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Samenvatting

In de huidige maatschappij nemen computers een steeds grotere rol in. Steeds meer
mensen komen in aanraking met verschillende software systemen. Deze gebruikers zijn
ook steeds vaker personen met weinig of geen verstand van computers of techniek. Juist
voor deze mensen, met kennis en vaardigheden op heel andere gebieden, is een goede
gebruikersinterface belangrijk. Zodra een gebruiker gewend is aan een bepaalde interface
en lay-out, is een overstap naar een ander systeem erg moeilijk en tijdrovend voor hem of
haar. am dit probleem aan te pakken, is binnen dit afstudeerproject gekeken naar de
toepasbaarheid van flexibele interfaces: interfaces, die heel eenvoudig aan te passen zijn
aan de wensen en gebruiken van de gebruiker.

Als basis voor een 'universele interface designer' is ten eerste gekeken naar de opbouw
van een gebruikersinterface. Deze is altijd genest opgebouwd. Er is dus een
boomstructuur uit te tekenen van de verschillende elementen binnen een interface. De
boomstructuur kan met bestaande software (onder andere KATool van Medecs B.V.)
opgesteld worden om de interface globaal in het systeem in te voeren. Via het binnen dit
afstudeerproject ontwikkelde programma FITool kan lay-out en positionering toegepast
worden op de gecreeerde boomstructuur. Met behulp van een export en opslag functie
kan de ontworpen of aangepaste interface vervolgens geexporteerd worden naar een
softwarepakket.

De FIT001 is zodanig ontworpen, dat de eindgebruiker zonder veel uitleg zijn interface
zelf aan kan passen. Omdat de boomstructuur in de KATool ontwikkeld is, kan de
gebruiker de structuur niet aantasten en alleen de lay-out wijzigen naar eigen wens.
Enerzijds dus veel flexibiliteit voor de eindgebruiker, anderzijds weI een vast raamwerk
zodat niet het hele systeem overhoop geholpen kan worden.

Met het MEPD, Medecs Elektronisch Patienten Dossier, is de universeIe interface
designer getest. De boomstructuur van het MEPD is ingevoerd in KATool. Vervolgens is
de FITool gebruikt om de lay-out aan te passen. De resultaten waren matig voldoende.
Een uiteindelijke implementatie binnen een bestaand softwarepakket is helaas nog niet te
testen, omdat een softwarepakket daarop moet worden afgestemd.

Door een goede basis neer te zetten tijdens dit onderzoek, is weI aangetoond dat het
systeem voor allerlei softwarepakketten inzetbaar is. Een echte universele interface
designer dus.
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Summary: A tool to create flexible user interfaces

Since the introduction of computers, their role in our society has increased very much.
The biggest part of the people uses a computer almost every day. These users do not have
very much computer knowledge. They are most often specialists in other disciplins (e.g.
doctors, lawyers, etc.). The work these people can do on their computers, depends partly
on the userinterface of their software. As soon as this users will have to switch to other
software, their userinterface changes and they do not know where they can find certain
functions. It takes them a lot of time and most of the time a lot of frustration to get to
know the new interface. Within this report, I will describe a possible solution to this
problem: the development of flexible userinterfaces. These flexible userinterfaces will
have to be easy to change, so they resemble the old interface the user was used to work
with, only with the new functionality behind it.

To create these flexible interfaces a new tool was developed. Before creating this tool,
different kinds of userinterfaces where examined. This research told us that userinterfaces
are always built in a nested way: first you have a main container, within this container,
you have sub containers, and so on until you finally have the core elements like
textboxes and other input fields or output fields. The nested or branched structure can be
created using the KATool, a tool developed by Medecs. By using the output from this
tool (a structure of elements), the created flexible interface tool can change the layout and
positioning of the different interface elements. Using an export function at the end of this
process, the newly developed interface can be imported into the final software program.

Using the FIT001, the end user can change the userinterface himself. The development of
the nested structure is done with another tool, so the end user is not able to change the
available elements and can only change layout and positioning. By splitting the two parts
of the process into two different tools, the end user has a lot of freedom within creating
his own interface, while at the same time he or she cannot change the structure, so he or
she cannot create errors.

The FIT001 was tested by simulating the interface of the MEPD (Medecs Electronic
Patient Record). During this test case the branched structure ofthe interface was also
created using the KATooi. The FITool was used to change the layout and positioning.
Results of this test case where fine, but not perfect. Unfortunately, no more test cases
were available, because the final software will have to import the created interface, which
is not possible with other programs now.

During this project, a solid investigation has been done, and this report will show that a
tool to create flexible userinterfaces can be very useful. The created FITool is able to
simulate almost all kinds of interfaces. This way a real universal interface designer was
created.
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1. Inleiding en opdracht

1.1 Probleemstelling

In de huidige maatschappij speelt data een grote rol. Gegevens die opgeslagen staan op
een computer kunnen via software benaderd worden. Deze data ontsluitingssoftware heeft
als doel de relevante informatie ordelijk weer te geven. De informatie wordt
vormgegeven op het scherm in de interface. Onder deze gebruikersinterface verstaat men
het geheel van elementen dat gebruikt wordt om de informatie op het beeldscherm weer
te geven.

De gebruikers van de gebruikersinterfaces zijn, door de enorme toename van
computergebruik, steeds vaker personen met weinig of geen kennis van computers of
techniek. luist voor deze mensen, met kennis en vaardigheden op heel andere gebieden, is
een goede gebruikersinterface belangrijk.

Zodra een gebruiker gewend is aan een bepaalde interface en lay-out, is een overstap naar
een ander systeem erg moeilijk en tijdrovend voor hem ofhaar. Het opnieuw aanleren
van automatismen en het opnieuw herkennen van de beschikbare functies kost veel tijd.
Tijd die helaas niet altijd beschikbaar is. Hierdoor ontstaat frustratie bij de gebruiker, wat
de overstap naar nieuwe en vaak betere software dus weer moeilijker maakt.

Een oplossing voor dit probleem zou kunnen zijn om de nieuwe software de oude
gebruikersinterface te geven. De gebruiker merkt dan niets van het feit dat nieuwe
software gemstalleerd is. Stap voor stap zou dan nieuwe functionaliteit toegevoegd
kunnen worden en zou de "look and feel" van de interface aangepast kunnen worden. Met
deze opzet zou de software migratie probleemloos moeten kunnen verlopen.

1.2 Opdrachtomschrijving

Binnen dit afstudeerproject wordt gezocht naar een mogelijkheid om de overstap naar een
nieuw softwarepakket en dus een nieuwe interface te vereenvoudigen. Het gebruik van
een systeem waarmee de interface in dezelfde lay-out en kieurstelling als de oude
toepassing gemaakt kan worden, lijkt een goede oplossing. Dit nieuwe systeem moet dan
zo universeel mogelijk inzetbaar zijn voor allerlei software pakketten.

Binnen deze afstudeeropdracht wordt daarom een tool ontwikkeld, waarmee
gebruikersinterfaces ontworpen kunnen worden. De ontworpen flexibele interface tool,
FITool genoemd, vormt de basis voor een uitbreidbaar pakket waarmee iedere interface
op eenvoudige wijze aan te passen moet zijn. Ook zal nagegaan worden hoe universeel
deze oplossing kan zijn; een nieuwe user interface moet immers met de onderliggende
applicatie kunnen communiceren. Dit zal niet met aIle applicaties mogelijk zijn.
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1.3 Doelstellingen

Om de resultaten van dit afstudeerproject te kunnen beoordelen, zijn een drietal
doelstellingen opgezet. In hoofdstuk 7.1 worden deze doelstellingen naast de behaalde
resultaten gelegd:

1. Onderzoek interfaces
Om een tool te ontwikkelen, waarmee verschillende interfaces gesimuleerd
kunnen worden, moet eerst gei'nventariseerd worden welke interfaces er op dit
moment zijn en wat de opbouw daarvan is. Daamaast moet gekeken worden
welke oplossingen voor de genoemde probleemstelling uit het verleden en heden
mee kunnen werken aan een goed eindproduct.

2. Ontwikkeling interface tool
Binnen deze afstudeeropdracht wordt aan de hand van het onderzoek naar
interfaces een tool gebouwd, waarmee de interface (dus de grafische elementen)
van een applicatie nagebouwd kan worden. Deze tool moet aan de volgende
randvoorwaarden voldoen:
• De eindgebruiker of een systeembeheerder moet op een gemakkelijke manier

zijn interface aan kunnen passen. Aangezien bij ieder softwarepakket enige
vaardigheid opgedaan moet worden, is het voor de hand liggend dat binnen
een bedrijf of instelling hiervoor een klein groepje gei'nstrueerd wordt, die dan
de interface voor de hele organisatie kan aanmaken. Enige diepgaande
functies kunnen dus weI aanwezig zijn in de tool.

• Binnen de tool moet een mogelijkheid tot terugkoppeling naar de
eindapplicatie zitten, door middel van een import- of exportfunctie of via een
directe koppeling.

• Het systeem moet op meerdere besturingssystemen inzetbaar zijn.
• Het systeem moet zo generiek mogelijk toepasbaar, dus voor allerlei interfaces

inzetbaar zijn.

3. Testsituatie voor de Interface tool
De ontwikkelde tool moet getest worden met een of meer praktijk situaties.
Hieruit moet blijken of de ontwikkelde oplossing ook in de praktijk bruikbaar is.

1.4 Opbouw verslag

Binnen dit verslag wordt in het huidige hoofdstuk, hoofdstuk een, de opdracht
omschreven. Het onderzoek naar interfaces is uitgewerkt in de hoofdstukken twee en
drie. Het tweede hoofdstuk bevat het literatuuronderzoek naar de geschiedenis en de
huidige situatie van de gebruikersinterface. In het derde hoofdstuk worden vervolgens de
resultaten beschreven van het onderzoek naar de huidige verzameling van
gebruikersinterfaces en de overeenkomsten en verschillen tussen deze
gebruikersinterfaces.
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Na het onderzoek wordt in het vierde hoofdstuk eerst het theoretische ontwerp van de
interface tool, de FITool, beschreven. Hierin komen onder andere de programmeerkeuze,
de opbouw en de gebruikte programma's aan bod. Na de theoretische opzet in hoofdstuk
vier wordt deze in hoofdstufvijf omgezet in een praktisch eindproduct. In hoofdstuk zes
wordt de daarop volgende test van dit product beschreven.
Na het onderzoek, het ontwerp, de implementatie en de test, voIgt in hoofdstuk zeven de
afsluitende conc1usie van deze afstudeeropdracht. In dit hoofdstuk worden eerst de
gestelde doelstellingen getoetst. Daama worden algemene conc1usies gegeven. Het
hoofdstuk wordt afgesloten met een reeks belangrijke aanbevelingen, waarin op
verschillende aspecten van dit onderzoek wordt ingegaan. Aanvullende documenten als
een handleiding, gebruikte afkortingenlijst en literatuurlijst zijn in de laatste
hoofdstukken terug te vinden.
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2. Interfaces door de jaren heen

2.1 Inleiding

In het verieden zijn verschillende stappen gedaan en verschillende pogingen ondernomen
om het vervaardigen van een softwarepakket zo eenvoudig en generiek mogelijk te
maken. Een aantal pogingen is zeker geslaagd, een groot aantal ook niet.
Een goed voorbeeld van een geslaagde opzet is het frontoffice / backoffice concept: door
de data en de software waarmee deze data ontsloten wordt te scheiden, ontstaat een uiterst
flexibel systeem dat gemakkelijk up-to-date te houden is.

Ook op het gebied van gebruikersinterfaces is een aantal stappen in de goede richting
gedaan. De meest algemene oplossing, als die er al is, is echter nog niet gevonden of
uitgewerkt. In de volgende paragrafen wordt een uiteenzetting gegeven van de
ontwikkelingen en vorderingen van software en wat die ontwikkelingen voor het
gebruikersinterface ontwerp hebben betekend en kunnen betekenen. In de laatste
paragraaf van dit hoofdstuk wordt geYnventariseerd wat dit onderzoek voor aanvullingen
geeft voor de ontwikkeling van de FITool.

2.2 Ontwikkeling van user interfaces

2.2.1 Van tekst naar grafiek

Door de geschiedenis heen is de vorm van gebruikersinterfaces op de computer sterk
veranderd.

Tot 1981 werkten computers tekstgestuurd: voor het uitvoeren van een bepaalde actie op
een computer, moest een commando ingetypt worden. Deze tekstuele interface werkte
goed maar was alleen te gebruiken door specialisten. Alleen de mensen met kennis van de
beschikbare commando's konden de machine bedienen. Een intuYtieve bediening was er
niet. In 1981 kwam daar verandering in. Xerox ontwikkeIde toen 'Star', het eerste
computer besturingssysteem dat met een grafische gebruikersinterface (GUI) werkte.
Xerox besloot dit systeem niet commercieel uit te buiten en gebruikte het alleen voor
onderzoeksdoeleinden. Apple zag wei mogelijkheden in de GUr. In samenwerking met
medewerkers van Xerox werd in 1984 de eerste personal computer met een grafisch
besturingssysteem (MacOS) geproduceerd. Alhoewel de prijs nog hoog was van deze
machine, sloeg hij toch aan bij het algemene publiek.

Ret succes van Apple met MacOS zette Microsoft ertoe om een soortgeIijk systeem te
ontwikkelen. Door een strategisch partnership tussen Microsoft, Intel, Compaq en IBM
kon een computer geproduceerd worden tegen lage prijzen. De daaraan toegevoegde
grafische gebruikersinterface zorgde voor een effectieve combinatie. Ret eerste
besturingssysteem van Microsoft (Windows 1.0) was nog lang met uitgekristalliseerd.
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Ret duurde dan ook tot 1990, toen Microsoft met Windows 3.0 kwam, dat de personal
computer echt aansloeg. Ook Apple bleef niet stil zitten en ontwikkelde nieuwe versies
van MacOS. De strategische alliantie van Microsoft (waardoor de PC een lage prijs
kreeg), zorgde er echter voor dat Microsoft beter bleek te werken: Apple heeft op dit
moment een veel kleinere afname dan Microsoft. De beide interfaces groeien echter
steeds meer naar elkaar toe.

Een derde partij, die met name in de wetenschappe1ijke wereld terrein wint, komt ook
steeds meer onder de aandacht: Linux. Dit broertje van Unix floreert door de gratis
verstrekking van het besturingssysteem en bijbehorende software. Opvallend is weI dat
ook voor Linux een aUI is gekozen die erg op die van Microsoft en Apple lijkt. De
nieuwste versies van alledrie de partijen komen dan ook steeds dichter bij elkaar te
liggen. In de figuren 2.1,2.2 en 2.3 zie je dat de verschillende systemen zo sterk op
elkaar lijken, dat onderscheid moeilijk te maken is.

Figuur 2.1, Macintosh Aqua Figuur 2.2, MS Windows XP Figuur 2.3, Unix X-windows

2.2.2 De huidige stand van zaken

De gebruikersinterface ontwikkeling van de afgelopen 10 jaren roept een aantal vragen
op. Waarom is juist voor deze manier van computerbediening gekozen? Waarom is de
opzet van Microsoft en Apple zo geslaagd? Wat veroorzaakte deze massale aandacht?
Waarom werd de aUI zo enorm populair?

Ret antwoord op al deze vragen ligt in de bereikbaarheid voor het grote publiek. Door
een enorm ingewikkelde machine als een computer voor een grote doelgroep bereikbaar
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te maken, is het product PC enorm goed geslaagd. De bereikbaarheid van de computer is
in twee onderdelen op te splitsen. Ten eerste is de prijs van de computer zodanig gezakt,
dat hij voor veel mensen betaalbaar is. Ten tweede is de bediening van de computer
zodanig vereenvoudigd, dat iedereen er mee om kan gaan. De ontwikkeling van de
gebruikersinterface heeft dus meegewerkt aan de toegankelijkheid van computertechniek
wereldwijd. Door de beschikbare functies en programma's te visualiseren met iconen en
de bediening te vereenvoudigen tot het simpelweg aanwijzen van die iconen is de
bediening van de PC inturtiefgeworden.

Naast het vereenvoudigen van de bediening heeft met name de MS Windows serie een
ander effect veroorzaakt: generalisatie. Door een standaard besturingssysteem te creeren,
werden software leveranciers verplicht in diezelfde richting mee te gaan. Microsoft stelde
daarvoor verschillende e1ementen van MS Windows beschikbaar voor de ontwikkelaar,
zodat dit proces werd versneld. Op deze manier kwamen de interfaces van verschillende
software ontwikkelaars steeds dichter bij elkaar te liggen en bepaalde functies werden
voor gebruikers gemakkelijker terug te vinden: tegenwoordig heeft nagenoeg ieder
programma linksboven een menu 'bestand' zitten, waaronder de opties 'openen',
'opslaan' en 'sluiten' te vinden zijn. Dat Apple een nagenoeg gelijk concept gebruikt
spreekt voor zich, aangezien het origine1e idee bij Apple is ontstaan. De overname van
deze gebruikersinterface door Linux is ook eenvoudig te verklaren: door een herkenbare
interface te ontwerpen, is het voor de MS Windows gebruikers eenvoudiger om over te
stappen naar Linux.

Dat de hele methodiek van vensters, iconen, snelkoppelingen en muisbediening (WIMP
methode) goed is uitgedacht spreekt voor zich. Dat Microsoft deze methode vervolgens
heeft uitgebuit en gestandaardiseerd is tevens voordelig geweest voor de
gebruikersinterface ontwikkeling. Iedere gebruiker kan nu gemakke1ijker overweg met de
computer en heeft voor een groot aantal software pakketten een interface tot zijn
beschikking die hij zonder al te veel moeite kan gebruiken en toepassen.

