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Abstrakt

Tato práce je zaměřena na rozšíření možností analýzy systému Moodle formou ASP.NET
aplikace. Cílem aplikace je získávání dat ze systému Moodle, provedení analýzy těchto
dat a přehledná vizualizace získaných výsledků pomocí javascriptové knihovny D3.js.
Analýza dat je prováděna prostřednictvím knihovny vytvářené na katedře informatiky
VŠB-TUO určené pro hledání vazeb mezi uživateli na základě logů z online systémů.
Jednotlivé části práce jsou zaměřeny na problematiku týkající se hledání vazeb mezi
studenty na základě logů, dále je popsána navržená aplikace a jsou probrány možnosti
komunikace se systémem Moodle a využití knihovny D3.js včetně postupů používaných
při implementaci.

Klíčová slova: ASP.NET, Moodle API, D3.js, analýza log souboru, hledání vazeb mezi
studenty

Abstract

The thesis focuses on extending possibilities of analysis of Moodle system in the form of
ASP.NET application. The aim of the application is extraction of data from Moodle system,
analysis of the data and well-arranged vizualization of acquired results by means of
JavaScript library D3.js. The analysis of data is performed via library created at Department
of Computer Science at VŠB - Technical University of Ostrava for the purpose of finding
ties among users on the basis of logs from online systems. The individual sections of
the thesis deal with problematics regarding finding ties among students on the basis
of logs, furthermore they describe designed application and engage in possibilities of
communication with Moodle system and use of D3.js library including procedures applied
during implementation.

Keywords: ASP.NET, Moodle API, D3.js, analysis of log file, finding ties among students
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1 Úvod

V oblastech spojených se vzděláváním se v současné době stále více setkáváme s e-
learningovou formou výuky, která využívá prostředí internetu k provozování jednotli-
vých kurzů a obecně k podpoře vzdělávání. V souvislosti s tímto trendem jsou využívány
e-learningové systémy, které pomáhají studentům jak při dálkovém, tak prezenčním stu-
diu. Tyto systémy shromažďují velké množství dat vypovídajících o aktivitách vykona-
ných studenty v těchto systémech. Následně mohou být tato data využívána k optimalizaci
systému nebo jednotlivých kurzů, rovněž mohou být použita k analýze chování studentů.

Cílem této diplomové práce je navržení a implementace webové aplikace určené k
získání a zpracování těchto dat ve formě log souboru z e-learningového systému Moodle
a jejich následné zobrazení ve srozumitelné a interaktivní formě pomocí vhodných pro-
středků. Získávání dat je spojeno s využitím webových služeb na straně systému Moodle,
které umožňují komunikaci externím aplikacím s Moodle API (Moodle Application Pro-
gramming Interface). Další nedílnou součástí aplikace je zprostředkování komunikace s
WCF (Windows Communication Foundation) aplikací poskytující službu pro zpracování
získaných dat pomocí speciální knihovny vytvářené na katedře informatiky VŠB-TUO
(Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava) pro hledání vazeb mezi uživateli
na základě logů z online systémů. Nakonec je potřeba uživateli aplikace umožnit zob-
razení získaných výsledků ve formě interaktivního grafu studentů na straně webového
prohlížeče.

Navrhovaná aplikace byla realizována formou ASP.NET (Active Server Pages na plat-
formě .NET) aplikace. Mezi další hlavní technologie, které byly při tvorbě této práce
použity, je PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) k implementaci pluginů využívajících
Moodle API; zobrazení výsledků bylo provedeno pomocí javascriptové knihovny D3.js
(Data-Driven Documents), která ve spojení s HTML (HyperText Markup Language), SVG
(Scalable Vector Graphics) a CSS (Cascading Style Sheets) umožňuje vizualizaci dat na
straně klienta.

Aktuální stav výzkumu a shrnutí používaných postupů v oblasti hledání vazeb mezi
uživateli na základě logu je popsán v kapitole 2.

V kapitole 3 je uveden obecný popis aplikace zahrnující základní myšlenku včetně
požadovaných funkcí. Rovněž jsou stručně popsány použité technologie při realizaci
aplikace.

Shrnutí dostupných možností komunikace se systémem Moodle včetně popisu Mo-
odle API a využívání webových služeb ke komunikaci externích aplikací se systémem
Moodle je uvedeno v kapitole 4.

Kapitola 5 se zabývá popisem konkrétního postupu hledání vazeb mezi studenty
na základě logu ze systému Moodle, který je zprostředkován knihovnou vytvářenou na
katedře informatiky VŠB-TUO.

Realizace a implementace vybraných částí práce je přiblížena v kapitole 6, kde se
zabývám komunikací se systémem Moodle (podkapitola 6.1), zpracováním a analýzou
získaného log souboru (podkapitola 6.2) a popis vizualizace pomocí knihovny D3.js je
popsán v podkapitole 6.3. Podkapitola 6.4 je zaměřena na testování vizualizace z pohledu
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dvou přístupů využívaných při zobrazení výsledného grafu, a to formou nalezených
komunit (komunity jsou sbaleny) a formou jednotlivých uzlů grafu (komunity jsou roz-
baleny).

V závěru je zhodnocen výsledek celé práce a jsou nastíněna další možná rozšíření a
vylepšení aplikace do budoucna.
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2 Aktuální stav výzkumu v oblasti hledání vazeb mezi uživateli
na základě logu

V dnešní době již zcela běžně téměř každý informační systém nebo webová stránka
(aplikace) zaznamenává veškeré události nastalé uvnitř systému nebo aktivity vykonané
uživatelem do tzv. logu - log soubor sloužící pro další analýzy.

Log soubor je zpravidla prostý textový soubor vytvořený určitým zařízením, soft-
warem, aplikací nebo systémem; příkladem může být call log (log soubor telefonních
hovorů mobilní komunikace), mail log uchovávající historii e-mailového provozu zazna-
menaného e-mailovými servery nebo log soubor zaznamenávající činnosti uživatele na
webové stránce [17]. Tento soubor je tvořen jednoduchými zprávami (hlášeními), které
jsou znázorněny zaznamenanými událostmi vykonanými v rámci daného systému. Ta-
kovýto soubor je vhodný pro získávání cenných informací o uživatelích a jejich chování
v systému. Následně takto získané informace prezentované ve zřetelné formě mohou být
použity např. pro odhalení bezpečnostních chyb a rizik v systému, rovněž mohou být
použity jako podpůrný prostředek při administraci a optimalizaci systému, jako pomoc s
procesy učení studentů, jako podpora při rozhodování managementu a v mnoha dalších
oblastech [18].

Zkoumáním informací získaných z logů se zabývá log mining, jehož hlavním úkolem je
extrahovat informace týkající se procesů využitím dat o událostech vykonaných v systému
[17].

Jednotlivé záznamy mohou být tvořeny různými atributy, jako je datum a čas, kdy
daná událost nastala, původce události, typ události a další doplňující informace. Původ-
cem takové události může být člověk (uživatel systému), zařízení nebo software [17, 18].
V případě uživatele můžeme extrahováním příslušných záznamů získat informace o jeho
chování v systému. Takto jsme schopni na základě podobných vlastností uživatelů vy-
tvořit modely vysvětlující určité aspekty chování uživatelů v systému. Rovněž můžeme
prostřednictvím metod analýzy sociálních sítí a pomocí teorie grafů nalézt a znázornit skryté
vazby mezi různými skupinami uživatelů s podobným chováním (vzory chování) [17].

Analýza sociálních sítí (Social Network Analysis) je vědní disciplína využívající soubor
metod určených k rozboru sociální stuktury - struktury sociálních sítí. Středem zájmu
SNA (Social Network Analysis) jsou neformální svazky mezi lidmi - aktéry. K analýze soci-
álních sítí slouží relační data, jako jsou kontakty, vazby a spojení dvou jedinců, uspořádaná
do sociogramů (teorie grafů) a matic. V teorii grafů jsou využívány algoritmy umožňující
stanovit obecné charakteristiky sociální sítě, kde uzly grafu představují aktéry a hrany
reprezentují vztah mezi nimi [3].

Společným rysem mnoha sítí je struktura obsahující komunity (community structure)
- rozdělení uzlů sítě do skupin, v rámci kterých jsou propojení sítě hustá, avšak mezi
skupinami naopak řidší (viz Obrázek 1). Schopnost nalézt a analyzovat takovéto skupiny
nám poskytuje neocenitelnou pomoc při porozumění a zobrazení struktury sítě. Studie
struktury komunity je úzce spjata s problematikou dělení grafu v teorii grafů a hierarchickým
shlukováním [14].
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Obrázek 1: Znázornění struktury komunity [14]

Hledání komunit je důležitým aspektem při nalézání komplexních struktur v soci-
álních sítích. Struktura komunity může být definována použitím modulů (třídy, shluky
nebo vzory) a je obecně určena k mapování sítě, často užitím komplikovaných hierarchií.
Komunita je definována jakožto skupina uzlů v síti, kde vzájemná propojení mezi nimi
jsou hustší než jejich propojení s ostatními uzly v jiných komunitách (ve zbytku sítě) [17].

