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Inleiding
De zoektocht naar metaforen is gebaseerd op het document analyse ArchiMate. Dit
document is het kompas van de zoektocht. De belangrijkste items uit de drie lagen van
ArchiMate worden in dit document vertaald naar bijpassende metaforen.
Als eerst wordt in hoofdstuk een voor elke laag een metafoor gedefinieerd, daarna gaat de
zoektocht binnen deze metafoor verder. In hoofdstuk twee en drie kunt u lezen hoe de
items van elke laag vertaald worden in metaforen. Uiteindelijk worden de metaforen in
hoofdstuk 4 overzichtelijke in een legenda gepresenteerd. De legenda is vervolgens gebruikt
bij het maken van het prototype. In hoofdstuk vijf maakt u kennis met het prototype waarna
in hoofdstuk 6 een kort aanbeveling bevat over een eventueel vervolg.
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1. De zoektocht naar metaforen
De grondige analyse van het ArchiMate model wordt als basis genomen in de zoektocht naar
nieuwe metaforen. Deze metaforen gaan de informatiearchitectuur op een nieuwe manier
beschrijven. De uitgeklede lagen structuur van ArchiMate wordt hierbij getransformeerd
naar metaforen uit de bouw en transport wereld. De transformatie moet er voor zorgen dat
de complexiteit afneemt waardoor ook niet ICT-ers de informatiearchitectuur kunnen
begrijpen.
De drie lagen van ArchiMate komen opeenvolgend aan de orde. Waarbij elke laag vertaald
wordt naar een metafoor. Om de samenhang tussen de lagen zoveel mogelijk te borgen
wordt gepoogd om de verschillende metaforen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

1.1 Business layer metafoor
De business layer is de eerste laag die aan de orde komt. In de business layer gaat het erom
wat de organisatie de omgeving te bieden heeft en hoe de organisatie dit organiseert. Een
organisatie heeft waarde voor de omgeving en voert activiteiten uit die deze waarde
realiseert.
Het bedrijfsproces waarin deze activiteiten gepositioneerd zijn is te beschreven als een
stroom van handelingen die in een bepaalde volgorde uitgevoerd worden. De business actor
is de input voor het activeren van deze stromingen.
Gezien het feit dat het om activiteiten gaat die volgens bepaalde stappen verlopen lijkt een
toepasselijke metafoor een metrostation te zijn.

1.2 Business layer structure concepts
In dit onderdeel van de business layer hebben we vier items gedefinieerd. De business actor,
role, interface en objects zijn de desbetreffende items. Voor deze items gaan we opzoek
naar een metafoor die afkomstig is uit het transport en onderverdeelt kan worden onder
metrostations.
Business actor
De business actor kan het best omschreven worden als een persoon of instantie die gedrag
uitvoert waarop een organisatie reageert. Een klant die bij een verzekeringsmaatschappij
iets wil regelen of afsluiten is hier een voorbeeld van.
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Grofweg kunnen we in de business actoren de volgende groepen onderscheiden:





Klant
Leverancier
Concurrent
Partner

Opzoek naar de vertaling van business actor naar een metrostation kunnen we de klant
eenvoudig omschrijven als een reiziger die gebruik wilt maken van het metrostelsel om zijn
vervoer wensen te vervullen. Vergelijkbare omschrijvingen kunnen er gemaakt worden voor
leverancier en concurrent maar omdat het in principe allemaal natuurlijke personen zijn lijkt
het verstandig om voor een symbool te kiezen.
Een weergave van een persoon voldoet hier waarbij de naam van de persoon gekoppeld is
aan zijn rol. Het valt eveneens te betwijfelen of de business actor specifiek gesymboliseerd
moet worden omdat de eenvoud van actoren simpelweg ook beschreven kan worden met
woorden. De reden waarom ik wel heb gekozen voor symbolisering is het startpunt van
modelleren. De business actor is het startpunt van het proces.
Business role
De rol die de organisatie uitvoert is afhankelijk van de business actor die actie verwacht van
de organisatie. Een reiziger wil bijvoorbeeld van punt a naar f met de metro terwijl een
partner in zakelijk metrotransport een gedeelte van het metrostelsel wilt hier huren voor
nachtelijk goederen transport.
Een reiziger koopt voor zijn doel een vervoerbewijs en de partner sluit hiervoor een contract
af. Beide kunnen toegekend worden als vervoerbewijs een toepasselijke metafoor lijkt mij
dan ook een treinkaartje. Het verschil in treinkaartjes moet wel duidelijk naar voren komen
maar dit kan eenvoudig door kleur of het typekaartje.
Business interface
De interface binnen de laag is een locatie/punt waarbij de klant/actor de mogelijkheid krijgt
om een service te raadplegen. Zoals we in de vorige alinea konden lezen is het vervoer van a
naar f een voorbeeld van een service. De logische metafoor voor dit startpunt blijkt zich dan
ook te vinden in het metrostation waarvan vertrokken wordt of waar deze dienst start. Om
ook situaties met meer detail te kunnen waarborgen kan hierbij het perron waar vanaf
vertrokken wordt gebruikt worden.
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Business objects
De klant wil op de hoogte gehouden worden over de activiteiten die hij van de business
verwacht. Business objects zijn om deze reden dan ook vaak schriftelijke of digitale
contracten of voortgangverslagen.
Omdat de business objects bijna altijd overeenkomen met financiële transacties is het
wellicht een goede optie om in deze hoek naar metaforen te zoeken. Het treinkaartje is
jammer genoeg al ingezet bij de business role waardoor deze afvalt.
Interessante informatie voor de klant van het metrostation is informatie over de
vertrektijden. De vertrektijd is immers de afspraak die de klant heeft gemaakt met de
organisatie om vervoert te worden. Het symbool van een klok is hier een gepaste metafoor.

