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SAMENVA1TING

Sinds enkele jaren vormen Electronische Leeromgevingen een ondersteuning brnnen bet oiderwijs. Het pakket
dat hiervoor binnen de Rijksuniversiteit Gmningen wordt gebruikt is Nestor, dat gebniik maakt van bet pakket
Blackboard. Deze Ieeromgeving is tamelijk traditioneel van aard en heeft een ondersteunende funktie bij het
gegeven onderwijs maar hervormt het niet.

De keuze om als basisprogramma Blackboard te gebruiken is een keuze die wereldwijd door meerdere
onderwijsinstellingen is gemaakt. En of Nestor flu een meerwaarde heeft of niet, bet is een goed product dat veel
gebruikt wordt en goed wordt onderhouden bij de RuG.

Evhter, voor een selecte groep docenten en studenten heeft het een beduidende 'minderwaarde'. Zon groep
vormen de docenten en studenten van de afdeling Sterrenkunde op bet Kapteyn Instituut aan de RuG.
Hier wordt al jaren via eigen websites en email de inzet van ICT voor onderwijsdoeleinden geregeld.

loch wil men bij Sterrenkunde wel graag een digitale leeromgeving gebruiken voor onderwijsdoeleinden. Dc
manier waarop er met Nestor gewerkt kan worden vormt voor de Sterrenkundigen bij bet toepassen hiervan een
belemmering.
Mede omdat men een stuk autonomie verliest bij bet mvullen van de manier waarop een DLO vorm knjgt. Men
heeft graag het systeembeheer van een DLO in eigen handen. Tevens wil men graag bet hergebruik van
beschikbaar gestelde objecten en documenten stimuleren.
Maar wdke vorm voor een DLO is toereikend voor de wensen bij Sterrenkunde?
Welke gebruikersscenario's kunnen er allemaal ontstaan? Wanneer is een DLO gebruikersvriendelijk genoeg om
docenten over de streep de halen en van hun eigen websites afte stappen? Deze en andere vragen heb 1k
onderzocht, en samen met een studentassistent bij Sterrenkunde is een prototype, gebaseerdop de Educational
Modelling Language, een subset van XML, gebouwd.
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Hoofdstuk 1: Inleiding

1.1 Achtergrond

Veel mensen zullen zich afvragen waarom er een onderzoek wordt gedaan naar de
mogelijkheden van een nieuwe digitale leeromgeving, wanneer er a! een dergelijke omgeving
bestaat. De Rijksuniversiteit Groningen gebruikt het pakket 'Blackboard', dat bij de studenten
bekend staat als 'Nestor', als digitale leeromgevmg. Enkele storende zaken die gebruikers van
dit pakket aangeven zijn: ". . .je moet zo vaak /dikken met je muis om jets te vinden... ',waarop
dan soms de reaktie ' ..en he: is soms heel lastig om erachter te komen waar een document,
geplaatst door een docent, nou precies staat...'.
Dit zijn enkele citaten die 1k studenten meerdere keren heb horen uitspreken. Maar ook voor
docenten gelden dezelfde dilemma's. Aihoewel dit overkomelijke problemen zijn, kan het
soms reden genoeg zijn om het pakket maar niet te gebruiken of in ieder geval zo weinig
mogelijk.

1.1.1 Wat is de meerwaarde van een digitale Ieeromgeving?

Om de meerwaarde van een digitale leeromgeving te kunnen begrijpen moet eerst duidelijk
zijn wat een digitale leeromgeving is.

Op dit moment worden vele begrippen naast elkaar gebruikt; E-Leaming, teleleren,
elektronische Ieeromgeving, digitale leeromgeving, internet leren.
Een relatief oude, veel gehanteerde defmitie van elektronische leeromgeving is:
'de technische voorzieningen (hardware, software en telecommunicatie-infrastructuur) die de
interactie tussen het proces van leren, de communicatie die nodig is voor dat leren en de
organisatie van het leren faciliteren'. [Droste, 1999]
Maar deze defmitie richt zich louter op het faciliterende aspect. Wanneer deze aspecten
perfect zijn geregeld, is er pas eenpotentiële DLO. De drie aspecten:
1. proces van het leren
2. communicatie benodigd voor het leren
3. organisatie van het leren
zijn wel de aspecten waarop een DLO zich zou moeten richten, maar een DLO is pas
compleet als er ook inhoud (content) is. Dc definitie van Droste is bedoeld om vast te leggen
op welke hardware en welk te1eleerp1aform de DLO is gebaseerd.'

Uit een artike! van Sije van den Bosch, gepubliceerd in juni 2001 in het Innovatienieuws van
de Open Universiteit, blijkt dat de onderliggende onderwijskundige structuur van Blackboard
tarnelijk traditioneel van aard is en niet tot een intrinsieke onderwijsvemieuwing dwingt. Dat
is ook niet de pretentie van pakketten als Blackboard: zij ondersteunen het onderwijs en
hervormen het niet. Hun kracht ligt in duidelijkheid, vertrouwdheid (want aansluitend bij een
onderwijsopzet die bekend is) en gebruiksvriendelijkheid.
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Zet een ervaren digitaal vaardige docent achter een computer die via internet een Blackboard-
server kan benaderen, geef hem of haar een beknopte handleiding en binnen een half uur
begrijpt de docent de basismogelijkheden.
[Tolboom, 2002]

Een digitale leeromgeving kan echter bewerkstelligen dat de gebruiker hiervan omsiachtig te
werk moet gaan om het een en ander gedaan te krijgen. Het omzeilen van zo'n digitale
ieeromgeving kan dan het gevoig zijn, want 'wat is de meerwaarde van een programma a/s
Nestor ten opzichte van mzjn eigen website, die het aijaren goed doet? '.Natuurlijk is niet
iedereen in staat om een eigen website te maken en te onderhouden, maar de vraag is terecht!
Wat is nu de meerwaarde van Nestor ten opzichte van een eigen website? lets alschermen met
een wachtwoord? Een document plaatsen? Communiceren met studenten?... Al deze dmgen
kunnen met website's en een email programma. Een voordeel is natuuriijk wel dat Nestor
deze voorzieningen standaard heeft, dat ze uniform zijn en dat er geen programmeren of
schrijven van html-code aan te pas komt.

Dat wil niet zeggen dat een beviogen docent zijn of haar DLO niet kan gebruiken in project-
of probleemgestuurd onderwijs. Daarnaast kunnen docenten de vorderingen van de studenten
via één centrale piek volgen. Tevens kan een docent hier commentaar plaatsen,
nieuwsberichten schrijven, toetsen neerzetten en het gradebook gebruiken voor de becijfering.
Voor studenten biedt het een cenirale plaats om documenten, email en andere berichten uit te
wisselen (via chatten of een discussie forum) met mede-studenten of docenten.

1.1.2 Waarom dit onderzoek?

Een centrale plek voor docenten en studenten is een heel goed concept: één centrale pick voor
het 'data verkeer'. Dc keuze om ais basisprogramma Blackboard te gebruiken is een keuze die
wereidwijd door meerdere onderwijsinstellingen is gemaakt. En of Nestor flu een meerwaarde
heefi of riiet, het is een good product dat veel gebruikt wordt en goed wordt onderhouden bij
deRuG.

Echter, voor een selecte groep docenten en studenten heeft het een beduidende
'minderwaarde'. Zo'n groep vormen de docenten en studenten van de afdeling Sterrenkunde
op het Kapteyn Instituut aan de RuG.
Hier wordt al jaren via eigen websites en email de inzet van ICT voor onderwijsdoeleinden
geregeld, maar op de websites wordt nog wel meer gedaan. Met een eigen website hebben
docenten de mogelijkheid om programma's in die websites in te bouwen, zodat simulaties en
andere wiskundige berekeningen kunnen worden opgestart. Dit blijkt voor enkele
vaakgebruikte programma's (zoo/s Fortran) brnnen Nestor alleen mogeiijk door gebruik te
maken van Citrix, een terminal emulatieprogramma, maar dit vergt weer extra voorzieningen.

Ook de weergave van een document met veel wiskundige formules blijkt lastig te zijn in een
wiliekeurge webpagma c.q. webgeonënteerde omgeving, en bij Sterrenkunde is wiskunde aan
de orde van de dag. Toch wil men bij Sterrenkunde wel graag een digitale leeromgeving
gebruiken voor onderwijsdoeleinden. Algemeen bekeken zijn er ontelbaar veel mogelijkheden
om Informatie en Communicatie Technologie (ICT) toe te passen binnen het onderwijs. Dc
manier waarop er met Nestor gewerkt kan worden vormt voor de Sterrenkundigen bij het
toepassen hiervan een belemmenng. Mode omdat men een stuk autonomie verliest bij het
invuilen van de manier waarop een DLO vorm krijgt. Men heeft graag het systeembeheer van
een DLO in eigen handen.
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Ook kijkt men bij Sterrenkunde graag naar de onderwijs- en onderzoeksvorderingen van
collega's in binnen- en buitenland en wil men de mogelijkheid hebben om eigen werk publiek
toegankelijk op het Internet neerzetten.

Aan het ICT deel van het onderwijs zal dus op een andere manier invulling moeten worden
gegeven. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden om erachter te komen waar een digitale
leeromgeving bij Sterrenkunde aan moet voldoen en welke wensen en eisen er bij studenten
en docenten leven, voordat ze hier met plezier mee zullen en kunnen gaan werken.

1.2 Onderzoeksdoel

Informeel kan dit onderzoek als volgt worden beschreven:
"He: faciliteren van docenten by he: aanbieden en samenstellen van Computer
Ondersteunend Onderwys (COO) door ze hierby nieuwe en betere mogelykheden te bieden in
een nieuwe digitale omgeving. Hierby word: gebruik gemaakt van Informatie en
Communicatie Technologie (ICT)"
[R. Slagter]

Dit omvat het onderzoeken wat de wensen zijn van zo'n DLO (Digitale Leeromgeving), het
onderzoeken van de technologie om dit te construeren en het bouwen van een prototype.

Het uitgangspunt, zoals dat aan het begin van dit onderzoek is bepaald, is het realiseren van
een DLO binnen het nieuwe webplatform van de RuG, waardoor deze van extra
functionaliteit wordt voorzien. Dit nieuwe webplatform is geheel gebaseerd op een relatief
nieuwe 'taal', namelijk XML (Extensible Modelling Language). Deze taal, die op dit moment
haar opmars doet binnen het internet, biedt gebruikers van een webbrowser talloze
mogelijkheden die voorheen niet beschikbaar waren.
Het is niet het onderwerp van dit onderzoek om alle mogelijkheden te laten zien, maar een
kernpunt van XML is dat men in staat is om zelf 'tags' te definiren. Een voorbeeld van een
standaard tag bij HTML is <Hi>, welke aangeeft dat er een kop komt (overeenkomstig met
'Kop 1' bij MS Word). Alle mogelijke tags bij HTML zijn vastgelegd en er zijn geen andere
tags mogelijk.
Bij XML is het aantal mogelijke tags letterlijk oneindig. Het is in dit opzicht in feite een
prograrneerbare vorm van HTML. Via een transformatie kan dan op deze zelfgedefinieerde
tags gezocht worden om vervolgens aan de hand van deze tags de opmaak te regelen. Deze
transformatie heet een XSLT (extensible slylesheet language transformation). Voor onderwijs
doeleinden kan hier heel handig gebruik van worden gemaakt, omdat flu een tag als 'docent'
mogelijk is en de weergave van zo'n tag uniform kan worden gemaakt via een XSLT.
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Een voorbeeld van hoe dit eruit ziet:

<Docent> M. Vogelaar </Docent>

Niet alleen voor de opmaak kan naar de tags worden gezocht, ook wereldwijd kan van deze
tags gebruik worden gemaakt in zoekmachines om bijvoorbeeld alles op te zoeken van een
bepaalde docent.

Wereldwijd biedt dit voordeel echter meteen een mogelijk probleem. Als een ieder zijn of
haar eigen tags mag verzinnen, wordt het heel moeilijk om te achterhalen naar welke tag je
moet zoeken omdat je geen idee hebt hoe de tag heet, aangezien het ook nog eens in
verschillende talen mag (elke tag mag immers). Om hier voor het onderwijs uniformiteit in te
krijgen is er het Learning Object Metadata model ontstaan (LOM).
[Kennisnet, Internetorganisatie voor het onderwijs]

Formeel kan het doe! van dit onderzoek meer in detail worden geformuleerd als:
Het gebruikersgestuurd opbouwen van een digitale leeromgeving en interface
voor plaatsen van documenten met bet Learning Object Model in XML

1.3 Overzicht

In deze paragraaf zal ik een beknopt overzicht geven van de komende hoofdstukken in dit

versiag.