2.3 Interfaces en programmeertalen

2.3.1 Programmeertalen

Vanuit de geschiedenis van software en besturingssystemen zijn een aantal belangrijke
aspecten van de gebruikersinterface naar voren gekomen. Door vanuit de ontwikkelingen
binnen de programmeertalen naar de gebruikersinterface te kijken, komen heel andere
aspecten naar voren. In de volgende paragrafen wordt dan ook gekeken naar
verschillende belangrijke programmeertalen, die meer en meer invloed krijgen binnen de
software wereld. Hieronder vallen HTML, XML en de .NET technologie. Bij ieder van
deze nieuwe talen en principes wordt gekeken naar de mogelijkheden en kansen om
hiermee het ontwerp van een gebruikersinterface naar een hoger niveau te brengen.
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2.3.2 Internet en HTML

Het internet heeft in de huidige maatschappij een prominente plaats ingenomen. Op dit
moment zijn er dagelijks ongeveer 410 miljoen gebruikers, die het internet afzoeken naar
informatie over allerhande onderwerpen. Deze enorme hoeveelheid gebruikers is alleen
mogelijk, omdat het internet geen eigenaar kent. Het is een groot netwerk van
verschillende computers en verschillende eigenaren. Een vrijstaat waar veel mag en kan.
Dit is terug te zien in de websites. Alle mogelijke combinaties van kleuren, knoppen en
tekst zijn terug te vinden. Sites met een enorm goede gebruikersinterface, maar ook sites
waar geen enkele vorm van logica in terug te vinden is. Toch weten internetgebruikers de
benodigde informatie vaak handig en snel terug te vinden. Dit terwijl iedere site weer een
ander knoppenmenu en weer een andere lettertype heeft. Het Microsoft concept van een
interfacemodel is dus niet de enige methode voor succes. De manier van ontwerpen bij
HTML pagina's (want dat is de taal waarin internetpagina's geschreven worden) geeft
dus ook herkenning bij gebruikers. Wat zijn dan juist de sterke punten van HTML?
Welke gebruikte concepten en methoden kunnen bruikbaar zijn bij een algemene
gebruikersinterface tool?

De kracht van HTML ligt ten eerste in de strak omlijnde mogelijkheden. Op het internet
is een bepaalde set met HTML-tags beschikbaar. Iedere site moet hiervan gebruik maken
om op het internet zichtbaar te zijn. Belangrijk binnen deze HTML-structuur is de manier
waarop pagina's naar elkaar kunnen verwijzen. Dit gebeurt altijd door rniddel van een
hyperlink, waarop door de gebruiker geklikt kan worden. Op iedere website gebeurt dit
op dezelfde manier: met een enkele klik van de linker muisknop op een link wordtje naar
de achterliggende pagina gestuurd. Door deze eenvoudige structurering wordt de
interface van een willekeurige website weer heel bruikbaar voor de bezoeker. Dat plug
ins als Flash en Java niet aanslaan bevestigt deze uitleg: Flash en Java maken geen
gebruik van de HTML-structuur. Zij hebben beide hun eigen mogelijkheden voor
navigatie. Binnen de internetwereld wordt dat dus als uitzonderlijk en onhandig ervaren,
omdat het niet binnen de structurering van HTML past.

De opbouw van websites met HTML heeft nog een tweede voordeel: de ontwerper heeft
slechts beperkte kennis nodig om een pagina op te bouwen. Met een eenvoudige
softwarepakket en slechts weinig kennis kan al een simpele pagina gebouwd worden.
Door deze eenvoudige codering zie je dat veel personen zich ontpoppen als webbouwers
en dat op deze manier een enorme hoeveelheid aan informatie op eenvoudige wijze wordt
ontsloten op het internet. Naast de duidelijke manier van linken voor de bezoeker, is
HTML zelf ook erg geschikt voor de bouwer van een site. De structurering en beperkte
mogelijkheden geven ook onervaren bouwers de mogelijkheid een site op te zetten. Een
HTML editor is in een bepaalde zin dan ook een gebruikersinterface tool: een site is
enorm eenvoudig te maken en ook eenvoudig te wijzigen.

Als derde pluspunt van HTML is de ontkoppeling van de interface en de achterliggende
software te noemen. Op internet draaien diverse scripttalen in de achtergrond mee.
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Voorbeelden hiervan zijn Perl, PHP en ASP. Deze scripttalen doen niets anders dan
informatie op de achtergrond verwerken. Zij bevatten geen mogelijkheden tot opmaak.
De opmaak wordt enkel en alleen in HTML gedaan. Op het internet is het zo, dat de
interface de achterliggende software aanstuurt: door op een knop te klikken, wordt een
bepaald script aangeroepen. Dit script zorgt vervolgens voor een vernieuwing van de
interface. Door deze ontkoppeling kan de interface ook eenvoudig bijgewerkt worden.
Daarnaast is het met een beetje inspanning mogelijk om verschillende interfaces te
ontwerpen die hetzelfde script aanroepen. Met deze methode ontstaat een nieuwe
structuur binnen software: de interface - frontoffice - backoffice methode. De interface
bestaat uit HTML, het frontoffice verzorgt het rekenwerk en stuurt de interface aan, het
backoffice bestaat uit de achterliggende data. Deze aanpak is erg effectief en zorgt ervoor
dat verschillende delen van de software of de interface eenvoudig te hergebruiken zijn.

2.3.3 XML

Naast HTML komt nu een nieuwe standaard naar voren: XML. XML staat voor
Extensible Markup Language. XML wordt vaak genoemd als de opvolger van HTML.
Deze bewering is echter niet juist. De twee talen hebben beide een heel ander doel en
kunnen elkaar dus enkel aanvullen en nooit vervangen. XML verzorgt een structuur
waarin data op een zeer flexibele manier opgeslagen kunnen worden. Met XML kan geen
opmaak aan data toegevoegd worden. XML kan dus niet gebruikt worden om een
gebruikersinterface weer te geven. HTML is gemaakt om data op te maken. HTML is
totaal niet geschikt om data in op te slaan. XML in combinatie met HTML geeft weI een
sterke combinatie voor de toekomst. De data (opgeslagen in een XML bestand) wordt dan
namelijk volledig gescheiden van de opmaak / gebruikersinterface (het HTML bestand).
XML wordt op dit moment steeds meer als dataopslag standaard aangenomen. Nieuwe
softwarepakketten voorzien in import- en exportmodules, waarmee data als XML bestand
getransporteerd kunnen worden. De koppeling tussen verschillende softwarepakketten
kan met XML dus vee1 eenvoudiger worden. Bij de ontwikkeling van een
gebruikersinterface tool kan XML echter niet veeI toevoegen. De taal heeft een heel
ander doel en heeft dus niets met gebruikersinterfaces te maken.

2.3.4..NET Framework

Met het .NET Framework probeert Microsoft in de programmeerwereld voor een nieuwe
basis voor softwareontwikkeling te zorgen. Met .NET wordt een platform gecreeerd,
waarbinnen verschillende programmeertalen met elkaar kunnen communiceren. Dit
zonder daarvoor speciale import ofexport functies te programmeren. De kern van deze
oplossing is de ornzetting van de geprogrammeerde code naar een standaard .NET taal.
Iedere .NET ondersteunde prograrnmeertaal kan met deze tussencode overweg. Hierdoor
ontstaat een programmeerprincipe dat verschillende programmeertalen aan elkaar
koppe1t. Op dit moment wordt het .NET framework ondersteund door Visual Basic, C++,
C#enASP.

Pagina 17 van 73



Naast de moge1ijkheid om verschillende programmeerta1en aan e1kaar te koppe1en, is met
het .NET Framework ook een aanzet gegeven voor crossp1atform programmeren. De
.NET tussentaa1 is zo gemaakt, dat het op verschillende p1atformen gecompi1eerd kan
worden. Daarbij moet het .NET Framework we1 op dat specifieke platform draaien. Op
dit moment werkt het .NET platform alleen nog onder MS Windows, maar er wordt hard
gewerkt om .NET op verschillende p1atformen werkend te krijgen.

De basisgedachte van .NET 1igt in het aanbieden van een gemeenschappe1ijk
programmeerp1atform. Binnen dit platform kunnen verschillende programmeerta1en
modules van e1kaar overnemen of overerven. Hierdoor ontstaan verschillende
mogelijkheden voor uitwisse1ing. Ook voor interfaces. Door het inbouwen van
overerving ontstaat de moge1ijkheid om een interface eenmaa1 te ontwerpen en
vervo1gens op verschillende p1aatsen te hergebruiken. Ook a1s de uiteindelijke toepassing
in een andere taa1 of op een ander platform wordt ontwikke1d of gebruikt. Deze
universe1e toepasbaarheid geeft binnen de programmeerwere1d vee1 mogelijkheden. Het
.NET Framework wint dan ook sne1 aan popu1ariteit.

2.4 Leermomenten

2.4.1 Vanuit de geschiedenis

Door de hoge verkoopcijfers van computers op dit moment te benaderen vanuit de
daarachter liggende geschiedenis, blijkt dat de grafische gebruikersinterface een
be1angrijke factor is in het computergebruik. Door de computer begrijpe1ijk, eenvoudig
en dus intui"tiejbedienbaar te maken, wordt dit ingewikke1de apparaat interessant voor de
gemidde1de gebruiker. Daarnaast wordt het de gebruiker nog eenvoudiger gemaakt door
de gebruikersinterface bij verschillende softwarepakketten nagenoeg ge1ijk te maken.
Intuitieve bediening engeneralisatie zijn be1angrijke uitgangspunten geb1eken bij het
ontwikke1en van een gebruikersinterface. De uiteindelijke gebruiker za1 eerder geneigd
zijn de software te gebruiken a1s aan beide voorwaarden vo1daan wordt.

Bij de bouw van een gebruikersinterface tool moet gebruik gemaakt worden van de lessen
uit de geschiedenis. Door een tool te ontwikke1en waarmee iedere moge1ijke interface te
simu1eren is, kan voor iedere eindgebruiker een gebruikersinterface ontwikke1d worden
die aans1uit bij zijn ervaring en bij de andere softwarepakketten die hij gebruikt. Hierdoor
is de nieuwe software herkenbaar en kunnen de vertrouwde routines (bijvoorbee1d
sneltoetsen) gewoon gebruikt worden. De eindgebruiker hoeft het pakket dus ruet te 1eren
kennen, maar kan gelijk aan de slag.

De generalisatiemogelijkheden moet uiteraard niet alleen voor MS Windows ge1den. Ook
interfaces van oudere programma's moeten overgenomen kunnen worden, zodat ook
gebruikers die overstappen van bijvoorbee1d MS Dos naar MS Windows nog steeds de
oude vertrouwde interface kunnen gebruiken. De ontwikkeling van een
gebruikersinterface tool die ook deze emu1atie kan uitvoeren, zorgt ervoor dat een
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gebruiker de overstap naar een nieuw softwarepakket sneller en gemakkelijker kan
maken.

2.4.2 Ontwikkelingen in programmeertalen

Door de ontwikke1ingen binnen de programmeerwereld te bekijken, krijgje een beeld van
de gedachtegang op dit moment. Daarbij komen verschillende belangrijke aspecten aan
de orde, die zeker ook bij de ontwikkeling van een gebruikersinterface belangrijk zijn.

Ten eerste is de methodiek van HTML opvallend. De ontkoppeling van de
gebruikersinterface, de daadwerkelijke software en de achterliggende data is daarbij
uniek. De opmaak en samenstelling van de interface gebeuren midde1s HTML. De
daadwerkelijke software wordt geprogrammeerd met een scripttaal en de data is terug te
vinden in een database of tekstbestand. Deze ontkoppeling zorgt ervoor dat de interface
op een heel eenvoudige manier samengesteld kan worden. Iedere computergebruiker kan
met een HTML editor zijn eigen website in elkaar zetten. Het koppelen van de in HTML
opgezette interface met een script is helaas niet erg eenvoudig, maar door de
ontkoppeling kan dat gedeelte weI apart, eventueel ze1fs door een expert gemaakt
worden. Daarnaast is de gebruikersinterface eenvoudig aan te passen, zonder dat daarbij
het script aangepast hoeft te worden.
De eenvoud van het ontwerpen van een webpagina is ook te danken aan de beperkte
mogelijkheden. Een HTML editor is overzichtelijk en eenvoudig te gebruiken, omdat de
elementen die geplaatst kunnen worden beperkt zijn. Deze beperking is enerzijds
voordelig, omdat het overzicht bewaard kan worden en de ontwikkeling van een site
hierdoor snel gaat. Anderzijds zijn ingewikkeldere toepassingen niet te realiseren. Nu is
dit voor HTML niet noodzake1ijk, maar bij een gebruikersinterface tool moet iedere
mogelijke interface gemaakt kunnen worden. Een beperkte set aan elementen is dus niet
voldoende.

Door naast HTML ook naar XML en het .NET Framework te kijken (de laatste twee zijn
de nieuwste mogelijkheden op programmeergebied), komt een ander belangrijk
uitgangspunt naar voren: de crossplatform functionaliteit. Zowel HTML als XML en
.NET hebben een methode uitgedacht, die op aile mogelijke platformen kan functioneren.
Uiteraard moet er op dat specifieke platform ondersteuning worden gegeven (zoals een
web browser of een .NET compiler), maar de programmeertalen zijn zodanig opgebouwd
dat ze zonder conversies gebmikt kunnen worden op ieder mogelijk platform. HTML en
XML door de tekstgebaseerde opzet, .NET door de invoering van een tussentaal (in een
standaard tekstbestand), dat ge1ezen kan worden op ieder mogelijk platform..NET voegt
nog een extra dimensie toe aan dit crossplatform idee. Namelijk de ondersteuning van
verschillende programmeertalen. Een ontwikke1aar kan de programmeertaal kiezen
waarmee hij het vaardigst is. De .NET Compiler zet de code altijd om naar de tussentaal,
waardoor de toepassing vanuit alle talen en platformen inzetbaar is.
Voor de gebruikersinterface tool is het belangrijk op ieder platform inzetbaar te zijn,
aangezien de volgende generatie software, ontwikke1d met onder andere .NET
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technologie, deze functionaliteit ook heeft. De uitvoer van de interface tool moet dus
bruikbaar zijn op alle mogelijke platformen. Als de gebruikersinterface tool deze
functionaliteit niet heeft, zal dat de potentie van de tool zeker niet ten goede komen.

2.4.3 Uitgangspunten

Vanuit de voorgaande twee paragrafen zijn een aantal punten opgenoemd waarmee
rekening gehouden dient te worden bij de ontwikkeling van een gebruikersinterface tool.
Door te leren van de geschiedenis en de ontwikkelingen binnen de programmeerwere1d,
kan een tool ontwikke1d worden, die goed aansluit bij de huidige stand van zaken.
Daamaast kunnen fouten of problemen uit het verleden voorkomen worden. In het
hiemavolgende overzicht staan de uitgangspunten dan ook nog eens opgesomd:

• Generalisatie: de gebruikersinterface tool moet algemeen inzetbaar zijn. Alle
mogelijke interfaces moeten met deze tool te emuleren zijn. De gebruiker moet
immers zijn vertrouwde interface kunnen herkennen in de nieuwe, waardoor hij
geen tijd nodig heeft om de nieuwe programmatuur te leren kennen.

• Flexibiliteit: de tool moet flexibel zijn in de omgang. Een eenmaal ontwikkelde
interface moet eenvoudig te wijzigen zijn, zonder dat daarvoor de hele software
opnieuw gecompileerd of nagekeken hoeft te worden.

• Ontwikkelaargemak / Intu'itief: de tool moet sne1 en eenvoudig te bedienen zijn.
Een programmeur moet tijd kunnen winnen door de gebruikersinterface tool te
gebruiken. Het ontwikke1en van de interface moet snel en eenvoudig kunnen
gebeuren.

• Set van elementen: de elementenset waaruit de interface wordt opgebouwd, moet
alle mogelijke varianten kunnen bevatten. Daamaast is het be1angrijk rekening te
houden met het feit dat een beperkte elementenset de tool gemakke1ijker in
gebruik maakt. Hierin moet dus een tussenweg gevonden worden.

• Crossplatform: De met de gebruikersinterface tool ontwikkelde interface moet op
ieder mogelijk platform inzetbaar zijn. Op dit moment zijn de be1angrijkste
platformen Windows, Unix en MacOS. De uitvoer van de gebruikersinterface tool
moet dus minimaal op deze besturingssystemen te gebruiken zijn. Daamaast moet
ook de tool zelf op deze besturingssystemen inzetbaar zijn.

• Ontkoppeling: Door de data, de daadwerke1ijke software en de interface te
ontkoppelen, ontstaat een eenvoudig te wijzigen systeem: de data is vanuit andere
toepassingen te benaderen, de interface is eenvoudig aan te passen en dit terwijl
de software gewoon hetze1fde kan blijven.

Pagina 20 van 73



In hoofdstuk vier zal teruggekomen worden op de implementatie van de hierboven
genoemde uitgangspunten binnen de ontwikkeling van de FIT001.

3. De interface ontrafelen

3.1 Inleiding

Binnen de computerwereld wordt met vee1softwarepakketten gewerkt. Deze pakketten
varieren van tekstverwerkers, tekenprogramma's en databasesoftware tot sms
programma's en adresboekjes. AI deze pakketten hebben een eigen interface, die
toegespitst is op die specifieke toepassing. am een generieke tool te ontwikkelen
waarmee interfaces ontworpen kunnen worden, moet een manier bedacht worden om al
deze verschillende interfaces te emuleren.

am tot deze generieke oplossing te komen, moet in bestaande software een algemeen
inzetbare set van elementen gezocht worden. Deze algemene set moet vervolgens
eenvoudig uit te breiden zijn naar meer specialistische interfaces. In dit hoofdstuk wordt,
uitgaande van bestaande software, gezocht naar algemeen geldende interface elementen.
Aan de hand van deze basis-set kan dan een methode bedacht worden om deze basis-set
uit te breiden of aan te vuHen.