Avšak z velkého množství zaznamenaných dat do log souboru je velmi obtížné získat
užitečné informace o chování uživatele - získané informace jsou pro nás mnohdy nejasné
a nesrozumitelné [8]. Cílem je jasná a srozumitelná vizualizace a interpretace skrytých
vazeb mezi uživateli. Analýza sociálních sítí na základě dat získaných prostřednictvím
logu vyžaduje použití metod z oblasti vědních disciplín týkajících se dolování dat - data
mining, zaměřených na následující oblasti:

• dolování vzorů (pattern mining) - vědní disciplína zaměřená na třídění objektů do
kategorií nebo tříd. Hledání vzorů je jedním z procesů dolování dat používaných k
popisu struktury sítě.

• shlukování dat (data clustering, cluster analysis) - shlukování dat do skupin na základě
podobnosti (vytváření skupin podobných objektů - shluky) [17].

Shluková analýza (cluster analysis) zahrnuje techniky umožňující rozdělení objektů se
stejnými nebo podobnými vlastnostmi do skupin, které jsou vytvořeny užitím specific-
kých parametrů. Tyto skupiny objektů nazývané shluky (nebo také vzory) jsou charak-
terizovány svými společnými atributy (vlastnostmi) entit obsažených ve skupině [18].
Shluková analýza identifikuje skupiny v datech a pomáhá v nich tak najít skrytou struk-
turu; pracuje s asociační maticí podobností, resp. vzdáleností objektů [7]. V rámci SNA
můžeme pojem shluk chápat jako skupinu osob (uživatelů) s podobnými atributy (na zá-
kladě jejich interakce) nebo podobným chováním [17]. Pro řešení problému struktury sítí
lze použít nástroje SNA v kombinaci se shlukovacími metodami, jako je např. hierarchické
shlukování. Tyto techniky se zaměřují na nalezení přirozeného rozdělení (sociálních) sítí
do skupin na základě různých metrik podobnosti nebo síly vazeb (spojení) mezi uzly [14].
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U hierarchické shlukové analýzy dochází k vytváření systému skupin (shluků) a podsku-
pin tak, že každá skupina může obsahovat několik podskupin nižšího řádu a sama může
být součástí skupiny vyššího řádu. Při použití hierarchických shlukovacích metod jsou
skupiny uspořádávány do hierarchické struktury. Máme k dispozici následující metody
k vytvoření hierarchického shlukování:

• aglomerativní metody - přidávání hran do prázdné sítě,

• divizivní metody - odstraňování hran v síti [7, 14].

Při aglomerativním shlukování jsou spojovány navzájem nejpodobnější objekty (v pří-
padě sítí - uzly) a následně se s každou nově vzniklou skupinou (shlukem) pracuje jako se
samostatným objektem (dochází k postupnému napojování dalších objektů) až do oka-
mžiku, kdy zůstane pouze jedna skupina [7]. Některé sítě mají v sobě přirozené metriky
podobnosti jako například síť znázorňující spolupráci mezi herci, kde je vazba znázor-
něna mezi nimi v případě, že se objevili ve stejném filmu. Následně je možno spočítat
podobnost počtem filmů, ve kterých se objevili společně. Jiné sítě nemají žádnou přiro-
zenou metriku pro stanovení podobnosti, ale vhodná metrika může být navržena užitím
korelačního koeficientu, délky cest, atd. [14].

U divizivního shlukování nejprve dochází k rozdělení souboru objektů na dvě části -
dva shluky, a poté se nově vzniklé shluky považují za samostatný soubor objektů a jsou
opětovně děleny [7]. Spektrální shlukování je jedním z algoritmů divizivního shlukování,
který může být použit v teorii grafů. Algoritmus spektrálního shlukování používá vlastní
hodnoty a vlastní vektory matice podobnosti odvozené z dat k nalezení shluků [18].

Navržený přístup [17] ke shlukování objektů taktéž využívá SOM (Self Organizing
Maps) algoritmus. SOM jsou tzv. samoorganizující (samoučící) se mapy, také nazývány
jako Kohonenovy mapy, a řadíme je mezi neuronové sítě. „Hlavní ideou těchto neuronových
sítí je nalézt prostorovou reprezentaci složitých datových struktur. Tedy, aby třídy si podobných
vektorů byly reprezentovány neurony blízkými si v dané topologii“ [22].

2.1 Popis analýzy chování uživatele

Na základě [19] můžeme chování uživatele popsat množinou sekvencí událostí, kde sek-
vence je seřazená posloupnost (seznam) prvků (v oblasti process miningu mluvíme o
událostech). Prvním krokem při hledání vazeb mezi uživateli je vygenerování množiny
profilů příslušných uživatelů. V profilu uživatele má každý uživatel přiřazenou množinu
vykonaných sekvencí, přičemž získávání sekvencí je provedeno pomocí podobných prin-
cipů jako získávání stop (trace) při analýze business procesů s tím rozdílem, že každá
sekvence se vztahuje k právě jednomu uživateli.

Následné extrahování vzorů chování uživatelů je prováděno pomocí metod dolování
procesů a dolování vzorů se zaměřením na sekvence. Vzory chování jsou zjišťovány a po-
pisovány na základě podobností získaných sekvencí aktivit vykonaných uživatelem v
systému; identifikace významných vzorů chování umožní redukci množství získaných
sekvencí z log souboru [8]. Tyto vzory jsou získávány pomocí metod (algoritmů) určených
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k porovnávání obdržených sekvencí. Prostřednictvím těchto vzorů můžeme lépe popsat
chování uživatelů v systému [19].

Obecně jsou známy dvě základní skupiny algoritmů pro porovnávání dvou nebo více
sekvencí. První skupina dělí algoritmy na základě toho, zda se sekvence skládají ze seřa-
zených nebo neseřazených prvků. Druhá skupina algoritmů se zaměřuje na porovnávání
sekvencí s různými délkami a možnou chybou nebo odchylkou [19].

Porovnávání sekvencí může být prováděno pomocí následujících metod (algoritmů):

• LCS (Longest Common Substring),

• LCSS (Longest Common Subsequence),

• T-WLCS (Time-Warped Longest Common Subsequence) [19].

Metoda LCS patří mezi základní přístupy k porovnávání dvou sekvencí, kde záleží na
pořadí jednotlivých prvků. Základním principem této metody je nalezení délky nejdelšího
společného podřetězce. Tato metoda respektuje pořadí prvků v sekvenci, avšak její hlavní
nevýhodou je fakt, že umí najít pouze identické subsekvence, kde se nevyskytuje žádný
jiný prvek, což může být v některých oblastech použití, typicky kde se vyskytuje velké
množství odlišných sekvencí, dosti omezující [19].

Oproti tomu LCSS metoda připouští (nebo přehlíží) jiné prvky vložené v sekvenci, a tak
je imunní k nepatrným odchylkám. Metoda však není imunní vůči opakování totožných
prvků vyskytujících se v jedné z porovnávaných sekvencí. V některých případech použití
je vhodné (někdy dokonce vyžadováno) ignorovat takovéto odchylky a pracovat s nimi
jako s ekvivalentními prvky sekvence [19].

Řešením výše uvedených problémů je metoda T-WLCS. Metoda kombinuje výhody
metod využívaných v oblasti dolování vzorů - již zmíněné metody LCSS a metody DTW
(Dynamic Time Warping), která je použita pro hledání optimálního zobrazení prvků
dvou sekvencí tak, aby se co nejvíce shodovaly. T-WLCS metoda je schopná porovnávat
sekvence různých délek, bere v úvahu pořadí prvků v sekvencích a je imunní k nepatr-
ným odchylkám v jedné z porovnávaných sekvencí. Navíc tato metoda klade důraz na
opakování prvků v jedné z porovnávaných sekvencí [8].

Zvolená metoda může značně ovlivnit hledání (nalezení) vzorů chování a vytvoření
profilů uživatelů na základě jejich chování v systémech. V případech, kdy je potřeba
nalezení přesnějších vzorů chování jako např. v systémech, kde mají uživatelé předem
dáno, jak se mají chovat, je nejvhodnější použití metody LCS. Naopak v případech, kdy
hledáme vzory chování ve velkém množství dat s různými typy sekvencí, příkladem může
být chování uživatele na webu, je vhodnější použít metodu T-WLCS [19].

