both Swedish and English, but 

you only need to answer each question once. 
• Correction time is normally 4 weeks. 
 

  

Lycka till! Good luck! 

Ansvarig lärare/responsible teacher: Petter Dessne och Peter Rittgen 

 

 

 



 

 

 

 

Fråga/Question 1. (20 points) 

1) Bland de viktigaste skälen till att använda molntjänster 
är: 
   A. att vara oberoende av internetförbindelse 
   B. underhåll av mjukvara förenklas  
   C. att kunna köra applikationen internt 
   D. alla alternativ 

1) Among the top reasons for choosing to go with 
cloud computing is: 
   A. no depending on internet connection 
   B. maintaining software becomes easier 
   C. hosting the application internally 
   D. all of these 

2) Vilken av följande termer hör inte till  analysfasen i 
SDLC? 
   A. datalager 
   B. beslutstabell 
   C. NGT 
   D. business case (affärsmässigt motiv) 

2) Which of the following terms do not belong to 
the analysis phase of the SDLC?  
   A. data store 
   B. decision table 
   C. NGT 
   D. business case 

3) Vad av följande är INTE fokus för agil 
systemutveckling? 
   A. man ska inte hamna på fel väg 
   B. snabb utveckling 
   C. omfattande dokumentation 
   D. fokus på mjukvaran (programmering) 

3) What of the following is NOT focus in agile 
development?  
   A. one should not get stuck on the wrong path 
   B. speedy development  
   C. extensive documentation 
   D. focus on software (programming) 

4) Interna tester med fejkad testdata kallas: 
   A. transparenstester 
   B. maskintester 
   C. alfa-tester 
   D. beta-tester 

4) Internal tests with faked data are called:  
   A. transparent testing  
   B. machine testing 
   C. alpha testing  
   D. beta testing    

5) I UML, vilka av följande är mer eller mindre utbytbara? 
   A. klassdiagram och sekvensdiagram 
   B. användningsfallsdiagram och sekvensdiagram 
   C. aktivitetsdiagram och sekvensdiagram 
   D. objektmodell och sekvensdiagram 

5) In UML, which of the following are more or less 
interchangeable? 
   A. class diagram and sequence diagram 
   B. use case diagram and sequence diagram 
   C. activity diagram and sequence diagram 
   D. object model and sequence diagram 

6) Intervjufrågor som saknar fördefinierade svar kallas: 
   A. ickespecifika frågor  
   B. öppna frågor 
   C. slutna frågor 
   D. undersökande frågor 

6) Questions in interviews that have no pre-
specified answers are called: 
   A. nonspecific questions  
   B. open-ended questions 
   C. closed-ended questions  
   D. investigative questions 



7) I vilken diagramtyp återfinns externa entiteter? 
   A. Användningsfallsdiagram 
   B. ER-diagram 
   C. Dataflödesdiagram 
   D. Sekvensdiagram 

7) In what diagram type are external entities used?  
   A. Use case diagram 
   B. ER diagram   
   C. Data flow diagram 
   D. Sequence diagram 

8) Termen GUI associeras med följande fas i SDLC: 
   A. analysfasen 
   B. underhållsfasen 
   C. designfasen 
   D. initieringsfasen 

8) The term GUI is mostly associated with this phase 
of the SDLC: 
   A. the analysis phase 
   B. the maintenance phase 
   C. the design phase 
   D. the initiation phase 

9) Antalet instanser av entitet B som kan (eller måste) 
vara associerad med varje instans av enhet A refererar 
till begreppet: 
   A. domän 
   B. ternära förekomster 
   C. kardinalitet 
   D. granularitet 

9) The number of instances of entity B that can (or 
must) be associated with each instance of entity A 
refers to:  
   A. domain 
   B. ternary occurrence 
   C. cardinality 
   D. granularity 

10) Vilket av följande skulle klassificeras som en 
immateriell kostnad? 
   A. förlust av goodwill hos kunderna 
   B. löneökningar 
   C. kostnader för hårdvara 
   D. stärkt arbetsmoral 

10) Which of the following would be classified as 
an intangible cost?  
   A. loss of customer goodwill   
   B. increased salaries 
   C. cost of hardware   
   D. improved employee morale   

