
Training geven op een

nieuw niveau

Bachelor scriptie

June 2013

Student: Robert Witte

Eerste begeleider: R. Smedinga

Tweede begeleider: R. Klein



Samenvatting

In deze scriptie beschrijf ik de ontwikkeling van de applicatie trainer-

app. Dit is een applicatie speci�ek voor trainers van trampolinespringen

om te helpen trainingsschema's te maken. Hierbij zal ik het hebben over

welke keuzes ik heb gemaakt tijdens het ontwikkeling, hoe de implemen-

tatie in elkaar zit en wat er mogelijk in de toekomst nog toegevoegd gaat

worden. Trainerapp is gemaakt in JAVA, is gehost op een webserver in

de cloud, is gelinkt met een database en gebruikt ZK, Spring en Hibernate.

De belangrijkste functie van trainerapp is om trainingsschema's te

maken en de pagina's in de applicatie bevatten onderdelen die nodig zijn

om een schema te maken. Daarnaast is er de mogelijkheid om een klein

beetje data collectie en analyse te doen, maar dit moet nog uitgebreid

worden in de toekomst.
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1 Introductie

Bij het trainen en coachen van sporters wordt al tijden gebruik gemaakt van
data analyse om de prestatie van sporters te verhogen en het ontwikkelproces te
versnellen. Vooral met het oog op topsport is er de drang om prestatiegericht
te werken. Schema's voor trainingen en krachtoefeningen, prestatie- en gezond-
heidsmetingen en coaching helpen om sporters te ontwikkelen. Mijn ervaring is
dat de wens om data te verzamelen en dit te analyseren alleen maar sterker is
geworden in de afgelopen jaren en dat er in de sportsector steeds meer vraag
komt naar software om hier bij te helpen. Het is voor trainers en coaches in-
teressant om de ontwikkeling van een sporter te volgen met metingen, waarbij
sporters ook nog op een objectieve manier vergeleken kunnen worden.

Persoonlijk kom ik uit de turnwereld, vanaf jongs af aan heb ik altijd geturnd
tot ik de stap maakte naar trampolinespringen. Inmiddels ben ik gestopt en ju-
rylid en trainer geworden. Mijn trainer, Roland Klein, en ik hebben behoefte aan
een programma dat plannings- en data analysewerk weg neemt bij de trainer.
Het idee kwam van Roland Klein om een applicatie te ontwikkelen die helpt
om schema's te maken voor trainingen, aangezien hier voor hem momenteel
vrij veel tijd in zit. Een trainingsschema bevat een lijst van oefeningen die
uitgevoerd moeten worden door de sporter in één week tijdens de trainingen.
Dit schema bevat onder andere: de warming-up, technische oefeningen en een
aantal wedstrijdoefeningen. Om dit schema te maken moet hij blokken met
techniekoefeningen, gemaakt in excel, kopiëren en deze per persoon samenvoe-
gen in een document. Daarna wordt de rest van het schema getypt, het schema
uitgeprint en vervolgens aan de sporter gegeven in de trainingshal.

Als alle onderdelen van het schema gemaakt kunnen worden in één appli-
catie kan een hoop tijd en moeite bespaard worden. Zodra er zo'n applicatie
bestaat kan er ook data collectie en analyse aan gekoppeld worden. Dit leek mij
een leuk project en daarom heb ik gekeken of ik dit kon combineren met een
bachelor project. Dhr. Smedinga bleek bereid mij te begeleiden op afstand en
dan zou Roland Klein mijn externe begeleider zijn waarmee ik intensief contact
zou hebben over de applicatie.

Deze scriptie is opgebouwd met een aantal verschillende onderdelen. In sec-
tion 2 beschrijf ik de keuzes vooraf aan de ontwikkeling van het project. In
section 3 beschrijf ik alle iteraties die plaats hebben gevonden tijdens de on-
twikkeling, waarin zowel het design als de implementatie beschreven wordt. In
section 4 wordt er een samenvatting gegeven van het design en de implemen-
tatie. In section 5 volgt de conclusie en in section 6 en section 7 de mogelijke
uitbreidingen van dit project en de erkenningen. Als laatste zijn in section 8
bijlagen toegevoegd.

2 Design

Bij het ontwikkelen van de trainerapp heb ik de agile development [1] methode
gebruikt; dat betekent dat minimale documentatie geschreven wordt tijdens de
ontwikkeling en dat er vooral gericht wordt op het verkrijgen van werkende soft-
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ware. Voor de agile development methode worden sprints gebruikt; een sprint
is een aantal requirements/features die aan het product worden toegevoegd in
de volgende versie. Een sprint neemt in mijn ontwikkeling ongeveer twee weken
in beslag; het design, de implementatie en het testen van deze requirements/
features gebeurt in twee weken. Het toevoegen van nieuwe code gebeurt via
TDD (Test Driven Development); TDD houdt in dat features direct getest wor-
den als ze toegevoegd worden en zodoende is ook direct duidelijk of wat is
toegevoegd werkt. Dit is principieel anders dan traditionelere ontwikkelmeth-
odes voor software waar het implementeren en testen van software los van elkaar
gebeurt. TDD is uiterst geschikt om te gebruiken met agile development en
tevens uiterst geschikt voor mijn project omdat van de meeste features direct
gezien kan worden of ze werken.

3 Uitwerking iteraties

In deze sectie wordt er per iteratie uitgelegd wat er gedaan is. Elke paragraaf
begint met een inleiding, daar waar relevant gevolgd door uitleg over het design
en een design class diagram. Daarna wordt de implementatie behandeld en welke
keuzes er zijn gemaakt. Uiteindelijk worden er aan het eind nog kanttekeningen
bij een iteratie gegeven, over wat ik geleerd heb bijvoorbeeld.

3.1 Iteratie 0, Initiële analyse

Na analyseren met Roland Klein ben ik tot een minimale set van requirements
gekomen. Dit zijn de uitgangspunten voor het ontwerpen van een design:

• De trainerapp wordt benaderd via een GUI(Graphical User Interface).

• Schema's worden gemaakt door verschillende oefeningen te kiezen.

• Verschillende oefeningen moeten van elkaar onderscheiden kunnen worden.

• Elke oefening moet op zich bestaan en apart te selecteren zijn.

• Een aantal oefeningen moeten worden samengevoegd in blokken.

• Wanneer een schema gemaakt wordt, moet een gebruiker hier nog aan-
passingen aan kunnen maken.

• Een oefening moet toegevoegd/verwijderd kunnen worden bij het maken
van een schema.

• Een database moet worden gebruikt voor de opslag van data.

• Oefeningen moeten worden opgeslagen in de database.

• Een schema moet worden gegenereerd van een selectie van oefeningen.

• Een schema moet een datum, een persoon en eventuele extra opmerkingen
bevatten.

• Een schema moet geprint kunnen worden.

• Hoe meer geautomatiseerd en hoe minder werk voor de trainer, hoe beter.

4



Uit deze requirements volgt dat de applicatie een model en een view moet
hebben en dat tussen de gebruiker(de invoer) en database(opslag) een connectie
moet worden gelegd. Figure 1 vat de onderdelen samen in een design class
diagram.

Figuur 1: Initiële design class model

3.2 Iteratie 1

Ik heb eerst een database en een application server gekozen en vervolgens de
ontwikkelomgeving opgezet. Het design dat bij deze iteratie hoort is te zien in
�g. 2 en �g. 3.

Database

Figuur 2: Design class model van database interactie, iteratie 1

Voor mijn project wilde ik een gratis relationele database met een vrije licen-
tie(geen verplichtingen aan de ontwikkelaar). Ik heb gekozen voor MySQL om-
dat ik hier al ervaring mee had en PhpMyAdmin vind ik een handig programma.
PhpMyAdmin is een tool waarmee gra�sche interactie met de database mogelijk
is en waarmee back-ups gemaakt kunnen worden. Daarna heb ik gezocht naar
een taal om de applicatie in te ontwikkelen. PHP en JAVA kwamen naar voren
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als beste opties voor programmeertalen om dit te ontwikkelen. Het is JAVA
geworden omdat ik daar meer ervaring mee heb.

Application Server

Figuur 3: Design class model van application server, iteratie 1

De keuze voor een application server in JAVA kwam neer op JBoss, Geron-
imo, Tomcat of Jetty; JBoss onder de LGPL licentie en Geronimo, Tomcat en
Jetty onder Apache licentie, beide vrije licenties. JBoss en Geronimo zijn een
superset van Tomcat en Jetty was voor mij onbekend. Minimaal houden van de
applicatie waar mogelijk was mijn gedachte en dus koos ik voor Tomcat.

In deze iteratie is niet veel code geschreven, de focus lag op het werkend
krijgen van de ontwikkelomgeving. Na deze iteratie kon de Tomcat server bereikt
worden via de browser door middel van een servlet. Tevens kon ik vanuit JAVA
de database bereiken, de connectie tussen view en database bestond nog niet
echter.