In de volgende twee paragrafen za! ik het vooronderzoek beschrijven dat is voorafgegaan aan
dit projekt en de opzet van het projekt uiteenzetten.
In Hoofdstuk 2 wordt de probleemstelling behandeld. Hierin staan ook de partijen beschreven
die betrokken waren bij het tot stand komen van dit onderzoek.
De analyse van de probleemstelling zal in Hoofdstuk 3 aan bod komen en aan de hand van
deze analyse zullen in Hoofdstuk 4 een aantal scenario's worden behande!d. Uit deze
scenario's kunnen een reeks funktionele requirements gehaald worden. Deze requirements
staan beschreven in Hoofdstuk 5. In Hoofdstuk 6 staat de software architectuur beschreven
van de verschi!Iende componenten binnen de DLO, die nodig is om aan de verschillende
requirements te vo!doen. Vervolgens worden de resultaten van het onderzoek duidelijk in
Hoofdstuk 7, waar de twee prototypes die zijn ontworpen, worden behandeld. Tot slot worden
in Hoofdstuk 8 nog enkele conclusies geformuleerd en suggesties voor verder werk.
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1.4 Vooronderzoek

Dit onderzoek geeft gevoig aan de bevindingen van een eerder project, genaamd "Interactieve
Web-based werkcolleges", dat in de zomer van 2002 is voltooid bij de afdeling Sterrenkunde.
Dit pilotproject was bedoeld om bij Sterrenkunde (werk)colleges te migreren naar een
krachtige elektronische Ieeromgeving die via het Web toegankelijk is. Het pilotproject
vormde een onderdeel van een faculteitsbreed informatie- en communicatietechnologie (ICT)
en computerondersteunend onderwijs (COO) project. Binnen het Kapteyn Instituut werd hier
sturing aan gegeven door dhr. R. Slagter van het ECCOO (Expertise Centrum voor Computer
Ondersteunend Onderwijs). Kempunten binnen dat project waren: "het
• toegankelijker,
• attractiever,
• efficienter en
• effectiever
maken van (werk) colleges door bestaande onderwyscomponenten te migreren naar een
elektronische leeromgeving (ELO) en aan te vu/len met nieuwe COO werkvormen."

Ingredienten die in het werkplan voor zo'n Elektronische Leeromgeving worden genoemd
zijn
• elektronische voorbeelden,
• verwyzingen naar elehironisch beschikbare bronnen,
• praklische oefeningen ondersteund door computerprogramma '5,
• automatisering van student-docent en student-student interactie,
• een toolbox voor docenten om de ELO te vullen met onderw/smateriaal
• en inbedding van ICr en/of COO in bestaande colleges.

Dit project heeft een heel praktisch resultaat opgeleverd in de vorm van het college "Inleiding
Sterrenkunde" waarbij veel van de bovenstaande ingredienten zijn toegepast. De interactieve
website die bij dit yak hoort is ook dit jaar weer naar tevredenheid gebruikt.

1.5 Opzet van het project

Om het onderzoeksdoel te bereiken is in dit onderzoek gekeken naar de huidige
mogelijkheden die een docent bij Sterrenkunde heeft om Computer Ondersteunend Onderwijs
(COO) en ICT (Informatie en Communicatie Technologie) in te zetten bij het geven van
onderwijs. Vervolgens is onderzocht wat de wensen zijn die docenten hebben ter uitbreiding
van hun mogelijkheden op dit gebied. Dit geheel heeft geresulteerd in een aantal usecases
waaruit de gewenste functionaliteit is gehaald. Aan de hand van deze wensen is er een
prototype voor een nieuwe DLO gemaakt met medewerking van Christiaan Boersma, student
Astronomie bij het Kapteyn lnstituut.
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Hoofdstuk 2: Probleemstelling

2.1 Inleiding

Op dit moment zijn veel docenten bij Sterrenkunde tevreden met de Status Quo, namelijk het
hebben van een eigen website, dictaten en sheets. Maar in het algemeen geldt vaak "je bent
tevreden met watje hebt totdatje jets beters krijgt". Op het gebied van COO is het bij
docenten lang niet altijd duidelijk welke mogelijkheden er allemaal zijn. Om docenten hierin
geInteresseerd te krijgen zal de drempel voor het deels migreren van hun onderwijs naar een
DLO zeer laag moeten zijn. Om deze spreekwoordelijke drempel laag genoeg te krijgen, is
onderzocht wat de houding van docenten ten opzichte van gepresenteerde mogelijkheden is.
Na dit onderzoek is de vraag gerezen of ze zelf 'flog niet gepresenteerde' mogelijkheden
wensen en tenslotte is er in samenwerking met het ECCOO gekeken naar de haalbaarheid van
het creëren van deze extra mogelijkheden voor docenten.

2.2 Context Sterrenkunde

Tijdens het pilotproject ICTCOO, waarin COO werd toegepast met gebruik van ICT, is
gebleken dat er toch gewenste functionaliteit mist in de huidige websites van docenten. Over
de website van het college 'Inleiding Sterrenkunde' was en is men erg enthousiast, maar het
opzetten van een dergelijke site is (te)veel werk voor de verschillende docenten.

Na gesprekken bij de afdeling Sterrenkunde werd duidelijk dat de staf 'altyd in de eerste
plaats onderzoeker is, en daarnaast docent', iets dat ook bij andere opleidingen een feit is.
Vooral voor het dee! van de staf bij Sterrenkunde die onderwijs als verplicht kwaad zien, en
als storende factor in hun onderzoek, is het opzetten en bijhouden van een website teveel
werk. Om die reden zal men de toepassing van COO wellicht links laten liggen en houdt men
het bij de huidige dictaten en lesmethoden.

2.3 Context Eccoo

Het Eccoo opereert waar ICT en onderwijs samenkomen en doet dat door te onderzoeken, te
ontwikkelen, te begeleiden, te adviseren en te stimuleren. Dit gebeurt in de vorm van
projecten waarin de Eccoo-expertises worden gebundeld: onderwijskunde,
onderwijstechnologie, softwareontwikkeling, usability en projectleiding. In de meeste
projecten werkt Eccoo samen met aanpalende instituten binnen de RUG, zoals het
Universitair Centrum voor de lerarenopleiding, het RC (rekencentrum) en het CO WOO.
Docenten, studenten en faculteiten zijn vaste gesprekpartners. Vanaljuli 2004 zijn het Eccoo,
de UCLO en COWOG gefuseert in den nieuwe organisatie.
Op 1 juni 2001 kwam de projectleiding van het project Webplatform bij het Eccoo. Het
project heeft als doe! dat alle informatie van de RUG op het web uniform wordt, waarbij
informatie maar eenmaal en eenvoudig kan worden ingevoerd. Een Content Management
Systeem was hierbij een voor de hand liggende keuze. De hierop gebaseerde website is
inmiddels gerealiseerd. Aan verdere ontwikkeling ervan wordt gewerkt.
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Men wou bij het Eccoo graag kijken of de wensen die bij Sterrenkunde leven ook te vertalen
zijn naar extra functionaliteit binnen het webplatform, niet alleen voor Sterrenkunde maar
wellicht voor andere opleidingen.

2.4 Algemeen

Na enkele maanden is Eccoo, als betrokken partij bij dit projekt, op de achtergrond geraakt.
Aan het begin van dit onderzoek was het begrip 'Nestor' een veelbesproken onderwerp. Naar
mate het project vorderde, bleek dat we het met Nestor niet alleen over het pakket
'Blackboard' hadden maar ook over het nieuwe webplatform van de RUG. Het doel was om
het webplatform uit te breiden met nestor-eigenschappen (DLO eigenschappen) conform de
wensen die bij de afdeling Sterrenkunde leefden. Het bleek echter na verloop van tijd dat op
dat moment de tijd en personeel bij het Eccoo die nodig zou zijn om dit te realiseren niet
beschikbaar was. Om die reden is ervoor gekozen om het project lokaal bij de afdeling
Sterrenkunde te realiseren, maar wel zoveel mogelijk rekening houdend met een eventuele
verplaatsing naar het webplatform op een later tijdstip. Omdat het webplatform geheel op
XML is gebaseerd is hier de keuze voor deze taal mede door bepaald.
Wanneer deze verhuizing plaats vindt, zal men bij het Eccoo ook rekening moeten houden
met de tags die eigen zijn aan het Learning Object Model
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Hoofdstuk 3 : Analyse van de probleemstelling

3.1 Inleiding

Tijdens het projekt COOICT, genoemd in paragraaf 1.3, is gebleken dat het werken met
kleine objecten als erg handig werd ervaren. Een model voor het werken met dergelijke
objecten is het Learning Object Metadata model (LOM). In dit Hoofdstuk wordt het
onderzoek beschreven naar het LOM model en hoe dit gebruikt kan worden binnen dit
projekt.Vervolgens wordt gekeken naar leereenheden en uiteindelijk naar de mogelijkheden,
aismede de voor- en nadelen van deze structuur.

3.1.1 E-Ieaming

De term LOM komt uit een bredere context genaamd E-Learning. Er is niet édn globale
definitie van de kenmerken van E-Learning, aihoewel er geen gebrek is aan mogelijke
definities. Een van die definities van E-Learning is als volgt:

"elke leervorm die gebruikt maaki van een netwerk voor disiributie, interactie enfacilitering"

3.2 Wat is LOM

Learning Object Metadata (LOM) is de eerste wereldwijde leertechnologie standaard. Dc
LOM biedt een eenduidige manier om digitaal onderwijsmateriaal te beschrijven op een
manier die recht doet aan de kwaliteit van het onderwijsobject. Deze standaard maakt het
mogelijk om content van de ene DLO over te zetten naar een andere. Het LOM gaat over
leerobjecten en metadata. Met metadata worden de eerder genoemde tags uit paragraaf 1.2
bedoeld, zoals <docent>, en de inhoud (content) van die tags. Deze data kan al dan niet op het
scherm getoond worden, aThankelijk van de keuze van de transformatie van XML naar het
scherm. De uitleg van leerobjecten volgt in de volgende paragraaf.

3.3 Leerobjecten

In dit document zullen elektronisch beschikbare bronnen voor onderwijsdoeleinden voortaan
als leerobjecten worden beschouwd. Om de probleemstelling duidelijk te kunnen formuleren
wordt hier eerst een definitie gegeven van de term "leerobjecten":

12



3.3.1 Definitie
"Leerobjecten zjn de concrete elementen van een leeromgeving. Gedacht

wordt b/voorbeeld aan kennisobjeclen (boeken, artikelen, hoofdstukken,
websites, dictaten, geprogrammeerde instructies, presentaties),
toolobjecten (computerprogramma's, instrumenten, computers),
toetsobjecten (tentamens, diagnostische toetsen, adaptieve toetsen,
por(folio), communicatieobjecten (email, chat, virtual classroom,
videoconferencing, telefoon). Kenmerkend voor leerobjecten is dat ze zonder aanpassing als
losstaand onderdeel kunnen worden hergebruiki"

R. Slagler,
Eccoo

verwijst naar

Learning Object

Content (optional)

Method (optional)

Figuur I (zie referentielijst)

text,
plaatjes,
video,
artikelen.
etc...

Leerobjecten zijn dus entiteiten waar door middel van metadata naar verwezen kan worden.
De metadata staat los van het leerobject. Dc metadata en het leerobject kunnen in een
database worden opgeslagen.
In principe bestaan leerobjecten uit 'content' en 'methoden'. Met content worden attributen
(zoals plaatjes of video of text) of andere leerobjecten bedoeld. Een leerobject kan dus als
content ook enkel bestaan uit (links naar) andere leerobjecten. De 'methoden' kunnen gezien
worden als gedragsbeschrijvingen van het leerobject. Een leerobject is dus een object zoals
dat in de 00-terminologie (Object Oriented Technologie) wordt gebruikt

13
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3.3.2 Werken met leerobjecten

Leerobjecten kunnen door middel van metadata worden gelokaliseerd (opgespoord). De
manier waarop dit gebeurt is vergelijkbaar met HTML bestanden. Zoekmachines op internet
spitten de verschillende html-bestanden door op zoek naar een specifieke tag die de maker
van de pagina kan gebruiken voor sleutelwoorden. Als je een veelbezochte intemetpagina wilt
maken, zorg je dat daar zoveel mogelijk termen staan waar men op zou kunnen gaan zoeken.
Zoekrobots maken overigens steeds minder gebruik van deze technologie en zoeken steeds
meer in de content van websites. Een voorbeeld hiervan is de zoekmachine Google.
Het verschil met het LOM model in tegenstelling tot HTML is dat de tags bij HTML vast
liggen en bij XML met..
Leerobjecten kunnen tot een geheel worden samengesteld. Een leerobject is een raamwerk
voor uitwisseling van digitaal leermateriaal tussen elektronische leersystemen.