11) Vad är sant om Scrum? 
   A. Scrum är en agil utvecklingsprocess som syftar till att 
leverera högsta affärsvärde på kortast möjliga tid 
   B. Verksamheten sätter prioriteringarna och 
utvecklarna avgör det bästa sättet att leverera funktioner 
   C. Fungerande programvara visas en eller två gånger i 
månaden och kan då släppas eller itereras på ytterligare 
   D. Alla påståenden är korrekta 

11) What is true about Scrum? 
   A. Scrum is an agile process that aims to deliver 
the highest business value in the shortest time 
   B. The business sets the priorities and the team 
determines the best way to deliver the features 
   C. Real working software is shown once or twice a 
month and can be released or iterated upon 
further 
   D. All of the above 

12) En bild som visar några av ett systems processer och 
några aktörer i form av streckgubbar är ett: 
   A. nätverksdiagram 
   B. inget av alternativen 
   C. användningsfallsdiagram 
   D. E-R-diagram 

12) An image showing a few of a system’s processes 
and some drawn characters (actors) is a: 
   A. network diagram 
   B. none of these 
   C. use case diagram 
   D. E-R diagram 



13) Enligt PERT: Vad blir den uppskattade tiden för 
färdigställande av ett projekt utifrån följande 
uppskattningar: Pessimistiskt - 30 veckor, realistiskt - 22 
veckor, optimistiskt - 14 veckor? 
   A. 19 veckor  
   B. 20 veckor 
   C. 21 veckor  
   D. 22 veckor  

13) According to PERT: What would be the 
estimated time for completing a project if time 
estimates are as follows: Pessimistic - 30 weeks, 
realistic - 22 weeks, optimistic - 14 weeks? 
   A. 19 weeks  
   B. 20 weeks 
   C. 21 weeks  
   D. 22 weeks  

14) Oracles Designer, Computer Associates Advantage 
Gen, och IBM:s Rational Rose är exempel på: 
   A. tredje generationens programspråk 
   B. CASE-verktyg 
   C. databashanterare 
   D. visuella programmeringsspråk 

14) Oracle's Designer, Computer Associates' 
Advantage Gen, and IBM's Rational Rose are 
examples of: 
   A. third-generation programming languages 
   B. CASE tools 
   C. database management systems 
   D. visual programming languages 

15) Att byta från ett gammalt till ett nytt 
informationssystem genom att direkt slå av det gamla 
och slå på det nya kallas:    
   A. multi-location-installation  
   B. direktinstallation 
   C. successiv implementering  
   D. backboneinstallation 

15) Changing over from the old information system 
by shutting down the old and immediately 
powering up the new, is called:  
   A. multi-location installation  
   B. direct installation 
   C. phased installation  
   D. backbone installation 

16) Vad används dialogdiagram till? 
   A. visa hur fönster i mjukvara relaterar till varandra 
   B. ge underlag för gruppintervjuer 
   C. beräkna immateriella kostnader 
   D. inget av ovanstående 

16) What are dialog diagrams used for?  
   A. show how windows in software relate to each 
other 
   B. provide a basis for conducting group interviews 
   C. calculate immaterial costs 
   D. none of the above   

17) I ett DFD över faktureringsdelen av ett vanligt 
administrativt system, vad är troligen Kund för något? 
   A. datalager 
   B. extern entitet 
   C. process 
   D. dataflöde 

17) In a DFD of the billing part of a traditional 
administrative system, what is Customer most 
likely? 
   A. data store 
   B. external entity 
   C. process 
   D. data flow 

18) Det är lämpligt att använda nätverksdiagram när: 
   A. uppgifterna kan jobbas med individuellt (men i en 
viss ordning) 
   B. vissa uppgifter bör utföras före andra 
   C. alla alternativ 
   D. uppgifterna är väldefinierade och har klara start- och 
sluttider 

18) It's appropriate to use network diagrams when: 
   A. the tasks can be worked on independently of 
other tasks (but in a certain order) 
   B. some tasks should be performed before others 
   C. all of these 
   D. are well defined and have clear beginning and 
end points 



19) I ett ER-diagram, vilken av följande är troligen en 
entitet? 
   A. Fakturanummer 
   B. Lokal 
   C. Gul 
   D. Alfons 

19) In an ER diagram, which of the following is 
most likely an entity? 
   A. Invoice_number 
   B. Room 
   C. Yellow 
   D. Alfons (a person’s name) 