3.3 Iteratie 2

De tweede iteratie bevat het samenvoegen van de delen van de vorige iteratie.
Om een connectie te leggen tussen de view en de database moest de Tomcat
server een connectie kunnen maken met de MySQL database. De view(servlet)
was al gemaakt dus alleen de back-end hoefde gemaakt te worden, zie �g. 4.

Figuur 4: Design class, iteratie 2

Datasource

Al vrij snel bleek dat een connectie met de database leggen via een datasource
object een betere manier is dan via de DriverManager klasse [2]; met een data-
source object verkrijg je een object om connectie te maken met de database.
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Er wordt dus geen directe connectie gemaakt met de database, hetgeen wel
zo is met de DriverManager klasse. De twee grootste voordelen van een data-
source zijn: 1. De applicatie hoeft niet hard coded de informatie op te slaan
om connectie te maken met een database; dat betekent dat je deze extern kan
de�niëren, een logische naam kan geven en registeren bij JNDI(Java Naming
and Directory Interface). 2. De programmeur kan ervoor kiezen om een imple-
mentatie te maken die geschikt is voor pooling; pooling is een aantal connecties
naar de database maken en deze kunnen bewaard worden, dat betekent dat ze
hergebruikt kunnen worden. Dat er niet elke keer op nieuw een connectie gelegd
hoeft te worden kan een gigantisch verschil opleveren in performance. In �g. 5
wordt geïllustreerd hoe een datasource werkt.

Figuur 5: Connection pool [5]

Database Design

Een andere belangrijke stap in deze iteratie was het design van de database. In
mijn design stel ik dat alle relevante data die door de gebruiker ingevoerd wordt
ook in de database opgeslagen wordt, maar dat andere data waar de gebruiker
niks van merkt(identi�ers) ook niet zichtbaar is voor de gebruiker. De creatie
van identi�ers wordt in de MySQL database gedaan om mogelijke collisies te
voorkomen.

Naast het waarborgen van de juiste gegenereerde waarden heb ik geprobeerd
zo weinig mogelijk redundante data in de database op te slaan. Waar nodig zijn
cross-reference tables gebruikt om records te linken en er is niet meer dan een
enkele identi�er opgeslagen om deze te kunnen vinden. De belangrijkste tabel
in de database is de `schema tabel', omdat in deze tabel zowel een geserialiseerd
schema object als een PDF opgeslagen worden. Ik heb ervoor gekozen om de
PDF op te slaan omdat ik altijd een PDF die eens gemaakt is weer wil kunnen
downloaden zonder het schema opnieuw te hoeven maken. Een gerelateerde
reden is er voor het geserialiseerde schema object, als een schema eenmaal is
opgeslagen in de database wil ik deze opnieuw kunnen inladen en velden kun-
nen veranderen, dit zorgt ervoor dat schema's hergebruikt kunnen worden met
potentieel enorme tijdswinst! In section 4 is het volledige ER diagram te vin-
den. In appendix A is een prototype, �g. 29, te vinden die laat zien hoe het
voorlopige database design eruit zag.
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3.4 Iteratie 3

Na iteratie twee waarin de fundering(back-end) is gelegd voor de applicatie was
het tijd om de front-end te maken; het gedeelte waarmee de gebruiker omgaat
en de business logic die nodig is voor de functionaliteit achter de schermen, zie
�g. 6. Ik heb gekozen een framework te gebruiken voor de ontwikkeling van de
front-end omdat dat sneller is dan alles zelf maken.

Figuur 6: Design class model, sprint 3

Uit Wikipedia [4] kwamen een aantal mogelijkheden voor frameworks. Ik ben
op zoek gegaan naar een framework onder een vrije licentie dat zoveel mogelijk
verschillende aspecten ondersteunt. Het framework moet kunnen samenwerken
met de MySQL database en gedocumenteerd zijn. ZK en Play kwamen als beste
keuzes naar voren. De uiteindelijke keuze viel voor ZK omdat deze volledig in
JAVA is en niet in scala(Play). ZK is een vrij uitgebreid framework dat de
meeste basisobjecten voor web pagina's (bijv. lijsten) omvat. Tevens beschikt
ZK over uitstekende documentatie, veel voorbeelden en tutorials, krachtige data
binding en een vrij �jn default uiterlijk voor de view. Figure 8 is een architectuur
overzicht van ZK. Nadat ik voor ZK had gekozen heb ik tevens de keuze gemaakt
om het MVVM(Model View ViewModel) pattern te gebruiken, zie ook �g. 7.
In het domein model van iteratie 4 is te zien dat het VM(ViewModel) al erbij
staat. Een VM is een instantie die zorgt voor de binding van data tussen model
en view via een binder klasse; objecten die aangepast worden in de view worden
direct aangepast in het VM en vanaf het VM via business logic ook in het model!

MVVM is uiterst geschikt voor mijn applicatie omdat mijn applicatie data
wil binden tussen view en model(database). Er zijn enkele stukken code waar
het MVC(Model view Controller) pattern gebruikt wordt, in deze gevallen was
het simpeler of `goedkoper' qua code om MVC te gebruiken. Terzijde, het is
niet het geval dat MVC beter is dan MVVM of vice versa, het is in sommige
gevallen meer geschikt om het een te gebruiken dan het ander.

In deze iteratie is de eerste zul pagina gemaakt, ZK web pagina(combinatie
van XUL en XHTML). In de browser konden een aantal waarden ingevuld wor-
den en deze werden opgeslagen in de database, een betere binding tussen de
objecten uit de database en de view in de browser volgt in de volgende iteratie.
In deze iteratie heb ik zeer veel geleerd en ik heb er de tijd voor genomen om
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Figuur 7: Viewmodel illustratie[8]

eerst bekender te worden met het ZK framework en vervolgens alles op te zetten.

Figuur 8: ZK architectuur illustratie [6]

3.5 Iteratie 4

Iteratie 4 was wederom een back-end verbetering. Zodra ZK toegevoegd was en
ik data binding en het MVVM pattern wat beter begreep, waren er nog twee
libraries waren die een aanvulling zijn voor de applicatie: Hibernate en Spring;
beide werken naadloos met ZK.

Hibernate

In het domein model in �g. 9 is een model, een DAO (Database Access Object)
en een database te zien. Hibernate bevindt zich in het DAO; Hibernate, zie
�g. 10, is een library die zorgt voor data binding tussen een java object en een
tabel in de database. Dit betekent dat alle velden die in een POJO(Plain Old
Java Object) staan direct gelinkt worden naar velden in een rij in een tabel in
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Figuur 9: Design model, sprint 4

de database; hiervoor wordt Hibernate mapping gebruikt. Dit levert tijdswinst
op bij het ontwikkelen van SQL statements; Hibernate geeft de mogelijkheid om
de MySQL database te behandelen als een object geörienteerde database, waar
operaties uitgevoerd kunnen worden door het object door te geven. Bijvoor-
beeld insertJump(Jumpjump), waar het Jump object in de database opgesla-
gen wordt. Op dezelfde manier werkt het met update of delete van een bepaald
object. De reden dat er een pijl heen en terug is van het DAO naar de database
komt omdat Hibernate direct alle waarden(identi�ers) die de database toekent
ook weer ophaalt en het POJO update met de nieuwe waarde.

Figuur 10: Hibernate architectuur illustratie [3]

ZK-Spring

Naast hibernate gebruikt mijn applicatie tevens Spring, eigenlijk ZK Spring.
Spring is een library die zorgt voor de lifecycle van objecten. De objecten
die gemanaged worden door Spring in mijn applicatie zijn gerelateerd aan de
database:

• DAO; het database access object.

• DataSource; de datasource pool, voor het verkrijgen van database connec-
ties.
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• SessionFactory; de klasse die sessies maakt voor database transacties.

• Hibernate Transaction Manager; de transactie manager, regelt de database
transacties.

• DatabaseManager; omvattende klasse die zorgt voor de connectie tussen
view en database.

Omdat de lifecycle van deze objecten door Spring geregeld worden, wat
geïntegreerd is met ZK, hoeft er niet gecontroleerd te worden of deze objecten
geïnitialiseerd zijn en hoeft er geen code geschreven worden om ze op te ruimen
naderhand. Spring zorgt ervoor dat op het moment dat de objecten nodig zijn,
voor bijvoorbeeld data opvragen uit de database (oftewel op het moment van
renderen van de view), dat deze objecten gemaakt worden en dat het VM een
referentie heeft om de data op te vragen.

Implementatie

Figuur 11: Domein model DAO en gerelateerd

In �g. 11 is te zien dat de klasse DAOImpl de interface DAO implementeert
en de klasse DAOSupport extend. Dit is gedaan om eventueel andere DAO ob-
jecten toe te kunnen voegen zonder daarvoor veranderingen te moeten maken
aan het huidige project; immers het SessionFactory object, het object dat de
datasource objecten en dus de connection pool gebruikt, zorgt tevens voor de
link aan Hibernate in de transactie. Oftewel, om een ander DAO te maken kan
DAOSupport hergebruikt worden en een nieuwe interface gede�niëerd en geïm-
plementeerd worden.