In de literatuur is weinig informatie te vinden over het gebruik van leerobjecten. De meeste
whitepapers' komen niet verder dan een globale beschrijving van leerobjecten, ofjuist zeer
technische beschrijvmg. Uit deze twee uitersten kunnen de volgende drie taken van
leerobjecten worden gedestilleerd:

1) Creatie van onderwijsinhoud met gebruik van meladata als etiket zodat er vanuit
verschillende DLO's naar deze content gezocht kan worden.

2) Verplaatsen van cursusinhoud van DLO A naar DLO B (andere leverancier of andere
versie), (import/export).

3) (Her)gebruik van lesinhoud door verschillende DLO's.

Het verschil tussen punt 2 en punt 3 is dat de l'sieke plaats van een leerobject niet wordt
gewijzigd bij punt 3, maar er een verwijzing is naar de plaats van het object.

Em whitepaper is men paper. zwart op wit, over men bepsald ondetweep. De inhoud van em whitepaper kan wetenschappelijk zijn, male
ook cut bescluijving zijn van een begrip. anals XML, ofde bthandeling van ceo onderwcep.

14



In figuur 2 wordt aangegeven dat leerobjecten in het hart van het systeem 'leven'. Deze laag
noemen we de datalaag. Veelal worden leerobjecten in een database opgeslagen, maar ze
kunnen bijvoorbeeld ook op een DVD worden gebrand. De bovengenoemde drie taken van
leerobjecten komen in dit plaatje naar voren. Duidelijk is dat de leerobjecten en de content
niet binnen de leeromgeving worden opgeslagen (zoals dat in traditionele DLO's het geval
was, bijvoorbeeld Nestor), maarjuist daar buiten. Hierdoor wordt interoperabiliteit tussen
DLO's ondersteunt. De DLO zorgt alleen voor de interactie en weergave van deze objecten.

Leerinhoud Gebruiker
YSfln.,9

\crgaarbak

Database
D\D

Figuur2

3.3.3 Opmaak van een leerobject

Doordat leerobject-bestanden als XML files worden gedistribueerd kunnen deze op
verschillende manieren worden getoond. De opmaak is als het ware gescheiden van de
inhoud. Eén of meerdere XML bestanden kunnen door middel van een opmaak bestand, een
XSL (extensible Stylesheet Language) naar HTML formaat worden getransformeerd. Binnen
de traditionele DLO's is dit niet mogelijk. Leerobjecten kunnen flu eenvoudig in een HTML
browser worden getoond. Dit is een kracht van XML waarvan ook leerobjecten kunnen
profiteren.

3.4 Leereenheden

Een leereenheid is een zelfstandig stuk onderwijs. Dat betekent dat het een compleet stuk
onderwijs is dat zonder aanvulling los kan worden gegeven. Leereenheden kunnen net als
leerobjecten worden samengesteld en samengevoegd. Daarbij kan gedacht worden aan een
opdracht maar evenzo goed aan een compleet curriculum of alles wat daar tussen zit (practica,
cursussen, stages). Een leereenheid bestaat altijd uit activiteiten (als er niets gebeurt dan wordt
er niet geleerd en niet onderwezen), zowel leer- als onderwijsactiviteiten gestimuleerd door
een onderwijskundig didactische methode, bijvoorbeeld begrijpend lezen bij eenvoudige
eenheden of projectonderwijs op yak of curriculum niveau. De activiteiten worden uitgevoerd
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door personen die een bepaalde onderwijsrol vertolken (docent, student, tutor, instructor,
begeleider, mentor, adviseur, moderator, projectleider (dit kan een student zijn bij project
onderwijs), notulist, voorzitter ).

De activiteiten kunnen worden ondersteund door een Ieeromgeving (gevormd door
bovengenoemde leerobjecten)

3.5 Voor- en nadelen van deze structuur

XML heeft inmiddels een vaste plek verworven in de digitale wereld. Steeds meer wordt
XML de standaard taal voor digitale gegevensuitwisseling. Doordat XML platform- en
programma-onafhankelijk is, is de afhankehjkheid van het gebruikte besturingssysteem of de
programmatuur ook verdwenen. Dit samen met het feit dat inhoud, structuur en vorm bij
XML gescheiden blijven geeft dat XML nog belangrijker en duurzamer zal worden en het
lang zal voihouden. Juist bij de afdeling Sterrenkunde biedt deze onafhankelijkheid en het
scheiden van inhoud en vorm veel potentie. Men wil dat aangeboden leerobjecten binnen een
DLO in hun originele formaat blijven bestaan.
Het LOM model biedt de technische mogelijkheden van XML en de internationaal
vastgelegde tags die voor leerobjecten mogen worden gebruikt. Hierdoor wordt het mogelijk
om lokaal en internationaal alle documenten van een docent, een onderwerp, etc. in een
oogopslag te kunnen traceren. In een wereld van internationaal onderzoek zoals bij
Sterrenkunde biedt dit een grote meerwaarde.

Wil het authentieke document flu opstaan?

Vaak zal het bestand dat met den of meerdere stylesheets 2 wordt gegenereerd het bestand zijn
dat men verzendt, c.q. publiceert. Dit kan bijvoorbeeld een HTML-, PDF-, of PostScnpt-
bestand zijn. Juist omdat deze de vorm biedt die uiteindelijk door de lezer wordt gezien,
zullen deze bestanden met vermelding van verzend- c.q. publicatie-moment, schrijver, etc.
moeten worden bewaard. Deze authenticatie, zeker bij het aanpassen van een document, is
jets waar goed over nagedacht moet worden. In hoofdstuk 4 zal in usecases duidelijk worden
welke situaties zich kunnen voordoen hieromtrend.

3.6 Taxonomieën

Eén van de taken die bleef staan was het uitzoeken van taxonomieën binnen Sterrenkunde.
Om de verschillende leerobjecten van de nodige metadata te voorzien, ook op het gebied van
benodigde voorkennis en verworven vaardigheden per leereenheid of—object, was een
hiërarchische ordening nodig van de structuur van het huidige onderwijsprogramma.Er moest
dus een Iijst komen van alle termen binnen het onderwijs van Sterrenkunde. Hierbij
waarschuwde Martin Vogelaar dat we hiermee moesten uitkijken, omdat er nog niet zo'n lijst
bestond. Verder zou de curriculum commissie uiteindelijk met zo'n Iijst komen die geschikt is
als basis voor de taxonomie. Dit onderzoek is dus voorlopig op een laag pitje gezet om

2r stylesheet is een bestand waarin de opmaak van een HTML document wordt bepaald. In een HTML
document wordt dan voor de opmaak verwezen naar dat bestand, wat de extensie .CSS heeft (Cascading Style
Sheet).
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wellicht later in het onderzoek mee te nemen. Uiteindelijk zal blijken dat Martin hierin gelijk
heefi gekregen en een Iijst inderdaad vanuit de curriculum commissie tot stand is gekomen.

3.7 Conclusie

Het LOM model hjkt meer dan genoeg mogelijkheden te bieden voor de wensen die bij de
afdeling Sterrenkunde leven. Daarbij komt nog dat XML, de taal waarin het LOM model is
geschreven, uitermate geschikt is om documenten in hun originele vorm te behouden.
Hierdoor hoeft een docent niet een webcompatible document te prepareren, waardoor de
drempel voor het aanbieden van documenten binnen de DLO kleiner wordt.
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Hoofstuk 4: Gebruikers scenario's

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk staan een aantal scenario's beschreven die zich kunnen voordoen binnen een
DLO. Deze scenario's zijn bedacht in overleg met de afdeling Sterrenkunde. Het dod van dit
hoofdstuk is het in kaart kunnen brengen van de functionele voorwaarden waaraan een DLO
moet voldoen. Hieronder staan grafische weergaven van deze scenario's volgens de UML
sequence standaard [Larman, 2001 ][Wiley, 2001].. Binnen de hieronderstaande scenario's is
het systeem de nog te bouwen DLO en de database zal in de fysieke structuur een tweetal
databases zijn, de eerste voor gebruikers en wachtwoorden combinaties, en de tweede voor
het opslaan van metadata. Een weergave van de uiteindelijke structuur staat in Hoofdstuk 6.

4.2 Mogelijke scenario's

Scenario 1: Inloggen

Beschrijving:
Om een gebruiker toegang te geven tot het hele systeem zal deze eerst via een inlogscherm
zichzelfmoeten authentiseren. Hierbij is het belangrijk dat een gebruiker dit maar één keer
hoeR te doen voor de gehele sessie. Na het inloggen wordt de gebruiker gepresenteerd met de
mogelijkheden die de gebruiker heeft.

________

ysrn database

opeen website D1O

naamwachtwoo' I

aarrneder

venflérer nloggegevens

ii
aanbeden mogeIkhede'i I
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Scenario 2a: Plaatsen

Beschrijving:
Docent X heeft een aantal bestanden die hij wil publiceren op de DLO. Hij wil deze bestanden
toevoegen aan de database zonder daar al een yak voor te hebben. Hij Iogt in, selecteert
vervolgens zijn bestanden en wordt gevraagd om archiveringsgegevens. Het resultaat is dat
zijn bestanden op de juiste plaats aan het archief zijn toegevoegd. Deze bestanden mogen van
elk formaat zijn. Wanneer het gaat om bestanden die niet web-compatible zijn, zullen deze
moeten worden getransformeerd naar een webcompatible formaat. Dc transformaties die bij
de verschillende bronbestanden horen zijn voor dit scenario niet belangrijk, echter voor de
uitwerking ervan wel.

sys:eem j database

invufler rnetadata I

I

__________________________

I

se3ecteren bronbeetand I

plaatsen besiand en metadata

bevesung ii
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Scenario 2b: Herpebruik

Docent Y wil een object gebruiken dat hij van enkele wijzigingen voorziet. De
DLO prompt hem wat voor soort wijziging het betreft en verhoogt overeenkomstig de
versienummering. Het bestand wordt gekoppeld aan de leeractiviteit lezen en wordt
verbonden met een bestaand leerdoel uit zijn yak.

''I

I
opvrager bestaard otecZ

svst9ern
I I

selecteree otec

oect 0ee
I aangepast be5tand aarbieder

obectgeIecteerd 1.1

metadata pivuI)r

aacgepeet otec plaatsen

selecterer opslaan obtect

bevesgee

meadata er versenisnmer paatser

beer
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Scenario 3: Kopieren eigen website naar een DLO

Beschrijving:
Docent X heeft a! een website. Concreet heeft deze docent een 'public_html' directory gevuld
en er staat een index.html bestand bij. Hij wil de website in édn keer overzetten naar de
!eeromgeving. Zowel de losse pagina's als de structuur. De DLO biedt de mogelijkheid een
URL op te geven van waaruit de bestanden worden overgezet. De pagina's worden
leerobjecten, de structuur wordt een leereenheid. Het systeem prompt de docent voor
ontbrekende informatie.

URL website NIVUUefI

system

metadata inuUen

seeczeren up400d stte

bevestigng

dibase

plaaisen webste

beves,gwg 1
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Scenario 4: Zoeken

Beschrijving 1:

Een gebruiker kan binnen de DLO gebruik maken van een zoekfimctie (search engine) om
geplaatste objecten te vinden aan de hand van de keywords die de gebruiker opgeeft.
Vervolgens wordt er een lijst weergegeven met aIle objecten die aan de zoekcriteria voldoen.

irvuller' meada(a kewords

weergeve, ijst

zoekenopkeyrdsWmecadata I

weergeven t5

bãbhoence otrecten verifierer

Ist met gedçe objecten

svs1 Iddasel

seIec1ee zoeker'
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Beschrijving 2:
Dc curriculum commissie wil zien wat waar en hoe gebeurt in het Sterrenkunde onderwijs en
of dit effectief en efficient leidt tot de vastgestelde eindcompetenties. Dc ELO geeft een
overzicht welke leerdoelen, werkvormen en onderwerpen per nchtmg, per jaar, per yak, of
andere ordeningen worden bereikt. Dc zoekcritena zijn hier dus niet onderwerpen of
keywords in een object, maar eigenschappen van een object. Deze criteria kunnen verborgen
zijn bij het weergeven van deze objecten maar staan wel in de metadata.