1.3 Business behaviour concepts
De business behaviour concepts bevat een aantal uitdagende aspecten. Het uitdagende
bevindt zich in het modelleren van gedrag. Omdat gedrag nu eenmaal op verschillende
manieren plaatsvindt is het een uitdaging om hierbij passende metaforen te vinden. Dit
onderdeel van de laag kent een vijftal items die vertaald worden naar een metafoor.
Business service
Om de term business service exact te begrijpen is het belangrijk om te weten dat hierbij
onderscheidt gemaakt wordt tussen intern business gedrag en extern business gedrag. De
klanten van een organisatie willen van deze organisatie een bepaalde functionaliteit. Het
interesseert de klant waarschijnlijk weinig hoe deze dienst intern georganiseerd is. Zolang de
klant de dienst maar geleverd krijgt volgens zijn verwachtingen. Vanuit deze invalshoek
wordt de term business service bekeken. Kort gezegd kan dit samengevat worden in de
service die de klant ervaart.
Het gaat bij een service vaak om verschillende taken die de organisatie uitvoert, die de klant
als een bundel geleverd krijgt. In de transformatie naar metaforen wordt hier rekening mee
gehouden.
De klant van een metro heeft als hoofddoelstelling om zich van bestemming naar locatie te
verplaatsen. De bestemming en de locatie verschillen zich per klant waarbij er dus ook
verschillende routes optreden.
De service waarvan de klant dus duidelijk gebruik van maakt is het overbruggen van een
afstand met het metrostelsel. Hierbij gebruiken de verschillende klanten diverse
functionaliteiten van het metrostelsel. Ze reizen langs verschillende stations en maken
hierbij gebruik van verschillende metrowagons. Een goede metafoor voor de term business
services vertaald zich in de reisroute van de klant.
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Business activity
De kleinste vorm van business gedrag wordt business activity genoemd. In gewoon
Nederlands komt dit het meeste overeen met een taak. Een verzameling van taken wordt
proces genoemd. In de vorige alinea werd gesproken over de route die werd afgelegd.
Onderdeel van deze route zijn allerlei stations, metrowagons en spoorlijnen. Het ontbreken
van een van deze onderdelen heeft tot gevolg dat de hele keten niet uitgevoerd kan worden.
In een van deze metaforen moet business activity afgevangen worden. De eenvoudigste
keuze hiervoor is het metrostation. Echter blijkt deze ook gebruikt te worden voor de
business interface. Een metrowagon is hierdoor een betere keuze. Het type metrowagon
voert een bepaalde taak uit bijvoorbeeld het vervoeren van dieren i.p.v. mensen.
Business proces
Een business proces bestaat uit een aaneenschakeling van taken die in een bepaalde
volgorde plaatsvinden. De start en het eind van het proces kennen een oorsprong en
doelstelling. Het bedrijfsproces heeft veel overeenkomsten met de business service.
Het zijn namelijk allebei verzamelingen van activiteiten/taken die een functionaliteit
mogelijk maakt. Een business service bestaat uit één of meerdere bedrijfsprocessen en een
bedrijfsproces is onderdeel van één of meerdere business services.
Bij het ontwikkelen van de nieuwe methode is de doelstelling een brede overview te bieden.
Op deze manier wordt complexiteit tegen gegaan. In het kader van deze overweging is het
verstandig om voor dit item dezelfde metafoor te gebruiken namelijk de route die wordt
afgelegd.
Business function
Een bedrijfsfunctie is het te vergelijken met een groep resources die gemeenschappelijk een
deel van de functionaliteiten vervullen. Vaak zijn dit afdelingen die zijn ingericht om een
product te ondersteunen of een dienst te leveren. Een voorbeeld uit de praktijk is een
financiële afdeling die betalingopdrachten uitvoert aan de cliënten.
Het gaat bij dit item erom dat inzichtelijk wordt gemaakt welke resources zich met welk
onderdeel van het proces bezighouden. Een verzameling van activiteiten gekoppeld aan de
resources wordt gezien als een business function. De overlap die hiermee ontstaat lokt
complexiteit uit doordat het diepgang verwacht. Het business proces werd met dezelfde
situatie geconfronteerd. Om consistent te zijn hanteren we dezelfde aanpak. Het type
metrowagon wordt de toegewezen metafoor.
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Business event
Het reden waarom een bedrijfsproces uitgevoerd wordt kan verschillende redenen hebben.
Een polis van een verzekerde kan bijvoorbeeld aflopen waardoor er een nieuw voorstel aan