Vzájemné vztahy (souvislosti) mezi sekvencemi jsou popsány pomocí ohodnoceného
grafu, kde uzly grafu znázorňují jednotlivé sekvence a hrany jsou ohodnoceny mírou
významnosti vztahu mezi dvěma sekvencemi. Následně může být graf rozdělen použitím
spektrálního shlukování do příslušných shluků s podobnými sekvencemi. Poté jsou dané
shluky popsány svými zástupci (reprezentanty) - vzory chování, kdy každý reprezentant
je nejvíce podobný ostatním sekvencím ve shluku [19].
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Spektrální shlukování může být dále optimalizováno např. pomocí navrženého Left-
Right Oscillate algoritmu [8], který nám umožňuje významně zlepšit výsledky vyhledávání
komunit a zvyšuje hodnotu modularity (míra kvality konkrétního rozdělení sítě [14]).
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3 Popis aplikace jako celku

Cílem navrhované aplikace je umožnit hledání vazeb mezi uživateli na základě logů z
online systému, v tomto případě e-learningového systému Moodle, a následná vizualizace
výsledků.

Základní myšlenkou je vytvoření ASP.NET webové aplikace. Prostřednictvím této
aplikace bude učiteli (tutor) daného systému umožněno získávat log soubory daných
kurzů a následně budou moci učitelé zakládat požadavky na hledání vazeb mezi studenty
v rámci zvoleného kurzu.

Požadavek na hledání vazeb bude zpracován pomocí speciální knihovny pro hledání
vazeb mezi uživateli na základě logů z online systémů, která je v současné době vyvíjená
na katedře informatiky VŠB-TUO.

Výsledkem celého procesu je vizualizace nalezených vazeb mezi studenty formou
grafu. Zobrazení grafu by mělo probíhat prostřednictvím vhodného vizualizačního ná-
stroje, který umožňuje vygenerování grafu na straně klienta na základě vstupních dat a
rovněž umožňuje uživateli určitou interakci s grafem (bez toho, aniž by byl požadavek
odeslán ke zpracování na server), pomocí které bude moci z grafu vyčíst další užitečné
informace o studentech a aktivitách vykonaných v rámci kurzu, jako jsou např. nejčastější
sekvence událostí nebo vykonané aktivity.

3.1 Popis aplikace

Na základě předchozího popisu může být práce na aplikaci rozdělena do tří základních
částí (fází) znázorněných na Obrázku 2:

1. získání logu ze systému Moodle,

2. zpracování logu a následné hledání vazeb,

3. vizualizace získaných výsledků na straně klienta.

3.1.1 Získání logu

Základem celé aplikace a vstupním bodem pro další postup je log soubor, který je následně
zpracován a na jehož základě jsou prováděny analýzy. Nejprve je tedy potřeba umožnit
uživateli, v tomto případě tutorům, v systému Moodle přístup k danému log souboru
konkrétního kurzu.

Autentizace uživatele by měla probíhat vůči stávajícímu systému Moodle, tudíž ne-
bude potřeba vytváření nových uživatelských účtů; tutor se přihlásí pomocí stejných
přihlašovacích údajů jako v systému Moodle. Zároveň proběhne i proces autorizace, kdy
bude ověřeno, zda má uživatel přístup k požadované aplikaci. Po úspěšném přihlášení
tutora se zobrazí výpis jednotlivých kurzů v systému rozdělených do příslušných katego-
rií. Stromová struktura kurzů v aplikaci by měla být identická s odpovídající strukturou
kurzů v systému Moodle.
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Obrázek 2: Znázornění jednotlivých částí práce na aplikaci
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Po zvolení konkrétního kurzu bude zaslán požadavek k získání potřebných dat na
vytvoření log souboru z databáze Moodle. Přístup k datům je umožněn prostřednictvím
webových služeb na straně Moodlu - je využíváno Moodle API. Ještě před získáním
požadovaného log souboru je ověřeno, zda má daný uživatel dostatečná oprávnění ke
čtení log informací zapsaných v databázi. V případě úspěšného získání neprázdného log
souboru dochází k vytvoření požadavku na hledání vazeb mezi studenty v daném kurzu.
Požadavek je uložen ve formě záznamu v databázové tabulce, kde je požadavku přiděleno
jedinečné identifikační číslo.

Výstupem této fáze je .csv soubor (ukázka je uvedena v podkapitole 5.1, Obrázek
7) obsahující informace o provedených aktivitách v rámci kurzu v předem stanoveném
formátu - název kurzu (identifikátor kurzu), čas provedení aktivity, IP (Internet Proto-
col) adresa studenta, jméno studenta, název provedené aktivity, dodatečné informace k
aktivitě.

3.1.2 Zpracování logu a následné hledání vazeb

Z důvodu časové náročnosti a výpočetní složitosti veškerých operací nutných k nalezení
vazeb probíhá tato fáze na Windows serveru katedry informatiky VŠB-TUO, kde pod por-
tem 9635 běží server, na kterém je vytvořena WCF aplikace pro Moodle obsahující službu
(service), která zpracovává nahrané log soubory a následně pomocí speciální knihovny
hledá vazby mezi studenty. Z důvodu rozdílné časové náročnosti některých podúkolů je
v této fázi potřeba docílit automatizace jednotlivých procesů.

Služba WCF aplikace obstarává požadované funkce, jako jsou nahrání a zpracování
log souborů - v této části jsou vytvořeny profily studentů. Následně dojde k přípravě
a získání grafu studentů pro tzv. base profile. Dalším krokem je redukce, kdy dochází
k redukci sekvencí, vytvoření shluků sekvencí a k nim příslušným reprezentantům, na
základě kterých jsou na serveru vytvořeny redukované profily studentů tzv. reduced profile.
Následně dochází ke shlukování studentů ná základě redukovaných profilů - získání grafu
studentů.

Samotné výpočty a analýza dat probíhají prostřednictvím výše zmíněné knihovny pro
hledání vazeb mezi uživateli na základě logů z online systému. Knihovna zahrnuje funkce
týkající se zpracování logu, získání uživatelů se sekvencemi, vytvoření profilů uživatelů,
nalezení vzoru chování až po vytvoření sítě (grafu) uživatelů s podobnými vzory chování.

Výstupem této fáze jsou grafy studentů v .json souboru a k nim příslušné .json soubory
reprezentující profily studentů.

3.1.3 Vizualizace získaných výsledků

Vizualizace výsledků probíhá prostřednictvím javascriptové knihovny D3.js, pomocí které
je zobrazen výsledný graf.
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Samotná vizualizace je kombinací hned několika technologií, jak je znázorněno na
Obrázku 3:

• JSON (JavaScript Object Notation) - vstupní datové soubory, které poskytují data
týkající se grafu a získaných profilů studentů,

• HTML - definuje strukturu vizualizace, uspořádání prvků na stránce (graf, statistiky,
atd.),

• JS (JavaScript), D3.js - zajišťuje funkčnost celé vizualizace včetně interakce uživatele
s vizualizací,

• CSS - stylistické naformátování jednotlivých prvků vizualizace.

Obrázek 3: Kombinace využitých technologií při vizualizaci grafu studentů

Po úspěšném načtení vstupních souborů dochází k propojení studentů (uzly grafu) s
profily studentů - je kontrolováno, zda každý uzel grafu má svůj příslušný profil studenta.
Ještě před samotnou inicializací grafu je potřeba předpřipravit některé výpočty, jako je
např. výpočet stupně uzlu (node degree pro každý uzel v grafu, protože stupeň uzlu je
podstatný pro další postup. Naopak některé náročnější výpočty, které nemusí být vždy
během vizualizace požadovány, jako jsou souhrnné statistiky celého grafu, jsou počítány
až za běhu na žádost uživatele.

Následuje vytvoření sítě grafu, kdy jsou vytvořeny jednotlivé SVG grafické objekty
příslušným prvkům vizualizace - uzly a hrany. Z důvodu přehlednosti a rychlosti zobra-
zení vizualizace (testování rychlosti zobrazení vizualizace je věnována podkapitola 6.4)
jsou při prvotním zobrazení jednotlivé uzly daného shluku tzv. „sbaleny“ a nahrazeny
jedním uzlem (tvar osmiúhelníku) znázorňujícím příslušnou komunitu studentů (viz Ob-
rázek 12). Až poté si může uživatel dvojklikem myši daný shluk rozbalit a tak zobrazit
jednotlivé uzly. Shluky s pouze jedním uzlem (studentem) jsou zobrazeny přímo v roz-
balené formě.

Poté je již provedena inicializace grafu. Při inicializaci jsou prvkům vytvořené sítě
grafu v předchozím kroku nastavovány příslušné atributy, vzhled a zároveň jsou registro-
vány události, jako jsou klik, dvojklik, najetí myší na prvek a další, díky kterým je následně
uživateli umožněna interakce s grafem.

Po zobrazení grafu a provedení potřebných výpočtů jsou kompletně načteny a zpraco-
vány profily studentů. Následně jsou pod grafem zobrazeny základní informace o každé
komunitě studentů v grafu a to:

1. název a velikost komunity,

2. tři studenti s nejvyšším stupněm uzlu,
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3. tři nejčetnější sekvence aktivit,

4. tři nejčastěji vykonávané aktivity.