I9Te
IdatH

I
seIcleer zoelcen I

_______________________________

.1 I

invulen zoekaiteria I

zoeken op cozeria I

weergeven hits

bijbetoiende oecten veriflerer

Iijst met geIiige objecien

weergeven hjst objeclen
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Scenario 5: Catalogiseren links en hergebruik

Beschrijving:
Docent X heeft een groot aantal interessante links opgebouwd in de
jaren. Hij wil deze aanbieden als linkobjecten aan de database. Daarvoor dient hij de links te
catalogiseren.

Mogelzjkheid 1:

Mogelykheid 2:

plaasen knks Ji1 file

dabase]

dI

(JRL adres van lk
I

plaatsen i'k

sy4Pem

file met Irks opgen (txt html)

mecada invuflen

sefecteren upload file

bevestsglng

. — ii
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Moge4jkheid 3:

Docent Y kan een lijst met relevante links toevoegen aan zijn cursus door een
aantal keywords te specificeren. Hij vindt een deel van de links van docent X terug. Het
systeem verifieert bij het weergeven van (selecties van) links of ze nog bestaan. De links
worden toegevoegd aan de cursus van docent Y. De werking van het het zoeken staat
beschreven in scenario 4.

zoel(en

selectie u! gevonden otedwi maken

se4ecteren IrksoecIen

selecleren toevoagen aan aigen C*lect

IH

walk obect

seIecaren e,ger obiec

plaatsen saleczie (links) bs esgen object

bevestçing
I I

— ii
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Scenario 6: Overnemen yak

Beschrijving:
Een docent neemt het yak van een collega over.
Docent X wil graag dat zijn documenten in ongewijzigde vorm blijven bestaan. Misschien dat
hij later het yak weer moet geven en hij wil dan graag zijn eigen versies van de verschillende
leerobjecten handhaven. Docent Y wil echter het yak en verschillende objecten aanpassen.

I I
1stmn

I

[eigenaarl kies veranderen eigenaar

verardrer' eignaar gese4actecde obecter'

bevesuging
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Scenario 7: Templates gebruiken

Beschrijving:
Een docent wil graag de DLO gebruiken om een nieuw yak aan te maken. Hij wil graag met
een paar simpele handelingen en zijn collectie aan bronbestanden dit voor elkaar krijgen. Het
Iiefste wil deze docent zijn yak inrichten door gebruik te kunnen maken van geprepareerde
templates, waaruit hij kan kiezen.

Wanneer er een nieuw yak (of een deel van een yak) ontstaat, kan deze worden ingedeeld in
een categorie (denk aan taakgestuurd, projektgestuurd of probleemgestuurd).
Een docent heeft voor zijn nieuwe yak vervolgens enkele keuzes om dit nieuwe yak in te
richten. Natuurlijk kan de docent de standaard inrichting aanpassen aan zijn eigen wensen.

Optie t. Qetlee reuw
Oç*ie 2 corr4ete tenate
OpOe 3 hope var' bestaand vh

121 dee4tesTates a'bedeo
(3) zoekeo besraande vakkerr

(3) ecgeven Irjst bestaar.de vakher

Idi]ruw va aar4nake,'

- beschvw'.g er

Wivuler metadata

: I

selectefen apse

(1) opvrager deeflomeates

1) deeIterapates oarebóeder'

(2) opvragen cnpIe1e template(s)

131 lemçAaIe var' walk va'

131 selecteren Yak

aarbieder (de eraplae

were objeczen

bevesQug7

bevestigirg

plaatsen obectan brrr'en gekozer lemolale

. bevesrgrq jj
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Scenario 8: Copyright

Een docent heeft een cursus binnen de DLO staan, en wit sommige objecten niet delen met
anderen. De lees- en schrijfrechten moeten dus bij het aanbieden van objecten, aismede bij
reeds aangeboden objecten, kunnen worden ingesteld door de eigenaar hiervan.

j svsteern

tudige pemss*&?

e pem.ss.s

daaba.

wqzigen penTissIes

venfi&en e,genaar

welce otect(en)'

aanb'engen verandaringen

I ocertreogenaa decter van eigenaar

selecteren oectIen

vraag bevesUging

'ii

beveszr'g

doorvoeren rseuwe pemassaes

. —9 ii
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4.3 Use Case diagram

In deze paragraaf worden de athankelijkheden tussen de verschillende scenario's
weergegeven in een use case diagram. In alle scenario's komen dezelfde 'actors' voor. Deze
zijn:

- de gebruiker
- het systeem
- de database
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4.4 Gemaakte keuzes in scenario's

De in het vorige hoofdstuk beschreven scenario's zijn allemaal bestudeerd en na overleg bij
Sterrenkunde zijn daar enkele keuzes in gemaakt. Deze keuzes zijn mede tot stand gekomen
door een nieuwe ontwikkeling bij Sterrenkunde. Specifieker, er is begonnen met het
aanmaken van een curriculum database door Michiel Kregel , waarin alle vakken van
Sterrenkunde worden vermeld met de bijbehorende metadata. Deze metadata bestaat uit de
volgende velden:

- Progress code, studielast, niveau
- Docent
- Organisatie (vakstructuur)
- Materiaal
- Toetsing
- Doelgroep
- Beschrijving
- Begintermen (voorkennis)
- Eindtermen (eindcompetenties)

Het idee is ontstaan om deze informatie te koppelen aan de DLO met een interface. Na
overleg is besloten om dit ook daadwerkelijk te gaan doen. Hierdoor zijn enkele dingen voor
de implementatie van de DLO veranderd.

Er is voor gekozen om aBe vakken die in deze database staan beschikbaar te maken als
template zonder inhoud in de DLO. Hierdoor vervalt scenario 7. Verder wordt de informatie
over de vakken uit de curriculumdatabase gehaald en in de DLO vermeld. Deze informatie
(scenario 4, beschrijving 2) is dus nu op een gemakkelijke manier te vinden.

Verder wordt de eigenaar van het yak de docent die vermeld staat onder 'Docent' in de
curriculum database. Het veranderen van eigenaar kan alleen in de curriculumdatabase.
Er is geen onderscheid meer tussen eigenaar en docent. De docent is altijd eigenaar van de
leerobjecten en eenheden die horen bij zijn yak. Scenario 6 komt dus te vervallen.

Omdat overname van een yak nog steeds kan voorkomen, kunnen documenten van docent X
op een gegeven moment als nieuwe eigenaar docent Y krijgen. De nieuwe docent kan deze
vervolgens wijzigen. Om toch de oude documenten te kunnen terughalen is gekozen voor de
oplossing van het backuppen van de data met een vaste frequentie. Welke frequentie dit gaat
worden is aan de afdeling Sterrenkunde. Hierdoor verandert scenario 2 en komt er als votgt
uit zien:

Voor informatie over Michiel Kregel, zie http://www.astro.rug.nI/—kregel/resume.htm
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Scenario 2 versie 2: Plaatsen en hergebruik

Beschrijving:

Docent X heeft een aantal bestanden die hij wil publiceren op de DLO. Hij wil deze bestanden
toevoegen aan de database zonder daar al een yak voor te hebben. Hij Iogt in, selecteert
vervolgens zijn bestanden en wordt gevraagd om archivenngsgegevens. Het resultaat is dat
zijn bestanden op de juiste plaats aan het archiefzijn toegevoegd.

svs:eemI

cwuller rnetadaa

se4ecteren broribestand

Hi
plaatser brorbeard

beve5tlgerl

plaatsen bestand en metadata

bevest,ng
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Docent Y wil een object gebruiken dat hij van enkele wijzigingen voorziet. De
DLO biedt het object aan aan docent Y. Na wijzigingen kan docent Y het object opnieuw
aanbieden aan de DLO en wordt het als nieuw object gezien met als eigenaar docent Y. Het
bestand wordt gekoppeld aan leeractiviteit lezen en wordt verbonden met een bestaand
leerdoel uit zijn yak.

L

_____________________________

Als laatste wordt, voor het eerste werkbare product van de DLO, het type object dat kan
worden aangeboden door een docent voorlopig beperkt tot:

- een URL
- ASCII tekst
- HTML documenten

Deze keuze is gemaakt om zo snel mogelijk een werkend prototype te hebben en vanuit die
situatie deze uit te breiden met extra funktionaliteit, zowel op het gebied van mogelijke
objecten die aan de DLO kunnen worden aangeboden als op vele andere gebieden.

Het plaatsen I kopieren leereenheden, bijvoorbeeld in de vorm van een eigen website, naar de
DLO (scenario 3), en het aanbieden van leerobjecten, wordt dus voorlopig algehandeld door
het plaatsen van een URL.

In de volgende paragraaf staan de uiteindelijke use cases zoals die uit de scenario's zijn
voortgekomen.
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4.5 Use Case Diagram 2
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Hoofstuk 5 : System Requirements

5.1 Inleiding

Uit de wensen, die in het vorige hoofdstuk zijn vertaald naar use-case scenario's, kunnen voor
een groot deel de functies worden gehaald die de DLO moet bevatten. In dit hoofdstuk zullen
deze functionele voorwaarden op een meer formele manier worden beschreven.
Het systeem zal als geheel worden bekeken aan de hand van het FIJRPS schema [Larman,
2002]. FURPS staat voor:

- Functionality
- Usability
- Reliability
- Performance
- Supportability

5.2 Functionality/Functionaliteit

5.2.1 Inloggen

Wanneer een gebruiker meer wil dan alleen zoeken binnen de DLO, zal de gebruiker moeten
inloggen. Dit gebeurt via een inlogscherm. De ingevulde gegevens worden geverifleerd in een
database om te kijken of deze gegevens kioppen en welke rol de gebruiker heeft. De rol zal
meestal docent zijn. Studenten die student-assistent zijn geworden voor een yak krijgen ook deze
rol docent met de bijbehorende mogelijkheden. Een unieke rol is nog die van 'systeembeheerder'.
De systeembeheerder kan binnen de DLO alles zien en alles wijzigen.

Na het inloggen vindt er een automatische verificatie plaats bij de aangesloten systemen. Deze
systemen zijn een gebruiker/wachtwoord database en de curriculum database. Een gebruiker hoeft
dus niet vaker dan één keer zijn gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen. Na het inloggen
wordt de gebruiker met de hieronder beschreven mogelijkheden geconfronteerd.

5.2.2 Aanbieden documenten

Via de interface binnen de DLO voor het aanbieden van content zijn er een drietal mogelijkheden.
Een docent kan een IJRL, een HTML document of een ASCII (plain text) document plaatsen.
Dit gebeurt via een browse knop waarna de docent in lokale folders het betreffende document kan
opzoeken. In het geval van een IJRL kan in een tekst veld de URL worden ingevoerd.
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5.2.3 Ophalen documenten

Een docent moet na het plaatsen van zijn documenten c.q. objecten deze ook weer kunnen
ophalen. Bij het ophalen van een document krijgt de docent dit in de originele vorm terug. Er
wordt gevraagd om een lokatie alwaar dit document vervolgens wordt opgeslagen.

5.2.4 Structureren

Een docent kan structuur aanbrengen in zijn leerobjecten en leereenheden. Bij structuur moet
gedacht worden aan de chronologie van leereenheden. Deze volgorde wordt in het linker
venster van de webpagina van boven naar beneden weergegeven. Het aanbrengen van deze
structuur dient volledig binnen de DLO te kunnen. De docent hoeR niet zeif in een
webcompatibele taal, zoals HTML, structuur aan te brengen.

5.2.5 Zoeken

Via de interface moet het mogelijk zijn om een query te doen naar bijvoorbeeld een
onderwerp binnen alle kennisobjecten (of binnen alle objecten) of activiteitstructuren of
leereenheden of templates. Deze funktie is voor iedereen toegankelijk en kan ook zonder
inloggen worden gebruikt.