de verzekerde gedaan wordt. Het triggeren van het business proces waarbij actie verwacht
wordt noemt men in ArchiMate het business event.
In de metafoor die we hebben gedefinieerd is het vinden van een trigger die het
bedrijfsproces in actie zet geen ingewikkelde zoektocht. Het bedrijfsproces bestond uit een
route waarbij er langs meerdere metrostation gereden werd. Voordat een trein/metro in
beweging komt vindt er wereldwijd overal hetzelfde tafereel plaats. De conducteur fluit op
zijn fluit waarna de deuren snel sluiten en de karavaan komt in beweging. Een fluit of het
fluitje van de conducteur is dan ook een zeer toepasselijke metafoor.
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2. Applicatie metafoor
De applicatie laag biedt het bedrijfsproces de mogelijkheid om de processen met ICT
middelen te ondersteunen. De metafoor waarna we de applicatie laag gaan vertalen zal
hierdoor ook moeten aansluiten op het metrostation. Omdat het metrostation zich
ondergronds afspeelt lijkt het mij verstandig om hierbij te kiezen voor een metafoor die zich
bovengronds bevindt. Boven een metrostation bevindt vrijwel altijd een grote stad. De best
passende metafoor hierbij zie ik dan ook als een soort van bestemmingsplan van een stad of
gemeente. De onderdelen van de stad/gemeente kunnen hierbij gebruikt worden om het
applicatie landschap te modelleren.
De verschillende onderdelen van de stad/gemeente bieden de omgeving een bepaalde
functionaliteit. Een industrieterrein, woonwijk, recreatie en winkelcentrum zijn hier
voorbeelden van. Deze functionaliteiten zijn te vergelijken met de mogelijkheden die de
applicaties het bedrijfsproces biedt. Het lijkt mij om deze reden dan ook een zeer legitieme
match.
Vergelijkbaar met het vorige hoofdstuk zijn de onderdelen van de applicatie onder te
verdelen in twee groepen te weten structure concepts en behaviour concepts. In de
volgende paragrafen worden deze dan ook opeenvolgend behandeld.
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2.1 Application structure concepts
Dit onderdeel van de methode kent een viertal items. De volgende items betreft het hier
component, collaboration, interface en data object. Deze items en de in paragraaf 2.2
vermelde items worden vertaald naar stad en gemeentelijke objecten.
Application component
Een onderdeel van een applicatie biedt een bepaalde functionaliteit. Voor deze
functionaliteit zoeken we een metafoor die afkomstig is uit een stad/gemeente. Een
gemeente bestaat uit steden en steden vervolgens weer uit wijken. Deze wijken bestaan
vervolgens weer uit huizen of andere bebouwing. De manier waarop een stad wordt
ingedeeld gebeurt zeer doordacht. Afstanden tussen industriële bebouwing en woonwijken
zijn juridisch vastgelegd en moeten gerespecteerd worden. Wie wil er nu ook in zijn tuin
zitten terwijl er 20 meter verderop een fabriek staat te ronken?
De functionaliteit die aan de gemeente/stad geboden wordt blijkt dus afhankelijk van het
type bebouwing. De functionaliteit die een applicatie biedt kan daarom ook vergeleken
worden met de bebouwing. Waarbij gemakkelijk onderscheid valt te maken tussen huizen,
fabrieken en recreatie.
Application collaboration
De applicatie componenten staan vaak niet op zichzelf. Verschillende applicatie werken
samen of zijn afhankelijk van elkaar. De samenwerkende applicaties componenten leveren
een functionaliteit aan de business. De verzameling van applicatie componenten worden
door de business vaak als één systeem gezien.
Waarbij er hiervoor gesproken werd over een enkel applicatie component die vergeleken
kon worden met een huis, fabriek of recreatie mogelijkheid spreken we nu over een
verzameling van deze metaforen.
In de echte wereld zijn deze verzamelingen logisch gegroepeerd. Allerlei verschillende
soorten woningen die toch op elkaar afgestemd zijn laten complete woonwijken ontstaan.
Daar tegenover staan de industrieterreinen waar zich grote productiebedrijven bevinden en
allerlei andere groothandels.
Ook de inwoner van Nederland die van rust, schoonheid, ontspanning en natuur houdt
wordt niet vergeten. Er bestaan mooie recreatiegebieden waarvoor iedereen wat wils is. De
wandelaar, kampeerder, visser en watersporter ze komen allemaal aan hun trekken. De
metafoor in dit geheel bevind zich in de samenvoeging van de eerder genoemde applicatie
componenten. De woonwijken, industriegebieden en recreatiegebieden weerspiegelen dit
uitstekend.