Naast de behoefte aan een elementenset die algemeen geldend is, moet ook gekeken
worden naar een algemeen geldende structurering van de interface. Bij het onderzoek van
de bestaande software wordt ook hier uitvoerig aandacht aan gegeven.

3.2 Onderzoek van bestaande software

3.2.1 Gebruikte programma's

Bij het onderzoek van bestaande software ben ik uitgegaan van verschillende
softwarepakketten op verschiHende besturingssystemen. Zoals al aangegeven in
hoofdstuk twee, zijn de nieuwste versies van de be1angrijke besturingssystemen
(Windows, MacOS en Linux) steeds dichter bij elkaar komen te liggen op
gebruikersinterface gebied. Omdat de beschikbare elementen daarom erg op e1kaar lijken,
zijn ze eenvoudig in kaart te brengen en te benoemen. Naast software op de nieuwere
besturingssystemen is ook gekeken naar software voor tekstgebaseerde systemen zoals
MS DOS en Unix.
Uiteraard kunnen niet aHe bestaande softwarepakketten onderzocht worden. Daarom is
uitgegaan van de volgende groep programma's. Er is voor deze groep gekozen, omdat
een deel van de programma's vee1 gebruikt wordt en algemeen bekend is. Een ander deel
is juist binnen Medecs en de TU/e Elektrotechniek erg be1angrijk. Het MEPD zal, mits
deze er komt, zeker gebruik gaan maken van een universe1e interface designer. De lijst is
als voIgt:

• MS Word- Windows-Tekstverwerker.
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• Adobe PhotoShop - Windows - Bewerken van foto's.
• MS Internet Explorer - Windows - Internet Browser.
• StarOffice - Linux - Tekstverwerker / Spreadsheet / andere kantoorfuncties.
• VI-editor (tekst georienteerd) - Tekst editor.
• MacSMS 2.0 - Programmaa~e om sms-berichten te versturen via je modem.
• Macintosh CronOTask - Taak Manager.
• Medecs MEPD - Elektronisch patienten dossier, gekoppeld aan een

kennissysteem.
• ICIS - Patienten dossier van een Intensive Care. Tevens gekoppeld aan een

kennissysteem.

3.2.2 De opbouw van de applicatie

Na het bekijken en gebruiken van bovenstaande applicaties, komt duidelijk een bij ieder
programma toe te passen structurering naar boven: iedere applicatie is genest opgebouwd.
Als je naar een applicatie kijkt, is het eerste wat je ziet een rechthoek van een bepaald
formaat. Dit geldt voor iedere toepassing en voor ieder besturingssysteem. Binnen de
hoofdrechthoek is weer een onderverdeling in sub-vlakken terug te vinden. De grofste
verdeling van een applicatie is dus door dit op te delen in verschillende vlakken van
schermdelen die bij elkaar horen (zie Figuur 3.1).

Figuur 3.1, hoofdverdeling MS Word

Deze hoofdverdeling is uiteraard erg grof. Binnen deze hoofdcontainers is dan ook
steeds verder een sub-verdeling te maken. Op deze manier krijg je geneste vlakken die
een steeds kleiner gebied dekken. Als je deze onderverdeling steeds kleiner maakt, kom
je uiteindelijk uit op vlakken of gebieden die niet meer onder te verdelen zijn. Dit zijn de
uiteindelijke velden waaruit een scherm is opgebouwd (zie Figuur 3.2 en Figuur 3.3).
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Figuur 3.2, sub-containers MS Word

De geneste samenstelling van een gebruikersinterface is onder te brengen in een
boomstructuur. Met een dergelijke boom van containers (applicatiedelen) is een
overzichtelijke grafische weergave te maken van de opbouw van een applicatie. De
knooppunten van de boom zijn dan de containers. De bladeren bestaan uit de losse
elementen als knoppen, labels of tekstvelden. In Figuur 3.4 is een voorbeeld te zien van
de boomstructuur van een applicatie.
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Figuur 3.4, boomstructuur containers

Naast de bovenstaande programma's heb ik gekeken ofdeze structurering ook op andere
pakketten van toepassing is. Dit blijkt inderdaad zo te zijn. Voor WIMP
besturingssystemen als Windows, MacOS en Linux spreekt dit voor zich. De hele
structuur van deze besturingssystemen is gebaseerd op een geneste samenstelling. De
software draaiend onder dat besturingssysteem sluit daar dan uiteraard goed op aan. Voor
tekstgebaseerde software gaat deze structurering zeker ook op (zie Figuur 3.5). Ais
hoofdcontainer neemje de applicatie. Daaronder hangen dan de sub-containers. In
extreme gevallen zijn er geen sub-containers, maar zijn dit gelijk elementen. Doordat ook
dit mogelijk is met deze boomstructuur, is deze aanpak zeker generiek toepasbaar.
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Figuur 3.5, geneste structuur bi) tekst gebaseerde software (VI-editor)

3.2.3 De elementen

Aan de hand van de in paragraaf 3.2.1 genoemde applicaties is een inventarisatie gemaakt
van de bestaande elementen. Er blijkt veel overlap te zijn tussen de applicaties. Dit
bevestigt duidelijk de gedachte, dat de elementen binnen interfaces terug te brengen zijn
tot een standaardset. De volgende elementen zijn gevonden in de verschillende
applicaties:

• Knop met afbeelding. • Tekstinvoer, meerdere regels.

• Knop met enkel tekst. • Meerkeuze selectieveld.

• Afbeelding. • Selectie dmv afvinken.

• Tekstlabel. • Selectie dmv radioknoppen.

• Tekstinvoer, 1 regel. • Dropdown menu.

• Menu. • Lijstweergave.

• Tekenveld. • Tabelweergave.

• Scrollbalk. • Datuminvoer veld.

• Video-veld / Animatie-veld.

3.3 Globalisering

Met de in paragraaf 2.2.3 opgesomde elementen kunnen de interfaces van de onderzochte
software samengesteld worden. Voor softwarepakketten buiten deze testset is het echter
niet zeker dat de gevonden set uitputtend is. Een uitputtende set van elementen
samenstellen is echter niet mogelijk, omdat in de toekomst zeker nog nieuwe elementen
bedacht zullen worden. Binnen de gebruikersinterface tool moet dus naar een methode
gezocht worden, waarmee een uitbreidbare set van elementen ge'implementeerd wordt.
Onnodige elementen kunnen dan verwijderd worden en specifieke nieuwe elementen
kunnen toegevoegd worden.
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Om tot een uitbreidbare set te komen, wordt als uitgangspunt wederom voor een
boomstructuur van elementen gekozen. In deze boom kunnen nieuwe elementen
gehangen worden op de plaats waar ze het beste passen. Een boom voor e1ementen kan
op verschillende manieren opgezet worden: je kunt beginnen met een onderscheid tussen
input en output elementen oftussen data en niet-data elementen, etc. Ik heb gekozen voor
een startverdeling tussen tekstelementen, grafische elementen en knoppen. Deze keuze is
gemaakt, omdat deze verdeling ook voor leken goed te begrijpen is. Een element wat
dieper in de boom zit kan met deze verdeling gemakkelijk en intu'itief opgezocht worden.
Naast deze drie typen eindelementen is ook nog een container element aanwezig. Dit
element vertegenwoordigt een (sub-)verdeling van de applicatie, waarin weer andere
containers of e1ementen geplaatst kunnen worden. In onderstaand overzicht zijn de
hoofdtypen elementen nogmaals benoemd en worden ze beschreven:

• Container
Een container is op zich geen eindelement. Een container is gemaakt om andere
elementen in te plaatsen. Ret he1e beeldscherm kan gezien worden als de
hoofdcontainer, de basis. Daaronder kunnen weer nieuwe containers komen en zo
verder. Uiteindelijk moeten er elementen geplaatst worden in de onderste
container.

• Tekste1ementen
Een tekstelement kan tekst in iedere vorm bevatten. Deze elementen kunnen
varieren van een label, een lange lap tekst, een invoerveld, een lijstweergave,
enzovoort.

• Grafisch elementen
Grafische elementen bevatten alle vormen van grafiek. Rieronder vallen foto' s,
afbeeldingen, video, etc. Alle mogelijke variaties zijn onder dit element in te
delen.

• Knoppen
Knoppen zijn een aparte groep, omdat aan een knop een specifieke backoffice
actie verbonden is. De achterliggende software of de interface moet acties
ondememen aan de hand van een knop.

Alle elementen die in een interface voorkomen, kunnen in deze verdeling gepast worden.
Onder ieder van de hoofdtypen zijn eventueel nog subtypen te plaatsen. Zo kan onder
knoppen een sub-verdeling in tekstknoppen en grafische knoppen komen. De precieze
sub-verdelingen hangen echter sterk af van de benodigde set aan e1ementen. De
gebruikersinterface designer moet voorzien in een mogelijkheid om elementen toe te
voegen of te verwijderen. In onderstaand overzicht is een gestructureerde onderverdeling
gemaakt voor de elementen van de onderzochte software:

• Container
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• Tekstelementen
o Tekstweergave

• Tekstlabel
• Lijstweergave
• Tabelweergave

o Tekstinvoer
• Zelf invoeren

• Tekstinvoer, I regel
• Tekstinvoer, 2 regels
• Datuminvoer veld

• Selecteren
• Selectie dmv afvinken
• Selectie dmv radioknoppen
• Meerkeuze selectieveld

• Grafische elementen
o Animatie

• Video-veld / Animatie-veld
o Stilstaand beeld

• Invoerelementen
• Tekenveld

• Weergave elementen
• Afbeelding

o Interactieve elementen
• Scrollbalk

• Knoppen
o Knoppen

• Knop met afbeelding
• Knop met enkel tekst

o Menu's
• Uitvouw / Uitschuifmenu

Uiteraard zijn er ook andere sub-verdelingen mogelijk voor deze set van elementen. De
precieze sub-verdeling is ook niet van wezenlijk belang. Belangrijk is weI dat de
ontwerper of gebruiker van de interface het benodigde element snel terug kan vinden.
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4. FITool - Ontwerp

4.1 Inleiding

Vanuit de uitgangspunten en categorieen in hoofdstuk 2 en 3 is binnen dit
afstudeerproject een prototype ontwikkeld van een universeIe interface designer. Deze
tool is ontwikkeld om vanuit de standaard elementen een gebruikersinterface van een
gewenste lay-out te voorzien. Voordat de FITool zijn werk kan doen, moet binnen de
KATool, een softwareprogramma van Medecs, de boomstructuur voor de pagina
ontworpen zijn. Vanuit deze boomstructuur kan FITool zijn werk doen.

De FITool zelf zal functioneren als een pure interface ontwerper. Dit wil zeggen dat met
deze tool een interface, zonder achterliggende functionaliteit, ontworpen kan worden.
Alleen de buitenste schil van een softwarepakket wordt nagemaakt. am uiteindelijk tot
een bruikbare interface te komen, waarin ook daadwerkelijk interactie met het
achterliggende data ontstaat, moet een export gemaakt worden van de in FITool gemaakte
interface.

Deze aanpak heeft het voordeel dat alle mogelijke programma's nagemaakt kunnen
worden. Of het nu een tekstbewerker betreft, of een fotobewerkingsprogramma, de
interface kan nagemaakt worden met de FITool. Een nadeeI is, dat er een aparte export
gedaan moet worden voordat de interface gebruikt kan worden. Dit vergt dus iets meer
inspanning van de eindgebruiker. Bij een interface design pakket, waarmee bijvoorbeeld
een datastroom afgevangen zou worden, heb je deze extra stap niet nodig. Het is bij deze
tweede manier echter niet mogelijk een universele tool te ontwikkelen, omdat ieder
pakket de data op zijn eigen manier verwerkt en verstuurt.

4.2 Uitgangspunten

In het tweede hoofdstuk van dit document zijn een aantal termen genoemd als basis voor
een universeIe interface designer. Naast deze uitgangspunten zijn in het derde hoofdstuk
een aantal nieuwe inzichten toegevoegd na bestudering van bestaande software. Voor het
uiteindelijke ontwerp van een gebruikersinterface designer moeten deze uitgangspunten
omgezet worden naar een daadwerkelijke toepassing. Alle gevonden informatie is in dit
hoofdstuk ingedeeld in drie hoofdgroepen, omdat op die manier de uitgangspunten
gemakkelijker zijn te plaatsen en tevens om het overzicht te verbeteren. De drie
hoofdgroepen zijn 'interface en uitstraling', 'generaliteit' en 'flexibiliteit'. In de volgende
paragrafen worden deze drie categorieen verder uitgewerkt.

4.2.1 Interface en uitstraling

In eerste instantie hebben de interface en de uitstraling van een softwarepakket geen groot
belang in een wetenschappelijk onderzoek. Toch is in de context van dit verslag de
interface van de universele interface designer wei belangrijk. Omdat binnen dit
afstudeerproject onderzoek is gedaan naar de huidige stand van zaken en omdat er
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gekeken is wat sterke en zwakke punten zijn van een interface, moet deze kennis zeker
gebruikt worden om een zo sterk mogelijke tool te ontwikkelen. De volgende eerder
genoemde uitgangspunten zijn hierbij belangrijk:

1. Ontwikkelaargemak /Intui"tiefgebruik: om een tool te ontwikkelen, die ook
daadwerkelijk gebruikt gaat worden, moet er voor de ontwikkelaars een voordeel in
zitten. Met een gebruikersinterface designer is dit voordeel enerzijds de flexibele inzet
aan de kant van de gebruiker. Anderzijds is ook voor de ontwikkelaar minder tijd nodig
voor de ontwikkeling en het onderhoud van een interface.

am ervoor te zorgen dat deze tijdswinst zo groot mogelijk is, moet de tool intui"tief te
bedienen zijn. Praktisch betekent dit een lay-out die aansluit bij de huidige standaard
(grijze knoppen, standaard uitschuifmenuutjes, etc.). Juist deze details zorgen ervoor dat
de ontwikkelaar aangesproken wordt door de tool.

2 Crossplatform functionaliteit: uiteraard moet de gebruikersinterface designer op alle
platformen te gebruiken zijn. Alle mogelijk interfaces moeten immers te emuleren zijn.
Interfaces op andere besturingssystemen dus ook.

Praktisch betekent dit dat de keuze van programmeertalen beperkt wordt. Op dit moment
zijn HTML en Java de enige twee mogelijkheden om daadwerkelijk crossplatform te
kunnen werken. Over enige tijd zal het .NET Framework van Microsoft ook op andere
platformen dan Windows beschikbaar zijn. De .NET omgeving kan dus ook gebruikt
worden voor de ontwikkeling van de gebruikersinterface designer, alhoewel de
toepassing op Linux of MacOS dan nog enige tijd moet wachten.

4.2.2 Generaliteit

Het meest belangrijke uitgangspunt is de generaliteit van de interface designer. Als deze
toepassing immers niet voor allerhande programma's inzetbaar is, verliest het zijn
toegevoegde waarde. De generaliteit kan op verschillende manieren gewaarborgd
worden:

1. Crossplatform functionaliteit: als de FITool slechts op een enkel platform kan draaien,
valt een groot deel van de bestaande software al af. Hierdoor is het belangrijk dat de
FITool op ieder platform kan functioneren. Praktische invulling hiervan is in paragraaf
3.2 al gegeven.

Niet alleen de gebruikersinterface designer zelf moet op verschillende platformen te
gebruiken zijn. Ook de uiteindelijk gecreeerde interface moet op alle platformen leesbaar
zijn. Hiervoor moet de uiteindelijke uitvoer weggeschreven worden in een op alle
platformen bruikbaar formaat. XML kan hier een goede standaard voor zijn.
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2. Oneindig assortiment aan interface elementen: in hoofdstuk 2 zijn de interface
elementen van verschillende softwarepakketten gelnventariseerd en geglobaliseerd. Door
een goede structurering van de elementen te gebruiken, ontstaat een eenvoudig uit te
breiden set aan elementen. Met name met het zicht op de toekomst is deze
uitbreidbaarheid erg belangrijk voor een algemeen inzetbare tool.

Praktisch gezien moet binnen de gebruikersinterface designer dus een mogelijkheid
bestaan om interface elementen toe te voegen of te verwijderen. Het gebruik van de in
hoofdstuk 3 voorgestelde boomstructuur kan daarbij goed helpen. Door ook nog eens de
lagere elementen de eigenschappen van daarboven gelegen elementen te laten overerven,
ontstaat een gemakkelijk te wijzigen e1ementenset. Deze set kan ofweI binnen de
gebruikersinterface designer zelf te wijzigen zijn, ofwel met een exteme tool. Door de set
van beschikbare elementen in een tekstdocument op te slaan, kan deze op een flexibele
manier geladen worden.

3. Variabele uitvoer: de universele interface designer verzorgt alleen de interface. De
daarachter liggende functionaliteit wordt afgehandeld door het softwarepakket. Om de
interface en de achterliggende software te koppelen, moet de softwareontwikkelaar een
methode ontwikkelen waarmee hij de interface importeert. Dit kan op allerlei manieren.
Een standaard manier kan zijn door de interface als XML bestand op te slaan. De
achterliggende software kan deze informatie dan uitlezen en weergeven. Een andere
methode kan zijn dat de interface opgeslagen wordt in een database. Met de .NET
technologie kan de interface opgeslagen worden als een klasse, die vervolgens
gelmporteerd kan worden door de achterliggende software. Iedere softwareproducten zal
zo zijn eigen methode bedenken, die voor hem het eenvoudigst is. De FITool moet dus in
staat zijn de interface op verschillende manieren te exporteren. De exportmoge1ijkheden
moeten tevens eenvoudig uit te breiden zijn in de toekomst.

4.2.3 Flexibiliteit

Als de hierboven genoemde uitgangspunten gevolgd worden, kan met de algemene
gebruikersinterface designer op een snelle manier een interface gebouwd worden. De
eenmaal gecreeerde interface moet echter weI te wijzigen zijn. Als een bepaalde
gebruiker juist meer in de richting van een DOS interface wil en een andere meer in de
richting van MS Windows, moet de tool dus erg flexibel zijn.