Dále již může uživatel začít pracovat s grafem; je mu umožněno pomocí kolečka myši
vizualizaci přiblížit nebo naopak dle potřeby oddálit; může si nechat vyznačit všechny
uzly s konkrétním stupněm nebo vykreslit velikost uzlu na základě stupně uzlu. Ze
statistického hlediska má k dispozici informace o zvolené komunitě - výpis studentů,
sekvencí a aktivit řazených dle četnosti. Obdobný výstup má k dispozici i pro celý graf. U
jednotlivých studentů a sekvencí aktivit si může nechat zobrazit podrobnější informace,
jako je např. výpis sekvencí vykonaných daným studentem. Při kliknutí na konkrétní
aktivitu je uživatel přesměrován (pokud je to u dané aktivity možné) na příslušnou
stránku kurzu nebo např. výukový materiál.

Kromě klasického grafu je speciálním případem vizualizace graf získaný pomocí SOM
algoritmu.

SOM algoritmus je používán v poslední fázi procesu hledání vazeb mezi studenty,
konkrétně pro shlukování studentů s podobným chováním v systému Moodle [17]. Z
pohledu vizualizace a následného výpočtu a zobrazování statistik je oproti klasickému
grafu hlavní rozdíl v tom, že konkrétní uzel v grafu nemusí představovat pouze jednoho
studenta, ale rovnou celou skupinu studentů.

3.2 Požadované funkce

V této části je shrnutí požadovaných funkcí, které je potřeba brát v potaz již při návrhu
aplikace a zohlednit ve fázi implementace.

I požadovanou funkcionalitu můžeme rozdělit do tří kategorií, a to z pohledu:

1. uživatele,

2. hledání vazeb,

3. vizualizace výsledků.

ad 1) Požadovaná funkcionalita z pohledu uživatele je znázorněna (Obrázek 4) pomocí
Use Case diagramu (diagram případů užití). Většina z požadovaných funkcí je založena
na využití vestavěných funkcí poskytovaných prostřednictvím Moodle API:

• autentizace uživatele vůči systému Moodlu (vlastní plugin),

• autorizace uživatele pro přístup k webovým službám,

• autorizace uživatele pro přístup k logům,

• výpis kategorií a kurzů (vlastní plugin),

• získání log souboru zvoleného kurzu (vlastní plugin).
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Obrázek 4: Požadovaná funkcionalita z pohledu uživatele aplikace

I přes velké množství nabízených funkcí v rámci Moodle API je nutné pro specifičtější
potřeby si dané funkce doimplementovat formou pluginu, který můžeme do systému
Moodle jednoduše nainstalovat.

Dále je potřeba uživateli umožnit:

• zaslání požadavku na hledání vazeb (odeslání logu ke zpracování),

• vizualizaci získaných výsledků - stažení výsledných .json souborů ze serveru, pro-
hlížení výsledků (včetně přístupu k analýzám provedených již v minulosti).

ad 2) U hledání vazeb mezi studenty je základem využití služby WCF aplikace
umístěné na Windows serveru katedry informatiky, která zprostředkovává funkciona-
litu speciální knihovny určené ke zpracování logu a nalezení vazeb.

V rámci služby je potřeba zajistit:

• nahrání a zpracování logu,

– vytvoření (base profile)

– získání profilů studentů (.json soubor)

• přípravu a získání grafu studentů pro base profile (graf v .json souboru),

• provedení redukce,
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– vytvoření shluků a k nim příslušných reprezentantů

– vytvoření redukovaných profilů studentů (reduced profile)

– získání redukovaných profilů studentů (.json soubor)

• přípravu a získání grafu studentů pro reduced profile (graf v .json souboru).

ad 3) Vizualizaci výsledků je v rámci aplikace věnována největší pozornost a tomu
odpovídá i požadovaná funkcionalita. Základem je korektní načtení a zobrazení grafu
(včetně grafu získaného pomocí SOM algoritmu).

Dále můžeme jednotlivé požadavky rozdělit do následujících kategorií:

• Informační (statistické) funkce:

– základní informace o grafu

– výpis souhrnných informací o celém grafu - výpis studentů, sekvencí, aktivit
(řazeno dle četnosti)

– výpis souhrnných informací o zvolené komunitě - výpis studentů, sekvencí,
aktivit (řazeno dle četnosti)

– výpis TOP 3 (studenti, sekvence, aktivity) každé komunity v grafu

– zobrazení informací o konkrétním uzlu

– výpis profilu studenta

– výpis informací o sekvenci

– vytvoření odkazu na aktivitu v rámci dané sekvence

• Vizualizační funkce:

– vyznačení konkrétního uzlu

– vyznačení uzlu s konkrétním stupněm uzlu

– vykreslení velikosti uzlu na základě stupně uzlu

• Funkce týkající se interakce uživatele:

– sbalení/rozbalení komunity (skupiny uzlů)

– výběr konkrétního uzlu nebo skupiny

– přiblížení/oddálení grafu, posun v grafu

Následně během fáze vývoje aplikace a provedeným testováním (podkapitola 6.4) na
různých vstupních souborech vyvstal další podstatný požadavek na vizualizaci grafu,
a to zamezit rozbalování komunit s větším počet uzlů, než je konstanta N (přirozené
číslo), protože u velkých grafů s hustším propojením uzlů (velký počet hran) v rámci
komunity docházelo při rozbalení komunity k velkému množství výpočtů na straně kli-
enta a důsledkem toho docházelo ke zpomalení vizualizace a v některých případech i
nekorektnímu zobrazení grafu.
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3.3 Použité technologie

V této podkapitole jsou popsány technologie využívané v rámci implementace jednotli-
vých částí aplikace.

3.3.1 (X)HTML a CSS

Základem celé aplikace jsou webové stránky (aplikace), prostřednictvím kterých má uži-
vatel přístup k získávání potřebných dat a vytváření analýz. Jednotlivé stránky jsou uživa-
teli zobrazeny prostřednictvím HTML a v trendu moderních webových stránek je obsah
od vzhledu oddělen prostřednictvím CSS.

HTML je značkovací jazyk vyvíjen standardizační organizací W3C (World Wide Web
Consortium), který je určen pro rozvržení a propojení dokumentů v systému WWW
(World Wide Web), určuje strukturu informací a možný význam obsahu dokumentu. Vy-
chází z definice univerzálního značkovacího jazyka SGML (Standardized General Markup
Language) - strukturální značky, stylistické značky, sémantické značky [23].

Jako nástupce HTML byl zamýšlen značkovací jazyk XHTML (Extensible Hypertext
Markup Language), který je založený na XML (Extensible Markup Language). V důsledku
vlastností zděděných z XML je specifikace mnohem přísnější než HTML (všechny ele-
menty musí být ukončené; elementy a jejich atributy jsou zapsány malými písmeny a
hodnoty atributu musí být uzavřeny do uvozovek), záměrem je větší dodržování stan-
dardů a s tím související jednotnější zobrazování v prohlížečích [16].

Nejnovějším standardem je HTML5, jehož úkolem je nahradit starší verze HTML i
XHTML. Přináší nové strukturální značky, rozsáhlé možnosti animací a práci s grafikou,
umožňuje přehrávat video a audio bez dodatečných pluginů nebo vytvářet složité webové
aplikace.

Tabulky kaskádových stylů jsou nadstavbou značkovacích jazyků HTML, XHTML či
XML. Slouží k popisu prezentace dokumentů, aniž by jakkoli ovlivňovaly jejich obsah a
strukturu [20].

Díky CSS je nám umožněno efektivně formátovat dokumenty (písmo, uspořádání,
barvy, atd.), definovat způsob jejich prezentace, popisovat podobu webových stránek a
styl jednotlivých prvků na stránce. Základem tabulek stylů jsou tzv. pravidla, která přiřa-
zují definice stylu konkrétním částem dokumentu pomocí dvojice selektor { definice }, kde
uvedená definice se bude vztahovat pouze na prvky nebo úseky dokumentu vyhovující
zadanému selektoru. Selektor je symbolický popis prvku nebo skupiny prvků, které se
v dokumentu vyskytují. V případě, že nějaký prvek v dokumentu danému selektoru vy-
hovuje, bude se na něj aplikovat styl definovaný v tomto pravidle. Pokud prvky vyhovují
více pravidlům, použije se pravidel kaskádování a dědičnosti [20].