10

ZOEKTOCHT NAAR METAFOREN

Versie 1.5

Application interface
De interface van een applicatie component is een onderdeel van de applicatie waardoor de
gebruiker gebruik kan maken van de applicatie. Enkele voorbeelden van interfaces zijn
inlogschermen, startpagina’s en formulierschermen. De interface is het toegangsmiddel of
de doorverwijzing tot de mogelijkheden van de applicatie.
We weten nu welke metaforen er gebruikt worden om de applicaties te modelleren. De
interface van deze applicaties zijn nog niet aangeduid. Het is daarom noodzakelijk om een
onderdeel van de metafoor te definiëren tot interface.
Huis/woonwijk

De interface voor de huizen metafoor is snel gevonden. Om gebruik te maken van de
voorzieningen die in huis biedt moet de bewoner als eerst het huis betreden. Legaal
genomen gebeurt dit door met de juiste sleutel de deur te openen. Helaas zijn er ook
mensen die op een kwaadwillende manier het huis zonder sleutel betreden. Een sleutel is
daarom ook niet de bijpassende metafoor. Het ontbreken van een deur maakt het een stuk
ingewikkelder. Voor de interface metafoor is een deur veelsprekend.
Industrieterrein

In deze metafoor speuren naar een veel zeggende interface is een stuk ingewikkelder. Een
industrieterrein is namelijk voor iedereen vrij toegankelijk waardoor een soort van
toegangspoort ontbreekt.
In een industrieterrein is een duidelijke structuur aanwezig waarbij de verschillende
industrieën gecategoriseerd zijn. De keukengiganten zijn gecentraliseerd net zoals de
autobedrijven. Deze categorisering vindt meestal plaats door het industrieterrein onder te
verdelen in letters. In gebied A treft u de keukengiganten en andere branche genoten terwijl
in gebied B de autobedrijven overheersend zijn.
Een verkeersbord wijst de bezoekers de weg op het industrieterrein. Deze borden bestaan
uit een symbool gekoppeld met de letter van het industrieterrein. Dit symbool is zinvol om
te gebruiken als metafoor.
Recreatiegebieden

In de categorie recreatiegebieden worden we geconfronteerd met dezelfde problematiek
waarmee we kennis maakte bij het industrieterrein. Een zogenaamde toegangspoort
ontbreekt waardoor het lastig is om een interface te definiëren. Door gebruik te maken van
mijn fantasie is het toch mogelijk om een redelijke metafoor te bedenken.
Recreatiegebieden bestaan vaak uit natuurgebieden waar gemotoriseerde verboden zijn.
Een bezoeker van een recreatiegebied krijgt toegang tot had gebied zonder zijn
gemotoriseerde voertuig. Om al deze voertuigen te stallen zijn er vaak parkeerplaatsen
aangelegd aan de rand van het gebied. Om deze parkeergelegenheid te betreden moet eerst
een slagboom gepasseerd worden. Deze slagboom gebruiken we als metafoor.
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Data object
Applicatie staan erom bekend om gegevens te kunnen bewerken en verwerken. Veel van
deze gegevens worden door de applicaties zelf beheerd of gegenereerd. Echter bestaan er
tegenwoordig veel mogelijkheden om externe gegevens in deze applicaties te importeren.
De gegevens worden vaak klaar gezet om in een dataset om op deze wijze geïmporteerd te
worden. Het data object beschrijft deze klaargezette gegevens. De gekozen applicatie
component is een huis, de gegevens worden uiteindelijk dus geïmporteerd in het huis. Voor
deze situatie moet een metafoor gevonden worden.
Als de term gegevens even losgelaten kunnen we het importeren van voorwerpen in een
huis vergelijken met het importeren gegevens. Een situatie waarbij veel voorwerpen
verplaatst worden binnen een huis of zelfs na een ander huis is een verhuizing. Voor deze
kenmerkende situatie zijn zelfs handige voorwerpen ontworpen om te helpen met het
gesleep. Het meest gebruikte voorwerp is de verhuisdoos. De verhuisdoos gebruiken we dan
ook als metafoor.

2.2 Application behaviour concepts
Voor het applicatielandschap hebben we besloten om de woonwijk als metafoor te
gebruiken. In deze metafoor zijn we opzoek gegaan naar componenten die de structuur van
applicaties kunnen beschrijven. Deze structuren ontdekten we al snel in de vorm van
woonwijken, industriegebieden en recreatiegebieden. In deze paragraaf gaan we opzoek
naar metaforen die het onderlinge gedrag tussen deze applicaties beschrijft.
Application service
De applicatie service laat zich binnen ArchiMate beschrijven als een extern gelegen stuk
functionaliteit die ontstaan is uit één of meerdere componenten die geraadpleegd kunnen
worden door verschillende interfaces.
Het gaat in deze situatie om een service waarbij men toegang tot deze services krijgt door de
interfaces te raadplegen. De interfaces waar we over praten zijn we eerder tegengekomen.
In de vorige paragraaf zijn de interfaces beschreven als woonwijken, industrie en
recreatiegebieden.
Het feit dat in deze situatie weer over interfaces wordt gesproken heeft mij doen besluiten
om in deze situatie ook voor deze metafoor te kiezen.
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Application function
De applicatie functie is een lastig onderdeel. Het beschrijft het interne gedrag van een
component dat tot gevolg heeft dat één of meerdere applicatie services gerealiseerd
worden. Het interne gedrag heeft dus blijkbaar invloed of er een services ontstaat. Zonder
service is er blijkbaar geen intern gedrag. Het modelleren hiervan lijkt me dan ook enigszins
overbodig aangezien de services al gemodelleerd worden.