1. Ontkoppeling: om het wijzigen van de lay-out en opmaak te realiseren, moet ten eerste
de software losgekoppeld worden van de interface. Hierdoor kan de interface los
aangepast worden, zonder dat de achterliggende software gewijzigd hoeft te worden.
Daamaast kunnen de structuur van de interface en de opmaak en lay-out van de interface
nog ontkoppe1d worden. De wijzigingen vinden immers plaats in onderde1en als
tekstkleur, positionering, etc. De structuur van de interface moet dan echter weI hetzelfde
blijven, omdat deze anders niet meer aansluit op de software.
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Praktisch gezien moet de structuur van de interface dus opgeslagen kunnen worden en
vervolgens moet aan deze structuur de opmaak gekoppeld worden. Deze opmaak moet
vervolgens te wijzigen zijn, zonder dat daarbij de structuur opnieuw uitgedacht of
aangemaakt hoeft te worden. De uiteindelijke opgemaakte interface moet vervolgens voor
iedere klant apart opgeslagen ofgeexporteerd kunnen worden. Op deze manier ontstaat
een flexibele interface tool.

Een toevoeging aan dit concept kan zijn, dat niet aIleen de ontwikkelaar, maar ook de
gebruiker zijn interface kan wijzigen. Met name de kleur en positie van de elementen zijn
dan belangrijk. Op deze manier kan hij of zij de interface zodanig wijzigen, totdat die
precies naar wens is.

2. Interface structurering: als tweede uitgangspunt voor een flexibele tool is de
structurering van de interface erg belangrijk. Door de structuur op een geordende manier
in te vullen en op te slaan kan daarop aansluitend een opmaak en lay-out worden
gemaakt. De boomstructuur beschreven in hoofdstuk drie is een goede keuze. Deze
structurering geeft een voor aIle softwarepakketten geldende methode om de interface in
kaart te brengen. De boomstructuur van de interface is vervolgens eenvoudig te wijzigen
en aan ieder element kunnen bepaalde eigenschappen als kleur en positie toegevoegd
worden.

4.2 KATool: de boomstructuur opzetten

4.2.1 Inleiding

Voordat op de opbouw van de FITool ingegaan wordt, zal in dit hoofdstuk eerst de
KATool worden besproken. Omdat binnen dit project onder andere het bedrijfMedecs
heeft deelgenomen, is het programma KATool al vroeg naar voren gebracht. Met de
KATool kan namelijk op eenvoudige wijze een boomstructuur opgezet worden. Dit
gebeurt, zoals in dit hoofdstuk uitgewerkt zal worden, op een effectieve manier door
middel van 'drag and drop' technieken. Omdat dit onderdeel van de opdracht op deze
manier sne! en effectief in gebruik genomen kon worden, is deze tool al in een
beginstadium gekozen voor opbouw van de boomstructuur.

4.2.2 Opzet KATool

Zoals al genoemd in de inleiding, wordt de KATool hier gebruikt om een boomstructuur
te ontwikkelen. Hiervoor is de KAToollicht aangepast in een programma, waarmee het
eerste deel van de universele interface designer (het opzetten van de boomstructuur) te
realiseren is. Daamaast heeft de KATool een mogelijkheid om elementen toe te voegen
of te verwijderen, waardoor ook een flexibele set van interface-elementen gerealiseerd
kon worden.
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De basiselementen van de gebruikersinterface zijn niet binnen KATool zelfte definieren.
Dit wordt in een apart pakket gedaan, name1ijk Protege 2000 (Figuur 4.1). Dit pakket
voorziet in mogelijkheden om op een gestructureerde manier een data boom aan te
leggen. Deze boom is eenvoudig te wijzigen met Protege en voorziet in verschillende
aanvullende functionaliteiten. De voomaamste daarvan is overerving. De boomstructuur
voor de gebruikte softwarepakketten uit paragraaf3.2.2 is daarom met Protege goed te
realiseren. Wijzigingen in deze structuur zijn ook eenvoudig in Protege door te voeren.
De KATool hoeft niet opnieuw gecompileerd te worden om deze wijzigingen te kunnen
gebruiken. Het simpelweg opslaan van het Protege bestand volstaat.

@ :8YSTEM'Ql,J\SSA
($) Langt!~gii,
@ dnW!!J(lV';EMty

I:§) R.elatrob_Enl1fy
~ (£) Dom.in_Onlalogy_Eht!1y
t @Melhod_Enlily
~@ COf11\Jle~,-Melhod:'Enlily

'" 19 f'rlmll\vVAeltlOd_Bntlty
E>- (~l ¢Qrf1!JleJLMethortR~\!nt@ .. .

~@imop
e.@1gransch

E>-~EOt,CPrirniliVe
~ \.:;) 10,;f'r;mitiVe
E>- @GUF_PifmifiVe A

Figuur 4.1, Protege screenshot

In Protege kan aan ieder element een sene van eigenschappen worden toegekend, die
middels overerving door de boomstructuur heen gaan. In iedere elementenset is in ieder
geval de container klasse aanwezig. De container klasse bevat de volgende
eigenschappen:

• Label: De naam van een container
• Created: De datum / tijd waarop dit element is aangemaakt (standaard voor

KATool).
• Left: Positie ten opzichte van de linkerkant van de bovenliggende container.
• Top: Positie ten opzichte van bovenkant van de bovenliggende container.
• Width: Breedte van de container.
• Height: Hoogte van de container.
• Visible: Is dit element zichtbaar ja of nee.
• Edible: Mag dit element gewijzigd worden door de eindgebruiker ja of nee.
• Bgcolor: achtergrondkleur.
• Border: kleur en opmaak van de rand.
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• Steps: Rierin worden de koppelingen naar sub-elementen geplaatst. Ret veld heet
'steps', omdat dit binnen KATool de conventie is. De boomstructuur wordt aan de
hand van dit veld uitgerekend.

De KATool is gemaakt om een richtlijnenmodel mee te creeren. Voor het gebruik van de
KATool voor gebruikersinterfaces, is een apart schermdeel toegevoegd met daarin de
elementen van de interface.

De richtlijnen, die gemaakt zijn met de KATool worden linksboven in het protocollen
venster weergegeven. Binnen het protocollen venster is een extra map 'interface'
aangemaakt. Binnen deze map is een richtlijn aangemaakt. Deze richtlijn is bedoeld om
de gebruikersinterface in te ontwerpen. De user interface bestaat maar uit een richtlijn,
omdat een computer maar een scherm heeft. Binnen het protocollenscherm zijn eventueel
nog andere richtlijnen te ontwerpen, maar die zijn binnen dit project niet belangrijk.

Bij het aanmaken van een nieuwe interface kunnen de elementen simpelweg naar de
interfaceboom gesleept worden. Door de muis los te laten als het element op zijn 'parent'
staat, wordt het element toegevoegd aan de boom op die positie. Op deze manier is op
een snelle en eenvoudige manier de structuur van de interface in kaart te brengen. In
figuur 4.2 is een schermafdruk van KATool weergegeven. In deze schermlay-out ziet u
een onderverdeling van de software in vijfvakken. De linker vier groepen bevatten
mogelijke bouwstenen van KATool. Het rechterscherm bevat het resultaat.

Figuur 4.2, screenshot van de KATool

Ais de boomstructuur eenmaal is aangemaakt, staat de basis voor de nieuwe schermlay
out vast. De in Protege vastgestelde elementen zijn de belangrijkste bouwstenen in dit
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proces. Ais die elementen eenmaal goed gedefinieerd zijn, is de basisopzet erg eenvoudig
te maken. De verdere uitwerking van de opmaak en lay-out voIgt later in de nieuw
ontwikkelde FITool.
Binnen KATool moeten echter nog een tweetal stappen gezet worden. Ten eerste moeten
de elementen op een pagina gekoppeld worden aan de achterliggende software, zodat de
data beschikbaar gemaakt kunnen worden. Daamaast moet de in KATool gemaakte
informatie geexporteerd worden naar FITool.

Elementen binnen een gebruikersinterface hebben allemaal een eigen functie. Daarbij is
een belangrijk onderscheid te vinden in elementen als hulp voor de gebruiker en
elementen die bedoelt zjjn om data weer te geven of data in te voeren. De eerste groep
elementen bestaat uit bijvoorbeeld labels, rulers, scrollbars, helpbestanden etc. De tweede
groep elementen, de zogenaamde data elementen, zijn gekoppeld aan bepaalde
informatie. Dit kan informatie uit een tekstbestand zijn, maar ook informatie uit een
database. Binnen de gebruikersinterface is het belangrijk om te weten welk element aan
welke databron gekoppeld is. Ais dit namelijk niet bekend is, is er veel meer
achtergrondwerk nodig om te bepalen waar bepaalde data naar toe moeten worden geleid.

4.2.3 Datakoppeling en export in KATool

Binnen KATool is er een mogelijkheid om de koppeling van een interface element met
achterliggende data te maken. Deze koppeling is eenvoudig te realiseren. Ten eerste
moeten de databronnen aangemaakt worden. Dit wordt gedaan de 'domein editor'.
Binnen deze editor kunnen items aangemaakt worden met een naam en de locatie van een
bepaald veld ofonderdeel van een databron. De aangemaakte items zijn vervolgens in de
KATool beschikbaar. De items in dit venster kunnen op een item in de
gebruikersinterface gesleept worden. Hierdoor wordt het betreffende gebruikersinterface
element gekoppeld aan een bepaalde databron. Door deze informatie op te slaan en mee
te sturen naar de FITool, kunnen deze koppelingen in de uiteindelijke interface gebruikt
worden.

De in KATool ontworpen interface kan op verschillende manieren geexporteerd worden.
De export modules zijn zelfs apart aan te maken. Er bestaat echter al een standaard
exportmodule, die de elementen van de richtlijnen wegschrijft in een tekstbestand. Deze
exportfunctie wordt gebruikt voor het verplaatsen van de KATool boomstructuur naar de
FITool. Het exportbestand bevat voor ieder interface element een aparte regel. In deze
exportfile worden de element eigenschappen ingevuld. Hieronder vallen onder andere de
naam van het element en de standaard positie. De boomstructuur wordt in de steps
eigenschap geregeld, zoals beschreven in paragraaf 4.3.2. Het exportbestand wordt
vervolgens in de FITool ingelezen. In figuur 4.3 is ter beeldvorming een gedeelte van een
exportbestand te zien.
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Figuur 4.3, export-bestand](ATool

4.3 Gebruikte gereedschappen

4.3.1 Programmeertaal

Voor de ontwikkeling van de FITool zijn verschillende programmeertalen geschikt. Ieder
van deze talen heeft voordelen en nadelen. In het keuzeproces is eerst een voorselectie
gemaakt. De beperkende factor voor deze voorselectie was de naamsbekendheid van de
programmeertaal en daarbij de ervaring met een programmeertaal. Dit om een eerste
selectie te maken en geen lange lijst met opties te krijgen. De geselecteerde talen zijn als
voIgt:

• Delphi: Delphi is op de shortlist geplaatst, omdat de KATool (paragraaf 4.2) ook met
Delphi ontwikkeld is. Daarnaast is Delphi allange tijd een betrouwbare
programmeertaal voor Windows applicaties.

• Visual Basic .NET: de programmeertaal Visual Basic is goed bruikbaar voor de
ontwikkeling voor Windows software. Daarnaast is er een zekere mate van ervaring
met deze programmeertaal aanwezig. Omdat nu ook een .NET variant van deze taal
bestaat, is Visual Basic op de shortlist geplaatst

• Java: Java is de grote programmeertaal van Sun. Deze taal kan op ieder mogelijk
besturingssysteem functioneren. Daarnaast is er aardig veel ervaring met deze
programmeertaalaanwezig.

• PHP / HTML / Javascript: deze taal wordt voor internet applicaties enorm veel
gebruikt. Daarnaast is met deze combinatie vaak snel en effectief een applicatie te
ontwikkelen. Voordeel van webapplicaties is dat ze zondermeer vanuit iedere locatie
te benaderen zijn en op ieder besturingssysteem te gebruiken zijn. Met deze taal is
ook veel ervaring opgedaan in de afgelopen periode.

Om een goed onderbouwde keuze te maken uit de bovengenoemde lijst van
programmeertalen, zijn een aantal keuzecriteria opgesteld. Op ieder van deze onderdelen
kan een beoordeling tussen 1 en 5 gegeven worden. De programmeertaal met uiteindelijk
de meeste punten geeft de beste mogelijkheden. De keuzecriteria zijn:

• Ervaring met de programmeertaal: is er al ervaring met deze programmeertaal
aanwezig?
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• Locatie: is de programmeertaal geschikt om applicaties mee te ontwikkelen die vanaf
meerdere locaties te gebruiken zijn. Met name in de toekomst zal deze eis bij software
steeds groter worden. Het cijfer geeft het gemak aan waarmee dit gerealiseerd kan
worden.

• Verband: zijn er binnen de huidige ontwikkelomgeving (TU/e, Medecs) al verbanden
met de programmeertaal?

• Crossplatform: kan het uiteindelijke programma eenvoudig op meerdere platformen
gebruikt worden?

• Snelheid: kan met deze programmeertaal een snel programma geschreven worden (zo
laag mogelijke laadtijden / wachttijden).

De resultaten van de beoordeling is als voIgt (tabeI4.1):

t IdtT.b141ba e . , eoor e m~ prof!.rammeer a en
Taal Ervarinq Locatie Verband Crossplatform Snelheid Totaal

Delphi 1 3 5 1 5 15

VB .NET 4 3 1 1 5 14

Java 3 4 1 5 3 16

PHP / HTML 5 5 3 4 1 18

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de vergelijking van de programmeertalen niet zo heel
veel onderlinge verschillen toont. PHP / HTML heeft de hoogste score. Dit met name
omdat de ervaring op dit onderdeel het grootste is en omdat een webbased applicatie
locatieonafhankelijk is.

Omdat de uiteindelijke score van PHP / HTML het hoogste was, is voor deze
programmeertaal gekozen. Daarbij telde sterk mee, dat met dit project waarschijnlijk een
vernieuwend stuk programmeerwerk in deze taal gerealiseerd kon worden. De applicaties
op internet zijn tot op heden vooral gericht op databases en zijn qua pagina inhoud niet
flexibel.
De mer te ontwikkelen tool heeft juist veel interactie op het scherm. Omdat het internet
nog steeds een aansprekend medium is, is het erg interessant om hier de grenzen van de
mogelijkheden op te zoeken. Zoals uit de tabel al blijkt, houdt deze keuze in dat de
uiteindelijke snelheid van de applicatie wat lager zalliggen, omdat bij internetpagina's
altijd een zekere laadtijd nodig is. Dit is met deze keuze dus een vooraf gegeven feit.

Een keuze voor Delphi zou in deze situatie ook nog gerechtvaardigd zijn, omdat ook de
KAT001 in Delphi ontwikkeld is. Toch heeft deze taal minder toekomstperspectief (met
web-based, is aIleen voor Windows, niet direct locatieonafhankelijk) en blijft ook de
ervaring met deze taal achter bij de PHP / HTML combinatie.
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4.3.2 Webserver

De FITool is ontwikkeld als webapplicatie. De kracht van webapplicaties ligt in de
crossplatform functionaliteit. Daamaast is de applicatie op alle netwerklocaties
beschikbaar en eventueel eenvoudig in een thuiswerksituatie te gebruiken. Op deze
manier is de tool voor iedere eindgebruiker aan te roepen en ook op ieder platform te
gebruiken.

am een webapplicatie te ontsluiten is een webserver noodzakelijk. Welke webserver
wordt gebruikt is uiteindelijk niet belangrijk. Een eis is dat PHP als module onder de
webserver kan functioneren. Dit is bij de meeste webservers het geval. Als testserver is
binnen dit project voor Apache gekozen, omdat deze server gemakke1ijk te installeren is
en zowe1 onder Windows als onder Linux draait. Voor de later genoemde testcase is een
Sambar webserver gebruikt, omdat deze al op de server van Medecs draait.

Door de FITool-applicatie naar de gei'nstalleerde webserver te kopieren is de universele
interface designer vanuit een werkstation aan te roepen met een willekeurige intemet
browser.

4.4 Systeemeisen

Bij het aanpassen van de interface met de FITool moet de resolutie van de monitor van de
eindgebruiker in de gaten gehouden worden. Om een interface te ontwerpen die op de
monitor van de eindgebruiker exact een zelfde resultaat geeft, moet de ontwerp-resolutie
overeenkomen met die van de eindgebruiker.

Aangezien de FITool grafisch georienteerd is en veel verschillende e1ementen kan
bevatten, moet het werkstation weI aan de volgende minimale systeemeisen voldoen:

• Processor: 350 Mhz.
• Geheugen: 64 Mb.

4.5 Interface en uitstraling

De interface van de FITool moet goed aansluiten bij de huidige standaard. Deze
standaard bestaat uit de 3D getinte Windows, die ook in Microsoft Windows, MacOS en
Linux terugkomen. De softwarecomponenten van de FIT001 worden dan ook in dezelfde
stijl weergegeven. De gebruikersinterface e1ementen, die bewerkt kunnen worden,
worden standaard ook in dezelfde stijl neergezet, maar kunnen uiteraard door de
gebruiker naar eigen inzicht aangepast worden. In Figuur 4.4 is een screenshot van de
FITool te zien, met daarin de verschillende softwarecomponenten (bovenbalk met menu
items / menu-boxen met daarin de eigenschappen van de elementen).
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Figuur 4.4, screenshot FITool

4.6 De opbouw

De basis van de FIToolligt in de splitsing van structuur en lay-out. Door als basis het
exportbestand van de KATool te gebruiken, worden de boomstructuur en de lay-out
gescheiden in verschillende bestanden opgeslagen. Hierdoor kan de eindgebruiker
toegang worden gegeven tot de FITool, zonder dat hij daarbij de structuur van de
interface kan beschadigen. Alleen de lay-out is voor hem ofhaar wijzigbaar. Dit zorgt
voor een eindgebruiker die zijn interface naar eigen wens kan opmaken en voor een
ontwikkelaar. Voor een goed resultaat en dus een tevreden eindgebruiker is dit erg
belangrijk. Daamaast wordt de softwareontwikke1aar niet einde100s lastig gevallen met
vragen over aanpassingen in de interface.

