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c c 
MOBUMM Experiment 

C.11 Novices assignment - Garfield' s weight 

C.l.11 Introductio n 

Garfieldd is a cat who is usually lazy and grows fat because of that. Maybe you have read about this cat in a 
newspaper.. It is your task to construct a simulation model of how Garfield's weight changes depending on 
howw much he eats and how much he exercises. 

Thee model you have to construct is a 'qualitative model*  and must be built using the tool MOBUM. 
Youu wil l be helped to use this tool and to build the model step by step. But before starting, please briefly 
readd the general introduction about building qualitative models (first 3 sections: idea, details and how to 
articulate). . 

C.l.22 First Assignment 

Lett us assume that Garfield has three typical shapes (in fact, his weight) depending on how he eats and how 
muchh he exercises (e.g., skinny, normal and fat). For the first part of the model consider only eating and 
assumee that Garfield is not doing any exercise. Assume he starts being normal (in terms of weight) and 
becomess fat, because he eats more and more. 

Constructt a model mat consist of one scenario and two model fragments. 

 In the first model fragment (of type static) you should capture the relation between the 'amount of 
food'' and Garfield's change in weight. If the amount of food increases, Garfield's weight increases. 
Iff  the amount of food decreases, Garfield's weight decreases. 

 In the second model fragment (process or agent), you should specify that Garfield's food intake 
increases. . 

 Finally, in the scenario define Garfield's as a cat and specify an initial value for his weight (e.g. 
normal),, and an initial (positive) value for the amount of food. 

I nn summary: The scenario defines the initial situation, the process defines the Garfield's food intake 
increases,, the static model fragment relates changes in the amount of food to changes in Garfield's weight. 

Afterr you have build this model, try to run it, using the simulator, and improve your model (if needed) 
suchh that a state graph appears in which we see Garfield grow from normal to becoming fat (two states of 
behaviour). . 

ForFor the last step you may ask the experiment leader to help you to run the simulation. That is, if you do 
notnot know how to do that. 
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C.l.33 Second Assignment 

Enlargee your model by including the notion of exercise. Changes in exercise affect the weight of Garfield. 
Improvee your model in three steps: 

 Include in the scenario also the quantity exercise and give it a positive initial value. 

 Include in the static model fragment the relationship between Garfield's exercise and weight. If 
exercisee increases, Garfield's weight decreases. If exercise decreases, Garfield's weight increases. 

 Make a new model fragment (process or agent), in which you specify that Garfield's exercise in-
creases s 

Afterr you have build this model, try to run it, using the simulator, and improve your model (if needed) 
suchh that a state graph appears in which we see three possibilities. Garfield growing from normal to 
fat,, Garfield keeping his current "normal" value and Garfield growing from normal to skinny. In total 7 
statess of behaviour may appear. In fact the typical possibilities when an animal increases both the level of 
exercisee and the food intake. 

For theFor the last step you may ask the experiment leader to help you to run the simulation. That is, if you do 
notnot know how to do that. 

C.22 Experts assignment: Construct a simulation model of a U-T\ibe 

Constructt the model ingredients that will allow you to run a simulation of the U-tube system. The U-
Tubee is a system consisting of two containers, filled with liquid, which are connected via a pipe near the 
bottomm of each container. Pressure difference near the bottom of the connected containers determines what 
wil ll  happen. From the container with the higher pressure, liquid will flow to the container with the lower 
pressure.. Assume that the pipe has no influence on the behaviour of the system except for facilitating the 
floww of liquid between the two containers. 

TheThe following requirements should be addressed: 

 Construct a model fragment that is general for all kinds of containers filled with a liquid and that 
capturess the quantities and their dependencies relevant for the typical U-Tube behaviour. Do not 
includee quantities that are not relevant for this behaviour. 

 Construct a model fragment (a process) that captures the idea of a liquid flow between two containers 
filledd with liquid. You may assume that the connecting pipe is always near die bottom and that the 
containerss are always at equal height. Difference in pressure should trigger a flow. The flow should 
influencee the amounts of liquids in each container. 

CreateCreate a scenario's: 
Createe a scenario in which two containers exist, connected via a pipe, each containing liquid, for which 

aa liquid flow wil l become active, because the levels of the liquid in the two containers are unequal. 