5.2.6 Cumculumstructuur

De informatie van het curriculum moet via de zoekmachine kunnen worden achterhaald.
De DLO haalt deze informatie uit de curriculum database en is dus bij elk yak beschikbaar.
Mogelijke zoekcritena zijn:

- docent
- studiejaar
- studieblok
- studielast
- onderwerp
- bachelor/master
- voorkennis
- eindcompetenties

5.2.7 Generaliteit

Het systeem is dusdanig ontworpen dat het niet alleen voor de afdeling Sterrenkunde geschikt
is. Alhoewel het op een lokale server [linux OSI draait kan in principe het systeem ook bij
andere afdelingen worden gebruikt. Voorwaarde voor een server is wel dat er een Unix/Linux
Operating System op draait. Op deze server moet tevens CGI, PHP en XML worden
ondersteund.
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5.2.8 Beveiliging

Natuurlijk moet de beveiliging van bet systeem ook goed worden afgehandeld.
Mogelijkheden tot beveiligen van eigen documenten kan, tijdens of na het aanbieden hiervan,
door het veld 'copyright' aan te vinken. Dit vinkje moet in een linux omgeving de file
permissies zo zetten dat de eigenaar van een object of eenheid deze we! krijgt te zien maar
anderen niet. Verder wordt de beveiliging bepaald door de combinatie van usemame /
password. Hiervoor is een aparte database die dit bijhoudt. De rechten (wat een gebruiker kan
en mag na het inloggen) worden bepaald door de curriculum database. Bij alle vakken waar
de gebruiker als docent staat vermeld heeft de gebruiker de mogelijkheid om de inhoud te
wijzigen. Bij alle andere vakken heeft de gebruiker dezelfde rechten als een student, name!ijk
alleen leesrechten.
Een andere kant van security ligt bij beschermen van de broncode van het systeem. Deze
beveiligingskant is de verantwoordelijkheid van het systeembeheer.

Samenvattend zijn er dus vier soorten van beveiliging:
- usemame/password

o inloggen
- copyright

o wel of niet zelfgeplaatste objecten laten zien aan andere gebruikers.
- curriculum database

o controle van welke vakken inge!ogde gebruiker docent is. Alleen bij die
vakken de rechten voor schrijven en veranderen van vakinhoud.

- Applicatie
o operating system niveau

5.3 Usability

5.3.1 Human Factor

Een DLO is natuurlijk een stuk software dat hoofdzakelijk gebruikt wordt door studenten en
docenten. Door rekening te houden met de wensen die bij docenten en studenten leven en het
systeem vanuit deze wensen op te bouwen, zullen aanpassingen naderhand beperkt blijven.
Deze wensen zijn samen te vatten tot twee sleutelwoorden: simpel en toegankelijk.

5.3.2 Look and Feel

Het systeem moet prettig, vriendelijk en rustig overkomen bij de gebruiker. Een simpele
structuur van mogelijke cursussen aan de zijkant van het scherm en gedetailleerde informatie
daarvan in het 'hoofd'-scherm. Verder moeten de mogelijkheden bij het aanpassen van de
inhoud stapsgewijs aan de gebruiker worden gepresenteerd. Tevens moet er bij de opties die
een gebruiker kan kiezen duidelijkheid over de werking hiervan worden verschaft. Dit moet
gebeuren aan de hand van "ALr'-teksten.
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5.3.3 Consistency and Simplicity

Het uiterlijk van het gehele systeem is uniform. Elk hoofdmenu of submenu heeft dezelfde
directory-structuur bij de verschillende cursussen, en elke docent moet bij elk aan te bieden
document of yak precies dezelfde stappen ondememen. Hierdoor worth het makkelijk om te
leren met het systeem om te gaan en het doel is dat elke nieuwe gebruiker zich binnen een
kwartier toch wel kan redden binnen de DLO.

5.3.4 Documentation

Het gebruiken van het systeem om informatie te lezen en te achterhalen is een kwestie van
browsen door de menu's. Echter, voor het aanbieden van leerobjecten of leereenheden zijn er
verschillende in te vullen velden waarbij het voor kan komen dat men niet zeker weet wat er
ingevuld moet worden. Per veld zal er een online hulpvenstertje beschikbaar moeten zijn
[ALT-tekst] met een korte beschrijving van dat veld. Zo zal de docent makkelijk kunnen lezen
welke informatie daar ingevuld kan worden.

5.4 Reliability

De DLO moet dusdanig gebouwd zijn, dat er een maximale betrouwbaarheid is van de
informatie binnen de DLO. Een groot deel van deze betrouwbaarheid wordt bepaald door de
beveiliging van het systeem. Naast de beveiliging spelen echter ook zaken een rol als
stroomuitval. Informatie die eenmaal door een docent is geplaatst mag in geen geval weer
ongewenst uit het systeem verdwijnen. Door nieuwe inhoud in de DLO meteen weg te
schrijven in bestanden wordt de kans op verdwijnen van informatie geminimaliseerd. Verder
moet de uptime van de DLO minimaal liggen rond de 99% (dus per 100 dagen maximaal I
dag uitval) en het liefst nog hoger.

Bij zaken als onderhoud kan het zijn dat het systeem tijdelijk onbeschikbaar moet worden
gesteld voor gebruikers. Wanneer dit onderhoud 's nachts plaatsvindt of in het weekend, is het
natuurlijk minder kritisch dan wanneer dit overdag moet gebeuren.
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5.5 Performance

5.5.1 Speed

Omdat de DLO gebruik maakt van XML en een lokale database, zal de sneiheid van het
systeem afhankelijk zijn van de snelheid waarmee XML documenten worden geinterpreteerd,
aismede van het bandbreedte gebruik van het overige intranet-verkeer. Deze bandbreedte-
bottleneck is niet echt zeer groot en zal waarschijnhijk in de toekomst helemaal verdwijnen bij
het overstappen naar een Gigabit-netwerlcveibinding voor alle werkplekken bij Steirenkunde.
De enige andere mogelijke bottleneck is de database zeif. De snelheid van het zoeken en
ophalen van mformatie uit de database moet natuurlijk hoog blijven. Het wachten op
informatie brnnen de webbrowser van de gebruiker mag ten hoogste 5 seconden duren.

5.5.2 Resource Consumption

Omdat de inhoud van de DLO behoorlijk groot kan worden, moet er in de gaten worden
gehouden hoeveel resources de DLO in beslag neemt, zowel op de server als op de
werkplekken. Op de werkplek mag de DLO resources zoals geheugen gebruik of CPU kracht
ten hoogste 5 seconden dusdanig in beslag nemen dat er sprake is van een vertragende factor
4zijn op de werkbaarheid achter die PC. Aangezien de DLO geschreven is in XML zal de
grootste hoeveelheid 'resources' gaan naar geplaatste documenten van een groot formaat,
zoals plaatjes of PDF bestanden. Hierbij wordt alles groter dan 10 MB gezien als groot. Er is
geen eis naar een docent toe met betrekking tot schrijfruimte zolang de 5 seconden regel maar
van kracht blijft. Bij plaatjes of films die groter zijn dan 10MB moet de grootte hiervan erbij
vermeld worden zodat de gebruiker weet dat het langer kan duren.

5.5.3 Throughput and Response Time

Bij het gebruiken van het systeem, vanafhet inloggen tot en met het sluiten van de
webbrowser, moet de doorvoersnelheid (throughput) en reaktietijd (response time) goed zijn.
De reaktietijd mag maximaal 1 seconde zijn.
Het is niet erg als de laadtijd van een pagina tot maximaal 5 seconden duurt. Wanneer een
gebruiker in de webbrowser ziet dat een pagina wordt geladen dan wordt er meestal wel
keurig gewacht. Om te zorgen dat er niet nodeloos vaak geklikt wordt moet er een indicator in
het scherm zijn die aanduidt dat het systeem bezig is.

Een vertragende factor kan worden uitgelegd aan de hand van de Microsoft Windows omgeving, waar de
gebruiker af en toe een zandlopertje krijg te zien en op dat moment met de muis niks kan selecteren.
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5.6 Supportability

5.6.1 Maintainability and Serviceability

Het onderhoud aan de DLO moet kunnen worden gedaan door één of meerdere
systeembeheerders. Men moet bij Sterrenkunde bepalen wie dit onderhoud gaat doen.
De taken die hier onder vallen zijn het bijhouden van nieuws, het aanpassen van informatie bij
de help functies en het aanmaken en verwijderen van accounts met hun privileges (rechten).

5.6.2 Localizability

De DLO moet intern verplaals kunnen worden naar een andere computer zonder dat er
functionaliteit verloren gaat.

5.6.3 Extensibility

De inhoud van de DLO moet kunnen worden uitgebreid met bijvoorbeeld extra vakken die uit
de curriculumdatabase worden gehaald en getoond binnen de DLO. Tevens moet het
gebruikersbestand uitbreidbaar zijn. De DLO moet uitbreidbaar zijn met extra funktionaliteit
op het gebied van aangeboden materiaal (bijvoorbeeld Latex documenten).

5.6.4 lnstallability

De gehele DLO, zonder externe databases en scripts, moet kunnen worden opgeslagen en
vervolgens weer worden geinstalleerd zonder dat zich daar problemen voordoen.
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Hoofdstuk 6: Software Architectuur

6.1 Inleiding

In dit hoofdstuk staat de software architectuur beschreven. Hierin staan de verschillende
objecten weergegeven die gebruikt worden. Tevens wordt in dit model de structuur tussen de
verschillende objecten gemodelleerd. Het ontwerp van deze architectuur is gebaseerd op de
functionele requirements van Hoofdstuk 5. De notatie is gebaseerd op het Data-Flow diagram
[Ambler, 2003]

6.2 Three-layer

GIN

______

Layer 1:
Interface

1

I

__________

I I

a - --fApplication

______________ ____________

Components
and logics

Layer 3:
Data Storage
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Als we kijken naar de DLO kunnen we 3 verschillende lagen zien. We hebben een aparte laag
voor de user interface. Ook willen we graag data opslaan in een opsiagmechanisme. En om
alles goed te laten werken hebben we componenten nodig met de benodigde funktionaliteit.
Redenen waarom een opzet met deze 3 lagen een goed idee is zijn:

1. De analyse- en ontwerpmodellen horen onathankelijk te zijn van software en hardware
omgevingen, maar de keuze voor een user interface mechanisme is platform
athankelijk (browser a!hankelijk).

2. De componenten voor de werking van de DLO kunnen in verschillende use-cases
worden gebruikt. Het is dus niet handig om de weergave van informatie binnen deze
componenten te plaatsen.

3. De componenten voor de werking van de DLO kunnen misschien in andere applicaties
worden gebruikt en horen dus niet aan één specifieke GUI gekoppeld te zijn.

4. De DLO kan vanuit verschillende plekken worden benaderd, wellicht ook vanaf een
'thin client' (Workstation) waar alleen de user interface classes worden gedraaid.

6.3 Veranderingen

In de volgende hoofdstukken zullen prototype 1 en prototype 2 worden behandeld. De
architectuur zoals hierboven staat is gemaakt voor prototype 1. Bij prototype 2 is aan deze
architectuur slechts één ding veranderd, namelijk dat er nog een database is bijgekomen. Deze
database is er echter bij gekomen op de f'sieke architectuur van het netwerk en heeft geen
grote gevolgen voor de software architectuur. Deze database kan in de software architectuur
op dezelfde plaats worden meegenomen als de database voor objecten.
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Hoofdstuk 7: De Implementatie

7.1 Inleiding

In dit hoofdstuk staat het implementatietraject beschreven van de DLO bij het Kapteyn
Instituut. Het hoofdstuk begint met de beschrijving van het werk dat verricht is om een
werkende DLO met XML te bouwen en zal worden afgerond met de meest recente keuzes
voor implementatie. Ook zal de koppeling met de curriculum database worden toegelicht en
de betekenis hiervan voor de techniek van de DLO.

7.2 Benodigdheden voor XML

Voor het maken van een DLO op de manier die compatible zou blijven met het webplatform
is reeds in de ontwerpfase gekozen voor het gebruiken van XML.
Om hiermee aan de slag te kunnen moesten een aantal zaken goed worden uitgezocht. Een
van de eerste dingen hierbij was het vinden van een tool voor de weergave van XML als
HTML pagina. Na enig zoekwerk en het testen van alternatieve programma's, zijn hiervoor de
tools Xalan en Xerces gevonden.

7.2.1 Xalan

Xalan is een XSLT processor voor het transformeren van XML documenten naar HTML, text
of andere XML documenttypes.

Xalan-C++ is een robuuste implementatie van de W3C aanbevelingen voor XSL
Transformaties (XSLT).
Om deze tool te kunnen gebruiken moest eerst lokaal de linux-systeemomgeving worden
aangepast. (zie referentielijst)

7.2.2 Xerces

Xerces-C++ is een validerende XML parser die geschreven is in een subset van de
programmeertaal C++. (zie referentielijst)
Met gebruikmaking van deze tool kan een applicatie XML data lezen en schrijven. Xerces
komt met een gedeelde 'library' voor het genereren, manipuleren, parsen en valideren van
XML documenten.
Enkele voorbeelden van waar Xerces voor gebruikt wordt zijn:

- het bouwen van een 'pientere' webserver
- on-the-fly validatie voor het maken van XML editors
- het bouwen van intemationale XML applicaties
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7.3 Het eerste prototype

Voor en tijdens het ontwikkelen van het eerste prototype zijn een aantal punten boven water
gekomen die nader onderzocht moesten worden. Hieronder staan deze punten, met de
beslissingen die daarbij genomen zijn, vermeld.