In deze paragraafwordt een algemene opbouw gegeven voor een goed werkende
interface designer. Daarbij worden de verschillende onderdelen stuk voor stuk toege1icht.
In het volgende hoofdstuk wordt de implementatie van de FITool besproken. Daarbij
wordt uitgegaan van de in figuur 4.5 (volgende pagina) gegeven opbouw van de tool.
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Input In array

Figuur 4.5, Doorloopschema FITool
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Bij het doorlopen van de FIIool als in figuur 4.5 worden de volgende stappen doorlopen:

1. Start van hetprogramma
Bij de start van het programma wordt ofwei een nieuwe structuur geopend, ofwei
een structuur met bestaand lay-out document gestart. Beide opties starten met het
exportbestand van KAIool. Daarin is immers de boomstructuur van de interface
opgeslagen.

2. Importeren vanuit KATool
Het in KAIool gegenereerde exportbestand wordt ingelezen in een array. Dit
array met 3 dimensies bevat alle elementen en alle eigenschappen die in de
KAIool zijn vastgelegd. Dit zijn de volgende velden:

a. Element-id (bijv. UIElements_00025, UIElements_00052).
b. Element-type (bijv. Input, button, tekst, plaatje).
c. Label (bijv. 'Bewaren', 'vul hier uw naam in').
d. NexCElement. Hierin staan de element-id's gedefinieerd van de kinderen

van de betreffende container. Bij een eindpunt, dus een daadwerkelijk
element, is dit veld leeg.

e. Created: tijdstip waarop het element aangemaakt is.

3. Toevoegen van bestaande lay-out
Indien er al een lay-out aangemaakt is, kan deze geopend worden. De in punt 2
gecreeerde array wordt dan aangevuld met de informatie van het FIIool bestand.
De velden die vanuit de lay-out toegevoegd worden, zijn variabel. Per interface
kunnen deze verschillen. Een uitgebreidere uitleg van de opbouw van elementen,
eigenschappen en de daaruit voortvloeiende interface vindt u in de volgende
paragraaf.

4. Elementen controleren
Zodra de elementen array vaststaat, wordt gekeken naar het type element
(container, input, etc.). Deze worden vergeleken met een configuratie file waarin
de beschikbare elementen binnen de FIIool zijn gedefinieerd. Als een element
niet beschikbaar is in de FIIool wordt hiervan een melding gemaakt. Ook
hierover vindt u meer in paragraaf.

5. Eigenschappen (slots) controleren
Binnen de FIIool zijn naast de elementen ook de beschikbare eigenschappen
vastgelegd. Iedere eigenschap van een element vraagt immers om een andere
input en een andere athandeling binnen de FIIool dan een andere. Net als bij de
elementen worden ook hier de eigenschappen vanuit een configuratie file geladen
en vergeleken met de in het exportbestand en het FIIool bestand vastgelegde
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eigenschappen. Over dit proces en de redenatie daarachter voIgt meer in de
volgende paragraaf.

6. Interface opbouwen
Ais tijdens de controles geen fouten zijn ontstaan, wordt de interface als HTML
code opgebouwd. Door middel van layers wordt de boomstructuur nagebouwd.
Daamaast wordt voor ieder van de elementen een eigenschappenset aangemaakt,
die gewijzigd kan worden.

7. Edit functionaliteit
Ais de site is opgebouwd vanuit de array, wordt aan ieder element een set van
events en eigenschappen gekoppeld, waarmee de elementen gewijzigd kunnen
worden. Normaliter is dit in HTML niet gemakkelijk te realiseren, maar door slim
gebruik van layers en Javascript is functionaliteit als verplaatsen, vergroten /
verkleinen en het wijzigen van de eigenschappen mogelijk.

8. Opslag en export
Na het wijzigen van de interface middels de FITool kan het resultaat opgeslagen
of geexporteerd worden. De exportfunctie is variabel. De opslagfunctie voorziet
in een tekstdocument met dezelfde indeling als de export van de KATool.
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5. FITool - implementatie

5.1 FITool algemeen

Binnen dit afstudeerproject is de FITool ontwikkeld als prototype voor de in hoofdstuk 3
beschreven universele interface designer. Deze tool sluit aan op de exportbestanden van
KATool en is ontwikkeld om de lay-out van een gebruikersinterface binnen enkele
minuten naar eigen wens in te stellen. Omdat deze tool niets wijzigt aan de StructUUf van
de interface, kan de eindgebruiker zijn eigen interface bijschaven zonder daarbij zijn
software te wijzigen.

Zoals beschreven in hoofdstuk vier is de FITool alleen bedoeld om een interface mee te
ontwerpen. Achterliggende functionaliteit kan niet geprogrammeerd worden met de
FITool. Via de variabele exportfunctie van de FITool kan weI een naadloze aansluiting
ontworpen worden met achterliggende software. In dit hoofdstuk wordt verder ingegaan
op de implementatie van de FITool.

5.2 Inlezen met PHP

Webapplicaties kunnen op twee manieren opgebouwd worden: client side en server side.
Client side websites genereren, zoals de naam al zegt, code en dus computerbelasting aan
de zijde van de gebruiker. De computer waarop de pagina geopend wordt, moet het werk
doen. Beperking hierbij is dat de website geen rechten heeft om bestanden op de locale
computer te wijzigen. Dit uiteraard uit veiligheidsoverwegingen. Virussen kunnen anders
weI heel erg makkelijk binnenkomen. am weI bepaalde acties op de gebruikerscomputer
te kunnen uitvoeren, moet gebruik gemaakt worden van een applet. Dit is een klein
softwaresysteem (Java, ActiveX, Flash), wat op de locale computer geplaatst wordt en
waarmee vervolgens weI bijvoorbeeld de locale schijfbenaderd kan worden. Uiteraard
moet de gebruiker hier toestemming voor geven en tevens de vereiste
systeemeigenschappen voor hebben.

Server side websites daarentegen hebben deze nadelen niet. Een website die gebruik
maakt van server side communicatie, kan alle bestanden en systeembronnen van de server
gebruiken om ingewikkelde berekeningen te doen, database communicatie aan te leggen
en bestanden te benaderen. Server side websites worden met behulp van script talen
geschreven. Deze scripttalen zijn uitgeklede versies van een normale programmeertaal.
PHP en ASP zijn op dit moment de belangrijkste script talen. Een script taal kan allerlei
rekenwerk uitvoeren, waarna de informatie weergegeven kan worden als HTML-code. Je
krijgt dan dus dynamische HTML-code. Naast HTML-code kan PHP ook Javascript
code, XML of andere tekstgebaseerde code genereren.

Binnen de FITool worden door middel van PHP-code de voorbereidende stappen gedaan.
Aangezien HTML ofJavascript geen exteme informatiebronnen kan benaderen, wordt
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hiervoor PHP gebruikt. De PHP-code leest het exportbestand van de KATool uit en
koppelt daar eventueel nog het FITool bestand aan. De gegevens uit beide bestanden
worden in een array opgeslagen. Het hiervoor gebruikte algoritme is uit verschillende
stappen opgebouwd. Als eerste wordt het KATool bestand geopend en wordt de data per
regel in een buffer ingelezen. Dit gebeurt per regel, omdat er binnen het KATool
exportbestand ook een regel voor een element wordt gebruikt. Vanuit de buffer wordt de
regel vervolgens gesplitst op de plaatsen waar ofwel een komma, ofwel een blok tussen
aanhalingstekens voorkomt. De regel delen worden in een array bewaard. Het
onderstaande voorbeeld is toegevoegd ter verduidelijking:

Voorbeeld:
Vanuit de KATool-export worden de verschillende regels inge1ezen. Een van de
rege1s ziet er als voIgt uit:

UIElements_00107,container, Created=37872.9873327546, "Label=complicatie

container"

Deze regel wordt in de buffer ingelezen en wordt vervolgens gesplitst in de
volgende blokken:
$block[O] = UIElements_OOI07
$block[ I] = container
$block[2] = Created=37872.9873327546
$block[3] = Label=complicatie container

De gemaakte blokken worden vervolgens aan de eindarray toegevoegd. Hiervoor wordt
ieder blok eerst omgeschreven naar een naam en een waarde. Daarbij worden altijd de
eerste twee blokken (block[O] en block[l]) apart gedefinieerd. Het eerste blok krijgt de
naam 'id' en het tweede blok krijgt de naam 'type'. De overige blokken worden weer
gesplitst in een deel voor het isgelijkteken en het deel ema. De naam van dat blok wordt
dan het eerste dee!' De waarde wordt het tweede dee!. Uitgaande van het hierboven
genoemde voorbeeld ontstaat dan de volgende array:

Voorbeeld:
$array['id'] = UIElements_OOI07
$array['type'] = container
$array['created'] = 37872.9873327546
$array['Label'] = complicatie container

Voor iedere regel in het KATool exportbestand wordt dus een dergelijk array
aangemaakt. Uiteindelijk worden al deze arrays gecombineerd tot 1 meerdimensionaal
eindarray. Dit meerdimensionale array is als voIgt opgebouwd:
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Voorbeeld:
$data[3]['id'] = UIELements_OO I07
$data[3]['type'] = container
$data[3]['created'] = 37872.9873327546
$data[3]['Label'] = complicatie container
$data[4] ['id'] = ...

Eventueel wordt aan deze eindarray nog aanvullende informatie toegevoegd als er al een
interface document van de FITool aanwezig is. De FITool bestanden zijn in hetzelfde
format opgebouwd als de KATool bestanden en kunnen dus op dezelfde wijze ingelezen
worden. Na het
inlezen van de FlIool bestanden wordt de data daaruit toegevoegd aan de eindarray.

Voorbeeld:
$data[3]['id'] = UIELements_00107
$data[3]['type'] = container
$data[3]['created'] = 37872.9873327546
$data[3]['Label'] = complicatie container
$data[3]['bgcolor'] = #002200
$data[3]['width'] = 300
$data[3]['height'] = 245
$data[3]['border'] = lpx solid black
$data[4]['id'] = ...

Door op deze manier alle elementen en alle eigenschappen in een array te zetten, kan de
PHP-code via een eenvoudige loop de informatie weergeven op het scherm. Op deze
manier zijn immers het element-id, de beschikbare eigenschappen en de waarden van de
betreffende eigenschap beschikbaar. De elementen-array wordt gebruikt om de elementen
weer te geven dmv dynamische HTML-code, om de beschikbare eigenschappen in te
stellen dmv dynamische Javascript code en om de eigenschappen van de velden klaar te
zetten voor opslag via een HTML I javascript formulier. Op ieder van deze methoden
wordt in de volgende paragrafen ingegaan. De implementatie van deze eerste stap van de
FlIool is met PHP geslaagd. De programmeertaal is erg sterk in het werken met
databases en tekst bestanden. De HTML en Javascript code in de volgende paragrafen is
een heel stuk ingewikkelder. Dit is terug te zien in het feit binnen de bestaande web
based applicaties nog nauwelijks dergelijk zware toepassingen ontwikkeld zijn.

5.3 Weergave en bewerking in HTML I Javascript

De door de PHP-code gegeneerde HTML-tags en Javascript functies gaan uit van een
basiselement: de HTML-Iayer. Binnen HTML worden layers gebruikt als blokken. Deze
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blokken, gevuld met tekst ofandere data kunnen overal op de pagina geplaatst worden.
Door een API te gebruiken, waarmee de layers verplaatst en gewijzigd kunnen worden,
vormt deze combinatie een sterke basis voor de FIT001.

Nadat de PHP-code de interface elementen uit de opgeslagen bestanden heeft opgehaald,
wordt deze door dezelfde code omgezet naar HTML en Javascript. Bij het opmaken van
de HTML-code wordt per element een layer geplaatst. Deze layers zijn als voIgt
gedefinieerd:

<div id=[Element-id] style="position:absolute">...</div>
bv <div id= "UIElements_00025 style= "position:absolute "></div>

Door binnen de style-eigenschap de positionering absoluut te maken, kan de layer naar
ieder mogelijke positie op het scherm verplaatst worden. Dit maakt dat de layer verplaatst
en vergroot / verkleind kan worden.

Figuur 5.1, properties
scherm

Na deze twee stappen is de boomstructuur grafisch
weergegeven met HTML code. De volgende stap is het
invullen van de eigenschappen als positie en kleur van
de elementen. Indien deze in de geopende bestanden
vastgelegd is, wordt deze dmv de update_slot functie
aangemaakt. De update_slot functie heeft drie
argumenten: het element, de eigenschap die gewijzigd
moet worden en de nieuwe waarde van deze

Door voor ieder van de elementen een hierboven aangegeven layer te creeren, zijn alle
beschikbare elementen uit de boomstructuur overgenomen in de HTML-tekst. De
structurering met ouders en kinderen is echter nog niet aangebracht. Dit wordt door
middel van aanvullende Javascript functies gedaan. Binnen de API is een addChild
functie beschikbaar, waarmee een layer aan een andere layer gekoppeld kan worden als
ouder / kind combinatie. In de code van de FITool is de functie terug te vinden in het
document 'wz_dragdrop.js'. De ouder / kind functionaliteit wordt niet alleen gebruikt om
de boomstructuur aan te maken. Ook wordt voor ieder van de kinderen een grensgebied
gedefinieerd ter grootte van de ouder container. Hierdoor worden de vergroot / verklein
functie en de verplaats functie beperkt tot het gebied binnen de ouder container. De kind
elementen kunnen niet buiten de ouder geplaatst of verplaatst worden. Het vergroten en
verkleinen en daarnaast verplaatsen van HTML
elementen is op zich al erg innovatief. Een van beide
onderdelen was nog weI terug te vinden, maar om beide
functionaliteiten op een enkel scherm plaats te laten
vinden, was niet eenvoudig. Deze implementatie heeft
dan ook veel tijd gekost. Het uiteindelijke resultaat is
weI goed.
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eigenschap. Omdat de update_slot functie dynamisch opgebouwd is en dus precies weet
welke eigenschappen moge1ijk zijn, kan deze functie voor alle elementen in de FITool de
eigenschappen aanpassen. Deze update_slot functie wordt niet alleen gebruikt bij de start
van de FITool, maar ook als tijdens het designproces waarden aangepast moeten worden.
Bij de start van FITool wordt de functie automatisch aangeroepen. Bij wijzingen wordt de
functie aangeroepen door het propertiesscherm (figuur 5.1). Een beschrijving van de
technische werking van de update_slot functie vindt u in paragraaf 5.5.1, nadat de
werking van elementen is besproken. Ook deze functie is technisch gezien moeilijk om te
implementeren. Tussentijds moeten alle wijzigingen in Javascript variabelen en HTML
formulieren geplaatst worden. Daadwerkelijk opslaan van de variabelen kan pas als er
een pagina vernieuwing optreedt. In deze tool kan de vernieuwing echter niet na iedere
slepende beweging gedaan worden, omdat de wachttijd voor de gebruiker dan veel te
groot wordt. De wijzigingen moeten echter bij opslag van de pagina weI weer allemaal
beschikbaar zijn.

Naast de update_slot functie wordt nog een tweede dynamische functie aangemaakt. De
save_allJorm functie. Deze functie wordt aangeroepen bij het opslaan van de interface
en schrijft alle eigenschappen van alle elementen weg in een web formulier. De enige
methode om informatie van pagina A naar pagina B over te dragen binnen een
webapplicatie is immers via een formulier. Binnen de FITool is dit een formulier met
alleen verborgen velden. Deze velden worden bij de start van de FITool ook dynamisch
aangemaakt door de PHP-code. Door de naamgeving van de velden in het formulier
handig te kiezen, komt het resultaat in de opslag pagina als een associatief array terecht.
Dit werkt handig, omdat de elementen dan gemakkelijk in een tekstbestand opgeslagen
kunnen worden. In principe is dit deze1fde methode als het openen, maar dan omgekeerd.
Een uitgebreide beschrijving van deze functie voIgt ook in paragraaf 5.5.1.
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Figuur 5.2, treeviewer
Een tweede onderdeel is de tree-viewer (Figuur 5.2). Dit blok
bevat een grafische weergave van aIle aanwezige elementen,
gevisualiseerd als een boomstructuur. Deze boomstructuur is zonodig in of uit te klappen,
zodat altijd de belangrijke elementen in beeld kunnen zijn. Binnen de tree-viewer kan
vervolgens per element aangegeven worden, of dit element zichtbaar dan weI niet
zichtbaar moet zijn binnen de FITool. Hiervoor is de functie showhide_element gemaakt.
Deze functie heeft als argument de naam van het element en zorgt dat de zichtbaarheid
van het element gewisseld wordt. Naast het zichtbaar / onzichtbaar maken van een
element, kan een element met de treeviewer ook vastgezet, gelocked, worden. Deze
functie is per element in te stellen. Een vastgezet element kan niet meer verplaatst of
vergroot / verkleind worden. Ook de kleuren etc. kunnen niet meer gewijzigd worden.
Elementen die afgewerkt zijn, kunnen op deze manier vastgezet worden, zodat ze niet per
ongeluk nog verplaatst kunnen worden. De Javascript functie passend bij deze actie is de
lockunlock_element functie. De implementatie van de treeviewer is niet eenvoudig
geweest. Dit omdat binnen deze viewer enorrn veel acties gecombineerd moesten worden.
Ten eerste moet data ingelezen worden om de boom te krijgen. Daarna moet de boom
inklapbaar zijn en moet het blok kunnen scrollen als de boom te groot worden. Als laatste
moet er interactie met de rest van de pagina zijn door middel van de knoppen voor
zichtbaar / onzichtbaar en lock/unlock. Deze knoppen moeten tevens bijgewerkt worden,
zodat de nieuwe situatie correct wordt weergegeven. Binnen HTML komen dergelijk
ingewikkelde vensters nauwelijks voor, omdat op internetsites deze blokken niet nodig
zijn. Oat dit blok uiteindelijk correct functioneerde was dan ook een grote winst.

