Evaluering av APM modeller

Rammeverk for modellkvalitet (fra pensum artikkel P6)
Hvis dere nå logger dere inn på http://paper.idi.ntnu.no/ og velger "Evaluering" vil dere få opp
en liste over de modeller dere har fått utdelt til evaluering. For hver av disse modellene skal
dere da fylle ut et evalueringsskjema.
I evalueringsskjemaet skal dere gir poeng – fra 1- 7 - for hver av de 3 typene modellkvalitet
som er angitt i kvalitetsrammeverket (Pensum artikkel P6), der 1 er dårligst og 7 er best. I
tillegg skal dere sette en overordnet karakter – en "totalkarakter" på hele besvarelsen (også
fra 1 til 7).
Poengene dere setter skal begrunnes kort med tekst. Dere kan angi kommentarer (både
positive ting og konkrete feil dere har trukket for) og for hver kommentar angi hvilken type
kvalitet denne kan kategoriseres under.
Som en hjelp til poenggivningen og begrunnelsen kan dere bruke kontrollpunktene nedenfor.
m SYNTAKTISK KVALITET
Krav: ”At modellen er korrekt ihht. modelleringsspråkets syntaks”
Dere skal nå vurdere syntaksen av den modellen dere har fått utdelt ihht. APM / EEML
språkets syntaksregler. APM er beskrevet i pensumartikkel P6. Her er det bare gjengitt noen
hovedlinjer.
4 Basiselementene i APM er Tasks med Input og Output porter. Portene vi bruker i APM er
XOR kombinasjoner av AND porter.
4 En APM prosess skal ha spesifiserte tilstander; først og fremst modelleres tilstander som
beskriver start og stopptilstandene for hele prosessen, men man kan også modellere
spesielle milepæler("milestones") underveis som egne tilstander. 4
4 På "bunnlinjen" på hver task skal det angis hvilke ressurser som behøves for at denne
skal kunne utføres. Det er 3 hovedtyper med ressurser: Actor, Tool og Object.
4 All flyt mellom tasks skal modelleres mellom input og outputportene. Underveis kan man
samle og splitte flyter ved hjelp av flytkombinasjons-symbolet (en liten sirkel). Man kan
spesifisere dette til å være OR (ikke noe symbol) AND (&) eller XOR (+). Disse vil enten
samle flyter eller splitte en flyt men ikke begge deler.
4 Alle prosesser skal ha et meningsbærende navn!

m SEMANTISK KVALITET
Krav: ”At modellen inneholder alle begrep som er relevante og at disse er korrekt representert
ihht. domenet (i øvingene regnes CASE-beskrivelsen som domenet)”
4 Er arbeidsflyten (e) i systemet godt representert? APM beskriver sekvens av handlinger
som må til for å nå en eller flere ønskede slutt-tilstander. Er strukturen i modellen god –
dvs. er inndelingen i fornuftig? Går det an å følge arbeidsflyten i prosessmodellen fra
start-tilstand til slutt-tilstand? Kan alle slutt-tilstandene nås? Hvordan stemmer flytlogikken
(portene, flytkombinasjonene) med beskrivelsen i CASE't ?
4 Er det satt ressurser på prosessene? Ressursene forteller hva som behøves for at
prosessen skal kunne gjennomføres. Har man spesifisert ressursene så konkret som
mulig – eller har man brukt bare generelle (og evt. sammensatte) ressurser.
4 Informasjon og data som prosessen enten trenger eller leverer/sender modelleres i APM
også som ressurser (information objects). Information objects på nivå med "datalagre" vil
ofte modelleres som sammensatte ressurser – og bør spesifiseres "på eget ark". Er dette
informasjonshierarkiet modellert? Er hierarkiet fornuftig? Begrepsmodellen (RML)
inneholder en oversikt over alle de interessante begrep fra caset – informasjonsobjektene
vil naturlig inneholde informasjon om et eller flere av de mest interessante begrep fra
CASE't; Er det spesifisert – eller går det an å forstå hvilke begrep fra RML modellen som
hører til de ulike informasjonsobjektene?

m PRAGMATISK KVALITET
Krav: ”At modellen er forstått av de relevante aktører (”The audience”). En individuell aktør
skal ha forstått de deler av modellen som er relevant for ham/henne.”
Hvorvidt modellen er forståelig, er til en viss grad et skjønnsspørsmål. I øvingene er det dere
som er publikum, og er således de relevante aktører. Prøv å sette dere selv i situasjonen til
en prosjektleder eller en kunde som får modellen til vurdering.
4 Er modellen lett å lese? Først og fremst skal man av en APM modell kunne forstå
arbeidsflyten – fra start tilstand, gjennom sekvens av aktiviteter til ønsket slutt-tilstand. Er
modellen godt strukturert - Er det lett å følge sekvensen av handlinger og flytlogikken
gjennom systemet?
4 Ressursene beskriver hva som trengs for at en aktivitet skal kunne utføres – så spesifikt
og konkret som mulig. Er dette beskrevet i tilstrekkelig detaljgrad?
4 Er de tekstlige forklaringene gode? Bidrar disse til å øke forståelsen av modellen?
4 Har modellen en fornuftig grad av detaljer? Er det unødvendig (og muligens irrelevant)
mange detaljer som er tatt med?