Použitím CSS získáváme rozsáhlé možnosti formátování; ve spojení s technologií Ja-
vaScript můžeme dynamicky měnit styly prvků na stránce. Taktéž je nám umožněno
definovat styly pro různá výstupní zařízení, jako jsou např. obrazovka, tiskárna nebo
čtečka pro nevidomé. Poslední standard CSS3 přináší nové možnosti týkající se textových
efektů, animací, 2D/3D transformací a mnoho dalšího [23].
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I přes značné výhody kaskádových stylů přináší využití i jisté nevýhody v podobě
nekonzistentního zobrazení naformátovaných prvků stránky v různých webových pro-
hlížečích. Ve starších prohlížečích nemusí být některé funkce vůbec podporovány. V
dnešních prohlížečích z důvodu nedodržování standardů dochází k různé interpretaci
totožných pravidel. Z těchto důvodů musíme při implementaci věnovat jistý čas odladění
vzhledu prezentace alespoň pro nejpoužívanější prohlížeče, rovněž nesmíme opomenout
i starší prohlížeče, které jsou stále hojně používané - u starších prohlížečů není cílem, aby
prezentace vypadala zcela totožně jako v moderních prohlížečích (v mnoha případech
to není ani možné), je potřeba zajistit srozumitelnost a funkčnost webové stránky i bez
použití kaskádových stylů.

Kromě klasického využití k naformátování webové aplikace je využito CSS hlavně k
nastylování jednotlivých prvků výsledné vizualizace, kdy je např. měněno formátování
na základě interakce uživatele.

3.3.2 JavaScript, jQuery

Ve výsledné vizualizaci je potřeba reagovat na podněty vykonané uživatelem bez toho,
aniž by byla data zpracována na serveru. Obsluha události musí být vykonávána na straně
klienta - k tomuto je využito možností skriptovacího jazyka JavaScript.

„JavaScript je jedním z nejrychlejších a nejjednodušších způsobů, jak udělat webové stránky
opravdu dynamickými a interaktivními“ [21]. Jedná se o interpretovaný, multiplatformní,
objektově orientovaný (beztřídní) přední skriptovací jazyk na straně klienta používaný ve
webových prohlížečích [23].

Prostřednictvím JavaScriptu můžeme ovlivňovat vzhled a obsah HTML stránky pro-
střednictvím DOM (Document Object Model). Nejčastějším využitím je práce s formuláři
(validace dat zadaných uživatelem na straně klienta, vyplňování vstupních formulářo-
vých polí, apod.) a zpracování událostí vyvolaných uživatelem [21].

Mezi hlavní nedostatky JavaScriptu patří závislost na prohlížeči - uživatel jej může v
prohlížeči kdykoliv vypnout a ne ve všech prohlížečích se zobrazí stejně.

V dnešní době je JavaScript základem mnoha knihoven, jednou z nich je i jQuery1, která
je využívána v navržené aplikaci. Knihovna jQuery rozšiřuje funkcionalitu JavaScriptu
prostřednictvím sady funkcí usnadňující práci s jazykem. Nabízí funkce týkající se hlavně
interakce mezi JavaScriptem a HTML, animací, efektů a manipulace s CSS. Spolu s jQuery
je vyvíjen i specifičtější balík a to jQuery UI, který obsahuje sadu funkcí rozšiřující mož-
nosti uživatelského rozhraní - ovládací prvky (widget) jako kalendář, tlačítko, zobrazovací
panely, posuvníky, atd.

3.3.3 ASP.NET

Základem celé aplikace je technologie ASP.NET pro vývoj webových aplikací od společ-
nosti Microsoft. Tato technologie je následníkem starší technologie ASP (Active Server
Pages).

1http://jquery.com/

http://jquery.com/
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ASP.NET je bezplatný webový framework umožňující skriptování na straně serveru
určený k vytváření webových stránek a webových aplikací za použití HTML, CSS a
JavaScritptu. ASP.NET, který spadá pod vývojovou platformu .NET určenou pro vytváření
aplikací pod operačním systémem Windows, která se snaží přiblížit vývoj desktopových
a webových aplikací - přináší objektově orientovaný přístup k vývoji webových aplikací;
nabízí společnou knihovnu tříd; je nezávislá na programovacím jazyce, ve kterém vyvíjíme
(C#, C++, Visual Basic, ...) [9].

.NET platforma se skládá ze dvou základních komponent: CLR (Common Language
Runtime) - exekuční prostředí pro běh aplikací, které definuje společný typový systém,
nástroje pro správu paměti a další součásti. Další významnou komponentou je knihovna
tříd .NET Framework Class Library, která poskytuje sadu tříd vykonávajících konkrétní
funkcionalitu [10].

Při vývoji pomocí ASP.NET dochází k oddělení vzhledu a obsahu aplikace od aplikační
logiky. Do HTML stránky vkládáme tzv. serverové komponenty, které mají své vlastnosti,
metody a události a aplikační logika se řeší v kódu v pozadí (code-behind). ASP.NET
stránky jsou při prvním přístupu kompilovány do tzv. assembly a díky tomu jsou mnohem
rychlejší než stránky napsané pomocí skriptovacího jazyka, jako je např. PHP [10].

3.3.4 PHP

Systém Moodle je postaven na OpenSource skriptovacím jazyce PHP [11], z tohoto dů-
vodu bude využit i při implementaci dodatečných pluginů potřebných k získávání dat z
databáze systému Moodle prostřednictvím externí aplikace.

Jazyk PHP2 je oproti předešlému JavaScriptu určený pro skriptování na straně ser-
veru, který umožňuje vytvářet dynamické webové stránky. PHP je nejčastěji provozováno
v kombinaci s dalšími OpenSource technologiemi, a to webovým serverem Apache a
relačním databázovým systémem MySQL. Skript je běžně začleněn přímo do HTML
stránky, kde vykonává požadovanou funkcionalitu, jako je např. zpracování formuláře
nebo načítání dat z databáze [13].

Mezi největší výhody patří jeho nezávislost na platformě, nezávislost na webovém
serveru a relativní jednoduchost osvojení a použití, díky kterým se stal velice oblíbeným.
Dále je k dispozici rozsáhlá databáze funkcí a knihoven podporující práci se soubory,
grafikou, internetovými protokoly a mnoho dalších [13].

3.3.5 D3.js

D3 označována také jako D3.js je javascriptová knihovna, která vychází ze staršího Protovis
frameworku [2] a její hlavní funkcí je umožnit uživateli vizualizaci dat na webu.

Tato knihovna vznikla v roce 2011 na Stanfordské univerzitě v menším týmu dvou
studentů a profesora, kde měl největší zásluhy Mike Bostock, který stál i za vývojem
předešlého Protovis frameworku [12]. Knihovna je Open Source a veškeré informace
včetně nejrůznějších příkladů a tutoriálů jsou dostupné na oficiální webové stránce3.

2http://php.net/
3http://www.d3js.org

http://php.net/
http://www.d3js.org
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Knihovna využívá nativní technologie moderních webových prohlížečů, tudíž není
třeba instalovat žádné dodatečné pluginy, aby se nám vizualizace zobrazila v prohlížeči
korektně. Samotná vizualizace probíhá pomocí HTML, značkovacího jazyku pro vektoro-
vou grafiku SVG a kaskádových stylů CSS; dále využívá DOM pro přístup k jednotlivým
prvkům webové stránky. Generování dokumentu a následná manipulace s ním probíhá
na základě vstupních dat zadaných přímo ve zdrojovém kódu nebo načtených z externího
souboru [2].

„SVG je jazyk XML sloužící k popisu jednoduchých dvourozměrných obrázků. Protože je jazyk
založen na XML, interakce skriptu je přímá za použití standardního jazyku JavaScript ve spojení
s modelem DOM“ [15]. Ve Výpisu 1 je ukázka zápisu v SVG. Jedná se o vektorový grafický
formát navržený pro oblast webové grafiky podporující základní geometrické tvary, cesty
(obecné křivky), pokročilou práci s textem, atd. Mezi hlavní výhody SVG formátu je
nezávislost na platformě, podpora skriptování ve spojení s JavaScriptem, malá velikost
výsledného souboru, škálovatelnost - můžeme měnit rozměry obrázku bez degradace
kvality obrazových dat [23].

<svg width=”300” height=”250”>
<rect x=”50” y=”20” width=”200” height=”100” fill =”green” />
<circle cx=”20” cy=”50” r=”40” fill =”red” />

</svg>

Výpis 1: Ukázka zápisu obdélníku a kružnice v SVG jazyce

Silnou stránkou D3 jsou tzv. selections - selekce a dynamické proměnné [1]:

• Selekce umožňují vybrat konkrétní podmnožinu prvků stránky a následně hromadně
provádět změny, jako jsou např. nastavování atributů, animací, změna stylů, atd. Při
provedení selekce můžeme jednotlivé prvky svázat s konkrétními daty a následně s
těmito daty pracovat. Výhodou je, že pokud jsou prvky selekce již s některými daty
svázány, svázání prvků a dat neprobíhá stále opakovaně při každé selekci; pouze se
provede aktualizace prvků, kde nastala změna, a prvky, které již nemají příslušnou
datovou položku, jsou odstraněny. Ve Výpisu 2 je názorná ukázka využití přístupu
pomocí selekcí oproti klasickému přístupu pomocí W3C DOM API.