5.4 Navigatie en bediening

Binnen de FITool zijn met behulp van PHP, HTML en
Javascript een tweetal navigatie- / bedieningsonderdelen
geprograrnrneerd. De eerste is het propertiesscherrn. Dit
scherrn geeft per element de mogelijk te wijzigen
eigenschappen aan. Zoals in figuur 5.1 te zien is, gebeurt dit
per element in een HTML-forrnulier. Door binnen de FITool
op een element te klikken, worden de gegevens van dat
element in het forrnulier geladen en kunnen ze eventueel
gewijzigd worden. Dit gebeurt via de hierboven beschreven
update-slot functie.

5.5 Flexibiliteit en generaliteit

Om voor een breed inzetbaar product te zorgen, moet aan verschillende onderdelen
aandacht besteedt worden. Ten eerste moet het product op aIle platforrnen inzetbaar zijn.
Daarnaast moet een oneindig assortiment aan elementen en eigenschappen beschikbaar
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zijn. Aangezien we de software los willen koppelen van de interface, moet worden
voorzien in uitbreidbare mogelijkheden om de software en de interface met elkaar te laten
cornrnuniceren. In deze paragraaf worden deze items besproken. Daarbij wordt de eerste,
de crossplatforrn functionaliteit, achterwege gelaten, omdat deze al in een eerder stadium
besproken is.

5.5.1 Elementen

Binnen de FITool is voor een flexibele set van elementen gekozen. Deze set van
elementen is gebaseerd op de bevindingen uit paragraaf 3.3. De hierin genoemde
basiselementen zijn binnen de FITool aangebracht in een apart configuratiebestand.

Door deze elementen los te koppelen van de rest van de KATool, blijft de basisset van
elementen flexibel en kan, zoals besproken in paragraaf 3.3, in de toekomst de set
aangepast worden. Hierdoor kunnen later ook nieuw uitgevonden elementen toegevoegd
worden, ofkunnen bestaande elementen worden verwijderd als ze overbodig zijn. Het
configuratie bestand is te vinden in de hoofd directory van de KATool en heet
'elems.conf. De beschikbare elementen worden, zoals in hoofdstuk 3.3 beschreven, als
een boomstructuur opgebouwd. Daarbij is gekozen voor een algemeen hoofdelement,
gevolgd door de vier globale groepen. Deze groepen zijn in hoofdstuk 3.3 al gedefinieerd
en zijn 'container', 'tekst', 'grafisch' en 'knoppen'. Het hoofdelement daarboven is
toegevoegd, omdat een aantal eigenschappen (width, height, left, top) bij alle elementen
terugkomen. Door die bij de hoofdgroep aan te brengen, worden ze overgenomen door
alle sub-elementen en hoeven ze dus niet keer op keer ingevoerd of gewijzigd te worden.
Onder de vier hoofdgroepen kunnen weer sub-elementen of subgroepen geplaatst worden
en zo verder. Ieder sub-element of iedere subgroep neemt de eigenschappen van de
bovenliggende laag over.

Binnen het configuratie-bestand wordt voor de elementen aangegeven welke
eigenschappen aanwezig zijn. Zo kan voor een container een hoogte-eigenschap en een
breedte-eigenschap worden aangemaakt, terwijl voor bijvoorbeeld een tekstveld een
eigenschap 'caption' of 'opschrift' kan worden aangemaakt. Uiteraard moeten de
aangegeven eigenschappen weI binnen de KATool gedefinieerd zijn. Over de beschikbare
eigenschappen is meer te vinden in de volgende paragraaf.

Het configuratie-bestand is ingedeeld als een array. Voordeel van een array is de
mogelijkheid om deze met weinig code snel te doorzoeken ofdoorlopen, zodat alle
ingevulde waarden snel gebruikt, doorzocht ofweergegeven kunnen worden. Ieder
mogelijk element heeft een eigen positie binnen de configuratie-array. Daarbij is de naam
van het element onderscheidend. Je krijgt dus een elementen-array met per element een
aantal eigenschappen gedefinieerd:

Voorbeeld:
$deCelem["container"]["width"] = "width"
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$deCelem["container"]["height"] = "height"
$deCelem["container"]["background"] = "bgcolor"
$deCelem["tekst"]["width"] = "width"
$deCelem["tekst"]["caption"] = "caption"

Binnen dit voorbeeld is het tweede array-id de naam van de eigenschap van het element.
De container e1ementen hebben dus als eigenschappen een width, height en background.
De ingevulde waarde achter het 'is gelijk' teken, geeft aan welke van de gedefinieerde
eigenschappen gebruikt moet worden om deze e1ement-eigenschap in te vullen. De
gedefinieerde eigenschappen en de locatie daarvan is terug te vinden in de volgende
paragraaf. Het is weI van be1ang alleen gedefinieerde eigenschappen te gebruiken, omdat
de FITool anders niet met de gekozen eigenschap om kan gaan.

Binnen de configuratie-file van de elementen is overerving gerealiseerd via de "base"
eigenschap. Deze eigenschap geeft aan welk element als basis moet worden gebruikt voor
het nieuwe element. De eigenschappen van het base-element worden dan overgenomen
op het sub-element. Als er dus een algemeen element is met als eigenschappen
width,height, left en top, dan worden alle sub-elementen automatisch ook aangevuld met
deze eigenschappen:

Voorbeeld:
$deCe1em["basis"]["width"] = "width"
$deCelem["basis"]["height"] = "height"
$deCelem["basis"]["top"] = "top"
$deCe1em["basis"]["left"] = "left"

$deCelem["container"] ["base"] = "basis"
$deCelem["container"["background"] = "bgcolor"

$deCelem["tekst"]["base"] = "basis"
$deCelem["tekst"]["caption"] = "caption"

De elementen container en tekst erven de width, height, top en left van het
element 'basis' over en hoeven dus niet opnieuw gedefinieerd te worden.

Bij de start van de FITool wordt de configuratiefile 'e1ems.conf ingelezen. De daarin
aanwezige array wordt vervolgens van boven naar beneden doorlopen. Daarbij wordt
voor ieder voorkomen van de eigenschap 'base' gelijk de eigenschappen van het in 'base'
genoemde parent-element ingevuld.

Bij het aanrnaken ofwijzigen van de elems.confmoeten een aantal richtlijnen worden
aangehouden. Dit om te voorkomen dat de FIT001 vastloopt: een aantal onderdelen
moeten gedefinieerd en vastgesteld worden:
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1. Naamgeving: Ieder element moet een unieke naam hebben. Dubbele namen in de
configuratiefile geven foutmeldingen. De naam van het element is in het
voorbeeld hieronder onderstreept:

Voorbeeld:
$deCelem["container"]["width"] = "width"
$deCelem["tekst"]["caption"] = "caption"

2. Eigenschappen: Ieder element heeft een aantal eigenschappen. Deze
eigenschappen kunnen voor ieder element anders zijn. Zo heeft bijvoorbeeld een
container de eigenschappen 'breedte', 'hoogte', 'horizontale positie' en 'verticale
positie' . Een label heeft deze eigenschappen ook, maar heeft daarnaast ook een
'caption' en een 'lettertype' als eigenschap. Binnen de FITool kunnen voor ieder
element de eigenschappen aangegeven worden. Voorwaarde voor een correcte
afhandeling is dat deze eigenschappen vastgelegd zijn in de eigenschappen
configuratie (paragraaf 5.5.2).

Bij het starten van de FITool worden de geladen elementen naast de configuratiefile
gelegd. Van ieder geladen element wordt dan gekeken ofhet type ook in de
configuratiefile voorkomt. Ais dit niet zo is, wordt een foutmelding gecreeerd en wordt
de FITool gestopt. Ais alIe elementen goedgekeurd zijn, wordt doorgegaan met de
controle van de eigenschappen, die in de volgende sub-paragraafbesproken wordt.

Ret array met mogelijke elementen en hun eigenschappen wordt binnen de FITool
gebruikt om Javascript functies aan te maken. Deze functies (update_slots en
save_alI_form) zijn al eerder besproken. Omdat nu bekend is hoe de elementen
opgebouwd worden, kan ik wat dieper op beide functies ingaan. Ten eerste de update-slot
functie. Deze functie wordt bij de start van de FITool opgebouwd vanuit de elems.conf.
De gedefinieerde elementen worden binnen de Javascript functie uitgelezen. Voor ieder
van de mogelijke elementen wordt een aparte if-Ius neergezet. Binnen deze Ius wordt
vervolgens voor ieder van de eigenschappen van het element ook weer een aparte sub-Ius
neergezet. Zo ontstaat een update-slots functie, die voor ieder type element een eigen
invulIing heeft:

Voorbeeld
Function update_slot($element, $slot)
{
if($element.type == 'container')
{

if($slot == 'width')
$element.setWidth = ...

else if($slot == 'height')
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$element.setHeight = ...
}
else if(element.type == 'tekst')
{

}

}

Ais de elementen in 'e1ems.conf gewijzigd worden, zal ook de update_slot er anders
uitzien. Dit omdat deze functie pas wordt opgebouwd als de FITool wordt gestart. Het
bijwerken van de eigenschappen van een element wordt dus flexibel gedaan. Omdat
onder andere deze functie dynamisch wordt opgebouwd, is het weI belangrijk om
overbodige elementen uit de elementen-configuratie te verwijderen. Anders ontstaat
ballast, die het opstarten vertraagt en die tevens voor vertraging van de software zorgt,
omdat de onder andere update_slot functie groter wordt.

Naast de update_slot functie is ook de save_alI_form functie dynamisch opgezet. Voor
ieder van de elementen in de KATool file wordt bij het opstarten van de FlTool al een set
van verborgen form-elementen gemaakt. Dit moet weI, omdat HTML alleen data kan
versturen via een form. Form-elementen moeten dus al bij het maken van de HTML-code
gegenereerd worden. Dit gebeurt ook weer aan de hand van 'elems.conf. Voor ieder van
de elementen uit de KATool-file wordt gekeken welk type het element is. Vervolgens
wordt dat type opgezocht in de configuratie. Ais het type gevonden wordt, kan voor ieder
van de eigenschappen een form-element gemaakt worden. Op deze manier wordt een
dynamisch save-functie opgebouwd, die, afhankelijk van de elementen in de KATool-file
en de gedefinieerde elementen in de configuratie-file kan verschillen.

Voorbeeld:
In de KATool-file is een element 'UIElements_OlOOI' aanwezig van het type
'container'. Vervolgens wordt in elems.conf gekeken wat de mogelijke
eigenschappen van een container zijn. Dit zijn width, height, left, top, border en
background. Voor ieder van deze elementen wordt vervolgens een form-element
klaargemaakt in HTML:
<input type=hidden name=save_elem[UIElements_O1001][width] value=O>
<input type=hidden name=save3Iem[UIElements_01001][height] value=O>
<input type=hidden name=save3Iem[UIElements_01001][left] value=O>
<input type=hidden name=save_elem[UIElements_°I00 I][top] value=O>
<input type=hidden name=save_elem[UIElements_O 100 I][background] value=O>

Zodra de FlTool de lay-out gaat opslaan, worden alle verborgen form-velden ingevuld
met de op dat moment aanwezige waarde van de eigenschappen en kan het formulier
worden verstuurd naar de server, die de data vervolgens opslaat. Voor deze functie is hier
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niet zozeer van belang hoeveel element-typen gedefinieerd zijn in de configuratie. WeI is
het van belang om per element-type alleen de noodzakelijke eigenschappen te definieren.
Anders worden er form-elementen gemaakt die niet nodig zijn. Dat gaat ten koste van de
performance.

5.5.2 Beschikbare eigenschappen

Binnen ieder element kunnen eigenschappen gedefmieerd worden. Dit proces is
beschreven in de vorige paragraaf. De eigenschappen moeten echter wel gebruikt kunnen
worden binnen de FITool. Hiervoor is een mapping nodig van de eigenschap naar een
bepaalde functie en een bepaald veld binnen de code. Deze mapping wordt gedaan in de
slots-configuratie. Binnen dit document kan voor iedere eigenschap een mapping
aangemaakt worden. Binnen dit document is het ook weer mogelijk om eigenschappen
die niet gebruikt worden weg te laten en eventuele nieuwe eigenschappen toe te voegen.
Een mapping van een eigenschap ziet er als voIgt uit:

$deCslots["slotO"]["name"J = "caption";
$deCslots["slotO"]["type"J = "text";
$deCslots["slotO"]["map"J = "caption";
$deCslots["slotO"]["function"J = "setCaption(value)";

In bovenstaand voorbeeld is de eigenschap 'caption' gedefinieerd. Het type van deze
eigenschap is 'text'. Dit wil zeggen, dat de eigenschap 'caption' in het properties-scherm
als tekstveld wordt weergegeven. Andere ondersteunde types zijn 'select' (meerkeuze
menu), 'checkbox' (aan/uitvinken) en 'color' (een popup scherm waarin een kleur
gekozen kan worden). De derde regel in het voorbeeld geeft aan naar welke variabele
binnen de FITool-API de eigenschap 'caption' moet verwijzen. In dit geval is er binnen
de FITool-API een eigenschap 'caption' aanwezig en kan die dus direct gebruikt worden.
De vierde regel geeft de functie aan, waarmee de eigenschap ingesteld kan worden. In de
geval de functie 'setCaption'. Deze functie heeft een enkel argument. Op de plaats van
'value' wordt de waarde ingevuld, die door middel van het properties-venster ingevuld is.
Door voor ieder van de eigenschappen een dergelijke mapping te maken, kunnen de
eigenschappen variabel en flexibel gebruikt worden. Hierdoor ontstaat een flexibel
inzetbaar systeem.

5.5.3 Export

am de FITool breed inzetbaar te maken, moet de interface in verschillende applicaties in
te zetten zijn. am dit te realiseren kan enerzijds de applicatieontwikkelaar een
importfunctie schrijven voor de standaard FITool opslag. Anderzijds kan binnen de
FITool de mogelijkheid gemaakt worden om met verschillende exportfuncties te werken.
Met deze tweede optie wordt het voor de applicatieontwikkelaar minder werk om zijn
software aan te laten sluiten op de FITool. Hij kan de export van de FITool immers naar
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zijn hand zetten. Door de applicatieontwikkelaar tegemoet te komen, heeft de FITool
meer kans van slagen en is hij universeler inzetbaar.

De exportfunctie gaat uit van de standaard opslag van KATool en FITool. De opgeslagen
bestanden worden door de exportfunctie terug in een array geplaatst en vervolgens wordt
voor ieder van de elementen een doeI bepaald en geprogrammeerd. Op deze manier kan
een export worden gemaakt, die SQL queries oplevert, ofdie XML bestanden aanmaakt.

5.6 Het eindproduct

Het eindproduct van deze afstudeeropdracht is een werkend basis systeem om flexibele
interfaces te ontwerpen en aan te passen. Het totale systeem biedt mogelijkheden om
verschillende interfaces te bouwen. De elementen-set en de eigenschappen-set is
eenvoudig uit te breiden. Hierdoor ontstaat een toepassing, die voor ieder mogelijk
softwarepakket inzetbaar is. Nadat de basis van de gebruikersinterface met de KATool is
aangemaakt, kan met de FITool binnen enkele minuten een interface op maat ontworpen
worden.

De software van de FITool is zoveel mogelijk in de windows stijl ontworpen, om de
aansluiting met de gebruiker niet te verliezen. De KATool software gebruikte de
windows stijl al en sluit daarbij goed aan. Door het ontwerp van de boomstructuur en van
de lay-out te scheiden, ontstaan extra mogelijkheden om de eindgebruiker eenvoudige
aanpassingen in de interface zelf te laten doen.

De keuze voor PHP / HTML heeft in dit implementatieproces een grote rol gespeeld.
Sommige delen van de opdracht, met name de import / open en opslag / export functies,
waren niet moeilijk te implementeren. De keuze voor PHP binnen dit sub-onderdeel is
daarbij zeker goed geweest. De uiteindelijke weergave van de elementen was met HTML
moeilijker dan verwacht. Toch is na veel zoeken en proberen een oplossing gevonden.
Deze oplossing bleek, tijdens het vele zoeken op internet, vrij uniek en bereikt de grenzen
van de mogelijkheden van Javascript en HTML. Met name op grafisch gebied. Iedere
kleine uitbreiding ofverbetering was steeds weer een probleem, omdat de grafische
kracht van HTML en Javascript kleiner was dan verwacht. Dat het eindproduct dan toch
werkt, is zeker een pluspunt.

5.7 Beslismomenten
Bij het ontwerp van de FITool, beschreven in het vorige hoofdstuk zijn de theoretische
eisen en kenmerken omgezet in een werkend prototype. Bij deze omzetting zijn een
aantal belangrijke beslissingen genomen, waardoor het ontwerp een bepaalde richting
heeft gekregen. Deze beslissingen zijn in dit hoofdstuk bij elkaar opgeschreven en
onderverdeeld in verschillende categorieen.
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5.7.2. Compatibiliteit

• Internetbrowsers
De FITool maakt gebruik van webtechnologie (HTML, PHP, Javascript). De
voorde1en van deze techniek zijn in eerdere hoofdstukken al genoemd. Om een zo
breed mogelijk publiek te bereiken, moet de FITool weI compatible zijn met alle
moge1ijk internetbrowsers (op dit moment Internet Explorer, Netscape en Opera).
Bij het huidige ontwerp is het prototype echter vooral gericht op Internet
Explorer. In de toekomst kan de code compatible gemaakt worden met de
verschillende browsers.