C.33 Comparison Study: MOBUM - HOMER 

C.3.11 Questionnaires 
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Computerr  vaardigheid en affinitei t 

Hieronderr volgt een korte vragenlijst waarin wordt gevraagd naar uw ervaring en affiniteit met 

computerss en programmatuur (software). Sta niet te lang stil bij het geven van een antwoord. De 

informatiee zal met de nodige zorgvuldigheid worden verwerkt, met waarborging van de privacy 

vann de proefpersoon. Voor deze vragenlijst heeft u maximaal 5 minuten de tijd. 

Pp.. nr.:_ Sekse:: vrouw / man 

Gaa door met de vragen op de volgende bladzijde. 

Figuree Cl 
Pagee 1: Introduction. 
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1.. Hoe vaak maakt u gebruik van een computer? 

11 2 3 
heell  weinig weinig normaal 

4 4 
veel l 

2.. Hoeveel uur denkt u dat u gemiddeld per week een computer gebruikt? 

Urenn per week (gemiddeld): uren 

3.. Voor welke redenen gebruikt u de computer? (kies meerdere opties indien 

studiee werk hobby (div.) nieuws 

4.. Heeft u ervaring met programmeren? 

11 2 3 
heell  weinig weinig enige 

6.. Heeft u de beschikking over een eigen (privé) computer? 

Nee e 

7.. Hoe vindt u het om met een computer te werken? 

11 2 3 
ergg vervelend vervelend geen mening 

4 4 
veel l 

Ja a 

4 4 
leuk k 

8,, Geef uw mening: Ik werk liever met een computer dan dat ik TV kijk . 

1 22 3 4 
meee oneens enigszins neutraal enigszins 

meee oneens mee eens 

2 2 

5 5 
heell  vaak 

vann toepassing) 

verveling g 

5 5 
heell  veel 

5 5 
heell  leuk 

5 5 
meee eens 

Figuree C.2 
Pagee 2: Questionnaire A. 
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Attitud ee vragenlijst 1 

Hieronderr volgt een vragenlijst waarin uw mening wordt gevraagd over de computer 

programmatuurr die u zojuist heeft gebruikt. In deze vragenlijst wordt er gebruik gemaakt van 

stellingen.. Daarbij kunt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met een stelling. Wilt u 

daartoee het antwoord dat het meest van toepassing is omcirkelen? Sta niet te lang stil bij het 

gevenn van een antwoord. De informatie zal met de nodige zorgvuldigheid worden verwerkt, met 

waarborgingg van de privacy van de proefpersoon. Voor deze vragenlijst heeft u maximaal 15 

minutenn de tijd. 

Volgorde:Volgorde: u heeft eerst met MOBUM gewerkt en vervolgens met HOMER 

Pp.. nr.:_ Sekse:: vrouw / man Datum:_ 

Gaa door naar de volgende bladzijde. 

Figuree C.3 
Pagee 3: Introduction MOBUM Questionnaire. 
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Err volgen nu een aantal vragen over MOBUM, het programma dat u als eerste heeft gebruikt. 

Gaa door met de vragen op de volgende bladzijde. 

Figuree C.4 
Pagee 4: MOBUM screen. 



C.3.C.3. COMPARISON STUDY: MOBUM - HOMER 201 1 

1.. De diverse schermen van MOBUM zijn helder en duidelijk qua betekenis. 

1 22 3 4 
meee oneens enigszins neutraal enigszins 

meee oneens mee eens 

2.. Het programma MOBUM is gemakkelijk te gebruiken. 

11 2 3 
meee oneens enigszins neutraal 

meee oneens 

3.. Het gebruik van kleur in MOBUM is helder en duidelijk 

11 2 3 
meee oneens enigszins neutraal 

meee oneens 

4.. De foutmeldingen die MOBUM geeft zijn goed. 

11 2 3 
meee oneens enigszins neutraal 

meee oneens 

5.. De Tïelp' en ondersteuning die MOBUM geeft is goed 

11 2 3 
meee oneens enigszins neutraal 

meee oneens 

6.. De in MOBUM gebruikte iconen zijn helder en duidelijk 

11 2 3 
meee oneens enigszins neutraal 

meee oneens 

7.. De navigatie tussen de diverse schennen van MOBUM i 

11 2 3 
meee oneens enigszins neutraal 

meee oneens 

4 4 
enigszins s 
meee eens 

quaa betekenis. 

4 4 
enigszins s 
meee eens 

4 4 
enigszins s 
meee eens 

4 4 
enigszins s 
meee eens 

quaa betekenis. 

4 4 
enigszins s 
meee eens 

gebruikersvriendelijk. . 