Application interaction
Applicaties opereren op verschillende manieren. Er zijn diverse types applicaties te
onderscheiden. Deze kunnen vervolgens weer gecategoriseerd worden tot een beperkt
aantal. Twee verschillende types applicatie doen weer een bepaald type applicatie ontstaan.
De interactie tussen de verschillende applicaties kan dus worden afgevangen met de
categorieën. Dit hebben is eerder geconcludeerd bij application collaboration. Het is daarom
ook overbodig om dit onderdeel te vertalen.
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3. Infrastructuur metafoor
De infrastructuur van een informatiearchitectuur wordt ook aangeduid als de technologie
laag. Het zijn de fysieke onderdelen van de informatievoorziening. De applicaties maken
gebruik van deze infrastructuur.
De infrastructuur geeft de applicaties de mogelijkheid om te functioneren. Daartegenover
legt de infrastructuur een beperking op. De applicaties moeten afgestemd zijn op de
infrastructuur om te kunnen functioneren.
Het is te vergelijken met een vrachtwagen. De vrachtwagen is te groot en te zwaar om kleine
wegen te gebruiken. Een metafoor lijkt zich met dit voorbeeld te melden. De digitale
snelweg heeft veel overeenkomsten met het wegenstelsel.

3.1 Technology structure concepts
De structuur objecten van de technologie laag bestaat uit vijf items. Deze items worden in
deze paragraaf omgezet naar metaforen.
Infrastructure interface
In de technologie laag krijgen applicaties bandbreedte om te communiceren. De
communicatie die over deze bandbreedte loopt maakt gebruik van een stelsel aan digitale
wegen. Dit stelsel beslaat een verzameling die bestaat uit hubs, router, switches en andere
netwerkapparatuur.
De interface kan het best beschreven worden als een rijbaan van een weg. De weg kan
hierbij meerdere rijbanen hebben dit zegt iets over de capaciteit.
Device
Een stelsel van wegen ontstaat niet zomaar. De verschillende type wegen zullen aan elkaar
verbonden moeten worden waarbij het verkeer normaal kan doorstromen. Hiervoor hebben
geleerden allerlei trucjes bedacht. Waar vroeger de verkeersregelaar het verkeer stond te
regelen hebben we tegenwoordig stoplichten. Kruispunten, verkeerspleinen en rotondes zijn
overal in Nederland ruimschoots aanwezig.
De digitale communicatie stromen worden net als het echte verkeer ook op een soortgelijke
manier geregeld. De devices zorgen voor de juiste routering van communicatiestromen. Een
symbool voor deze devices is een rotonde. De rotonde is een duidelijk sprekende metafoor
die verschillende stromen samenbrengt en verdeelt.
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System software
Een device regelt de stromen niet zomaar op willekeur. Hij regelt het verkeer door het
toepassen van verkeersregel. Deze regels worden geprogrammeerd in het device waardoor
het device weet hoe hij het verkeer moet regelen. De manier waarop de stromen geregeld
worden hangt dus af van de manier waarop het apparaat geprogrammeerd wordt.
De system software bevat deze programmatuur. Voor deze software moeten we een
vergelijking vinden binnen de rotonde. Er bestaan verschillende soorten rotondes, enkele
rijbanen, dubbele rijbanen en wellicht een meervoud. Het soort rotonde regelt elk het
verkeer op zijn eigen manier. Het kan hierdoor vergeleken worden de software van het
device.
Network
Een netwerk is een verzameling van stromen. Onafhankelijk van het soort stroom (verkeer of
data) bestaat een netwerk uit spinnenweb van stromen die verbonden worden door de
devices.
De devices zijn gedefinieerd als rotondes. Een rotonde bestaat altijd uit één of meerdere
rijbanen anders kan de stroom namelijk niet vloeien. Een verzameling van rotondes en de
daartoe liggende rijbanen maakt het netwerk.

