Examen business analyse (zaterdag 20/01/18)
Meerkeuze (3p)
1. finite state machine gegeven, welke constraints worden hierin weergegeven?
a. alternate response (b,c) en alternate precedence
b. alternate response (c,b) en alternate precedence
c.
d. none of the above
2. 4 finite state diagrammen gegeven, welke duidt chain precedence (a,b) aan?
3. definitie van business knowledge model
4.class state diagram gegeven
a.
is dit aggregation
b.
aggregation waarbij het object lives and dies with it
c.
abstract omdat je geen implementaties kan hebben
d.
abstract maar sommige kunnen wel implementaties hebben
5. black box testing is a static form of testing
6.
7.
8.
Open vraag (1p): zet de decision table vanuit de slides: Web/Phone - US/international Wholesaler/retailer en als output de discount om naar een Unique table met zo min mogelijk
rijen

Open vraag (2p): Declare model met response (A,B), precedence (B,C), not co-existence (B,
E) en response (D,E)
• geef de constraints in woorden (voor activiteit A mag/moet/.. altijd/nooit voorkomen…
zoals op proefexamen)
• enkele sequenties gegeven en jij moest zeggen of ze toegelaten waren en zo niet,
welke constraint violated waren

Open vraag (1p): requirementsdiagram geven en business logica (beslissingstabel) voor een
discount policy van een DVD winkel waarbij er klanten zich kunnen registreren en private en
B2B klanten zijn
niet geregistreerden krijgen geen discount
blue members hebben minder dan 20 DVDs aangekocht in het jaar, platinum members
hebben er at least 20 gekocht

Examen Business Process Management
(zaterdag 20/01/18)
Meerkeuze (3p)
1. Cycle time: 2 modellen gegeven, gegeven dat ze beide even lang duren, gevraagd:
een kans bij een XOR poort zodat ze beiden even lang duren
Antwoord was 40%
2.
fitness van een trace berekenen (moeilijk dan in de slides) en zonder rekenmachine!
2 missing tokens, 2 remaining tokens, 6 consumed en 6 produced tokens → 2/3

3.
Dit model gegeven (komt uit de advanced process modelling quiz die Jochen op Toledo
heeft geplaatst). Hier dan 4 vragen bij (beetje anders geformuleerd dan die in de quiz, maar
kwam meestal op hetzelfde neer
4. Nog een BPMN model met 4 vragen
5. Vraag over automation BPMS
6. Vraag met zinnen over semantische/pragmatisch/syntactisch en bijhorende
verificatietechnieken en dan deze een beetje door elkaar gehaald en je moest de juiste
stelling vinden
7. Welk algoritme heeft de grootste oplossingsruimte door de bijhorende representational
bias
8.
Open vraag (2p): haal de 5 fouten uit een BPMN model (hoofdmodel en 1 subproces)
• exception handling fout met een boundary error event aan het subproces. Moest
catching zijn ipv throwing (maw in het wit maar was in het zwart gekleurd)
• Exception handling fout in het subproces: er was een mogelijkheid tot negatieve
uitkomst gemodelleerd in het subprocess dmv een terminate event maar in het
hoofdproces was niet voor elke uitkomst een corresponderende flow. De reden dat dit
een typische fout is, is het feit dat subprocessen hiërarchie in het model brengen
waardoor een terminate event in het subproces, het hoofdproces niet beïnvloedt.
• Lack of synchronisation: AND split met XOR join → 2 tokens dus dubbele tasks.
Aangezien er bij een van de control flows nog een XOR split was tussen approved en
declined (naar een throwing error event (exception handling) heb ik er ook
bijgeschreven dat er vanuit de andere control flow van de AND split allerlei taken
onnodig bezig zouden kunnen zijn tegen dat het proces stopgezet wordt door de
exception handling.

•

interrupting start event voor en gewoon subprocess, mag enkel voor eventsubprocess

Open vraag (2p): geef hele business life cycle en beschrijf hoe process mining hierin gebruikt
wordt + voordelen en nadelen tov alternatieven + zeg welke soort Process mining hier het
best kan gebruikt worden + geef bij 1 fase ook voorbeeld van gastcollege PwC
Maw pakt dat de inhoudstafel al goed is voor 0,5 punt