// klasicky pristup
var paragraphs = document.getElementsByTagName(”p”);
for (var i = 0; i < paragraphs.length; i++) {

var paragraph = paragraphs.item(i);
paragraph.style.setProperty(”color” , ”white” , null ) ;

}

// pristup v D3.js
d3. selectAll ( ”p”) .style( ”color” , ”white”) ;

Výpis 2: Rozdíl v zápise pomocí klasického přístupu a přístupu v D3.js [1]

• Dynamické proměnné umožňují, že konkrétní hodnoty atributu a stylu jednotlivých
prvků webové stránky (vizualizace) nemusí být zadány konstantou, ale mohou být
např. dynamicky dopočítávány (nastavovány) pomocí dostupných funkcí za běhu
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celé vizualizace např. na základě načtených vstupních dat nebo interakce uživatele
(ukázka ve Výpisu 3).

d3. selectAll ( ”p”)
.data([4, 8, 15, 16, 23, 42])
. style ( ” font−size”, function(d) { return d + ”px”; }) ;

Výpis 3: Dynamické nastavování proměnných v D3.js [1]

Mezi další rysy patří např. animace, kdy je využívána interpolace - je zadán počáteční
a koncový stav a mezihodnoty průběhu animace jsou dopočítávány. Dále nechybí podpora
načítání dat z externích souborů - jsou podporovány datové formáty, jako jsou JSON, CSV
(Comma Separated Values), XML, TSV (Tab Separated Values), atd. D3 nabízí mnoho
vestavěných funkcí v rámci své API, komponent a pluginů, které se snaží usnadnit práci
při vytváření vizualizace [12].

Je nutno zmínit i jisté nevýhody použití knihovny. Mezi ty nejpodstatnější určitě patří, že
funkčnost je závislá na moderních webových prohlížečích, ve starších verzích současných
webových prohlížečů, jako je např. Internet Explorer verze 8 z roku 2009, se vizualizace
nezobrazí korektně nebo dokonce vůbec. Za další nevýhodu by se dalo považovat použití
JavaScriptu jako základu pro celou D3 knihovnu a to z toho důvodu, že ve webovém
prohlížeči může být ze strany uživatele zakázáno spouštění JavaScriptu a tudíž opět
dojde k nefunkčnosti celé vizualizace. Rovněž přístup k jednotlivým prvkům stránky
pomocí DOM může být značně pomalý pro větší datové kolekce, totéž platí i při využití
SVG pro zobrazení prvků na stránce.

3.3.6 Moodle

Systém Moodle4 je softwarový balíček spadající do kategorie e-learningových systémů,
tedy systémů určených pro podporu výuky a vzdělávání jak v prezenční, tak i distanční
formě. Jedná se o neustále se vyvíjející projekt navržený na základě sociálně konstruktivis-
tického přístupu ke vzdělávání. Bývá označován jako LMS (Learning Management System),
případně VLE (Virtual Learning Environment), někdy se setkáme i s označením CMS (Course
Management System), tedy specializovaný systém určený pro správu dokumentů (kurzů),
nejčastěji webového obsahu [11].

Původně bylo slovo Moodle akronymem pro Modular Object-Oriented Dynamic Learning
Environment (Modulární objektově orientované dynamické prostředí pro výuku) [4].

Moodle je poskytován zdarma, jedná se o OpenSource software a spadá pod licenci
GNU General Public License, tudíž software šířený pod touto licencí je chráněn autor-
skými právy, ale zároveň je možno jej volně používat (jak pro nekomerční, tak i pro
komerční účely), modifikovat i šířit [11].

Za vznikem a následným vývojem celého systému stojí Australan Martin Dougiamas,
který se během svých studií zabýval alternativními metodami online vzdělávání. V roce
1999 začal experimentovat s novými prototypy výukových systémů a následně v roce
2002 vznikla první verze Moodle systému a to Moodle 1.0. Původní prototyp systému

4https://moodle.org/

https://moodle.org/
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byl napsán v jazyce Python na aplikačním serveru Zope a až následně byl přepsán do
jazyka PHP. Poté dochází k rychlému růstu celého systému a to hlavně zásluhou rozsáhlé
komunity vývojářů po celém světě, kteří mohou díky otevřenému zdrojovému kódu
svévolně přispívat. Postupem času jsou přidávány nejrůznější funkce formou nových
modulů a pluginů, Moodle se stává multijazyčným (v současné době je přeložen do více
jak 90 světových jazyků) a nejen díky tomu se stává jedním z nejpoužívanějších LMS na
světě [11].

Moodle je výuková platforma běžící na serveru nejčastěji za použití sady nástrojů
LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP). Tudíž ze strany uživatele není potřeba žádných
dodatečných instalací a může k Moodlu přistupovat prostřednictvím běžného webového
prohlížeče. Systém Moodle není vázán pouze na předešlé uvedené technologie, je nezá-
vislý na platformě, v případě potřeby může být instalace provedena na jiných operačních
systémech, jako jsou např. Unix, Windows nebo Mac OS (Macintosh Operating System).
Rovněž k ukládání dat můžeme využít i jiných databázových systémů, kde kromě MySQL
jsou také podporovány PostgreSQL, Oracle, Access, atd. Mezi nejpoužívanější však patří
MySQL a PostgreSQL [11].

Moodle je charakteristický svým mimořádně přizpůsobitelným jádrem nabízejícím
standardní funkce umožňující učiteli (tutorovi) vytvořit kurz podle svých potřeb - napl-
něním obsahu kurzu (studijní materiály), zadáváním úkolů a testů, sledováním výsledků
studentů, atd. K dispozici je mnoho modulů (diskusní fóra, chat, blog, ankety, workshop) a
pluginů rozšiřujících funkčnost kurzu. Rovněž je umožněna integrace externích aplikací.
Jedná se o robustní, bezpečný, flexibilní a škálovatelný systém [11].

Mezi největší klady celého systému patří jeho jednoduchost. Uživatel je schopen sys-
tém ovládat bez předchozích znalostí systému, stačí pouze základní počítačová gramot-
nost, jako je práce s webovým prohlížečem a textovým editorem.

V rámci systému Moodle, tak jako v jiných běžných systémech, mají uživatelé různá
oprávnění - jsou jim přiřazeny konkrétní role a na základě těchto rolí se odvíjí, co daný
uživatel může a naopak nemůže v rámci systému vykonávat.

V Moodlu se vyskytují čtyři základní role [11]:

• Administrátor - uživatel s rolí administrátor je automaticky vytvořen již při instalaci
systému. Má dohled nad veškerým děním v systému.

• Učitel (tutor) - uživatel může provádět jakékoliv akce v rámci svých kurzů. K jed-
nomu kurzu může mít přístup více uživatelů v roli učitel.

• Student - má oprávnění ke konkrétním akcím v rámci kurzu, který je studentovi
přidělen učitelem.

• Host - má přístup pouze do povolených sekcí (základní informace, přehled kurzů,
atd.). Ve většině případů se jedná o neregistrovaného uživatele.

Od těchto základních rolí se mohou v systému odvíjet další role se specifičtějším
zaměřením, jako je např. role rodič - prostřednictvím této role může být uživateli např.
umožněno nahlížení na výsledky svého dítěte v rámci kurzu [11].
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V současné době není Moodle využíván pouze v oblasti školství, pro kterou byl pů-
vodně navržen, rovněž našel uplatnění např. ve vládních organizacích, v armádě a oblasti
zdravotnictví, v menších i větších firmách, kde slouží jako prostředek pro vzdělávání a
proškolování zaměstnanců. Poslední vydanou verzí je Moodle 2.6.1 (leden, 2014). Při sou-
časném vývoji je kladen velký důraz na podporu mobilních technologií, responzivního
webu a umožnění ještě větší přizpůsobitelnosti systému na základě konkrétních potřeb
uživatele. Díky rozsáhlé komunitě vývojářů a propracovanému systému hlášení chyb
jsou v pravidelných šestiměsíčních intervalech vydávány nové funkce a opravy naleze-
ných chyb [11].
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4 Shrnutí dostupných možností připojení k API systému Mo-
odle

4.1 Moodle API

V případech, kdy potřebujeme využívat (volat) funkce daného softwaru nebo systému,
můžeme využít, v případě, že je dostupné, API daného systému, což nás zbavuje nutnosti
naprogramování vlastních funkcí. API je aplikační programové rozhraní, které umožňuje
a popisuje komunikaci (interakci) našeho programu s jiným programem nebo systémem.
Jedná se o sadu předdefinovaných funkcí, procedur, protokolů nebo tříd určité knihovny
nebo systému, díky kterým získáváme přístup k funkcím daného softwaru (systému)
zvenčí [5].