7.3.1 RoIlen en Rechten

Omdat een DLO door verschillende soorten gebruikers wordt gebruilct, was het nodig om aan
een gebruiker een bepaalde rol toe te kennen.
Wanneer je kijkt naar bestaande DLO's zoals bijvoorbeeld Nestor, dan kom je al gauw enkele
van die rollen tegen. Deze zijn in Nestor:

- Beheer
o Gebruikers in deze groep hebben de mogelijkheid om cursussen toe te voegen

en te verwijderen, aismede deze cursussen dicht te zetten wanneer ze niet meer
gegeven worden.

- Docent
o Gebruikers in deze groep kunnen inhoud geven aan een cursus waarbij ze

docent zijn. Docenten kunnen aan het beheer vragen om een cursus open of
dicht te zetten en zeif studenten toegang geven tot hun cursus. Ook kunnen
docenten een student promoveren naar student-assistent.

- Student-assistent
o Student-assistenten hebben de rol van student, maar hebben alle rechten van

een docent waar het gaat over de inhoud van een cursus. Het enige verschil met
een docentenrol is dat ze niet bij het beheer kunnen aankloppen voor het open
of dichtzetten van een cursus.

- Student
o Studenten worden door docent, student-assistent of beheer toegang verleend tot

een cursus. De lees en schrijfrechten worden bepaald door de docent of
student-assistent.

Met dit in het achterhoofd hebben we voor het eerste prototype de volgende rollen gecreerd:
- Root
- Docent
- Student

Dit zijn de rollen die binnen de DLO staan, waarbij er nog een rol buiten de DLO bestaat voor
het beheer. Er volgt flu een beschrijving van de inhoud per rol.

7.3.1.1 Root

Wanneer een gebruiker in de groep Root vail mag deze ook de rol van Docent of Student
aannemen. Dit is voomamelijk voor het bekijken van het resultaat van veranderingen. Het
menu en de verschillende .xml bestanden staan voor de root in het linker frame. Door op een
object.xml bestand te klikken krijgt de root de code van dit XML bestand in het rechterframe
te zien en kan deze gebruiker in de code wijzingen aanbrengen en deze opslaan.
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7.3.1.2 Docent

We hebben besloten dat docenten zelf leereenheden mogen aanmaken. Dit kunnen complete
cursussen zijn, bestaande uit meerdere andere leereenheden, of een dccl van cen cursus.
Binnen deze leereenheden zijn docenten ook verantwoordelijk voor het plaatsen van content
(leerobjecten). Over deze content wordt dieper ingegaan in Hoofdstuk 7.3.2.

7.3.1.3 Student

Studenten hebben geen account nodig om in te loggen en hebben alleen leesrechten bij de
verschillende leereenheden. Voor uitbreidingen met betrekking tot de rol van student verwijs
ik naar paragraaf 8.3.

7.3.2 Copyright

Omdat binnen XML de opmaak en de inhoud gescheiden kan blijven is er voor gekozen om
de content in eerste instantie te laten bestaan uit links naar bestaande websites en aan deze
links de nodige metadata te koppelen. Zo wordt een bestaande website dus omgeven door een
XML 'jasje' waarin de metadata is opgenomen. Op het gebied van rechten komen flu echter
terecht bij het filesysteem niveau. Het open of dichtzetten van een leereenheid of een deel van
een leereenheid kan flu door de eigenaar van de verschillende objecten zelf bepaald worden
aan de hand van lees- en schrijfrechten op de files (objecten) in de eigen homedirectory.
Wanneer een file accessible is voor de buitenwereld wordt deze getoond in de DLO op de
plek waar er naar deze file wordt gewezen. Echter, wanneer een docent één of meerdere files
dichtzet wat betreft leestoegang worden deze niet vertoond binnen de DLO. Dit heeft tot
gevolg dat het gebruiken van objecten van anderen aan de hand van een link een groot risico
heeft. Zonder waarschuwing kan een leereenheid met daarin objecten van anderen voor een
deel ontoegankelijk worden.
Er bestaat een grote kans dat gebruikers dit willen voorkomen door alles dat ze zelfwillen
gebruiken in een leereenheid te gaan kopieren. Hiermee wordt het hele concept van
hergebruik van objecten om zeep geholpen en hier moet dus jets op gevonden worden.

Na overleg zijn de volgende mogelijkheden bedacht:
I. Het werken met links moet worden heroverwogen. Misschien is het een betere optie

om alle gepresenteerde inhoud op een centrale pIck te schrijven waarbij er niet zomaar
iets dicht kan worden gezet. Een nadeel hiervan is dat alle inhoud van de DLO
minstens twee keer voorkomt: één keer binnen de DLO en één keer bij de docent zelf.
Tevens komt het probleem naar voren wat betreft het bepalen van de eigenaar van
documenten binnen de DLO. Een mogelijke oplossing hiervoor is om de
systeembeheerder, of een gebruiker met de rol 'root', van alle content eigenaar te
maken. Hiermee komt het eerder genoemde probleem van het verdwijnen van
hergebruikte content filet voor.

2. Een andere oplossing is om bij alleen die objecten, die op meerder plaatsen in de DLO
voorkomt, de link te volgen en de content te kopieren. Hiervoor moet binnen de DLO
worden bijgehouden welke links en objecten er allemaal zijn. Een voordeel van deze
oplossing is dat docenten hun autonomie houden over hun eigen leerobjecten —en
eenheden.
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De oplossing van dit probleemstuk is eerst uitgesteld. Uiteindelijk zal pas in prototype 2 een
keuze hierin gemaakt worden (paragraaf 7.4.6.2).

7.3.3 Look and Feel

De eerste opzet van de DLO is gemaakt overeenkomstig het uiterlijk van het projekt
ICTCOO. Aan de linkerkant van het scherm staat een menu dat per rol van inhoud verschilt.
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In dit scherm, waarin de gebruiker de rot 'Root' heeft, kan op een object.xml worden geklikt
om vervolgens met een inline5 editor de xml code te kunnen aanpassen en wegschrijven.
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Omdat XML niet de content zelfbevat kan hiermee het onderhoud door een 'Root' gebruiker
gemakkelijk worden gedaan. Het wijzigen van informatie in een veld als <TEACHER> of
<WHERE> kan snel en effectief. Voor de gebruiker die de rot van Root heeft wordt we!
verwacht dat deze gebruiker kennis heeft van HTML en XML.

Voor het aanpassen, plaatsen en weglialen van content is echter de rol van docent nodig. Zoals
gezegd is het mogelijk dat een root gebruiker de rol van docent aanneemt, maar slechts bij
hoge uitzondering zou een root gebruiker de leereenheden en leerobjecten zè!f moeten
aanpassen.

Wanneer een gebruiker met de rol 'Docent' voor het eerst inlogt zal het menu geen vakken
vertonen en heeft de gebruiker de mogelijkheid om een yak aan te maken.

5Een inline editor is een online editor die in het produkt verweven zit.
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7.3.3.1 Aanmaken Course

Wanneer een docent klikt op het menu-item 'Add new course' komt in het rechterdeel van de
webpagina een scherm met in te vullen gegevens.
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Een toelichting van de verschillende velden en knoppen:

Rules:

Copyright
Met deze radiobutton6 kan een docent aangeven of de leereenheden en leerobjecten binnen
deze course wel of niet moet worden beveiligd.

Share
Met deze radiobutton kan een docent aangeven of de leereenheden en leerobjecten gedeeld
mogen worden. Hiermee wordt bedoeld dat een docent met deze button kan bepalen of de
course die wordt aangemaakt zichtbaar is binnen de DLO of niet.

6Een radiobutton is een rondje dat aangeklikt kan worden op een website om een gegeven optic te selecteren.
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Meta:

File, Creator, Date, Version
Deze velden zijn voor toekomstige functionele uitbreiding van dit prototype aanwezig en zijn
eerst nog niet nodig voor het aanmaken van een course.

Content:

Title
De titel

Level
Aangeven bij welk niveau binnen de studie deze course hoort.
Load
Het aantal uren dat voor deze leereenheid geld. Via een omrekening is dit gerelateerd aan het
aantal studiepunten en EC's.

Description, Comment
Door de docent in te vullen naar eigen inzicht.

Field
Hiermee wordt het vakgebied bedoeld, bijvoorbeeld meetkunde. Wanneer een docent een
bepaald vakgebied niet kan vinden kan hij zeif een vakgebied invullen. Deze wordt
vervolgens toegevoegd aan de lijst.

What
In dit veld kan de docent aangeven of deze leereenheid nieuw of een link naar een bestaande
website is.

Where
De tokatie van een URL wanneer bij What de optie 'link' is geselecteerd.

Wanneer een docent dit scherm heeft ingevuld en de Update knop heeft aangeklikt, is er een
nieuwe leereenheid gemaakt en kan de docent beginnen met het aanmaken van objecten
(content).
Het resultaat zal uiteindelijk voor de student er als volgt uit zien:

Dit scherm kan ook bij een bestaand object verkregen worden door op het desbetreffende
object te klikken. De waarden van de verschillende velden kunnen dus later nog worden
aangepast en geupdate.
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7.4 Het tweede prototype

7.4.1 Inleiding

Na een lang traject, waarin maandenlang gewerkt is aan het eerste prototype, is dit prototype
uiteindelijk toch aan de kant geschoven tijdens de doorontwikkeling hiervan. Er zijn
verschillende aanleidingen die hiertoe hebben geleid. Zoals al eerder is vermeld in het versiag
is de opzet tot nu toe geweest om een DLO te maken aan de hand van XML, met de
achterliggende gedachte dat het zou kunnen worden gemigreerd naar het webplatform van de
RUG. Dit was allemaal erg strevenswaardig maar de belemmeringen die dit opleverde om de
wensen bij Sterrenkunde allemaal tegemoet te kunnen komen waren te groot om hiermee naar
tevredenheid een product te kunnen bouwen.
Ook door het koppelen van de curriculumdatabase, waarmee het hele metadata verhaal
eigenlijk buiten de DLO viel, heeft ervoor gezorgd dat uiteindelijk gekozen is voor een
implementatie van de DLO die zoveel mogelijk aansluit bij de wensen binnen Sterrenkunde
zonder rekening te houden met een eventuele migratie. Hieronder zal dit nieuwe prototype
worden beschreven. 1k zal beginnen met het beschrijven van de koppeling van de curriculum
database en wat dat betekent voor de DLO. Vervolgens zal de beschikbare metadata worden
behandeld en tot slot zal het prototype, wals dat tot dusver is geImplementeerd, worden
beschreven aan de hand van de huidige functionaliteit, look and feel, beveiliging en de
wensen voor de toekomst. De scenario's en requirements worden door deze overstap niet
gewijzigd. De software architectuur wijziging staat vermeld in paragraaf 6.3.

7.4.2 Curriculum database koppeling

7.4.2.1 Inleiding

Toen het project van de curriculum database op gang kwam bleek al snel dat veel van de
nodige informatie voor de DLO op het gebied van metadata in deze database aanwezig was.
Natuurlijk was deze metadata niet afgestemd op de DLO maar veel van de informatie was
zonder wijzigingen bruikbaar. Ook is in deze database het geheel aan vakken aanwezig. Door
een link aan te maken tussen deze database en de DLO konden we dus alle vakken in de DLO
importeren waardoor het aanmaken van een yak binnen de DLO niet meer nodig was.
Waruieer er veranderingen in het curriculum van de opleiding plaats vinden zullen deze
veranderingen ook automatisch in de DLO worden doorgevoerd. Een mogelijk struikelpunt
hierbij is dat een update van de DLO ervoor kan zorgen dat bepaalde content van een niet
meer bestaand of aangepast yak ontoegankelijk wordt. Dit probleem zal later in dit hoofdstuk
bij het onderdeel Arc hief worden toegelicht.
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7.4.2.2 Metadata

De velden voor de verschillende metadata worden gehaald uit de curriculumdatabase. De
naaingeving van deze velden, zoals vermeld in Hoofdstuk 5.2.6, is aangepast en is nu als
volgt:

-Vak
- Docent
- Assistent
- Progresscode
- Beschrijving
- Studielast
- Organisatie
- Materiaal
- Toetsing
- Cursisten
- Begintermen
- Eindtermen

Hieronder volgt een voorbeeld van hoe deze informatie wordt weergegeven binnen een yak.
Na dit voorbeeld zal 1k beschrijven waar de metadata de huidige vorm wel of niet volstaat
voor de DLO.