In de documentatie van ZK staat dat het netjes is om meerdere services te
de�niëren, een service apart voor elke tabel van de database. Hier heb ik echter
niet voor gekozen omdat ik het overbodig vond om veel verschillende services te
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maken met ieder slechts drie methoden. In plaats daarvan heb ik ervoor gekozen
om een centrale klasse te nemen die alle methoden samen neemt. Deze klasse
heet de DatabaseManager en heeft een DAO object waarmee alle interactie met
de database wordt geregeld. Door ook de lifecycle van het DatabaseManager
object te laten regelen door Spring heb ik alle klassen die in verband zijn met
de database gegroepeerd en geregeld door Spring.

Omdat de object lifecycle geregeld wordt door Spring en dus gelinkt is aan de
view betekent dat dat ik een lokale kopie van data kan bijhouden in de Database-
Manager klasse. Dit geeft als voordeel dat ik maar één keer de objecten uit de
database hoef op te halen om meerdere view containers te vullen. Stel dat de
lijst van sprongen opgehaald wordt uit de database, deze is in meerdere klassen
nodig. Nu kunnen de view containers geïnitialiseerd worden met een lokale
kopie van de data in plaats van de data opnieuw op te halen uit de database.
Het tweede voordeel is dat zodra er een mutatie plaatsvindt op de database ik
deze tevens op de lokale kopie kan uitvoeren waardoor ik de data niet (volledig)
opnieuw hoef op te halen uit de database, dit geeft een veel betere performance!
Zelfs een object dat in de database als nieuw opgeslagen wordt krijgt de ap-
plicatie via Hibernate terug met de juiste identi�er. Hibernate werkt dubbel
gelinkt en er kan een object toegevoegd worden aan de lokale lijst en de VM's
waarschuwen dat de lijst veranderd is, die op hun beurt de view weer updaten.
Dit geeft geen volledig synchronisatie wanneer meerdere gebruikers aan dezelfde
database werken maar de performance winst is meer waard dan de moeite om
een extra keer de pagina te vernieuwen om de synchronisatie weer goed te kri-
jgen. Een realistisch scenario is dat een vereniging die deze applicatie gebruikt
maximaal drie trainers heeft en de kans dat deze drie tegelijk de applicatie ge-
bruiken en dan ook nog dezelfde waarde aan willen passen is minimaal. Op het
moment dat dit gebeurt zal een van de gebruikers de verandering van de ander
overschrijven, dit is niet een onoverkomelijke fout, terwijl de voordelen duidelijk
aanwezig zijn.

In deze iteratie is veel nagedacht over interactie met de applicatie en over
gebruik van de applicatie. Tevens heb ik een zeer goed beeld gevormd van wat er
in de database moest komen en hoe dit gebruikt zou worden. Na deze iteratie
was de back-end design, updates daarbuiten gelaten, compleet en kon ik me
richten op het toevoegen van features en de view.

3.6 Iteratie 5

Nadat de back-end zo goed als klaar was, was het tijd om verder te gaan met
features toevoegen aan de front-end. In deze iteratie zijn de eerste lijsten van
objecten die zich in de database bevinden zichtbaar geworden in de view en
konden er basic operaties op uitgevoerd worden (add, update, delete), zie �g. 12.
Tevens zijn de eerste GUI prototypes gemaakt(getekend) in overleg met Roland
Klein en begon het project visueel vorm te krijgen. De (getekende) GUI proto-
types zijn toegevoegd als bijlages in appendix B en appendix C, respectievelijk
�g. 30 en �g. 31. Vervolgens is de mogelijkheid om blokken (van sprongen) te
maken en toe te voegen aan de database erbij gemaakt.

Het idee was om pagina's te verdelen in tabbladen via een Tabbox. Op deze
manier kunnen vanaf een enkele zul pagina alle verschillende onderdelen van
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Figuur 12: Design model, iteratie 5

de applicatie bezocht en gebruikt worden. De meeste pagina's zijn opgedeeld
in 2 delen; Het bovenste stuk is de lijst van alle bestaande data die ook in de
database te vinden is en het tweede deel is een groupBox waarin de data uit
de lijst kan worden aangepast, verwijderd, en data ingevoerd kan worden om
nieuwe entries toe te voegen. De lijst van bestaande data wordt uit de database
gehaald via Hibernate en vervolgens ingeladen in een listbox van ZK. Deze data
wordt gebonden via het MVVM databinding model. Om acties uit te voeren op
de database worden events gebruikt. Op het moment dat er op een knop gedrukt
wordt in de view gaat er een signaal naar het VM. Het VM vangt dit signaal op
en voert business logic(add, delete, update) uit waarna de view geupdate wordt.
Dit is te vergelijken met het observer observable implementatie pattern, de view
registreert zich als listener van het VM en het VM vertelt de view wanneer het
veranderd is. In de view ziet dat er als volgt uit (zul):

<button id="add" label="Toevoegen" onClick="@command('add') />

En in het VM:

@Command @NotifyChange({"jumps", "newJump"})

public void add() {

serviceManager.insertJump(this.newJump);

setNewJump(new Jump());

}

In deze iteratie zijn blokken toegevoegd aan de applicatie, een blok is een
verzameling van sprongen die samen een technisch onderdeel van een training
vormen. Een blok bevat een aantal sprongen, de naam van het blok en extra
opmerkingen. Deze blokken worden precies zo gemaakt in de applicatie, in de
database worden naam en opmerkingen van een blok opgeslagen. Dan wordt de
inhoud van een blok (de sprongen) opgeslagen via een cross-reference tabel; een
block_id wordt gelinkt aan sprongen. Op deze manier zijn blok en sprong los
van elkaar opgeslagen in de database en is er nauwelijks redundante data. Het
database design staat in �g. 13.
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Figuur 13: Database design(zonder kolommen), iteratie 5

3.7 Iteratie 6

Deze iteratie staat in het teken van access tot de applicatie, enerzijds het beveili-
gen van de applicatie door een login/registratie manager te bouwen en anderzijds
de lancering in de cloud. Om Roland Klein de kans te geven om data toe te
voegen aan de database, er mee te experimenteren en zo nuttige feedback te
geven moet hij er mee kunnen werken.

Inloggen/Registreren composers en sitemap

Voor de login/register manager wordt het MVC pattern gebruikt en vier ver-
schillende composers. Ik gebruik MVC omdat ik geen databinding nodig heb en
de controller is een uitstekende manier om browser attributen aan te passen en
dynamisch te navigeren tussen verschillende pagina's. Voor de content van de
applicatie gebruik ik een enkele zul pagina, namelijk index.zul, zie ook �g. 15.
Dit heeft als voordeel dat alle andere pagina's in de WEB-INF folder opgesla-
gen kunnen worden en dus ook niet publiekelijk toegankelijk zijn; je kan ze niet
bereiken door de url in de browser aan te passen.

Figuur 14: De verschillende composers

In �g. 14 zijn de vier verschillende composers te zien. Ik zal ze kort behan-
delen:

• LoginComposer is de composer die hoort bij het standaard login scherm
dat eigenlijk altijd de eerste pagina zal zijn. Deze composer zet de at-
tribuut username op de naam van de gebruiker die inlogt (na succesvol
inloggen) en herlaadt index.zul. Zodra er op register gedrukt wordt, wordt
de attribuut newUser op true gezet en wordt index.zul herladen.
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• RegisterComposer is de composer die hoort bij de register pagina. Deze
composer zet de attribuut newUser na registratie weer op null en herlaadt
index.zul.

• DashboardComposer is de composer die hoort bij de applicatie na in-
loggen. De functie van deze composer is om alle attributen te verwijderen
op het moment dat je uitlogt en index.zul te herladen.

• IndexComposer is de composer die gekoppeld is aan index.zul. Deze heeft
de functie om de gebruiker de juiste pagina te laten zien, dit door die zul
pagina te `includen' als content. Dit is een soort abstracte pagina die een
vorm aanneemt afhankelijk van attributen. Als een username attribuut
bestaat is het dashboard zichtbaar. Als een newUser attribuut true is dan
is register pagina zichtbaar. En als laatste, als er nog geen attribuut is,
de login pagina.

Op deze manier is de navigatie volledig transparant voor de gebruiker. In de
ZK documentatie wordt het zo voorgedaan [7].

Figuur 15: Site map

Implementatie inloggen/registreren

Een gebruiker kan inloggen en registreren door een gebruikersnaam en password
op te geven, waarbij elke gebruikersnaam uniek is. Een account wordt opgesla-
gen in de database als een combinatie van een username, een password en een
salt, alle drie zijn ook nodig om in te loggen.

• Username: wordt aangeleverd door de gebruiker.

• Salt: wordt gebruikt voor de hash van password. Deze salt bestaat uit
een karakter string van de eerste 32 tekens ontstaan uit een SecureRandom
BigInteger van 130 bits.