4 4 
enigszins s 
meee eens 

5 5 
meee eens 

5 5 
meee eens 

5 5 
meee eens 

5 5 
meee eens 

5 5 
meee eens 

5 5 
meee eens 

5 5 
meee eens 

8.. De gedifferentieerde en gepersonifieerde "help' in MOBUM (zgn Agenten) is aansprekend. 

1 22 3 4 5 
meee oneens enigszins neutraal enigszins mee eens 

meee oneens mee eens 

5 5 

Figuree C.5 
Pagee 5: MOBUM Questionnaire. 
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Err volgen nu een aantal vragen over HOMER, het programma dat u als tweede heeft gebruikt. 

:.f;f̂ ,, J J 

::  "  :  . . . .

Gaa door met de vragen op de volgende bladzijde. 

Figuree C.6 
Pagee 6: HOMER Screen. 
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1.. De diverse schennen van HOMER zijn helder en duidelijk qua betekenis. 

1 22 3 4 
meee oneens enigszins neutraal enigszins 

meee oneens mee eens 

2.. Het programma HOMER is gemakkelijk te gebruiken. 

1 22 3 4 
meee oneens enigszins neutraal enigszins 

meee oneens mee eens 

3.. Het gebruik van kleur in HOMER is helder en duidelijk qua betekenis. 

1 22 3 4 
meee oneens enigszins neutraal enigszins 

meee oneens mee eens 

4.. De foutmeldingen die HOMER geeft zijn goed. 

1 22 3 4 
meee oneens enigszins neutraal enigszins 

meee oneens mee eens 

5.. De Tielp' en ondersteuning die HOMER geeft is goed 

1 22 3 4 
meee oneens enigszins neutraal enigszins 

meee oneens mee eens 

6.. De in HOMER gebruikte iconen zijn helder en duidelijk qua betekenis. 

1 22 3 4 
meee oneens enigszins neutraal enigszins 

meee oneens mee eens 

7.. De navigatie tussen de diverse schennen van HOMER is gebruikersvriendelijk. 

1 22 3 4 
meee oneens enigszins neutraal enigszins 

meee oneens mee eens 

7 7 

5 5 
meee eens 

5 5 
meee eens 

5 5 
meee eens 

5 5 
meee eens 

5 5 
meee eens 

5 5 
meee eens 

5 5 
meee eens 

Figuree C.7 
Pagee 7: HOMER Questionnaire. 
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Err volgen nu een aantal vragen waarin de programmatuur die u heeft gebruikt onderling worden 

vergeleken. . 

UU heeft eerst gewerkt met: MOBUM (zie onder): 

Daamaa heeft u gewerkt met: HOMER (zie onder): 

/fpjfeSu ! ! 

Jaa 1 

Gaa door met de vragen op de volgende bladzijde. 

Figuree C.8 
Pagee 8: MOBUM and HOMER Sereens. 
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1.. De schermen in MOBUM zijn helderder en duidelijker, qua betekenis, dan in HOMER. 

1 22 3 4 5 
meee oneens enigszins neutraal enigszins mee eens 

meee oneens mee eens 

2.. De MOBUM is gemakkelijker te gebruiken dan HOMER. 

1 22 3 4 
meee oneens enigszins neutraal enigszins 

meee oneens mee eens 

3.. Het gebruik van kleur in MOBUM is beter dan in HOMER. 

1 22 3 4 
meee oneens enigszins neutraal enigszins 

meee oneens mee eens 

4.. De foutmeldingen van MOBUM zijn beter dan die van HOMER. 

1 22 3 4 
meee oneens enigszins neutraal enigszins 

meee oneens mee eens 

5.. De "help' en ondersteuning van MOBUM is beter dan die van HOMER. 

1 22 3 4 
meee oneens enigszins neutraal enigszins 

meee oneens mee eens 

6.. De iconen van MOBUM zijn helderder en duidelijker qua betekenis dan die van 

1 22 3 4 
meee oneens enigszins neutraal enigszins 

meee oneens mee eens 

7.. De navigatie tussen de schermen in MOBUM is gemakkelijker dan in HOMER. 

1 22 3 4 
meee oneens enigszins neutraal enigszins 

meee oneens mee eens 

5 5 
meee eens 

5 5 
meee eens 

5 5 
meee eens 

5 5 
meee eens 

HOMER. . 

5 5 
meee eens 

5 5 
meee eens 

8.. Alles in overweging nemende vind ik MOBUM een beter programma dan HOMER. 

1 22 3 4 5 
meee oneens enigszins neutraat enigszins mee eens 

meee oneens mee eens 

9 9 

Figuree C.9 
Pagee 9: Comp Questionnaire. 




