רשימת תיוג לחוקים עסקיים
המטרה :רשימת התיוג אמורה לסייע למאפיין במהלך כתיבת החוקים העסקיים ובסגירת תוצר
האפיון
בדיקות עיקריות
#
תרשים על
1
 1.1האם קיים תרשים על של כל החוקים
 1.1האם הוגדרו כל החוקים בשימוש המערכת
 1.1האם בתרשים העל מופיעים כלל קבוצות החוקים
שהוגדרו
הגדרת החוקים
1
 1.1האם נעשה שימוש באלמנטים המתאימים
להגדרת חוקים
 1.1האם ניתן שם ברור לחוק
 1.1האם הוגדרו שדות קלט לחוק
 1.2האם הוגדרו שדות פלט לחוק
 1.2האם הוגדרו שדות הניהול של החוק
 1.2האם יש תיאור של אופן הפעלת החוק

התאמת התהליך/האירוע העסקי לחוק
1
 1.1האם בוצעו חישובים מקדימים
1.1

האם בוצעו בדיקות תקינות מקדימות

 1.1האם בוצעה הפעלת החוק
 1.2קישור לחוקים
1.2

קישור החוק לרכיבים נוספים במערכת

1.2

האם טופלו מצבים של כשלון בהפעלת החוק

 1.3האם טופלו כל התוצאות האפשריות של החוק
 1.3האם טופל הצורך בעדכון נתונים

פירוט
כולל קבועי המערכת
אם לא ניתן להגדיר את כל החוקים ,האם הוגדרו לפחות
החוקים הקריטיים

סטריאוטיפ rule
שם מלוני קצר  ,ברור וחד ערכי המשקף את מהות
החוק
האם שם החוק יכול לשמש גם כהודעה?
יש להגדיר ב  Attributesשל האלמנט את שדות הקלט
של החוק
יש להגדיר ב  Attributesמהם השדות אותם החוק
מחזיר כפלט ,כולל שגיאות אפשריות
יש להגדיר ב  Attributesשל החוק את המידע הכללי על
החוק :גרסה ,תאריך התחלה ,תאריך סיום,סימוכין...
במקרה של תיאור קצר(עד  1שורות) מומלץ לפרט
בשדה ה NOTES
אחרת יש לבצע שימוש באחת מהתרשימים הבאים:
Activity Diagram .1
State diagram .1
Decision tree/table .1
אופציונאלי -אם בקלטים של החוק נדרשים שדות
מחושבים -יש לוודא את הגדרת אופן החישוב
אופציונאלי-אם נתוני הקלט של החוק עלולים להיות
שגויים יש לוודא ביצוע בדיקות תקינות הנתונים כחלק
מביצוע החוק .יש לוודא החזרת הודעת שגיאה מתאימה
האם בפירוט התהליך יש פעילות (Activity(-המפעילה
את החוק.
צריך לבדוק אם לחוק יש תאריך תוקף
האם כל החוקים קשורים לפעילויות?
ניתן להפעיל את החיפוש שבודק זאת
אופציונאלי-קישור החוק לרכיבים רלוונטיים כגון:
דרישות ,תת ישויות ,מסכים
יש לפרט את אופן הטיפול בשגיאות ,כולל ערך קוד
השגיאה שהוחזר
אופן המשך התהליך בהתאם לכל תוצאה אפשרית של
החוק
אם בעקבות תוצאה של החוק נדרש עדכון של נותנים
יש לוודא שאכן העדכונים בוצעו