3.2 Technology behaviour concepts
In de voorgaande lagen bestond dit onderdeel van de methode uit meerdere items. In de
technologie laag is dit niet het geval. Het onderdeel bevat slechts één item, dit is de
infrastructuur service. De reden waardoor er slecht één item bestaat is het abstractieniveau.
Infrastructuur is nu eenmaal infrastructuur het gedraagt zich op vastgestelde manier. Het
gedrag van bedrijfsprocessen en applicatie is veel dynamischer vandaar het grote verschil in
aantallen.
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Infrastructure service
De service die de infrastructuur laag te bieden heeft is afhankelijk van de manier waarop de
infrastructuur gebruikt wordt.
Een service is een verzameling objecten uit de infrastructuurlaag die een bepaald doel
nastreeft. De infrastructuurservices kunnen drie doelen nastreven, processing, data-storage
en communicatie services. Omdat de methode een breed doel nastreeft is het overbodig om
voor alle drie de soorten een symbool te kiezen.
De verzameling aan infrastructuur onderdelen maken de service. Deze bestaat uit een
verzameling van rotondes, rijbanen en wegen. Deze verzameling moet gemodelleerd worden
met een symbool. De stromen informatie lopen via een routering over de infrastructuur. Het
kan vergeleken worden met een route. Hierbij is een duidelijk begin en eindpunt. Een
veelzeggende metafoor bevindt zich dan ook in een start en finish. Dit symbool wordt ook
gebruikt in de navigatiesoftware van TomTom of andere soortgelijke organisaties.
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4. Legenda metaforen
Per laag zijn er verschillende metaforen ontdekt. Gezamenlijk vormen zij een bonte
verzameling. Om overzicht te geven in lagen en dus de symbolen worden deze in dit
hoofdstuk overzichtelijke gepresenteerd.

4.1 Business layer structure metaforen

Afbeelding 1: metaforen business layer structure
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4.2 Business layer behaviour metaforen

Afbeelding 2: metaforen business layer behaviour
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4.3 Application layer structure metaforen

Afbeelding 3: metaforen application layer structure
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4.4 Technology layer structure metaforen

Afbeelding 4: metaforen technology layer structure
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5. Prototype
De legenda van metaforen kan eenvoudig gebruikt worden om een prototype te ontwikkelen. In de
analyse van het ArchiMate model zijn een aantal visualisaties van architectuur getekend. Deze
visualisaties zijn op de ArchiMate manier getekend en gingen over het roosterproces van
Windesheim. Om het prototype te testen worden deze ArchiMate visualisaties omgezet naar de
nieuwe visualisatie metaforen. De tekenwijze is erg eenvoudig gebleven doordat de bouwkundige
tekentools niet door mij gebruikt konden worden.

5.1 Business interface visualisatie
Het prototype wordt getest met als casus onderdelen van het roosterproces. Het voorbeeld op deze
pagina beschrijft de situatie waarbij een student informatie over zijn/haar rooster wil en de
interfaces waardoor hij deze informatie krijgt.

Afbeelding 6: interfaces rooster metafoor

De student wil anders dan op het station niet weten hoe laat zijn trein vertrekt maar hoe zijn rooster
eruit ziet. De student kan op verschillende manieren toegang krijgen tot de informatie. De interface
die hij hierbij kan gebruiken zijn rechts weergegeven.
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5.2 Business event visualisatie
De business acteert op allerlei verschillende gebeurtenissen. Zodra er actie van de business verwacht
wordt noemt met dit een event. Een event is een gebeurtenis die plaatsvindt op een willekeurig
moment en tijdstip waardoor de business moet optreden.
Een voorbeeld in de casuïstiek van het roosterproces is de aanmelding van studenten. Gedurende de
inschrijfperiode die een aantal maanden betreft kunnen studenten zich op elk willekeurig moment
aanmelden. De aanmelding is de trigger van het proces en zorgt dat de stroom op gang komt. Op
onderstaande afbeelding is deze situatie beschreven door de nieuwe metaforen.

