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Kontroller at oppgavesettet er komplett før du begynner å besvare spørsmålene. 
Det anbefales å lese gjennom hele oppgavesettet før du begynner med besvarelsen. 
Legg vekt på god struktur. Les oppgavene nøye! 
Innfør og begrunn dine egne antagelser der du finner det nødvendig.  

 
 
 

En produsent av mikrobølgeovner leverer til et internasjonalt marked og tilbyr en 
produktlinje bestående av forskjellige modeller, fra enkle basismodeller til topp-
modeller.  
 Basismodellen har knapper for å velge oppvarmingstid, start og kanseller samt 
numeriske taster. Den har et display som viser gjenstående oppvarmingstid. I tillegg 
har ovnene et mikrobølgeelement for oppvarming av mat, en dør-sensor som 
oppdager om døren er åpen, og en vekt-sensor som oppdager om det er noe i ovnen. 
Oppvarming er bare mulig når døren er lukket og det er noe i ovnen. 
 Valgmulighetene for de mer avanserte ovnene er: Pipetone som angir når 
oppvarmingen er ferdig, lys som er på når døren er åpen og når mat varmes opp, og et 
snurrebrett som går rundt mens mat varmes opp. Mikrobølgeovnen viser 
oppfordringer og advarsler til brukeren på displayet. Siden ovnene skal kunne selges 
internasjonalt, må språket på displayet kunne endres. Default er engelsk, andre 
mulige språk er fransk, spansk, tysk, italiensk og norsk. Basismodellen har et display 
på én linje, mens de mer avanserte modellene kan ha display over flere linjer. En 
annen valgmulighet er en klokke som viser tidspunkt på dagen. Klokken forutsetter 
display over flere linjer. 
 Toppmodellen har en oppvarmingsmeny. Denne menyen forutsetter en analog 
vekt-sensor istedenfor basisvekt-sensoren, display over flere linjer og mulighet for å 
velge effekt på oppvarmingen (høy, middels og lav) istedenfor bare av og på.  

Leverandører av mikrobølgeovnen kan konfigurere sine ovner ut fra disse 
valgmulighetene, men begrensningene beskrevet i teksten ovenfor må overholdes. 
 



Side 2 
 
 

Oppgave 1 (50%) 
 
Oppg. 1 Lag en komplett use case modell (både diagram og tekstlig beskrivelse) og 

domenemodell for produktlinjen av mikrobølgeovner.  

 Den valgfrie funksjonaliteten skal så langt som mulig modelleres som variasjoner og 
utvidelser av basisfunksjonaliteten, men det kan også lages egne use case som merkes 
med ”valgfrie”. Domenemodellen skal angi hvilke klasser som tilhører basismodellen 
og hvilke som er valgfrie. 

 

Oppgave 2 (50%) 
 

Oppg. 2A Hva er vedlikeholdbarhet? (TIPS: Diskuter ulike perspektiver på og ulik bruk av 
begrepet vedlikeholdbarhet.) (15%) 

Oppg. 2B Gi en kortfattet vurdering av Lehmans første lov om evolusjon (”Continuing change”). 
(10%) 

Oppg. 2C Beskriv hva dere gjorde i det obligatoriske prosjektet som kunne påvirke 
vedlikeholdbarheten til programvaren. (TIPS: Mange aktiviteter og valg vil kunne 
påvirke vedlikeholdbarhet selv om sikring av vedlikeholdbarhet ikke er det primære 
målet.) (25%) 
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