• Password: is een gehashte waarde opgeslagen in een byte array; bestaande
uit een combinatie van het aangeleverde password door de gebruiker, een
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statische pre�x hash gegeven door de applicatie en een unieke salt opges-
lagen in de database.

Op het moment van inloggen wordt de combinatie van pre�x, password en
salt gehasht via het SHA-1 algoritme. Deze wordt vergeleken met de opgeslagen
waarde in de database en als deze overeenkomt voor de username die gegeven
is, is het inloggen succesvol. De registratie van een nieuwe account verloopt op
dezelfde manier met als uitzondering dat er een salt gegeneerd wordt voor de
nieuwe gebruiker en dat deze opgeslagen wordt in de database.

Deze manier van inloggen wordt als veilig beschouwd, een password bestaand
uit een signi�cante hoeveelheid tekens met een zekere random distributie waar-
borgt de veiligheid van de gebruiker. De passwords zijn niet in de nabije
toekomst te herleiden via rainbow tables of brute force te kraken. Zelfs al zou de
salt of pre�x bekend zijn dan is het nog niet aannemelijk dat het password snel
gekraakt wordt omdat de andere delen van het password nog onbekend zijn.

Cloud lancering

Voor de lancering in de cloud heb ik een gratis optie gezocht. Openshift kwam
naar voren uit de zoekmachine en daar ben ik ook mee bezig gegaan. Openshift
is een PaaS (Platform as a Service) host provider

Figuur 16: Cloud illustratie

De cloud is een dienst op het web met verschillende mogelijkheden om een
applicatie te hosten (zie �g. 16: IaaS, PaaS, SaaS). Afhankelijk van de vorm
is er meer of minder controle over de verschillende onderdelen in de cloud. Ik
wil een applicatie kunnen regelen in de cloud en dus heb ik gekozen voor PaaS.
Bij PaaS wordt de applicatie gedeployed op een virtuele server en deze virtuele
server wordt geregeld door een groter netwerk van fysieke servers of computers
die daarachter zitten, deze fysieke servers voeren de uiteindelijke berekeningen
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uit. De grootste voordelen van de cloud zijn de kosten en het gemak; voor een
relatief klein bedrag worden servers gehuurd en worden deze onderhouden en
beveiligd.

In deze iteratie heb ik ervaring opgedaan met beveiligen van applicaties en
het hosten van applicaties in de cloud. Dit was enorm leerzaam en ik kan het
iedereen aanraden om te proberen, zelfs als je het niet direct gebruikt, je leert
veel van het web en de cloud.
Na deze iteratie heeft mijn trainer data ingevuld in de database; hij heeft spron-
gen toegevoegd zodat de lijst praktisch compleet was en de eerste blokken van
sprongen zijn gemaakt. Daarna heeft hij mij feedback gegeven op de huidige
features en welke features hij er nog graag bij wilde.

3.8 Iteratie 7

De zevende iteratie staat in het teken van requirements vervullen, oftewel fea-
tures toevoegen aan de applicatie. In deze iteratie zijn de volgende tabbladen
geïmplementeerd: `personen lijst', `oefening opdrachten' en `maak een schema'(eerste
versie). Na overleg met Roland Klein over hoe het eruit zou moeten zien kwa-
men we tot een design. Hij had voorbeelden van huidige schema's en wilde het
liefst dat de interface daar op zou lijken.

De personen lijst en de oefening opdrachten lijst waren simpel toe te voe-
gen. Er moest een apart VM gemaakt worden en business logic voor database
interactie maar veel code van eerdere VM's kon hergebruikt worden; de `maak
schema' pagina kostte meer tijd. Een schema wordt onderverdeeld in een aan-
tal stukken: Een introductie deel, een aantal technische oefeningen, een aantal
oefeningen gerelateerd aan wedstrijden en een overige sectie. Het introductie
deel bevat voor wie het schema is, welke week, welke warming-up gedaan moet
worden en eventueel extra opmerkingen voor de sporter. De techniek en wed-
strijd stukken spreken voor zich en de overige sectie bevat nieuwe sprongen om
te oefenen.

Schema maken

Voor elk deel van het schema heb ik een aparte view gemaakt waarbij alle velden
die erin staan via databinding gekoppeld worden aan een apart view object,
�g. 17. Een `TempSchedule' is een object dat alle data bevat voor een schema
dat bestaat in de view, oftewel alles dat wordt toegevoegd aan een schema door
de gebruiker. Voor elk tabblad behalve de introductie bestaat een apart object
dat een attribuut is van `TempSchedule'.

Zoals eerder gezegd in iteratie 5, moet een schema in een bepaalde staat
worden opgeslagen in de database om deze vervolgens later weer in te kunnen
laden. In deze sprint is uitgewerkt hoe een staat van een schema kan worden
opgeslagen. Een `TempSchedule' wordt geserialiseerd en deze wordt vervolgens
opgeslagen in de schema tabel van de database. Een rij in de tabel van schema's
in de database bestaat uit: een identi�er, een persoon (nodig voor zoek selectie
op schema's per persoon), een datum voor welke dag het is (nodig om direct
te zien voor wie er al schema's zijn), een datum van creatie (voor sortering),
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Figuur 17: TempSchedule design illustratie

een geserialiseerde staat van het `TempSchedule' object en een byte array van
de PDF(voor download). Met deze informatie per schema is het makkelijk voor
de gebruiker om te sorteren en te zoeken, maar ook om een vorig schema te
downloaden of aan te passen. De PDF wordt opgeslagen als een binary array
omdat dit de e�ciëntste manier is om PDF's op te slaan in een database. Om
deze om te zetten naar PDF wordt de AMedia klasse gebruikt, meer hierover in
de volgende iteratie.

Voor het serialiseren van het `TempSchedule' object gebruik ik de XStream li-
brary, deze geeft de mogelijkheid om een JAVA object rechtstreeks te exporteren
naar XML (string) en van XML ook rechtstreeks weer terug te zetten naar het
JAVA object. Omdat het object omgezet wordt naar XML worden alle at-
tributen opgeslagen en zo dus ook identi�ers. De identi�ers zijn nodig om, als
ik het schema in wil laden, de link met de database te kunnen houden. Een
schema dat ingeladen wordt heeft alle objecten zoals ze op het moment van ex-
porteren bestonden; aanpassingen die later zijn gemaakt worden niet doorgevo-
erd in dit schema. De reden hiervoor is dat een schema altijd ingeladen moet
kunnen worden, ook als er sprongen of blokken verwijderd zijn die er in zaten.
Hibernate heeft van een object alleen de identi�er nodig en kan dan de link met
de database weer leggen.

In deze iteratie is het schema nog niet te exporteren naar een PDF versie, dit
volgt in de volgende iteratie. Op dit moment bestaan de volgende tabbladen:

• Home (leeg).

• Maak een blok (het toevoegen van een techniek blok).

• Maak een schema (eerste versie, beperkt).

• Kracht oefeningen.

• Oefening opdrachten (wedstrijden gerelateerd).

• Sprongen (de sprongen lijst).

• Techniek blokken (alle huidige techniek blokken).

• Personen (de personen lijst).
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3.9 Iteratie 8

In de vorige iteratie is het eerste deel van interactie met schema's gelegd. Deze
iteratie behandelt: een schema exporteren naar PDF, een schema downloaden en
een schema bekijken in de browser. Het design is niet veranderd t.o.v. de pagina
`maak een schema', voor het bekijken van een schema is het de bedoeling dat de
PDF in de browser bekeken kan worden zonder deze te downloaden. Er is in deze
iteratie geen apart design gemaakt voor features, er is wel een design gemaakt
voor de PDF van het schema. In appendix F, �g. 34, is een voorbeeld te zien
van hoe een schema van Roland Klein er momenteel uitziet en ik heb geprobeerd
om dit na te maken. Het schema dat wordt gemaakt met de applicatie is te zien
in appendix G, �g. 35.

PDF

Om zelf een PDF te maken heb ik een gratis PDF library gezocht. Echter ik
heb niet echt een geschikte library kunnen vinden; degene die het meest geschikt
leek op korte termijn is de library iText. Deze library valt niet onder een licentie
die mij in staat stelt om de software zonder verplichtingen te gebruiken. Als
ik iText gebruik moet ik mijn code ook beschikbaar stellen aan anderen op het
moment dat ik commercieel iets zou willen. Dit is niet wat ik wil, maar voor de
korte termijn was dit de makkelijkste oplossing en later in de ontwikkeling van
dit project zal een andere PDF library gebruikt gaan worden.

Na ingelezen te hebben in de iText PDF library is een eerste PDF versie van
het schema ontstaan. Dit bleek nog lastiger dan verwacht; alle aparte blokken
netjes op de PDF krijgen zonder al te veel witregels en op een overzichtelijke
manier was niet makkelijk. Tabellen daarentegen waren zeer simpel en binnen
de kortste keren werkte dat. Een PDF is een `Document' klasse met meerdere
`Paragraphs' en elk van deze `Paragraphs' bevat op zich zelf tabellen, text of
andere `Paragraphs'.