A#1wcaA

Vakinformatle (Astrofysica A)

'uk Naam yen het valr
Astrofysica A

Doc.r* Naam van cia hootddocent

Dr S Zwoti -

Docent Neam van cia hookidocerd-I'
DrLVEKoopmans '

Assistent Pleam van de assistent
Drs WF Fneswijk

Auist*rtt Naam van de ass, slent
Drs M Obnc

Progr.ucod. Progresscode van bet yak
STASTROA4

B•Ptiljving Beschnjving van bet yak
Ths cotrse is mandatory br at astronomy studesis and poedes a sotid basis tot many
advanced coisses Piepose ol the coUrse is to Provide ins4lt irlo elementary radiation
processes that play an important role in astronomy Covered e • tJ-ieirn raatjon
(bremsstrahlung. black body radiation) • non-thermal radiation processes (synchrotron
radiation, inverse Compton radiation) • Ftsidanert(ats 01 EM radiation and radiation transport
polarization, propagation 01 EM radiation ttwougli a plasma • kne radiation and coupling to
atomic and molecular processes

Studielast Stuthelast in EC
6

Vakinformatie I
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Id
Organlsabe ovpanisaue van bet yak
wekeh$cs 2 uur hoorcolege in de le penode (2 EC). en welcek$G 4 in hoorcolege en 2 in
werkcotege in de 2e penode (4 EC)

Msterlaal Matenaal voor bat yak
kterattn - 'Radiative processes in astrophysics', GB RØcki and A P Ligltman. VWey, ISBN.
0471827592.100 euro - 'titrocloction to Stelar Astrophysics. volume 3 Stetar Structure and
Evotton'.E Bflm-Vitense,CambndgelJriversityPress. 1992, ISBN 0521348714
(facitatief) - lecture notes

Tostaing Toetsing van hat yak
schnftelir teritamen

Curslaten Curs, stan hi; hat yak
Bachelor studenten Sterrertojnde en Natuurkunde

B.glnt.rman Begintennan van hat yak
Electromagnetisme 1 Electromagietisme 2 Founeranalyse Golven Lineare Algebra Mecharaca
Relarwiteitstheone Staljstisctie Fysica 1 Statistische Fysica 2 Sterrenktmde la Sterrersuride
lb

Elndtermen Eindlerman van he? yak
The student Mathematical prefininanes- can conveit between CGS and SI urats for
electromagnetic quantities and for Mawvefs equations - can define the Fourier transform - is
tanker with the kneanty of the Fourier transform, the shift theorem. and the deiivabve of Fourier
transform - can define corwok*ion and its Founer transform - can define the Dirac dela function
and its Fourier transform - can define the Heaviside step function- is tanikar with tensor
notation, inckóng the dot prockict, the cross prodect, the civergence operator, the pradiect
operator, the perrnr*at,on tensor, Kronecker deta, curt, matrix mrtpkcation, and the Laplacian-
can define and calculate the Jacobian determinant Ftsidarnentals of radiative transfer -can
descnbe geometnc optics knit- can descnbe the electromagnetic spectrum - can define photon
energy, photon temperature, sterradian, energy flu, isotropic enter, specific intensity.
momentum fkruc (i e radiation pressure), specific energy density - can define errassion
coefficient, emissnaty, absorption coefficient, absorption cross section- can reproduce the
ncroscopic model for absorption - can denve and solve the radiative transfer equation - is
fan-aba with the radiative transfer soli,.eons for enission only and absorption only cases - can
define optical depth - can define and describe the source function - can define mean free path.
radiation force - can define heat bath, black body radiation, the second law of thermodysamics,
Kirctihofrs law, and thermal radiation - can discuss the therrnodynarrics of black body radiation - El

Vakinformatie 2

can define ertropy - can denve Stephen Bolztrna'w law- can define the laws for adiabatic El
expansion - is acquainted with the density of photon states in a blacktiody enclosure - is farrakar
with Botzmarin distnbt,tion and mean energy - is famikar with Bose-Einstein statistics - is
fanfla with the Ptanck spectral energy distnbteon, the RaØeigh-Jeans kmit, WIen's law. Wlen's
displacement las - can define bnphrness temperature, effective temperature and color
temperature - can discuss the pnnciples of atomic transitions, is fanikar with the Einstein
coefficients tor spontaneous errassion. absorption, stimulated emission- can state the Einstein
relations - can state the generakzed Kirchhoff law Theoty of radiation fields - can define the
Lorert force - can define clwge and current densities - is tanaka with the rate of work by the
electromagnetic field - is fan-aba with MenseS's equations - can state Gauss's law - lmows that
magnetic monopoles cannot exist - is famikar with Faadafs indijction law, Ampere's law - is
tanker with the dielectnc constad, magnetic pemieabikty. and charge conservation - can
descnbe Poynting's theorem and define Poyitng vector - is fankar with the solt.eons of
MenseS's equations in a vacinn the wave equation. plane waves, phase velocity. goup
velocity, energy density, Persevals theorem - is tanker with the frequency-time uriceflarty
relation, the energy radiated per nt frequency, and the pr spectrum - can define the
elpticity parameter. etiptical polanzation, handedness, circular polanzation, bra polanzation,
heicity- is tanker with Stokes parameters - can discuss ia'ipolanzed radiation - can define the
degee of polanzation - is fanifiar with MenseS's equations in terms of scala potential and
vector potential - can discuss Gauge tranlormations - is fatHer with the Loret corfltion and
the Lorentz Gauge - is tankar with retarded potentials and retarded time (Sctwe2 inequakty)
Radiation from moving charges - is fan'iika' with the denvation of the Lienerd-Wiechait poterdials

Vakinformatie 3
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In dit voorbeeld van het yak Astrof'sica A is goed te zien dat de meeste velden de goede
naamgeving en inhoud hebben voor eventuele zoekcriteria. Het is met deze metadata mogelijk
om bijvoorbeeld alle vakken van een bepaalde docent te zoeken of alle vakken voor het
Bachelor programma. Al deze mfonnatie is bij de verschillende vakken op dezelfde manier
ingevuld in de curriculum database. Het enige struikelblok is de inhoud van het veld
'eindtermen'. Dit veld beslaat flu meerdere schermen. Dc inhoud van dit (en elk ander) yak is
niet overzichtelijk en het is goed mogelijk dat de vaardigheden de studenten hebben
verworven, na het volgen van dit yak, voor een groot deel overeenkomen met verworven
vaardigheden bij andere vakken. Om dit goed uit te zoeken zal iemand binnen de afdeling
Sterrenkunde, die hiermee bekend is, na moeten gaan, in hoeverre dit inderdaad het geval is.
Het opschonen hiervan dient vervolgens te gebeuren op de plaats waar deze informatie is
opgeslagen, nainelijk binnen de curriculum database.

Een andere mogelijkheid om inhoud te geven aan het veld 'eindtermen' is door hierin te
vermelden bij welke vervolgvakken dit yak als voorkennis wordt beschouwd. Dit is consistent
met de huidige inhoud van het veld 'begintermen'. Mocht besloten worden in de toekomst om
voor deze optie te gaan, dan kan de inhoud van het veld eindtermen worden gegenereerd door
naar de inhoud van het veld 'begintermen' bij alle andere vakken te kijken via een database-
query.

54



7.4.3 look and feel

In het voorbeeld in de vonge paragraaf is al duidelijk gemaakt dat de look and feel van bet
tweede prototype behoorlijk is veranderd. In tegenstelling tot een produkt als Nestor is ervoor
gekozen om zo dicht mogelijk te blijven bij de oude situatie waar het gaat om
toegankelijkheid. Voorheen waren alle websites van de individuele docenten voor iedereen
toegankelijk. Er was dan ook geen enkele reden om hier verandering in te brengen en vakken
voor een student af te schermen, zoals dat binnen Nestor het geval is.

Wanneer een student naar de DLO website gaat heeft de DLO flu de volgende 'look'.
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Een student kan flu bij alle vakken kijken naar de inhoud ervan. Deze inhoud moet nog
gegenereerd worden, waardoor een voorbeeld hiervan op dit moment nog niet mogelijk is.



7.4.4 funktionaliteit

7.4.4.1 mogelijkheden voor docent

Bij het ontstaan van prototype 2 is ook een nieuwe term ontstaan, namelijk die van
Ieergroepen, waarbij leergroepen een superset zijn van leereenheden. In het voorbeeld
hierboven zijn de leergroepen de hoorcolleges, werkcolleges en alle andere objecten op
niveau 1 in de menustructuur. Met deze nieuwe term is de structuur als volgt geworden:
Ieergroepen bevatten één of meerdere leereenheden, en leereenheden bevatten één of
meerdere leerobjecten. Dc mogelijkheden voor een docent zullen nu beschreven worden aan
de hand van twee globale optics die bij zowel Ieergroepen, -eenheden en —objecten mogelijk
zijn, namelijk het maken van wijzigingen of het toevoegen van iets nieuws. Vervolgens zal
nog de mogelijkheid tot archivering worden besproken.
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Wijzigingen aanbrengen

Wanneer een docent wijzigingen wil aanbrengen in een aangemaakt object, waarbij een object
in deze context noodzakelijk gezien moet worden als een leerobject maar ook een Ieergroep of
leereenheid kan zijn, kan hij op dit object klikken en krijgt de docent vervolgens een scherm
te zien overeenkomstig het scherm in figuur 7.4.4.1(a). In dit scherm valt te zien dat op het
gebied van commentaar en veldinformatie al een grote verbetering is gemaakt en opzichte van
het eerste prototype. De docent kan in de tekst opmerkingen schrijven bij het object. De twee
checkboxes die daaronder staan werken als volgt:

Actief: met deze checkbox kan de docent aangeven of het object en alle leafs
(subobjecten) van dit object in de boomstructuur worden getoond binnen de DLO aan
studenten. Dit komt overeen met het beschikbaar of onbeschikbaar stellen van vakken
binnen Nestor, maar bij de door ons gekozen vorm kan vanaf een yak tot en met het
kleinste object binnen een yak worden bewerkstelligt aangezien deze checkbox bij alle
objecten aanwezig is. Tevens is ook hier weer van belang dat het gebruikersgemak om
keuzes hierin te maken erg hoog is en de autonomie van deze keuzes volledig bij de
docent ligt.

Delen : met deze checkbox kan de docent aangeven of het object gedeeld moet worden of
niet. Overeenkomstig een share van een map binnen windows kan, wanneer deze optie is
aangevinkt, het object door andere docenten gemakkelijk worden gebruikt binnen hun
eigen domein van vakken. De manier waarop een gedeeld object kan worden hergebruikt
zal worden beschreven bij het onderdeel 'archief'.

Bij deze checkboxes moet nog worden vermeld dat binnen de boomstructuur automatisch de
waarden van deze checkboxes (aan of uit) wordt gekopieerd naar de kinderen van dat object.

Er zijn nog twee velden die in figuur 7.4.4.1(a) niet staat vermeld. Wanneer de wijziging
namelijk niet de wijziging is van een yak maar van een object binnen een yak, ziet het scherm
er als volgt uit:

Groep wijzigen (Overzidit)

W1
Uaam

1 I

Voignummer

Groep opmerldng.n
lasts r ean overzstht.

1T,,..

øN
C—
T

P Acoef De

Naam van de 'oep

Vo,unvaergeeft voborde van tonen am

Reschnping van vep

A4eak dv 9oep hmar roof $tu*nten / MamA
dv goep bexbikbaar voorandvre Xcenten
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De velden die nog niet zijn besproken zijn:
• Naam: een vrij triviaal veld waarin de naam van het object kan worden neergezet.
• Volgnurnmer: met dit veld kan de docent bepalen in welke volgorde de aangemaakte

objecten worden vertoond binnen de DLO. De voignummers worden, wanneer ze niet
worden aangepast door de docent, automatisch gegenereerd in oplopende volgorde per
nieuw aangemaakt object. Maar wanneer het 4° aangemaakte object, bijvoorbeeld
praktica, het volgnwnmer 4 heeft en dit voignummer wordt aangepast tot voignummer I,
zal dit object bovenaan verschijnen en zullen de objecten met de volgnummers 1,2 en 3
automatisch een plek naar beneden verschuiven binnen de boomstructuur.