De keuze om te beginnen met alleen Internet Explorer is te onderbouwen met het
feit dat 98% van de internetters ook Internet Explorer gebruikt. Daarnaast is het
testen en ontwikke1en gemakkelijker te doen als maar met I systeem rekening
gehouden hoeft te worden. Ais laatste is de grootste concurrent van Microsoft
gestopt met het ondersteunen en updaten van de browser Netscape. Dit houdt in
dat deze in de toekomst af zal vallen en het dus niet noodzakelijk is om rekening
te houden met deze browser.

• Besturingssysteem
Een tweede belangrijk onderdee1 voor de compatibiliteit is het besturingssysteem.
In principe kan de FITool op ieder besturingssysteem gebruikt worden. Door de
beperking van de compatibiliteit met alleen Internet Explorer is het aantal
besturingssystemen echter ook teruggebracht naar alleen Microsoft Windows.
Zodra andere internetbrowsers ondersteund worden, worden ook ge1ijk andere
platforrnen ondersteund.

5.7.3. Interfacing

• Kleurstelling en uitstraling
Zoals in eerdere hoofdstukken beschreven is de kleurstelling en uitstraling van
een interface erg belangrijk. Hierrnee moet de eindgebruiker aangesproken
worden. Binnen de FITool is gekozen om zo dicht moge1ijk bij de Windows
methode te blijven: dit wil zeggen een file-menu, een He1p=menu, etc. De keuze
voor de windows-methode is te onderbouwen doordat het merendeel van de
eindgebruikers ook windows zullen gebruiken. Slechts een heel klein dee1 maakt
gebruik van een unix-systeem. Door dan ook een windows-layout te gebruiken,
wordt het grootste dee1 van de gebruikers gerustgesteld. Eventuee1 is het mogelijk
de lay-out variabe1 te maken drnv. Skins. Dit zijn echter uitbreiding die ingeval
van voortzetting gedaan kunnen worden. Het is geen essentiele functionaliteit
voor het systeem.

• Bediening vergroten / verkleinen
Het vergroten en verkleinen van e1ementen gaat niet op een standaard windows-

Pagina 53 van 73



manier. Normaal gesproken hebben eIementen die vergroot ofverkleind kunnen
worden een aantal vierkantjes om het object heen staan, waarmee het object
opgerekt ofverkleind kan worden.
Binnen de FITool is gekozen voor een andere oplossing: elementen kunnen
vergroot dan wei verkleind worden door de muis te verplaatsen en tegelijk de
control of shift toets ingedrukt te houden. De bewegingen van de muis worden
dan omgezet in een vergroting dan weI verkleining (zie handleiding).

De keuze voor deze alternatieve manier is gemaakt vanwege de snelheid en
soepelheid van de FITool. Het vergroten en verkleinen vergt veeI rekenwerk,
omdat ook rekening gehouden moet worden met de formaten van de sub
containers, dan weI parent-containers. Aangezien binnen de HTML-codering geen
standaard handles voor vergroten ofverkleinen weergegeven kunnen worden,
zouden die los met DHTML geprogrammeerd moeten worden. Deze extra code
zou zodanig veel extra rekenwerk kosten, dat de FITool daardoor schokkerig zou
gaan reageren bij vergroten of verkleinen. Hierdoor is gekozen voor de
alternatieve methode van schalen.
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6. Medecs testcase: MEPD

6.1 Medecs MEPD

6.1.1 Opbouw MEPD

Ret MEPD is ontworpen als patienten dossier waarin informatie over de medische
geste1dheid van een gebruiker weergegeven en gewijzigd kan worden. De soorten
medische informatie en dus ook de samenstelling van het scherm is variabel. Zo kunnen
bijvoorbeeld lab-gegevens weergegeven worden, maar ook informatie over de patient ze1f
of informatie over de medicatie.

Ret Medecs Elektronisch Patienten Dossier is als web applicatie ontworpen. Daarbij
wordt RTML gebruikt voor de weergave / gebruikersinterface. PRP wordt gebruikt als
scripttaal en voor de data wordt gebruikt gemaakt van een MS Access database. Een
demo van de applicatie is verkrijgbaar bij Medecs (www.medecs.nl). Een voorbeeld van
de toepassing ziet u in figuur 6.1 en figuur 6.2.

Figuur 6.1, MEPD screenshot 1 Figuur 6.2, MEPD screenshot 2
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6.1.2 Admin-tabel

Omdat de MEPD geschikt moet zijn voor verschillende typen medische inforrnatie, moet
ook de interface flexibel zijn. Daarom is ervoor gekozen om de elementen die in de
interface voorkomen op te slaan in een tabel in MS Access. Deze tabel heet de adrnin
tabel. Voor ieder element van de interface is hierin een record geplaatst. In dit record
staat inforrnatie over de positie van het element, op welk tabblad het element zichtbaar
moet zijn, wat voor soort veld het is, etc. In figuur 6.3 staat een screenshot van MS
Acces. Hierin zie je de opbouw van de admin-tabel. De verschillende velden in het record
zijn te zien, alsmede de daarin ingevoerde waarde.
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Figuur 6.3, Admin-tabel screenshot

De adrnin-tabel wordt uitgelezen met een PHP-script. Dit script zorgt ervoor dat de
interface-elementen op de goede plaats weergegeven worden op het scherrn. Deze
uiteindelijke weergave van de interface vindt plaats in HTML-code. am de positie van
ieder element goed te bepalen, zijn alle elementen in layers geplaatst. Ieder element in de
uiteindelijke interface is dus nauwkeurig te plaatsen. Voor tekstopmaak en kleuren zijn
nog geen velden opgenomen in de adrnin-tabel. Deze extra opties worden in de nabije
toekornst waarschijnlijk weI toegevoegd.

6.2 Exportfunctie FITool

De opslag-bestanden van FITool kunnen niet ge'importeerd worden in het MEPD van
Medecs. Daarom is een aparte exportfunctie noodzakelijk die de admin-tabel invult met
de gebruikersinterface elementen. Voor de handliggend hiervoor is dat de exportfunctie
een serie SQL-queries genereert. Ais basis voor de exportfunctie worden de opslag
bestanden van KATool en FITool genomen. In het KATool bestand is de boomstructuur
aanwezig. Daamaast zijn ook de data-velden in het KATool bestand bewaard. De
positionering en overige lay-out functies zijn in het FITool bestand terug te vinden.

Voor ieder element worden vanuit beide bestanden de inforrnatie opgehaald. Vervolgens
wordt gekeken waar dit element geplaatst moet worden in de interface. Hiervoor wordt
uitgegaan van de tabbladen / containers in het onderste scherrndeel. Deze containers
bevatten irnrners de patientinforrnatie. Voor ieder van de elementen binnen de containers
wordt een SQL-query opgesteld, waarrnee de inforrnatie in de Access database wordt
geplaatst. Ook wordt voor ieder van die elementen gekeken of deze ook terugkomt in de

Pagina 56 van 73



bovenbalk (in de bovenste balk staan enkele algemene velden zoals naam, geslacht, etc).

Door voor ieder van de interface-elementen deze stappen te doorlopen, wordt de interface
eenvoudig en accuraat teruggeplaatst in de admin-tabel.

6.3 Testcase

Vanuit de bestaande interface van MEPD is een inventarisatie gemaakt van de gebruikte
elementen. Deze elementen zijn in onderstaande figuur (figuur 6.4) verwerkt. Vervolgens
is ieder van deze elementen toegevoegd aan de bibliotheek van de FITool (in de
configuratie-bestanden) en van de KATool (via Protege). Ook zijn de mogelijke
eigenschappen van iedere element-type toegevoegd. Met deze voorbereidende stappen is
het mogelijk gemaakt om de interface te ontwerpen.

Figuur 6.4, elementen van MEPD

Binnen de KATool is de boomstructuur nagebouwd en is tevens de koppe1ing met de
velden van de database ge1egd door de beschikbare velden op de elementen te slepen. De
boomstructuur van het MEPD is vrij uitgebreid geworden, omdat verschillende containers
aanwezig zijn die elkaar overlappen. In onderstaande figuur (Figuur 6.5) treft u deze
boomstructuur aan. Daarin zijn de verschillende elementen en hun relatie met andere
elementen weergegeven.
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Figuur 6.5, boomstructuur MEPD

Na de export van de boomstructuur binnen KATool, kan het lay-outwerk in het nieuw
ontwikkelde FIT001 beginnen. Hiervoor zijn, zoals al genoemd de bovenstaande
elementen aangemaakt. Aan ieder van de elementen is vervolgens een aantal
eigenschappen toegevoegd. Deze eigenschappen omvatten positionering en afmetingen,
lettertype I grootte I kleur en uiteraard de kleur van het veld zelf. Bij de naamgeving van
de elementen is rekening gehouden met de admin-tabel. Deze tabel moet immers het type
van het veld herkennen. De namen van de elementen zijn dan ook zo gekozen, dat deze
herkenbaar zijn binnen de MEPD.

Na de import in FITool worden de elementen bewerkt en gepositioneerd, waarna het
geheel opgeslagen wordt. Met de FITool kan de origine1e situatie van het MEPD precies
nagemaakt worden. Daarnaast blijkt dat de hele opmaak ook in een andere vorm
neergezet kan worden. Zo kan met de muis de bovenbalk met knoppen eenvoudig
omgezet worden in een linkerbalk met knoppen. De FITool is dus goed in staat om de
wensen van de gebruiker toe te passen op een bestaande gebruikersinterface. De
uiteindelijke verschillen tussen de originele lay-out en de uiteindelijke gebruikerslay-out
kunnen ingrijpend zijn, maar ook heel klein zoals slechts een kleurwisseling.

6.4 Opmerkingen en verbeteringen

Tijdens de testfase met het Medecs MEPD zijn een aantal zwakke punten binnen de
FIT001 naar voren gekomen. Het merendeel van deze zwakten is binnen de
afstudeeropdracht verholpen. Een tweetal noemenswaardige punten staat nog open.
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Ten eerste zit in de treeviewer geen koppeling naar de door de gebruiker ingevoerde
veldnaam of naar het opschrift van het betreffende veld. Deze koppeling zou nuttig zijn,
maar is achterwege gelaten, omdat anders de treeviewer een te zwaar element zou zijn.
Op dit moment is de treeviewer een hoogstaand HTML-venster geworden, welke de
grenzen van het haalbare binnen HTML bereikt. Een nog grotere functionaliteit zou de
FITool alleen onnodig vertragen.

Daamaast is binnen HTML helaas nog geen mogelijkheid ingepast om tekst verticaal uit
te lijnen. Een stuk tekst verticaal in het midden van het element te plaatsen, is dus helaas
niet mogelijk. Wellicht komt de HTML-syntax in de toekomst met een oplossing
hiervoor.

In de conc1usies zal uiteindelijk verder ingegaan worden op het succes van de testcase.
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7. Conclusie

7.1 Resultaten

In het eerste hoofdstuk van dit verslag zijn een aantal doelstellingen gegeven. In deze
paragraaf worden deze doelstellingen een voor een besproken, zodat een beeld gevonnd
kan worden van het behaalde resultaat binnen dit project. De doelstellingen en resultaten
zijn als voIgt:

Doelstelling 1: onderzoek interfaces
Omschrijving: Om een tool te ontwikkelen, waarmee verschillende interfaces gesimuleerd

kunnen worden, moet eerst gefnventariseerd worden welke interfaces er
op dit moment zijn en wat de opbouw daarvan is. Daarnaast moet gekeken
worden welke oplossingen voor de genoemde probleemstelling uit het
verleden en heden mee kunnen werken aan een goed eindproduct.

Resultaat: In de tweede en derde hoofdstukken zijn de resultaten van dit onderzoek
genoemd. Het tweede hoofdstuk geeft een goed en compleet beeld van de
ontwikke1ing van gebruikersinterfaces. Daamaast geeft het derde
hoofdstuk een goede kijk op de opbouw van het huidig scala aan
interfaces. Vanuit de gevonden infonnatie is met succes een lijst met
uitgangspunten opgesteld. Deze doelstelling is dus goed ingevuld.

Doelstelling 2:ontwikkeling interface software
Omschrijving: Binnen deze afstudeeropdracht wordt aan de hand van het onderzoek naar

interfaces een tool gebouwd, waarmee de interface (dus de grafische
elementen) van een applicatie nagebouwd kan worden. Deze tool moet aan
de volgende randvoorwaarden voldoen:

• De eindgebruiker moet op een gemakkelijke manier zijn interface
aan kunnen passen.

• Binnen de tool moet een mogelijkheid tot terugkoppeling naar de
eindapplicatie zitten, door middel van in import ofexportfunctie of
via een directe koppeling.

• Het systeem moet op meerdere besturingssystemen inzetbaar zijn
• Het systeem moet generiek toepasbaar, dus voor allerlei interfaces

inzetbaar zijn.
Resultaat: Binnen dit afstudeerwerk is in de hoofdstukken vier en vijf beschreven hoe

de FIT001 gebouwd is. Met de FIT001 kan de interface van een applicatie
nagebouwd worden. Het hoofdpunt van deze doelstelling is dus in ieder
geval gehaald. In ieder van de volgende punten wordt het hierboven
genoemde sub-onderdeel besproken:

• Met de FITool kan de eindgebruiker door middel van een grafisch
interface zijn eigen lay-out wijzigen. Hij wordt niet lastig gevallen
met ingewikkelde opties of met zelf in te stellen boomstructuren.
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Daarnaast kan, door de keuze van een webbased systeem, een
systeembeheerder of andere medewerker, eventueel op afstand een
interface aanmaken voor ieder eindgebruiker.

• Door in KATool aan te geven waar ieder element voor gebruikt
moet worden, ontstaat een koppeling met een uiteindelijke
applicatie. Het is daarbij weI noodzakelijk om de interface in de
uiteindelijke applicatie te importeren. De FITool vervangt de
uiteindelijke software dus zeker niet. Er wordt aIleen een interface
gebouwd, die vervolgens in de uiteindelijke software moet worden
geplaatst. De uiteindelijke software moet daar dus weI op ingericht
ZlJn.

• Door de keuze van PHP en HTML is het systeem op ieder
besturingssysteem te gebruiken. Dit geldt enerzijds voor de
benodigde webserver en anderzijds voor de gebruikerszijde. Het
systeem is nu weI toegespitst op Internet Explorer, wat overigens
op veel besturingssystemen beschikbaar is, in verband met de
beperkte tijd.

• Het systeem hoeft aIleen de interface van een applicatie te
simuleren en kan dus voor iedere applicatie gebruikt worden.
Daarbij is de keuze voor PHP en HTML in deze situatie weI een
beperking, omdat met dit systeem de grafische grenzen van HTML
zijn bereikt. Hele grote en uitgebreide interfaces maken dat de
computer van de eindgebruiker vastloopt. Met programmeertalen
als Visual Basic en Delphi had dit probleem niet ontstaan. Meer
hierover vindt u in dit hoofdstuk in de paragraaf 'aanbevelingen'.

Doelstelling 3: testsituatie voor de Interface tool
Omschrijving: De ontwikkelde tool moet getest worden met een ofmeer praktijk situaties.

Hieruit moet blijken ofde ontwikkelde oplossing ook in de praktijk
bruikbaar is.

Resultaat: Voor de FITool is helaas maar een enkele geschikte testsituatie gevonden,
namelijk het Medecs MEPD. De test met dit elektronisch patienten dossier
verliep niet vlekkeloos. De exportfunctie was vrij uitgebreid en tevens
kwamen een aantal bugs, waarvan de meeste opgelost zijn, naar voren in
de testsituatie. De testsituatie is dus weI gevonden en uitgewerkt, maar de
resultaten zijn niet optimaal. Op dit onderdeel is de score dus met
optimaal.
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7.2 Conclusies

7.2.1 De FITool

Het totaalbeeld van flexibele gebruikersinterfaces blijft, ook al zijn er kleine beperkingen
bij ingewikkelde software, toch zeker positief. De voordelen die met name voor minder
vaardige computergebruikers worden geschapen met deze techniek wegen zeker op tegen
de nadelen. Met name voor datavelWerkingsprogramma's is de Flexible User Interfacing
techniek erg interessant. Aangezien deze pakketten niet vee1 grafisch werk verrichten en
binnen veel verschillende bedrijven ingezet worden, kan de Flexible User Interfacing
daar veel tijd besparen. Met name de eindgebruiker zal blij zijn met de mogelijkheid om
een eigen interface te kunnen ontwerpen en aanpassen.

Bij de ontwikkeling van de FITool is gekozen voor een web-based toepassing,
geprogrammeerd in PHP, HTML en Javascript. In eerste instantie leek dit een goede
keus, alhoewe1 er al vraagtekens waren bij de snelheid. Uiteinde1ijk blijkt dat met deze
toepassing de grenzen van HTML / Javascript zijn bereikt. Dit maakt deze toepassing tot
een zeer innovatieve internetapplicatie, maar geeft tevens bepeIkingen voor de
ontwikkelde FITool.

Ten eerste is de snelheid van de toepassing erg afhankelijk van de grafische snelheid van
de computer van de eindgebruiker. Een knelpunt bij de snelheid was weI verwacht, maar
niet zodanig dat het systeem met meer zou functioneren. Met name bij grotere interfaces
blijkt het slepen en vergroten / verkleinen te veel rekenkracht te vergen van de pc. Dit kan
leiden tot wat schokkerige bee1den tijdens het gebruik van de FITool.
Daarnaast is ook bij het opslaan en openen veel processorkracht nodig om alle e1ementen
op de juiste plaats te zetten ofop te slaan. Dit is op zich niet problematisch, maar kost
weI tijd. De keuze voor PHP is op zich niet verkeerd omdat deze taal erg snel is met het
ophalen van data uit databases of tekstfiles.