In-browser view

Voor het bekijken van een schema in de applicatie wordt de klasse AMedia
gebruikt, deze kwam naar voren uit een tutorial van ZK om een extern object
te incorporeren in een web pagina. Ook onder andere plaatjes kunnen op deze
manier worden toegevoegd. De zul �le is zeer simpel; maak een window, voeg een
iFrame object toe en bind de inhoud van dit iFrame object aan het ViewModel.
Het ViewModel houd een AMedia object, dat object wordt gemaakt van een
naam, het type �le, het type om in op te slaan en de data. In mijn geval betekent
dat bijvoorbeeld `2013_06_17_Robert', PDF en het binary data array van een
geëxporteerd schema (Uit de PDF maker klasse), hier een quote uit de VM van
de preview pagina:

@GlobalCommand @NotifyChange("media")

public void updateSchedule(@BindingParam("schedule")Schedule schedule) {

setMedia(new AMedia(schedule.getDay() + "_" + schedule.getPerson()

.getFirstname() , "pdf", "application/pdf", schedule.getPdf()));

}

En het bijbehorende iFrame uit de zul pagina:
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<iframe id="pdfframe" width="100%" height="100%" content="@bind(vm.media)"/>

In het stukje uit het VM zijn nog een paar andere dingen te zien. Als
eerste het @GlobalCommand; Dit is een globaal noti�catie systeem dat op een
event queue zit binnen een bepaalde scope en deze werkt over meerdere VM's.
Dat betekent dat als er op een knop gedrukt wordt in de 'maak schema' pag-
ina en @GlobalCommand staat bij de statement dat er een event uitgestuurd
wordt en dat deze aankomt bij alle VM's die een methode bevatten met deze
naam en een @GlobalCommand annotatie bij die methode. Het tweede is de
@BindingParam, @BindingParam zorgt ervoor dat een variabele meegegeven
kan worden aan een `Command' of `GlobalCommand'; dat geeft de mogelijkheid
een JAVA object van het ene VM naar het andere sturen! In het geval van de
quote is dit een `Schedule' object dat de data voor een PDF versie van het
schema bevat.

Deze iteratie heb ik veel geleerd van het noti�catie systeem van ZK, databind-
ing, AMedia objecten en PDF's maken. Tijdens deze iteratie heb ik veel op-
merkingen terug gekregen van mijn trainer Roland Klein, deze zullen in de
volgende iteratie behandeld worden.

3.10 Iteratie 9

In deze iteratie: verwerken van opmerkingen van Roland Klein, een lijst van
schema's, een schema laden en een schema downloaden. Dit was niet een grote
iteratie maar wel een iteratie waarin veel wijzigingen doorgevoerd zijn; er zijn
veel kleine updates, bug �xes en tweaks toegevoegd.

Opmerkingen van Roland Klein

Roland had vele opmerkingen. Een aantal van deze opmerkingen die geïmple-
menteerd zijn:

1. Sprongen lijst wordt groot, een aantal zouden op zich niet meer nodig zijn
na toevoegen van een blok.

2. Datum/dag toevoegen bij oefeningen in schema.

3. Hoe vaak een bepaalde oefening opdracht.

4. Comments speciaal extra opdrachten belangrijk.

5. Schema kunnen 'legen'.

Bij item 1 is dit opgelost door een boolean toe te voegen aan het object
sprong, een boolean die bepaalt of een sprong zichtbaar is voor de gebruiker
of niet. In de sprongen lijst is dit te bekijken, default zijn sprongen zichtbaar
maar als ze onzichtbaar gemaakt zijn komen ze niet in de lijst van bijvoorbeeld
`maak een blok'. Tevens is het zo gemaakt omdat het vaak op deze manier
toegevoegd wordt, als er een blok gemaakt wordt kan er aangegeven worden of
alle sprongen die in het blok zitten onzichtbaar moeten worden. Voor een speci-
�ek blok is het vaak zo dat allemaal aparte combinaties toegevoegd worden aan
de sprongen lijst en vervolgens wordt er een blok van gemaakt. Op dit moment
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zijn die aparte combinaties vaak niet meer nodig en dus kunnen deze sprongen
onzichtbaar gemaakt worden met één vinkje. Het onzichtbaar maken is altijd
weer ongedaan te maken in de sprongen lijst.

Voor punt 2 en 3 is het zo dat ze samen een nieuw object vormen, voor een
oefening opdracht kan er aangegeven worden voor welke dag(en) van de week en
hoe vaak die opdracht moet worden uitgevoerd. Voor punt 4 geldt dat Roland
Klein graag extra opmerkingen erbij wil zetten, juist omdat deze sprongen vaak
nieuw zijn of met een speci�ek doel voor deze persoon. Het laatste punt, een
schema te legen, is er voor het gemak van de gebruiker, dit kan door te refreshen
maar dat kost meer tijd. Op het moment dat er op de knop gedrukt wordt,
worden de lijsten leeg gemaakt en alle andere waarden opnieuw geïnitialiseerd.

Lijst van schema's + laden + download

Als er schema's gemaakt zijn moeten deze ook bekeken, verwijderd of gedown-
load kunnen worden. De lijst van schema's maken was te vergelijken met alle
andere lijsten uit de database en was niet veel werk om te implementeren.

Het tweede was het laden van een schema. Dit bleek mogelijk via dezelfde
manier als de preview optie. Er wordt een nieuw globaal commando gemaakt
waarbij het schema, dat geladen wordt uit de database, doorgegeven wordt als
parameter. De preview pagina wordt aangepast aan de hand van het AMedia
object. Het schema wordt op dat moment ook ingeladen in de `maak een schema'
pagina, dit door het object te deserialiseren en de objecten in de view aan te
passen. Nog een voordeel van het AMedia object is dat zodra deze bekeken
wordt in de browser deze ook direct te downloaden is. Op deze manier kunnen
er dus schema's gemaakt en gedownload worden zonder ze op te slaan in de
database, mocht dat gewild zijn. Voor de pagina met de lijst van alle schema's
is een download knop gemaakt om de gebruiker die optie te geven. ZK geeft
mij de mogelijkheid om een FileDownload te de�nieëren aan de hand van een
Media object.

3.11 Iteratie 10

In iteratie 10 staat het schema centraal. Na gewerkt te hebben met de appli-
catie en feedback van Roland Klein te hebben gehad kwamen we tot de conclusie
dat de PDF versie van het schema nog teveel witte vlakken bevatte en dat er
meer vrijheid moest zijn bij het maken van een schema. De vraag was er om
meerdere losse blokken te hebben om oefeningen of blokken techniek te scheiden.
Te denken valt hierbij aan verschillende onderdelen van techniek en verschillende
oefeningen of wedstrijden. Daarnaast was er nog de wens om meer opmerkingen
te kunnen plaatsen.

Voor meerdere losse blokken wilde ik een schaalbare oplossing die er voor
zou zorgen dat het los van elkaar zou staan en duidelijk voor de gebruiker.
Meer tabbladen kunnen toevoegen leek niet een erg �jne oplossing omdat dat
onoverzichtelijk zou worden, tevens zou de volgorde onduidelijk zijn. De oploss-
ing was om de huidige tabbladen te implementeren als een lijst van tabbladen op
zich zelf; namelijk dat het techniek tabblad meerdere bladen intern kan bevatten.

21



Dit betekent voor de implementatie dat er meerdere `TechniqueEntry' objecten
bestaan; elk van deze objecten heeft een eigen lijst met techniek blokken en een
identi�er om ze te onderscheiden. Voor de `oefening opdracht' betekent het dat
er meerdere `RoutineEntry' objecten bestaan met elk aparte velden voor welke
wedstrijd en welke oefening (verplicht, keuze, �nale). Het tabblad `Overig' heeft
ook de mogelijkheid tot meerdere pagina's maar in de praktijk zal dit waarschi-
jnlijk weinig gebruikt worden. Het info tabblad blijft hetzelfde. Op deze manier
kunnen er meerdere blokken overzichtelijk gemaakt worden, is het zeer schaal-
baar en kunnen deze blokken makkelijk los van elkaar geprint worden in de PDF!

Voor de extra mogelijkheden tot opmerkingen plaatsen is bij elk tabblad een
extra `TextField' geplaatst bovenaan de pagina waarin de gebruiker tekst kan
zetten. Dit is echter wel gelimiteerd tot per tabblad en werkt dus niet ook nog
los voor elke deelpagina van een tabblad; dit leek mij overbodig. De PDF klasse
is aangepast om de opmerkingen toe te voegen aan de schema's maar alleen als
er ook daadwerkelijk tekst in staat, dit kost dus niet extra ruimte als er niks
ingevuld wordt. Tevens is de PDF klasse aangepast om de marges kleiner te
maken, is de tekstgrootte aangepast, zijn er witregels weggehaald en is data
logischer geplaatst. Als laatste zijn er hokjes toegevoegd om aan te geven dat
de opdracht uitgevoerd is.