Moodle nabízí vývojářům hned několik základních API rozdělených do tematických
kategorií dle zaměření dostupných funkcí [6]:

• Access API (access) - funkce ověřující přístup entit (uživatelé a moduly) k požadova-
ným akcím,

• Data manipulation API (dml) - poskytuje abstraktní vrstvu pro práci s databází (čtení
a zápis),

• File API (files) - funkce týkající se ukládání souborů, např. soubor uživatele nahraný
prostřednictvím formuláře,

• Form API (form) - funkce umožňující tvorbu webových formulářů a následné zpra-
cování dat zadaných uživatelem,

• Logging API (log) - umožňuje zaznamenávat nové události do Moodle logu,

• Navigation API (navigation) - umožňuje upravovat strukturu navigace v systému,

• Page API (page) - nedílnou součástí každé stránky; umožňuje nastavit rozvržení
stránky, hlavičky, vložení JavaScriptu do stránky, atd.,

• Output API (output) - provázáno s Page API; obstarává vyobrazení HTML prvků celé
stránky,

• String API (string) - zajišťuje správné zobrazení textových řetězců v uživatelském
rozhraní na základě zvolené jazykové mutace,

• Upgrade API (upgrade) - funkce týkající se správné instalace a aktualizace nahraných
modulů a pluginů,

• Moodlelib API (core) - hlavní knihovna zahrnující základní funkce a konstanty.

Výše uvedený seznam zahrnuje nejvíce používané API téměř ve všech standardně do-
dávaných modulech nebo pluginech. Jejich využití je nezbytné pro korektní a bezpečnou
funkčnost vytvářených doplňků.
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Kromě těchto základních API jsou k dispozici další již méně používané týkající se
např. administrace, zálohování, webových služeb, RSS (Rich Site Summary), zasílání
zpráv uživatelům systému a mnoho dalších [6].

V rámci navržené aplikace budu taktéž využívat Web services API a External functi-
ons API, které použiji při tvorbě vlastních pluginů, pomocí kterých budu přistupovat k
záznamům týkajících se aktivit vykonaných studenty v rámci přiřazených kurzů. Tyto
pluginy budou následně přístupné externím aplikacím prostřednictvím webových služeb
na straně systému Moodle.

4.2 Webové služby v systému Moodle

Obecně je webová služba (Web service) softwarový systém navržený pro podporu vzájemné
interakce mezi zařízeními (machine-to-machine) po síti [24]. Základní koncepcí webových
služeb je možnost přímé vzájemné interakce webových serverů, vyměňování informací
nebo i vzdálené spuštění programů - cílem je tak umožnit vzdálené volání metod a
výměnu dat [15].

Jedná se o otevřený standard založený na XML - popis komunikačního rozhraní ve
strojově zpracovatelném formátu WSDL (Web Services Description Language). Komunikace
systému s webovou službou probíhá pomocí SOAP (Simple Object Access Protocol) zpráv.
Princip fungování webových služeb je znázorněn na Obrázku 5, kde UDDI (Universal
Description, Discovery and Integration) je centralizovaná webová služba zajišťující centrální
zveřejnění (seznam) informací o nabízených webových službách. Komunikace s webovou
službou je možná i přímo a nemusí být vyhledána skrze UDDI [10].

Obrázek 5: Princip fungování webových služeb [24]

Mezi největší výhody webových služeb patří nezávislost na operačním systému a
programovacím jazyce, taktéž je výhodou použití existujících internetových protokolů a
serverových architektur. Naopak nevýhodou je díky XML pomalé zpracování dat [10].

Princip volání Moodle API z externích aplikací je založen na vytvoření a zpřístupnění
webové služby na straně Moodlu, kde daná webová služba má nastaveny požadované
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funkce, které mohou být volány externí aplikací. Komunikace probíhá pomocí vybraného
protokolu. V současné době jsou oficiálně podporovány čtyři komunikační protokoly.
Webové služby v Moodlu jsou oficiálně podporovány až od verze 2.x systému Moodle
[25].

Oficiálně podporované protokoly [25]

• REST (Representational State Transfer)

– Moodle REST server přijímá GET/POST parametry a vrací výsledky formou
XML/JSON hodnot. Tento server není tzv. RESTful - neřídí se plně principy
protokolu REST

• SOAP (Simple Object Access Protocol)

– Moodle SOAP server je založen na ZEND SOAP serveru. V současné době není
tento protokol plně podporován z důvodu neúplné implementace serveru a
podpory programovacích jazyků Java a .NET

• XML-RPC (Extensible Markup Language Remote Procedure Call)

– Moodle XML-RPC server založen na ZEND XML-RPC serveru

• AMF (Action Message Format)

– Moodle AMF server založen na ZEND AMF serveru

Pro komunikaci s webovými službami jsem si vybral REST protokol, který v Moodle
2.0 vrací odpověď formou XML, od verze Moodle 2.2 vrací odpověď v JSON formátu.

Webové služby v systému Moodle nejsou ve výchozím stavu systému dostupné. Před
samotnou komunikací je potřeba tyto služby v systému povolit (aktivovat), správně na-
konfigurovat (volba komunikačního protokolu a povolení dostupných funkcí) a přiřadit
k službě uživatele s patřičným oprávněním.

Před samotným zavoláním požadované funkce je nejprve potřeba ověřit externí apli-
kaci vůči požadované webové službě, za předpokladu, že se nejedná o veřejnou webovou
službu.

4.2.1 Ověření externí aplikace vůči Moodlu

Webová služba na straně Moodlu musí mít nastaveny uživatele, kteří mohou danou službu
volat (využívat). V opačném případě je služba přístupná komukoliv.

Ověření uživatelů spočívá v zaslání uživatelského jména a hesla externí aplikací; po
úspěšném ověření uživatele je skriptem na straně Moodle zaslán tzv. token, který je dále
využíván ke komunikaci se službou [25].

Požadovaný token může být konkrétnímu uživateli vygenerován administrátorem v
systému Moodle již při vytváření webové služby (token může být omezen jak časově, tak i
na konkrétní IP adresu). V tomto případě při ověřování uživatele odpadá nutnost odesílání
uživatelského jména a hesla - komunikace je ověřena ihned na základě přiděleného tokenu.
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Nutné kroky pro zpřístupnění a nastavení webové služby v prostředí systému Mo-
odle [25]:

1. Aktivování webových služeb: Settings >Site administration >Advanced features

• kde zaškrtneme volbu „Enable web services“, následně provedené změny uložíme

2. Aktivování potřebných protokolů: Settings >Site administration >Plugins >Web ser-
vices >Manage protocols

• zde navolíme požadované protokoly pro komunikaci. V mém případě REST
protokol a provedené změny opět uložíme.

3. Vytvoření webové služby: Settings >Site administration >Plugins >Web services >Ex-
ternal services

• v této sekci klikneme na odkaz „Add new custom service“, poté v nově zobra-
zeném formuláři zadáme jméno nové služby, zatrhneme možnosti „Enabled“ a
„Authorised users only“ - tímto nastavíme, že ke službě budou mít přístup pouze
ověření uživatelé (nebude se jednat o veřejně přístupnou webovou službu); ná-
sledně u položky „Required capability“ vybereme požadovaná oprávnění, která
jsou potřebná pro využívání vytvořené služby; na konci celého procesu klik-
neme na odkaz „Add service“ - tímto vytvoříme novou webovou službu. Poté
pomocí odkazu „Add functions“ přiřadíme funkce, které budou přístupné skrze
vytvořenou službu.

4. Přiřazení uživatele k webové službě: Settings >Site administration >Plugins >Web
services >External services

• u konkrétní služby v sekci „Authorised users“ vybereme požadovaného uživa-
tele s příslušnými právy k požadované funkci (uživatel musí mít dostatečná
oprávnění k akci, kterou vykonává daná funkce); v případě, že takového uži-
vatele doposud v systému nemáme, tak vytvoříme nového uživatele, kterému
přiřadíme potřebná oprávnění (např. uživatele, který bude využíván pouze k
přístupu ke službě)

5. Vygenerování tokenu potřebného pro komunikaci se službou: Settings >Site admi-
nistration >Plugins >Web services >Manage tokens

• klikneme na odkaz „Add“, v novém okně vybereme příslušného uživatele a vy-
tvořenou webovou službu, případně můžeme zadat omezení na přístup pouze
z konkrétní IP adresy, rovněž můžeme časově omezit platnost vygenerovaného
tokenu

Výše uvedené jednotlivé kroky může provádět pouze uživatel s právy administrátora.
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Popis principu fungování komunikace s webovou službou v prostředí systému
Moodle [25]:

• klientská aplikace (uživatel) zašle na server uživatelské jméno a heslo, která jsou ná-
sledně na straně webové služby zpracována pomocí skriptu zajišťujícího přihlášení
uživatele,

• po úspěšném ověření uživatele vrátí skript vygenerovaný token pro daný účet uži-
vatele,

• následně klientská aplikace zavolá konkrétní požadovanou funkci pomocí zvole-
ného komunikačního protokolu; součástí zaslaného požadavku je i uživatelův token
získaný při ověření uživatele,

• na straně serveru je token uživatele použit k ověření, zda má uživatel oprávnění k
zavolání požadované funkce,

• protokol na serveru zavolá odpovídající externí funkci, umístěnou v souboru
externallib.php, který je součástí příslušného modulu,

• externí funkce ověří, zda má daný uživatel oprávnění k akcím vykonávaným v rámci
volané funkce,

• externí funkce zavolá odpovídající Moodle funkci, která je součástí hlavní Moodle
knihovny umístěné v souboru lib.php,

• Moodle funkce následně vrací výsledek externí funkci,

• poté externí funkce předá výsledek protokolu na serveru,

• nakonec komunikační protokol vrátí výsledek na požadavek klientské aplikaci.