20) Ett viktigt resultat och leverans från projektstart och 
planeringsfasen som innehåller en noggrann uppskattning 
av projektets omfattning, fördelar, kostnader, risker och 
krav på resurser är: 
   A. arbetsbeskrivningen 
   B. uppdragsbeskrivning 
   C. projektplanen (BPP:n) 
   D. informationssystemplanen 

20) A major outcome and deliverable from the 
project initiation and planning phase that contains 
the best estimate of a project's scope, benefits, 
costs, risks, and resource requirements defines the:  
   A. the statement of Work  
   B. the Mission Statement   
   C. the Baseline Project Plan 
   D. the Information Systems Plan   

 

  



 

Fråga/Question 2. (3 points) 

Vad kallas modellen på bilden (ej SDLC) och vad symboliserar pilarna?  

 

What is the model below called (not SDLC), and what do the arrows symbolize? 

 

  

 

Fråga/Question 3. (3 points) 

Skriv följande med strukturerat språk: ”Så länge som alla studenter inte är registrerade på kursen, 
anropa en funktion för att lägga till en student.”  

 

Write the following in structured English: ”As long as not all students are registered on the course, 
call the function that adds a student.”  

 

Fråga/Question 4. (6 points) 

Nämn fyra fördelar med att använda molntjänster! Beskriv först vad molntjänster innebär. 

 

Provide four advantages with using cloud services! First describe what cloud services are. 

  



 

Fråga/Question 5. (12 points) 

Borås planerar att införa biltullar. Du är projektledare på det konsultföretag som anlitats för att 
genomföra projektet. Från första till sista fasen i projektledning, dvs. till och med införandet av 
biltullarna, hur går detta till? Svara på minst tre sidor. 

Beskriv alltså vad som sker för varje steg inom projektledning fram till införandet av det nya 
systemet, med biltullarna som exempel. Visa även exempel på metoder för beräkningar etc. som kan 
ingå. Namnge också de fyra faserna. 

 

The City of Boras plans to introduce car tolls. You work as a project manager at the consulting firm 
contracted to implement the project. From the first to the last project management phase, that is 
until the new system has been installed, how is this done? Reply on at least three pages.  

In other words, describe what happens during each project management step in the process, 
exemplified by a car tolls system. Also show examples of methods for calculations etc. that might be 
needed. Also name the four phases. 

 

Fråga/Question 6. (4 points) 

a) I ett dataflödesdiagram, namnge alla symboler som en Process får bindas ihop med, via 
dataflöden. (De du har att välja mellan är således Process, Datalager och Extern entitet.) 

b) Ange alla symboler som ett Datalager får bindas ihop med. 

 

a) In a data flow diagram, name all the symbols that a Process can connect to via data flows. (The 
ones you can choose among are Process, Data store, and External entity.) 

b) Name all the symbols that a Data store can connect to. 

  



 

Fråga/Question 7. (12 points) 

 

Book

ISBN
{Author}
Title 
Publisher
Year

BookCopy

CopyNo
Shelf

Member

MemberID
Name
Address

has

reserves borrows

 

 

Baserat på det konceptuella diagrammet ovan, utveckla tabellerna som krävs för den fysiska 
utformningen av databasen. För varje relation ange namn och attribut i form:  

Namn (attribut1, attribut2, ...) 

Markera respektive primärnyckel på detta sätt och främmande nycklar på detta sätt. 

 

Based on the conceptual diagram above, develop the tables required for the physical design of the 
database. For each relation specify its name and attributes in the form:  

Name (attribute1, attribute2, …) 

Underline the respective primary key in this way and foreign keys in this way. 

 

 

 

Slut på frågorna! (Svarsblankett till fråga 1 finns på den sista sidan.) 
The end! (Answering sheet to Question 1 is found on the last page.) 

  



 

 

(Sidan avsiktligt lämnad tom. Svarsblankett finns på nästa sida. 

Page intentionally left blank. Answering sheet is found on next page.)  

  



 

 

Svarsblankett för fråga 1 / Answer form for question 1 
 

Ta loss papperet och lägga det först bland de papper du lämnar in.  
Obs att endast ett svar är korrekt för varje fråga. 

 
Rip off this paper and put it before the other papers you hand in.  
Note that only one answer is correct for each question. 

 

Tentamenskod/Exam code: ________________________________________________________ 
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