De gekozen oplossing met Javascript, HTML en PHP is dus enerzijds goed. De voordelen
van cross-platform / cross-browser en de blik op de toekomst zijn zeker goede
argumenten. Anderzijds blijkt een praktijk toepassing toch niet ideaal. Een toepassing
geprogrammeerd in Visual Basic of Delphi zou zeker sneller in gebruik zijn en minder
van de eindpc vergen.

Naast de problemen met het gekozen platform blijkt de opzet van de FITool goed te
werken. De laatste versie is compleet en in staat om in de test-case de MEPD goed te
wijzigen (hierover meer in de volgende paragraaf).

Helaas zijn verder geen testcases mogelijk, omdat er nog geen software bestaat die
compatible is met de FITool. Binnen de FITool is met name de loskoppeling van de
Interface en de rest van de software goed tot zijn recht gekomen. De boomstructuur van
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de gebruikersinterface staat in een eerste document opgeslagen. De uiteindelijke lay-out
in een ander document. Deze twee documenten kunnen in de ideale situatie door de
eindsoftware ingelezen worden. Omdat er nog geen eindsoftware bestaat die de bestanden
in kan lezen, is een exportfunctie toegevoegd, waarmee de data omgezet kan worden in
een ander formaat. Deze exportfunctie heeft dus een belangrijke toegevoegde waarde.

Conc1uderend is met het in dit verslag beschreven prototype 'de FITool' is een goede
basis uitgedacht voor de ontwikkeling van flexibele gebruikersinterfaces. Ret gekozen
platform waarop deze toepassing functioneert is met een blik op de toekomst goed, maar
blijkt in de huidige situatie helaas niet altijd snel genoeg te werken.

7.2.2 De testcase

De Medecs MEPD is een goed voorbeeld voor een praktijktoepassing van de Universe1e
Interface Designer en de FITool. Dit Elektronisch PaW~nten Dossier kan immers in
verschillende ziekenhuizen ingezet worden en vraagt vervolgens in ieder ziekenhuis om
een eigen lay-out, die aansluit bij de gebruikers. Door de Universele Interface te
gebruiken, kan op eenvoudige wijze deze interface aangepast worden. Eventueel zelfs
door de eindgebruiker. Ret ontwikkelen van de boomstructuur in KATool wordt dan door
Medecs (ontwikkelaars van MEPD) gedaan. Vervolgens wordt de gebruikersinterface
met behulp van de FITool in een bepaalde opmaak gegoten. Door als laatste stap de
eindgebruikers wegwijs te maken in FITool, kunnen ze de standaard gebruikersinterface
eenvoudig naar hun eigen smaak aanpassen zonder daarbij de software te beschadigen.

De testcase met het Medecs MEPD is niet vlekkeloos verlopen. Omdat de testcase
parallelliep met een aantal verfijningen en verbeteringen van de FITool, heeft het lang
geduurd voordat een werkende versie functioneerde. Met name de exportfunctie vanuit de
FIT001 naar het MEPD was moeizaam. Dit enerzijds omdat veldeigenschappen, zoals een
in KATool gekoppelde tabel en primaire sleutel op een specifieke manier aan de MEPD
geknoopt moesten worden en anderzjjds omdat de admin-tabel van het MEPD zeer
specifiek en foutgevoelig opgebouwd was. De uiteindelijke exportfunctie is dan ook
uitgebreider dan verwacht geworden, maar werkt nu wei goed. De uiteindelijke koppeling
is dus weI geslaagd.

De bij de conc1usies over de FITool genoemde minpunten op snelheidsgebied gelden bij
deze testcase ook. Met name het openen en opslaan / exporteren van de data vergt tijd.
Ret uiteindelijke gebruik van de FITool in deze situatie verloopt weI goed. De
verschillende elementen zijn goed te verslepen en te vergroten / verkleinen. Ret
boomstructuur overzicht en de mogelijkheid om elementen onzichtbaar te maken blijkt in
deze toepassing erg nuttig. Omdat er veel elementen en containers zijn die over elkaar
heen lopen, kan met dit kleine onderdee1 het overzicht toch bewaard worden.

Bij de uiteinde1ijke export en koppeling bleek de FITool over meer functies te beschikken
dan het MEPD. Ret MEPD heeft onder ander voor kleur en lettertype geen velden
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gespecificeerd. Een mogelijke stap in de toekomst voor het MEPD is een toevoeging van
deze opties. Door een kleine uitbreiding op de exportfunctie kunnen deze opties dan
gekoppeld worden, waardoor de combinatie MEPD / FITool nog beter gebruikt kan
worden.

De uiteindelijke combinatie MEPD / FITool blijkt dus te werken. De koppeling tussen de
twee is echter zodanig moeizaam verlopen, dat het maar de vraag is ofhiermee tijdswinst
te behalen valt voor de programmeurs. Een verklaring voor de moeizame koppeling ligt
in het vemieuwende karakter van een interfacedesigner. Ook is het Medecs MEPD niet
voorbereid op aparte software voor de ontwikkeling van de interface, waardoor de
combinatie moeilijk te maken is.

Een testcase met maar een testsituatie is helaas niet erg uitgebreid. Juist vanwege de
koppeling van de FITool met het achterliggende pakket zijn op dit moment niet meer
systemen te testen (zie vorige paragraaf).

7.3 Aanbevelingen

Vanuit de verschillende conc1usies op de verschillende niveaus blijkt een Universele
Interface Designer zeker nuttig. De uiteindelijke implementatie in de FITool blijkt te
werken, maar de keuze voor HTML / PHP / Javascript is tweezijdig. Enerzijds zijn er de
voordelen, waarop de keuze voor deze talen gemaakt is. Anderzijds blijft de beperking in
snelheid een rem op nieuwe toevoegingen. Met deze tool is een systeem ontwikkeld,
waarbij de rand van het moge1ijk met PHP / HTML gehaald is. Verdere uitbreidingen zijn
binnen dit systeem dus moeilijk te doen. Overstappen naar een gecompileerde taallijkt
dus een goede optie in de toekomst.

Mijn aanbeveling is dan ook om in de toekomst voor grafisch zwaardere toepassingen
geen PHP / HTML te gebruiken. Deze combinatie lijkt er sterk, maar beperkt de
ontwikke1mogelijkheden, wat erg remmend kan werken binnen een project. Voor
toepassingen die zwaar leunen op data (zoals een MEPD) is de combinatie PHP / HTML
weI erg bruikbaar.

Een uiteindelijke toepassing in het MEPD blijft moeilijk te beoorde1en. Omdat de FITool
en het idee daarachter erg innovatief is, bestaat er geen software die eenvoudig van
interface kan wisselen en waarvan tevens de interface door de FIT001 aan te passen is. Op
zicht werkt de FITool in combinatie met het MEPD, maar het duo blijft gedwongen en
blijft moeizaam te koppelen. Op zich blijkt dit project geslaagd, maar moet in de
toekomst zeker gekeken worden naar andere mogelijkheden of naar uitbreidingen, met
name op het testgebied.

Belangrijke vervolgstappen voor dit project in de toekomst kunnen de volgende zijn:
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1. FITooll KATool
De FITool en de KATool zijn momenteel nog aparte pakketten. Een combinatie
van deze beide systemen in een enkel software pakket geeft software producten
meer gebruikersgemak. Deze combinatie kan enerzijds door een uitgeklede versie
van KATool te maken op HTML / Javascript basis. Anderzijds kan de FITool
ingepast worden in de huidige KATool. Mijn voorkeur gaat uit naar de tweede
optie, omdat zoals beschreven er nauwelijks meer uit PHP / HTML te halen is.

2. Testcases
Het uitwerken van meerdere testsituaties en het zoeken van software producenten
die hun product willen testen met de FITool. Hierdoor ontstaat ten eerste een
nieuwe input voor het onderzoek en anderzijds meer aandacht voor het product.
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Termen en Atkortingen

• Asp: Active Server Page: Door Microsoft ontwikkelde script-taal, waarmee
dynamische sites gebouwd kunnen worden.

• C#: C-sharp. Programmeertaal die de .NET technologie ondersteunt.

• C++: C plusplus, programmeertaal die de .NET technologie ondersteunt.

• Css: Cascading Style Sheets. Door het w3c aanbevolen specificatie-methode van
opmaak voor het internet. Wordt op dit moment veelvuldig toepgepast op websites en
ondersteund door de grote browsers.

• DOS: Disc operating system. Tekstgebaseerd besturingssysteem ontwikkeld door
Microsoft.

• FITool: Flexible Interfacing Tool. Binnen dit afstudeerproject ontwikkelde tool
waarmee interfaces op een grafische manier vormgegeven kunnen worden.

• Flash: Door Macromedia ontwikkeld product, waarmee eenvoudig animaties te
ontwikkelen zijn voor gebruik op internet.

• GUI: Graphical User Interface: een grafische gebruikersinterface als gebruikt door
Microsoft Windows en MacOs.

• HTML: Hypertext Transfer Protocol. Protocol voor het verzenden van informatie
over het internet.

• Java: Programmeertaal, ontwikkeld door Sun en bruikbaar op ieder besturingssyteem.

• KATool: Knowledge Acquisition Tool. Tool, ontwikkeld door Medecs, waarmee
richtlijnen op een grafische manier opgebouwd kunnen worden.

• MacOS: Macintosh Operating System: Het besturingssysteem van Macintosh.

• MEPD: Medecs Elektronische Patienten Dossier. Het elektronische patientendossier
van Medecs.

• MS: Afkorting van Microsoft.

• .NET: Nieuw programmeerplatform, ontwikkeld door Microsoft. Op korte termijn
inzetbaar op verschillende operating systemen.

• Perl: Programmeertaal.

• PHP: PHP, Hypertext Preprocessor. Multiplatform Scripttaal waarmee dynamische
sites gebouwd kunnen worden.
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• TU/e: Technische universiteit van Eindhoven.

• WIMP: Windows, icons, Mouse, Pointers. Afkorting die gebruikt wordt om interfaces
als die van Microsoft Windows en MacOS te beschrijven.

• XML: Extensible Markup Language. Taal waannee data op een gestructureerde
manier opgeslagen kan worden. Doe1 van deze taal is een breed inzetbare standaard te
bieden waannee data uitgewisseld kan worden.

• XSL: Extensible Stylesheet Language. Specificatie waannee aan XML-documenten
een opmaak kan worden gegeven.
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Bijlage: handleiding FITool.
1.1 Inleiding
Bij het ontwerpen van een nieuwe interface met de FITool zijn twee verschillende
methodes mogelijk: 'werken met de ontwerp-wizard' en 'vrij ontwerpen'. Beide
processen bereiken hetzelfde doe1. De eerste methode leidt de gebruiker stap voor stap en
neemt hem ofhaar aan de hand mee door het ontwerpproces. De 'vrij ontwerpen'
methode geeft de gebruiker de vrije hand. In dit hoofdstuk worden beide processen
beschreven.

1.2 De Ontwerp-wizard
Binnen de FITool is een ontwerp-wizard aangebracht. Deze wizard helpt u stap voor stap
met het opbouwen van een nieuwe interface. De ontwerp-wizard gaat uit van een door u
te kiezen boomstructuur. Vanuit deze boomstructuur worden eerst de grootste containers
opgemaakt en wordt u vervolgens naar de opmaak van de uiteindelijke elementen geleid.
Iedere stap heeft een eigen uitleg. In deze handleiding wordt dan ook niet dieper ingegaan
op de werking van de wizard. Wilt u gebruik maken van de wizard, kies dan in het menu
'file' de optie 'ontwerp-wizard'.

1.3 Vrij ontwerpen
1.3.11nleiding
Bij het vrij ontwerpen van een gebruikersinterface kunnen verschillende handelingen en
stappen genomen worden. Via de hierboven genoemde wizard wordt u daarbij aan de
hand genomen. Mocht u meer vrijheid nodig hebben om tot uw doe! te komen, dan kunt u
met de handleiding 'vrij ontwerpen' een goed eind op weg komen. De in dit hoofdstuk
besproken stappen en onderwerpen geven u de nodige uitleg om de FITool effectief te
gebruiken.

1.3.2 Openen / Nieuw bestand
Voordat in FITool kan worden begonnen met het layouten en opmaken van de interface,
moet met KAT001 een boomstructuur van de te gebruiken interface neergezet worden.
Deze boomstructuur vormt de basis voor de FIT001. In de boomstructuur staan de
verschillende elementen aangegeven en staat tevens de nesting vast. De boomstructuur
wordt u als tekstbestand aangeleverd door de softwareproducent. U kunt dit bestand met
de FITool openen en een opmaak aan de boomstructuur toevoegen.

De eerste stap bij het ontwerpen van een interface is het laden ofopenen van de KATool
boomstructuur. Kies hiervoor in het file-menu de optie 'open... '. Deze optie opent een
dialoogvenster, waarin de aanwezige KATool bestanden staan. De in dit venster weer te
geven documenten moeten in de map 'import' op de FITool-server staan.

Zodra u een KATool document gekozen hebt, krijgt u de bestanden te zien die al met
deze boomstructuur ontworpen zijn. Daarnaast vindt u de optie 'Create new file .. '. Voor
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het maken van een nieuw document kiest u deze optie. Voor het wijzigen van een
bestaande layout klikt u op het betreffende document.

Indien u een nieuw document aanmaakt, typt u de naam in die u aan uw layout wilt
geven. Vervolgens klikt u op 'Create' en het document wordt aangemaakt. U ziet in uw
venster de interface elementen verschijnen. Op het eerste gezicht lijkt dit wat rommelig.
In de volgende paragrafen krijgt u uitleg over de bediening en ziet u hoe eenvoudig het is
om aanpassingen te doen.

1.3.3 Structurering
Nadat u een document heeft geladen, ziet u op uw scherm een wirwar van elementen en
een tweetal bedieningsboxen. Deze bedieningspanelen vormen de kern van de FITool.
Hiermee navigeert u eenvoudig door de elementen en kunt u op een eenvoudige wijze
aanpassingen doorvoeren. Mocht u een of beide boxen kwijt zijn, dan kunt u ze weer
oproepen via het 'view' menu. De twee boxen werken alsvolgt:

De Treeviewer
De treeviewer kunt u gebruiken om containers of elementen zichtbaar danwel onzichtbaar
te maken. Dit is erg gemakkelijk, omdat u dan veel meer overzicht in uw werk kunt
brengen. U kunt bijvoorbeeld beginnen met alleen de hoofdcontainers weer te geven. Ais
u deze heeft gelayout, kunt u vervolgens de inhoud van een van deze containers
zichtbaaar maken en bewerken. Zo kunt u steeds een laagje dieper gaan en zo alle
elementen bewerken. Vervolgens kunt u afgehandelde elementen vastzetten en weer
verbergen. De treeviewer is dus een handige tool om het overzicht te bewaren. In
onderstaande afbeelding staan de verschillende functionaliteiten weergegeven.

De properties box.
De propertiesbox is gemaakt om eigenschappen van elementen of containers te wijzigen.
Ais een element bijvoorbeeld een tekst-element is, dan verschijnt in de propertiesbox de
mogelijkheid om deze tekst uit te lijnen. Daarnaast kan bijvoorbeeld de kleur van de
achtergrond of van de tekst gewijzigd worden. De propertiesbox kan alle mogelijke
eigenschappen wijzigbaar maken. De eigenschappen worden wel ingedeeld in een van de
volgende bedieningsmogelijkheden:

Tekstveld
Selectieve1d
Popupkleur.

Door een beperkte selectie aan mogelijke elementen te houden, blijft de bediening
eenvoudig en begrijpelijk en kan iedere leek hier snel mee leren werken. Door op een
element te klikken worden de bestaande eigenschappen automatisch ingevuld. De
mogelijke wijzigbare eigenschappen worden vervolgens weergegeven.
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1.3.4 Positionering.
De positie van een element is heel eenvoudig te wijzigen. Gewoon de linkennuisknop
ingedrukt houden op een element en vervolgens de muis verplaatsen. Het element
verplaatst met u mee.

De positie van een element kan ook via het toetsenbord gewijzigd worden. Selecteer
hiervoor eerste het element met de muis. Vervolgens kunt u in de propertiesbox een
nieuwe positie ingeven. Het element wordt dan automatisch naar die exacte positie
verplaatst.

1.3.5 Vergroten / Verkleinen
Het vergroten / verkleinen van elementen of containers werkt op dezelfde wijze als het
verplaatsen van elementen. AIleen moet hierbij de shift of de control toets ingedrukt
blijven. Door de muis te verplaatsen terwijl een van deze toetsen ingedrukt is, wordt het
element groter danwel kleiner. Het icoontje van de muis verandert in dit geval ook mee,
zodat u het herkent wanneer u deze functionaliteit gebruikt.

Uiteraard kan de grootte van een element ook via de propertiesbox ingesteld worden.

1.3.60pslag
Na het wijzigen van de interface met bovengenoemde functionaliteiten, moet de interface
uiteraard worden opgeslagen. Niets is simpeler. Gewoon de save-knop onder het filemenu
gebruiken. Uw creatie wordt dan opgeslagen. Bij het starten van de FITool kunt u hem
vervolgens weer selecteren om wijzigingen door te voeren

1.3.7 Export
Als aan de FITool een exportfunctie is gekoppeld, dan kan deze gebruikt worden via het
file-menu en dan de optie 'export' kiezen. De functionaliteit van de exportfunctie kan
voor iedere FIT001 verschillen. Dit hangt af van de achterliggende programmatuur. Over
het algemeen wordt de door u ontworpen interface door de exportfunctie naar de
achterliggende software doorgegeven danwel vertaald.

1.3.8 Afsluiten.
Het programma kan worden afgesloten met de 'X' knop, rechtsboven in de hoek.
Daamaast heeft het file-menu een optie met'close' .
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