Na deze iteratie zijn alle initiële requirements vervuld en zijn er tijdens het
ontwikkelproces nog meer requirements bij gekomen die inmiddels ook vervuld
zijn. Mijn trainer Roland Klein was op dit moment tevreden en ook dhr.
Smedinga vond dat het product er goed uit zag. De volgende iteraties zijn
ideeën die, soms initieel, soms tijdens het proces, bedacht zijn maar die ik er
zeker aan toe wilde voegen als daar de tijd voor was. Voor een aantal bleek
dit dus het geval en voor andere ideeën geldt dat ze in de tijd na dit project
geïmplementeerd zullen worden. Meer hierover in section 6 over werk voor de
toekomst.

3.12 Iteratie 11

Zoals ook genoemd in de introductie, als er eenmaal een applicatie is die gebruikt
kan worden om de trainer te helpen bij het voorbereiden van trainingen, is het
mogelijk om dit uit te breiden met een sectie data verzameling en analyse.
Iteratie 11 bevat een deel van de data verzameling en de basisimplementatie
voor visualisatie van data. Een papieren prototype van de GUI pagina voor
deze features is toegevoegd in appendix D, �g. 32, en het toegevoegde database
design in �g. 18

Figuur 18: Database design voor data collectie
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Data collectie en analyse

De eerste data die verzameld wordt is wedstrijddata. Wedstrijddata bestaat
uit een aantal waarden die door juryleden geleverd worden en een, voor zover
mogelijk, objectief beeld geven van de prestatie van een springer op dat moment.
Gelimiteerd tot individueel trampolinespringen want synchroonspringen wordt
niet opgeslagen; individueel heeft de volgende waarden:

• Netheid, een beoordeling van de uitvoering van de oefening waarbij 5
juryleden een cijfer geven tussen de 0 en 10 en waarbij hoogste en laagste
afvallen. De middelste 3 worden opgeteld tot het netheid cijfer.

• Moeilijkheid, een enkele score van moeilijkheid van de oefening; de ho-
eveelheid salto's, schroeven en combinaties daarvan.

• Time of Flight, een machinaal berekende score die de tijd in de lucht van
de springer weergeeft tijdens de oefening. De tijd dat een springer de
trampoline raakt wordt dus niet meegeteld.

Om deze data van nut te laten zijn moet er van alle scores bekend zijn wie
deze score behaald heeft, wanneer de score behaald is en voor welke oefening
(verplichte oefeningen zijn doorgaans niet nuttig om te vergelijken met keuze
oefeningen). Dit is ook de manier waarop het opgeslagen wordt in de database
en zoals het te zien is in de applicatie. In de applicatie is een lijst te vinden
met alle scores die in de database staan en deze waarden kunnen aangepast,
verwijderd of toegevoegd worden.

Als er data collectie plaatsvindt is het �jn om daar ook data analyse op
uit te kunnen voeren, vooral als het over grotere collecties van data gaat over
langere tijd. Stel een springer heeft de afgelopen 5 jaar oefeningen gesprongen,
dan is er een redelijke dataset met scores van allemaal verschillende wedstrijden
en kan de stijging van scores over de jaren een indicatie zijn van de groei die
een springer doormaakt. Hiervoor zou het �jn zijn om een bepaald diagram te
kunnen maken en daarvoor is statistiek nodig. Momenteel is de statistiek en
visualisatie van data niet uitgebreid geïmplementeerd maar de fundering ligt er
om dit wel te kunnen. Op dit moment is het mogelijk om met een staafdiagram
de verschillende scores per springer, per oefening te vergelijken. Dit is maar een
enkel voorbeeld van wat je zou willen vergelijken. Later is het de bedoeling dat
data geselecteerd kan worden voor de x- en y-as en dan moet er een diagram uit
komen. Te denken valt hierbij aan staafdiagrammen, lijndiagrammen, cirkeldia-
grammen, enz.

Het uiteindelijke nut en uiteindelijke implementatie van deze diagrammen
moet nog blijken want het is momenteel nog niet geheel duidelijk welke waarden
nuttig zijn om te vergelijken. Dit is iets dat in de toekomst duidelijk zal worden.
Tevens staat er momenteel training-data in, die behalve dat het �ctief is, te
beperkt is. Om een beeld te kunnen geven van groei die een sporter doormaakt
of om sporters te vergelijken met elkaar zou er eigenlijk data van verschillende
jaren moeten zijn. Deze data is beschikbaar en in te voeren maar dat moet nog
gebeuren, hier is nog geen tijd/mogelijkheid voor geweest.
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Tweaks

Er zijn nog een paar toevoegingen gedaan aan de applicatie die gezien kunnen
worden als tweaks, verbeteringen van de omgang met de applicatie of extra
features. De grotere veranderingen waren:

• Categorisatie van blokken.

• Duplicaat check.

• Schema's per persoon �lteren.

• Sorteren van data in lijsten.

Zodra de applicatie wat meer gebruikt wordt en er meer techniek blokken
zijn toegevoegd, wordt dit mogelijk een te grote lijst om �jn doorheen te scrollen.
Daarvoor zou het �jn zijn om blokken met een bepaald label te categoris-
eren op moeilijkheid van uitvoering. In de database is een kolom toegevoegd
aan de blokken tabel waarbij een string opgeslagen wordt uit de verzameling
enkelvoudig, dubbel,meervoudig. Enkelvoudig betekent dat er alleen enkelvoudige
salto's in voorkomen, of geen salto's. Dubbel betekent dat er minstens één
dubbele salto in voorkomt en meervoudig is voor de categorie waarbij dubbele
salto's gecombineerd worden achter elkaar. De uiteindelijke uitwerking van deze
categorisatie moet nog getest worden op gebruikersgemak en overzichtelijkheid,
het is een nieuwe feature. Categorisatie lijkt een redelijke oplossing voor wat
anders een mogelijk onoverzichtelijke situatie gaat worden, stel dat er 100 ver-
schillende blokken in de database staan, dan is 30 of 40 een redelijkere lijst om
doorheen te scrollen. Later zal misschien blijken dat een �lter functie op naam
zoals bij sprongen een betere oplossing is, dat zal ook van de gebruiker afhangen.

De duplicaat check is een feature gerelateerd aan de create van schema's.
Normaliter mag je er van uit gaan dat een persoon maximaal één schema per
week nodig heeft en dat er dus ook maar één opgeslagen hoeft te worden in de
database. Echter een gebruiker kan fouten maken, vergeet een naam te veran-
deren, etc. Dit was tevens iets dat door Roland Klein genoemd werd dat hij
eventueel handig zou vinden, ook al was het bekijken van de lijst van schema's
ook acceptabel, automatisch is wenselijker. Op het moment dat er een PDF
versie gegeneerd wordt van een schema, dan wel preview of exporteren, zal de
applicatie onderzoeken of er al een schema bestaat voor deze persoon voor die
dag. Dit is geïmplementeerd door voor een bepaalde persoon alle schema's op
te vragen die bestaan en voor die schema's te kijken of er al een schema staat
op die datum. Hiervoor heb ik een methode geschreven die voor twee Date
objecten bekijkt via de Calendar klasse of zij op dezelfde dag zijn. Een Date
object in JAVA wordt beschreven door een long, een absoluut moment in tijd
in ms, en er bestaat geen ingebouwde methode om Date objecten te vergeli-
jken per dag. Mocht er een duplicaat gevonden worden in de database dan zal
de applicatie dit doorgeven aan de gebruiker via Clients.alert(”message”), de
actie gaat echter wel altijd door. De gebruiker kan op dit moment kijken of
er inderdaad een foutje is gemaakt en of er nog wat veranderd moet worden
om het te laten kloppen. Ook is mogelijk dat een schema opnieuw gemaakt
wordt, in dat geval is het verstandig om het oude schema te verwijderen, zo
kan de trainingsgeschiedenis van een persoon bekeken worden aan de hand van
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schema's achteraf.

De derde tweak is nauw gerelateerd aan de tweede. Hierbij geeft de gebruiker
in een drop-down lijst aan van welke persoon het de schema's op wil vragen en
vervolgens komen alleen de schema's van de geselecteerde persoon erin. Een ex-
tra punt om op te letten is dat in een drop-down lijst de selectie niet verwijderd
kan worden, dat is opgelost door een extra knop toe te voegen.

Sorteren van lijsten is een globale verandering over de applicatie, voor zover
het mij handig leek heb ik alle lijsten de mogelijkheid gegeven om items te
selecteren op bepaalde kolommen. Dit was vrij simpel toe te voegen aan de ZK
Listbox klasse door bij de kolom de�nitie sort = auto(objectattribuutnaam)
toe te voegen. Enkele zeer nuttige voorbeelden zijn: het sorteren van schema's
op naam of datum en het sorteren van wedstrijddata op naam, datum of score.

