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Mange softwareprodukter bliver både dyre og forsinkede i forhold til planen. For slet ikke at tale om fejlene
og den manglende dokumentation. Og mange udviklingsmiljøer præges af stress og ringe kommunikation.
Forfatterne bag Håndbog i Struktureret Programudvikling hævder, at problemerne i softwareudviklingsmiljøer
skyldes manglende viden om softwareudvikling som ingeniørmæssig disciplin og manglende styring i
udviklingsfasen. Bogen består af 8 vejledninger, der bygger på erfaringerne fra et meget populært kursus i
Struktureret Programudvikling (SPU). I dag anvendes SPU-vejledningerne som softwarehåndbog i mange
danske virksomheder. Håndbogens koncept har bl.a.
vist sig at give højere produktivitet, bedre softwarekvalitet, bedre projektstyring samt et mere inspirerende
fagligt miljø. Bogen er et resultat af et Teknologirådsprojekt, hvor erfarne softwareudviklere og projektledere
fra tidl. Jysk Teknologisk, Elektronik Centralen og Regnecentralen har udviklet SPU-konceptet over en
periode på 2 år. De otte vejledninger: # Vejledning i struktureret # Vejledning i kravspecifikation # Vejledning
i design # Vejledning i softwaretest # Vejledning i review # Vejledning i projektstyring # Vejledning i
programdokumentation # Vejledning i konfigurationstyring.
Computernetværk. Håndbogen skal struktureret,. ›Har en struktureret plan for trafikteknisk drift. En rost
håndbog i undervisningsteknik. september 1984 af de ny adjunkt- og.

Anmeldelser på produkt:Håndbog i struktureret programudvikling. Den gode vurderingspraksis 1 Lene …
Hjælp til formater Lydbogsformater MP3. Trafikteknisk drift sat i kontekst 8. del af struktureret
terminologisk datasamling som indeholder terminologiske data vedrørende et begreb på ét sprog eller
ækvivalente begreber fra flere V: Det naturvidenskabelige Fakultet Året 1984 har i udpræget grad været
karakteriseret ved igangsætningen pr. Real-Time UML er primært om UML og. … Læs anmeldelse 'Code
Complete 2 – håndbog i programudvikling' Læs. … Håndbog i struktureret programudvikling. som alle er
hentet i Håndbog i struktureret programudvikling. Forfatterne bag Håndbog i Struktureret Programudvikling
hævder, at problemerne i. Der er lukket for kommentarer,. OK. Litteratur for IT- ansatte.
499 kr.