Afbeelding 7: business event

In de metafoor van het metrostation zijn speelse items gevonden die passend zijn. De fluit van de
conducteur geeft de start van het event aan, er gaat iets gebeuren. De stroom komt opgang en
daarbij wordt gebruikt gemaakt van een wagon. De wagon beschrijft wie intern bij de business het
event afhandelt en op welke manier. Het spoor laat het proces zien waarover de stroom loopt wat
uiteindelijk weer leidt tot een event.
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5.3 Applicaties & proces visualisatie
De onderdelen van de architectuur zijn onverdeeld in verschillende metaforen. Voor alle drie de
lagen van de architectuur is een metafoor gevonden. In de volgende situatie wordt weergegeven hoe
de visualisatie met twee lagen er uitziet. In het voorbeeld is gekozen voor de hoofdonderdelen van
het roosterproces en de applicaties die het proces ondersteunen. Het proces is gevisualiseerd als een
metroroute, de applicaties zijn afkomstig uit een woonwijk.

Afbeelding 8: proces en de applicaties

Uit deze plaat valt duidelijk op te maken dat sommige applicaties de informatie van meerdere
processen beheersen. Educator wordt bijvoorbeeld voor de onderwijsplanning en de
studentenplanning gebruikt.
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5.4 Technology mainframe visualisatie
De infrastructuur van de informatiearchitectuur is beschreven in onderdelen van het wegennet. In
dat is uitgevoerd is de infrastructuur van het roosterproces niet geïnventariseerd. In het voorbeeld
wordt is daarom gewerkt met een standaardaanname van infrastructuur. Het voorbeeld is alleen
gebruikt om inzicht te geven in de manier van tekenen.
Een mainframe valt te vergelijken met een grote server waarop verschillende infrastructurele
diensten opereren. De diensten zijn verschillend maar draaien wel op één en hetzelfde mainframe.
De tekening laat twee diensten zien die op het mainframe opereren. Het is een database
management systeem en een message server.

Afbeelding 9: mainframe

Beide diensten zijn als een rotonde getekend, alleen de rotondes verschillen. Het zijn namelijk niet
dezelfde diensten. Omdat de diensten gezamenlijk van het mainframe gebruik maken zijn de twee
objecten verbonden door een rijstrook.
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6. Aanbeveling
De aangeleverde metaforen legenda biedt mogelijkheden voor een vervolg. Door gebruik te maken
van de legenda kan er door een bouwkundige een tekening gemaakt worden van de
informatiearchitectuur. Deze tekening kan vervolgens voorgelegd worden aan de business waarbij
getoetst kan worden of deze tekening wel begrepen wordt. Het prototype kan door deze toetsing
verder ontworpen worden. Als dit prototype uitgekristalliseerd is en zinvol blijkt lijkt het mij
interessant om een applicatie te ontwikkelen waarmee eenvoudig getekend kan worden zonder de
tussenkomst van een grafisch vormgever of bouwkundige.

6.1 Opdracht invulling
De eventuele vervolg opdracht beslaat twee vakgebieden. De bouwkundige tekenaar en de
bedrijfskundige informaticus. Een samenwerkingverband met twee studenten lijkt mij daarom dan
ook zinvol. De opdracht kent een hoog creativiteitniveau waarbij het zinvol is om samen te werken.

6.2 Deelname criteria
Door de afstudeerperiode heb ik geleerd dat wetenschappelijk onderzoek een “vak apart” is. Het is
een vakgebied dat aan moet sluiten op je persoonlijkheid. Het lijkt het mij zinvol om eventuele
deelnemers hiervan bewust te maken zodat een goede match ontstaat.
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