3.13 Iteratie 12, in progress

Deze iteratie is momenteel in ontwikkeling en verwacht ik af te hebben tegen
het eind van het project, daarom heb ik deze toegevoegd aan dit document.
Het idee is om te onderzoeken waar de bottleneck in de applicatie ligt omdat
de performance van de applicatie in de cloud naar mijn mening onder de maat
is. Ik ben niet tevreden over de reactiesnelheid en ik probeer uit te zoeken waar
dat aan ligt. Tevens is het de bedoeling om wat plaatjes toe te voegen om het er
wat mooier uit te laten zien, wat icoontjes en de home pagina te implementeren.
Een papieren prototype van de home pagina is bijgevoegd in appendix E, �g. 33
met een basic design van hoe ongeveer bedacht is dat het eruit gaat zien.

Performance analyse

Het is momenteel zo dat in de cloud de reactietijd van de applicatie naar mijn
mening te traag is. Het laden van pagina's, pagina's die database intensieve
inhoud bevatten of server side intensieve inhoud(objecten maken), gaat in een
acceptabel tijdsbestek. Echter de tijd die nodig is om objecten toe te voegen
aan of verwijderen uit lijsten is naar mijn mening niet goed genoeg. Op de
localhost is dit nog acceptabel maar in de cloud zeker niet meer. Er zijn een
aantal mogelijkheden waar de bottleneck kan liggen:

• Database (minst waarschijnlijk want deze draait op dezelfde plek als de
Tomcat server)

• Hibernate, de interactie van een object toevoegen aan de database en weer
data terughalen

• View, het renderen van objecten duurt te lang, java is berucht om trage
object creatie en verwijdering

• Cloud server, stel de cloud server heeft te weinig rekenkracht om deze
applicatie een snelle respons te geven

• Internetverbinding, de connectie van en naar de server is te traag
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De database en Hibernate lijken onwaarschijnlijk omdat dit een klein gedeelte
is qua rekenwerk en over het algemeen zijn deze libraries vrij goed geopti-
maliseerd. Helemaal zeker ben ik niet, echter het is niet mijn eerste keuze
om te onderzoeken. De internetverbinding staat ook niet hoog op het prioriteit-
enlijstje om te onderzoeken en wel om de volgende reden: er wordt alleen een
html content over het web gestuurd. Een html content is vrij minimaal, zeker
als er geen zwaardere objecten zoals plaatjes op staan zou dit niet een bottle-
neck moeten zijn. Overigens is er een uitstekende snelheid als ik via SSH met
de server verbind om data te downloaden of uploaden, dat lijkt onwaarschijnlijk
om de bottleneck te vormen.

Dat laat de cloud server en de view over. Om dit te onderzoeken heb ik een
mogelijkheid gevonden in de PerformanceMeter klasse van ZK, de code heb ik
aangeleverd gekregen door Wouter Nederhof. Deze klasse geeft de mogelijkheid
om een interface te implementeren die gebruikt kan worden om de tijd te meten
die een request nodig heeft. De volgende tijdmetingen worden gedaan: een re-
quest komt aan bij de server, is klaar bij de server, komt aan bij de client, is
klaar bij de client. Dit geeft de mogelijkheid om de tijd, die meekomt als argu-
ment in de vorm van een long, op te slaan en vervolgens als de request klaar is,
uit te printen. Dit zou een beeld moeten geven van waar de bottleneck ligt.

Na tijdmetingen blijkt dat de grootste bottleneck ligt bij het maken van
lijsten met objecten voor de view. Op het moment dat een object toegevoegd
of verwijderd wordt, wordt de hele lijst opnieuw opgehaald van de server en
wordt de hele lijst opnieuw gerenderd in de view. Renderen kost op de localhost
een tijd van enkele honderden milliseconden terwijl renderen in de cloud omdat
alles via het web verstuurd wordt duidelijk langer duurt. AJAX requests heen en
weer sturen om grotere lijsten te updaten is niet optimaal voor de snelheid. Alle
andere onderdelen van de applicatie functioneren naar behoren, de rekenkracht
van de cloud server is niet echt geweldig en de server staat in Amerika maar de
lijsten vormen het probleem.

Op het moment is het zo geïmplementeerd dat lijsten opnieuw geïnitialiseerd
worden als desbetre�end tabblad wordt aangeklikt. Daarnaast wordt de view
via het VM aangepast en heb ik zelf controle genomen over de lijst in de view.
Deze laat ik niet zichzelf updaten maar ik heb zelf code geschreven om objecten
toe te voegen of te verwijderen uit de lijst. De winst hiervan is dat er maar
een minimaal aantal AJAX requests gestuurd hoeven worden om de view aan
te passen. Het nadeel is dat de view aangepast wordt in het VM en dat dus het
MVVM pattern geschonden wordt. Naar mijn mening is het pattern niet veel
waard als de applicatie er slechter door gaat functioneren en dus is het pattern
aan de kant geschoven. Het resultaat is dat de applicatie ongeveer tien keer
sneller reageert en dat de performance geen probleem meer is.

Uiterlijk van de applicatie

Een laatste aandachtspuntje van de applicatie is het uiterlijk, dat wat een groot
deel van de ervaring is van gebruikers. Een paar plaatjes doen het goed om het
er wat mooier uit te laten zien, maar daarnaast zijn kleuren, indeling en `het
gevoel' dat gebruiker krijgt belangrijk. Dit ligt dicht bij de usability van een
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applicatie en dat is wel iets dat ik erg belangrijk vind.

Het idee is om de home pagina en de landingspagina van ingelogde gebruikers
te versieren met wat trampoline gerelateerde plaatjes en daarnaast wat icoontjes
te gebruiken voor knoppen om het een intuïtiever gevoel te geven. Te denken
valt hierbij aan een mooie foto van een springer in actie, een trainingshal of iets
dergelijks.

4 Samenvatting Design en Implementatie

Om deze iteraties samen te vatten zal ik enige diagrammen toevoegen over
de gehele applicatie om het geheel een beetje beter te overzien. Namelijk de
volgende:

• Site Map

• Sequence Diagram

• ER Model

• Domain Model

• Lijst van huidige features

In de zip �le van dit project is tevens de uitgewerkte JAVA documentatie
te vinden van alle methoden in de applicatie, dit is puur als naslagwerk om te
kijken wat elke methode doet en van sommige ingewikkeldere methoden is er
meer uitleg over hoe ze werken.
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4.1 Site Map

Hier is de sitemap te zien, �g. 19, het is al uitgelegd in section 3.7, de iteratie
van login/register. In het kort nog even: de gebruiker komt op index.zul aan,
die bepaalt welke pagina zichtbaar is en vanuit daar vindt alle navigatie naar
andere pagina's plaats. De `navigatie' om het even zo te noemen betekent alleen
dat index.zul een andere inhoud krijgt door een andere pagina te incorporeren.

Figuur 19: De sitemap van de applicatie
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4.2 ER Model

Dit is een Entity Relation model, �g. 20, automatisch gegeneerd van de database
met MySQL Workbench. Wat opvalt is dat de meeste tabellen los op zich staan
maar dat blokken zich linken aan sprongen via de cross-reference tabel block-
entries. Tevens is te zien dat personen gerefereerd worden in andere tabellen
zoals matchdata en schedule, hier staat ook een one-to-many link tussen. Deze
link staat er om ervoor te zorgen dat er nooit een schema of matchdata en-
try is zonder een persoon eraan te kunnen koppelen, hetzelfde uiteraard voor
blockentries.

Figuur 20: Entity Relation model van de database
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4.3 Sequence Diagram

Dit sequence diagram beschrijft hoe de link tussen user en uiteindelijk database
(data) werkt in mijn applicatie. Ik heb niet heel uitgebreide use cases nodig om
de interactie met de applicatie te omschrijven maar een enkel diagram om de
event �ow wat te verduidelijken leek me wel handig. Stel er wordt een nieuwe
sprong toegevoegd aan de lijst, dan is dit ongeveer wat er gebeurt achter de
schermen, zie �g. 21.

Figuur 21: Gegeneraliseerd sequence diagram
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4.4 Domain Model

Omdat de applicatie te groot is om duidelijk te laten zien in één diagram is
deze opgesplitst in kleinere delen. Ruwweg zijn de klassen verdeeld in de pack-
ages zoals ze bestaan in de implementatie maar soms zijn gerelateerde klassen
uit andere packages toegevoegd om relaties aan te geven, enige overlap is niet
te vermijden. Methoden uit klassen zijn weg gelaten, deze kunnen gevonden
worden in de documentatie van de applicatie.

Package level

Dit is het package niveau, �g. 22, en er zijn verschillende delen of niveaus van de
implementatie te onderscheiden. De database package, de util en DAO package,
en de viewmodels en de controller packages. Uit het diagram kan afgeleid worden
dat laatstgenoemde de controller klassen zijn, zij zorgen beide voor de view
(in zul) en zijn afhankelijk van de data in het model(van de DAO package
en de objecten die in de database package zitten). Deze groeperingen zijn te
linken aan de gebruikte patterns, MVC en MVVM. De view bestaat niet in
deze diagrammen, die wordt gemaakt door ZK via zul �les. Meer uitleg over de
packages in de desbetre�ende secties.