We hebben flu bet scherm gezien dat getoond wordt bij het wijzigen van vakinformatie of
Ieergroepinformatie. Het Iaatste scherm is dat van een leereenheid.

Eenheid wijzigen (les 1)

In dit scherm is te zien dat er een extra deel onderaan het scherm staat waarin een overzicht
wordt gegeven van de objecten binnen de eenheid. Deze objecten kunnen worden aangevinkt
of uitgevinkt om ze overeenkomstig wel of niet te tonen aan studenten. Een object kan een
link zijn of een document. Wanneer een leereenheid wordt gedeeld houdt dit automatisch in
dat de objecten binnen die specifieke eenheid ook worden gedeeld. Het toevoegen van een
leerobject wordt dus afgehandeld binnen het scherm 'wijzigen eenheid'. Tevens zien we bier
in het menu Iinksbovenaan een extra knop 'Uitbreiding'. Bij het wijzigen van een eenheid
hoort namelijk een tweede scherm met extra metadata. Dit ziet er als volgt uit.
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Eenheid wijzigen (les 1)

EA
cw'Is',

_________

Onderwep Onderweip van de eenheid

I I

Do.I A,eI van de eenbe#d

Voorkennis 8eno4,,ie vøokenni5

Organisatle Organisatie

B.oorddlng Beoordebng

Beschrijving Beschnping

Wanneer de informatie in dit scherm is ingevuld en de knop voltooien wordt aangeklikt, komt
de docent weer terug bij het vorige scherm met de algemene informatie en de leerobjecten.

Het toevoegen van groepen en eenheden zal in het volgende deel worden beschreven.

Een nieuw object aanmaken

Voor het aanmaken van een nieuw object wordt van een docent hetzelfde gevraagd als
wanneer hij de informatie van een bestaand object wil wijzigen, zoals in het figuur hierboven
is geillustreerd. Zoals als eerder in dit verstag staat vermeld, zijn de vakken binnen de
opleiding reeds aanwezig binnen de DLO en komen uit de curriculum database. Bij een
bestaand object staat binnen de boomstructuur vervolgens altijd het object 'Nieuw'.
Wanneer een docent hierop klikt krijgt een docent een scherm overeenkomstig het wijzigen
van een bestaand object, met dat verschil dat alle velden nog leeg zijn en dat de naam van het
object na het aanklikken van de knop 'Voltooien' verschijnt in de boomstructuur.

Ook hier geldt dus weer dat een docent een eenduidige weg kan volgen voor het wijzigen en
aanmaken van objecten.
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Archief

Archief van C. Boersma

I A,chiefinhoud

r U*Ovetzicht
OHISISI r . Hoorcolleges
X r WerIcoUeges

Ts r Pracicar -*Twflfl

Het archief kan een docent bekijken door onderaan het scherm te klikken op de toolknop
'Archief.

Li
Lo

Het archief levert toegang tot de lokale harde schijf waar de metadata van de objecten kan
worden opgeslagen. Deze funktie heeft twee doelen:

1. Hergebruik van gedeelde objecten:
Waxmeer een docent de checkbox 'Delen' heeft aangevinkt kan elke docent dit object
selecteren en vervolgens de knop archiveren gebruiken om dit object op te slaan op
een lokale schijf. Vervolgens kan een docent vanuit dit archiefdeze objecten
aanbieden aan de DLO.

2. Versiebeheer:
Doordat gedeelde objecten eerst worden opgeslagen in het archief werken wijzigen in
het originele object niet ongewenst door bij de docenten die dit object ook gebruiken.
Met wijzigen wordt in dit geval echter geduid op wijzigingen in de metadata. Het is
dan ook de metadata die wordt gearchiveerd. Dit heeft een voordeel en een nadeel:

a. Voordeel:
Doordat alleen de metadata wordt gearchiveerd komen de objecten niet dubbel
of nog vaker voor binnen het intranet. Wanneer content namelijk zou worden
gekopieerd is er geen sprake meer van hergebruik maar van kopies.

b. Nadeel:
Wanneer het fysieke object wordt verwijderd of gewijzigd zullen deze
wijzingen ongevraagd doorwerken op de plekken waar dit object wordt
hergebruikt. Wanneer het object wordt gewijzigd en de eigenaar de metadata
ook wijzigt, kan het dus voorkomen dat er met verschillende beschrijvingen
naar een object wordt verwezen.

Met punt 2 wordt een lange discussie af over versiebeheer en scenario's, waarin documenten
worden gewijzigd, algesloten. Voor dit projekt zien we geen betere oplossing dan deze. Het
fysiek verwijderen van een object waar met een http-link naar wordt verwezen valt bijna niet
te ondervangen.
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Er is nog we! nagedacht over het archiveren van content, maar dit zou erg veel werk
opleveren en wellicht uit de hand !open. Denk bijvoorbee!d aan een tool a!s wget om een
complete website veilig te ste!len. Eén mogelijk probleem dat hierbij kan voorkomen is dat
verwijzingen binnen een pagina dan soms wel, soms niet moeten worden meegekopieerd.
Wanneer er echter verwijzingen staan naar zeer grote bestanden of naar externe websites
moeten alleen de verwijzingen ze!f, en niet de objecten waar naar wordt verwezen, worden
gekopieerd. Er moet gezegd worden dat het in principe wel moge!ijk is, maar er is voor
gekozen om deze weg voor!opig met in te slaan.

7.4.4.2 mogelijkheden voor student

Ook voor studenten is er het een en ander veranderd sinds het eerste prototype. Ten eerste
hoeven studenten niet meer in te loggen om op de DLO te komen. Er is besloten dat dit,
voorlopig in ieder geval, geen enlcele funktie heeft. Binnen Nestor wordt dit gedaan zodat een
docent naar zijn groep studenten een bericht kan sturen per email vanuit Nestor, aismede voor
onderdelen als een gradebook of toetsen. Aangezien binnen de DLO bij Sterrenkunde geen
messaging-systeem is geImplementeerd en daar ook geen plannen voor zijn hebben we met
berichtgeving niks te maken. Wat de overige onderde!en betreft verwijs ik naar paragraaf 8.3.
Wat de funktionaliteit betreft is er weinig te melden over de mogelijkheden voor een student,
anders dan dat een student alles kan bekijken wat er binnen de DLO staat.

7.4.4.3 zoekfunktie

Binnen de DLO is er een zoekfunktie beschikbaar waarmee zowel studenten als docenten
kunnen zoeken naar termen binnen verschi!lende categorien. Deze categorieen zijn:

- A!les
- Vakken
- Eenheden
- Objecten

Deze zoekfunktie werkt overeenkomstig de manier waarop google zoekt naar informatie.
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7.5 Laatste ontwikkelingen

Er zijn nog een aantal zaken die nog in ontwikkeling zijn maar waarvan al wel duidelijke
ideen zijn van hoe ze kunnen worden uitgewerkt. Deze ideeën zal ik hieronder beschrijven.

7.5.1 Zoeken en archiveren

Zoals a! vermeld staat kan bij het zoeken naast de optic 'Alles' op drie specifieke categoneen
worden gezocht. Het idee is om de resultaten van een zoekaktie op de volgende manier weer
te geven : Dc categorieen krijgen als het ware een niveau-cijfer, niveau 1 voor yak, 2 voor
eenheid en 3 voor object. Dc resultaten van een zoekaktie leveren een boomstnictuur op.
waarbij de boom is uitgevouwen totaan het niveau waar op is gezocht. Tevens komen er
checkboxes te staan voor de objecten die gedeeld zijn. Wanneer deze boxes worden
aangevinkt, kan met een druk op de knop 'archiveren' de selectie worden toegevoegd aan het
eigen archief. Tevens komt er een handje te staan bij alle objecten die gedeeld zijn om de
status tussen gedeeld en niet gedeeld sneller te kunnen onderscheiden.

7.5.2 Kukarkin

Een ontwikkeling die het een stuk makkelijker maakt om wat performance eisen betreft aan
de funktionele requirements te kunnen blijven voldoen is de komst van de server Kukarkin.
Op deze server kunnen straks grote plaatjes en films worden geplaats en andere dingen die erg
veel Megabytes in beslag nemen. Hiermee wordt de rest van de infrastructuur ontlast op het
gebied van bandbreedte consumptie.
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Hoofdstuk 8 : Conclusies

8.1 Algemeen

1k wil mijn conclusie graag beginnen met een citaat van Oscar Wilde:
"Experience is the name everyone gives to thefr mistakes."
Wanneer ik terug kijk naar het gehele project zijn er veel dingen anders gegaan dan gepland.
Van het opzetten van het projekt met Eccoo, en rekening houdend met de wens tot migratie
naar het webplatform, naar het kiezen voor een puur lokaal produkt, van het kiezen voor EML
naar het gebruiken van PHP, van het bouwen van prototype één naar het bouwen van
prototype twee. Volgens Oscar Wilde zijn alle betrokkenen dan ook door dit projekt een stuk
ervarener geworden.

Het blijkt wel dat plannen van een projekt een geweldige bezigheid kan zijn maar dat het
uitvoeren van deze planning heeft geleid tot ontnuchtering. Toch is er al met al een behoorlijk
document gekomen waar men bij Sterrenkunde hopelijk mee verder kan. Wanneer ik terug
kijk naar het uitgangspunt dat aan het begin van dit projekt is gesteld, en naar de use cases die
zijn opgesteld, kan 1k zeggen dat met het tweede prototype heel erg hard te goede kant op
wordt gegaan. De usecases zijn nog steeds actueel en de autonomie en het gebruikersgemak
staan nog steeds hoog in het vaandel.

1k wil tot slot de mensen die mij bij dit projekt hebben geholpen enorm bedanken, met name
Martin Vogelaar, Christiaan Boersma en Rein Smedinga.

Laten we hopen dat niet alle ervaring die we verwerven vereist dat erfouten worden gemaakt

Tot slot wil 1k nog een tweetal dingen vermelden waar men in de nabije toekomst bij de
doorontwikkeling van het prototype mee te maken kan krijgen.
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8.2 Suggesties voor verder werk

Bijhouden lijst van gelinkte objecten.

Zoals reeds eerder in dit versiag is vermeld, is er nog geen oplossing gekomen voor het
probleem dat ontstaat, wanneer een docent inhoud binnen de DLO weghaalt, die door een
andere docent via een link wordt (her)gebruikt. De genoemde oplossingen voor dit
probleemstuk zijn nog steeds een goede oplossing maar er is nog een mogelijkheid. Een derde
(tussen)oplossing is om een lijst bij te houden van alle links binnen de DLO. Wanneer een
docent jets weg wil halen dat binnen de DLO beschikbaar is voor anderen, kan de docent in
deze lijst kijken of zijn object ook voorkomt in de lijst. Wanneer dit het geval is kan via de
zoekmachine worden getraceerd waar dit object voorkomt en kan de docent die het object ook
gebruikt (via een link) op de hoogte worden gesteld.
Deze Iaatste oplossing is niet echt wenselijk, omdat het voor docenten meer werk is dan bij
oplossing 2, terwijl het streven nog steeds blijftom, waar mogelijk, alles zo simpel en snel
mogelijk te houden waar het gaat om werken met de DLO.
Mijn conclusie is dan ook dat een korte termijn 'workaround' oplossing een lijst kan zijn met
gelinkte objecten, maar dat op langere termijn dit uit de hand kan lopen en een permanente
oplossing waarschijnlijk pas komt bij het plaatsen van alle content in een Content
Management System (CMS) in plaats van op de lokale stukken schijfruimte. Als er ooit
besloten wordt om met een CMS te gaan werken moet goed in de gaten worden gehouden dat
er niet teveel moet worden ingeleverd aan autonomie van docenten, een van de kernpunten
van dit onderzoek.

Onderhoud

Voor het onderhouden van de DLO met betrekking tot vakinformatie binnen de curriculum
database en bijvoorbeeld het nieuwspagina en de helppagina zal er een persoon moeten
worden aangewezen die de funktie krijgt van redacteur.

Functionaliteit

Wanneer de DLO wordt uitgebreid met extra funktionaliteit zoals toetsen of een gradebook,
zal de gebruikersdatabase moeten worden uitgebreid met alle studenten. Bij deze
leereenheden en —objecten zal een docent dan moeten kunnen aangeven welke studenten daar
toegang tot hebben. Voor de overige objecten binnen zijn yak hoeven dan deze permissies niet
gezet te worden.
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