Figuur 22: Domein model package overzicht
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Database package

In deze package zitten alle objecten die gelinkt worden met de database via
hibernate, voor al deze objecten is er dus tevens een hibernate mapping. Er
is te zien dat zij geen verdere afhankelijkheid hebben van andere klassen die ik
geïmplementeerd heb, zie �g. 23.

Figuur 23: Domein model database objecten gedeelte
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DAO package

De DAO package bevat alle JAVA klasse objecten die gerelateerd zijn aan access
met de database. Zoals gezegd gaan alle hibernate calls via de DAO klasse en
houdt de ServiceManager een lokale kopie van de data in de database. Uit �g. 24
volgt dat de ServiceManager inderdaad een lijst bijhoudt van een aantal van de
objecten uit de database package en dat er een relatie bestaat met DAO en
DAOImplementatie met alle objecten, dit is door de Hibernate calls.

Figuur 24: Domein model DAO package
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Util package

De Util package, �g. 25, bevat een aantal klassen die los staan van de rest.
PDF.java wordt alleen in een statische context gebruikt en PrintingPerfor-
manceMeter wordt gebruikt door ZK, deze staat gecon�gureerd in ZK.xml.
PDF.java is de klasse die gebruikt wordt om PDFjes te maken, daar wordt een
TempSchedule ingestopt vandaar de relatie met dat object, ik heb niet verdere
recursief geïmpliceerde relaties toegevoegd.

Figuur 25: Domein model Util package
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Controller package

De Controller package, �g. 26, bevat alle controllers die er zijn in mijn appli-
catie. Deze zijn allemaal gerelateerd aan het inlog/registratie systeem van de
applicatie en dit is waar het MVC pattern gebruikt wordt. Er is te zien dat het
inloggen en registreren een relatie heeft met het Account object en dat er van
de ServiceManager gebruik wordt gemaakt om data uit de database te halen of
erin op te slaan.

Figuur 26: Domein model de controller package

35



ViewModels package

De package die alle VM's bevat en objecten die alleen voor de view gebruikt
worden, �g. 27. De meeste VM's hebben afhankelijkheden van de klasse waar
ze bij horen; JumpVM met Jump, BlockVM met Block, enz. Dit is buiten het
model gelaten omdat de relatie met die klassen vanzelfsprekend is. ScheduleVM
is het enige VM dat een verbinding heeft met andere klassen dan klassen in de
view. ScheduleVM neemt ook duidelijk een groot deel van het plaatje in beslag
en is daarom apart nog toegevoegd in gedetailleerde vorm, �g. 28. Wederom zijn
recursief geïmpliceerde relaties met andere klassen buiten beschouwing gelaten
voor de duidelijkheid, bovendien zijn deze relaties te identi�ceren aan de at-
tributen van een bepaalde klasse.

Figuur 27: Domein model van de viewmodels
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Figuur 28: Domein model van de ScheduleVM klasse
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4.5 Lijst van huidige features

Hier volgt een lijst van de belangrijkste features die geïmplementeerd zijn. Dit
is om een beeld te geven wat een gebruiker allemaal wel of (nog) niet kan met
de applicatie; niet alle kleine details worden genoemd.

• De applicatie is gehost in de cloud.

• Er is een GUI voor de gebruiker.

• Alle data wordt opgeslagen in de database.

• Een schema bevat alle data die het moet: datum, persoon, opmerkingen
en inhoud.

• Er zijn lijsten van: sprongen, blokken, personen, schema's, oefening op-
drachten, kracht oefeningen en wedstrijd data.

• Alle lijsten kunnen veranderd worden door items toe te voegen, aan te
passen of items te verwijderen.

• Een gebruiker kan alle lijsten aanpassen.

• Een gebruiker kan een blok maken met naam, categorie, opmerkingen en
welke sprongen naar keuze.

• Een gebruiker kan een schema maken, bestaande uit 4 verschillende de-
len(informatie, techniek, wedstrijden, overig).

• Een gebruiker kan extra blokken van een schema toevoegen behalve bij
informatie.

• Een gebruiker kan registreren en inloggen.

• Een gebruiker kan een PDF genereren van een schema.

• Een gebruiker kan een PDF versie downloaden van een schema.

• Een gebruiker kan een schema bekijken in de browser.

• Een gebruiker kan schema's laden uit de database.

• Een gebruiker kan een diagram maken met wedstrijd data(dit is beperkt
tot staafdiagram).

5 Conclusie

Als ik zo terug kijk op het project en het ontwikkelproces ben ik zeer tevreden.
Er is veel gedaan en de applicatie is in een verdere staat dan ik had verwacht
aan het begin van het project. Tijdens de ontwikkeling heb ik zeker momenten
gehad dat ik dacht dat het echt niet ging lukken en ik heb con�guraties meer
dan eens vervloekt omdat er één klein dingetje verkeerd stond waardoor alles
niet werkte. Agile Development is mij erg goed bevallen en zal ik zeker blijven
gebruiken, de design keuzes die ik heb gemaakt bleken achteraf bijna allemaal
vanaf het begin goed te zijn. De performance in de cloud is opgelost en de
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applicatie wordt gebruikt. Tevens denk ik dat mijn `klant', Roland Klein, zeer
tevreden is, wat toch erg belangrijk is. Al met al een geslaagd project waarvan
ik denk dat er nog jaren plezier van zal zijn, zeker met de plannen om het uit
te breiden.

6 Mogelijke uitbreidingen

Nu er een applicatie is waarmee trampoline trainers onderdelen van de sport
en training kunnen digitaliseren kunnen er nog interessantere delen toegevoegd
worden. Te denken valt hierbij aan meer data collectie over langere tijd, data
analyse hierop en vervolgens conclusies kunnen trekken uit deze data. Dan denk
ik bijvoorbeeld aan de volgende evaluatiecriteria:

• Groei van een sporter over tijd.

• Vergelijking van sporters via objectieve criteria(scores, tijdmetingen, etc.).

• Onderzoek naar wanneer een sporter het best presteert en waarom.

• Vergelijking met sporters over het hele land als meerdere trainers deze
applicatie gebruiken en hun data er in opslaan.

Naast evaluatiecriteria en onderzoek naar prestaties van sporters kan de GUI
ook uitgebreid worden met het volledig digitaliseren van schema's. Bijvoorbeeld
door via een app op de mobiel interactieve schema's te maken om sporters
direct data in te laten voeren in de applicatie. Uiteindelijk hoop ik ook deze
applicatie commercieel te kunnen verhuren. Mocht dit een succes worden dan is
het mogelijk om andere versies van de applicatie te maken voor andere sporten.
Er zijn veel sporten waar speci�eke schema's gemaakt moeten worden en data
analyse is bij elke serieuzere beoefening van een sport gewild. Nu moet de
applicatie zich onderscheiden van de rest op dat gebied, de uitvoering daarvan
is nog niet helemaal duidelijk maar als ik de kans krijg, zal ik het zeker doen.
Daarnaast mist de applicatie nog een stukje professionaliteit en moet het grondig
getest en veel gebruikt worden om te verbeteren. Momenteel is het meer een
trial versie om te proberen hoe het werkt en vanaf hier kunnen we verder. In
ieder geval ben ik nog steeds enthousiast en lijkt het me leuk om eraan verder
te werken!
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8 Bijlagen

A Voorlopige database design

Figuur 29: Voorlopig database design
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B GUI prototype deel 1

Figuur 30: Bewerk lijst design
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C GUI prototype deel 2

Figuur 31: Maak schema design
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D GUI prototype maak diagrammen

Figuur 32: Maak diagram design

E Welcome page prototype

Figuur 33: Home pagina design
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F Vroeger schema

Figuur 34: Het schema zoals gemaakt door Roland Klein
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G Schema nu

Figuur 35: Het schema zoals gemaakt met de trainerapp

45



Referenties

[1] S. Ambler and associates. Agile Modelling. http://www.agilemodeling.

com/.

[2] Oracle. JDBC connections. http://docs.oracle.com/javase/tutorial/
jdbc/basics/connecting.html.

[3] tutorialspoint. Hibernate Architecture. http://www.tutorialspoint.com/
hibernate/hibernate_architecture.htm.

[4] Wikipedia. Comparison of application servers. http://en.wikipedia.org/
wiki/Comparison_of_application_servers.

[5] J. Zheng. JDBC Data Sources and Connection Pooling. http://jjzheng.
blogspot.nl/2012/09/jdbc-data-sources-and-connection-pooling_

24.html, 2012.

[6] ZK. Architecture Overview. http://books.zkoss.org/wiki/ZK_

Developer's_Reference/Overture/Architecture_Overview, .

[7] ZK. Chapter 8: Authentication. http://books.zkoss.org/wiki/ZK%

20Essentials/Chapter%208:%20Authentication, .

[8] ZK. MVVM. http://books.zkoss.org/wiki/ZK_Developer's_

Reference/MVVM, .

46