Moodle standardně nabízí několik desítek předem naimplementovaných funkcí5 do-
stupných skrze webové služby, přičemž počet nabízených a dostupných funkcí se odvíjí od
nainstalované verze systému Moodle. Předdefinované funkce umožňují především pro-
vádění základních operací týkajících se uživatelů, kategorií kurzů a jednotlivých kurzů,
jako je vytváření, editace, odstranění či získávání informací o příslušné entitě. S každou
novou aktualizací jsou dodávány nové funkce rozšiřující již tak nepřeberné možnosti ce-
lého systému. Ke vzniku nových funkcí může také přispět samotná uživatelská komunita
formou požadavku (návrhu) na novou funkci nebo formou názoru na možné změny či
vylepšení v připravovaných nebo již vytvořených funkcí.

V případě specifičtějších nároků na požadovanou funkci, kterou nenajdeme ve stan-
dardně nabízených funkcích nebo modulech a pluginech dostupných ke stažení na in-
ternetu, je možné danou funkcionalitu doimplementovat skrze vlastní plugin a následně
tento plugin nainstalovat do Moodle systému.

5Seznam aktuálně dostupných funkcí nalezneme na url adrese:http://docs.moodle.org/dev/Web_
services_Roadmap

http://docs.moodle.org/dev/Web_services_Roadmap
http://docs.moodle.org/dev/Web_services_Roadmap
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Obecně by se plugin dal popsat jako volitelný zásuvný modul rozšiřující funkcionalitu
daného systému, ve většině případech plugin využívá připraveného API daného systému.
V případě Moodlu je k dispozici rozsáhlá databáze dostupných již naimplementovaných
modulů a pluginů ke stažení.
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5 Hledání vazeb mezi studenty na základě logu z LMS Moodle

Tato kapitola popisuje proces zpracování log souboru a hledání vazeb mezi studenty v
LMS Moodle na základě navrženého a popsaného postupu [17]. Tento postup je aplikován
skrze WCF aplikaci obsahující službu, která využívá speciální knihovnu na hledání vazeb
mezi uživateli (studenty systému Moodle).

Celý proces hledání vazeb mezi studenty se skládá z menších na sebe navazujících
kroků řešících určitou problematiku. Navržený postup [17] vychází z původního přístupu
používaného v oblasti sociálních sítí s přizpůsobením zaměřeným na chování uživatelů.
Změna je založena na definici vztahu (vazby) mezi uživateli (v případě systému Moodle
jsou uživatelé zastoupeni studenty daných e-learningových kurzů). Oproti klasickému
přístupu SNA, kdy jsou vazby definovány prostřednictvím vzájemných interakcí mezi
uživateli (komunikace, přátelství, atd.), jsou u tohoto přístupu vazby definovány jejich
společnými atributy charakterizujícími jejich chování v systému - tedy definovány pro-
střednictvím profilu studenta.

Cílem procesu je analýza chování studentů v systému a následná vizualizace skrytých
vazeb mezi skupinami studentů s podobným chováním za použití jejich profilů založe-
ných na vzorech chování. Profily studentů jsou vytvářeny ze získaných sekvencí událostí
vykonaných studentem v systému a zaznamenaných v log souboru.

Proces je znázorněn na Obrázku 6 a zahrnuje následující kroky:

a) definování chování studenta v systému,

b) vytvoření profilu studenta na základě chování studenta v systému,

c) nalezení vzorů chování studenta,

d) vytvoření profilu studenta na základě nalezených vzorů chování,

e) nalezení skupin (shluků) studentů s podobným chováním využitím vzorů chování a
zobrazení skrytých vazeb mezi studenty [17].

V případě systému Moodle je každá událost (přihlášení studenta, aktivity v rámci
kurzu, čtení studijních materiálů, absolvování testů, atd.) vykonaná studentem ukládána
ve formě záznamu do tabulky v databázi. Následně po přihlášení do administrátorského
rozhraní systému může administrátor nebo tutor s příslušnými právy přistupovat k da-
ným záznamům nebo je v případě potřeby pro podrobnější analýzy může exportovat ve
formě např. textového souboru nebo MS (Microsoft) Excel Office dokumentu.

Na základě provedených experimentů [17] můžeme navržený postup (s určitými
změnami v kroku a), Obrázek 6), kromě popisovaného využití v LMS Moodle, využívat k
analýze chování uživatele i v dalších oblastech jako např. webové stránky nebo v oblasti
simulací business procesů.
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Obrázek 6: Znázornění navrženého přístupu při hledání vazeb mezi studenty [17]

5.1 Analýza a předzpracování získaného log souboru

Jak již bylo zmíněno v kapitole 2, log soubor je textový soubor obsahující záznamy o
událostech vykonaných uživateli v systému. Za předpokladu [18], že log soubor obsahuje
pouze data související s jedním procesem, každá událost v log souboru odpovídá instanci
jednoho procesu nazývaného případ. Aalst a spol. poskytuje následující předpoklady a
definice (Definice 5.1, Definice 5.2) o záznamech události (log):

• proces (process) se skládá z případů (case),

• případ se skládá z událostí (event) takových, že každá událost odpovídá přesně
jednomu případu,

• události v případech jsou řazeny,

• události mohou mít atributy (attribute).

Definice 5.1 Událost, atribut [18]
NechťE je univerzum událostí (events), to jest množina všech možných identifikátorů události.

Události mohou být charakterizovány pomocí atributů. Nechť AN je množina názvů atributů. Pro
každou událost e ∈ E a název n ∈ AN : #n(e) je hodnota atributu n události e. Pokud událost e
nemá atribut nazvaný n, pak #n(e) =⊥ (NULL hodnota).

Mezi běžně užívané atributy patří #activity(e) - aktivita spojená s událostí e, #time(e)
- čas nastalé události e, #resource(e) - zdroj události e (student v případě LMS) a #trans(e)
- typ transakce spojené s událostí e. V závislosti na analyzovaném systému jsou události
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tříděny na základě názvu aktivity, typu transakce nebo zdroje. Na základě uvedených
předpokladů se záznam o události (log) skládá z případů (cases), zatímco případy se
skládají z událostí (events), kde události jsou reprezentovány ve formě stopy (trace) [18].

Definice 5.2 Případ, stopa, záznam události [18]
NechťCA je univerzum případů (cases), to jest množina všech možných identifikátorů případu.

Případy mohou mít atributy. Pro každý případ ca ∈ CA a název n ∈ AN : #n(ca) je hodnota
atributu n pro případ ca, a #n(ca) =⊥, jestliže případ ca nemá atribut s názvem n. Každý případ
má zvláštní povinný atribut stopa: #trace(ca) ∈ E∗.

Stopa je konečná sekvence událostí σ ∈ E∗ taková, že každá událost se vyskytuje pouze jednou,
to jest pro 1 ≤ i < j ≤ |σ| : σ(i) ̸= σ(j).

Event log (log událostí) je množina případů L ⊆ CA taková, že každá událost se vyskytuje
nanejvýše jednou v celém logu.

Na základě uvedených definic můžeme z log souboru získat tyto informace [17]:

• události (events) - událost je reprezentována řádkem v log souboru,

• případy (cases) - případ je jedinečně identifikovatelný,

• stopy (traces) - sekvence událostí.

Vstupem do této fáze procesu (Obrázek 6 část a)) je log soubor získaný prostřednic-
tvím navržené aplikace, která umožňuje vybrat konkrétní kurz a následně načíst příslušné
záznamy z databáze, na základě kterých je vygenerován .csv log soubor. Ukázka vygene-
rovaného souboru je na Obrázku 7.

Obrázek 7: Ukázka získaného log souboru

Ještě před vygenerováním souboru dochází k úpravě získaných dat tak, aby byly do
souboru zapsány potřebné atributy události v požadované struktuře:

“Kurz”;“Čas”;“IP adresa”;“Celý název”;“Akce”;“Informace”

Během fáze předzpracování log souboru dochází k odstranění událostí týkajících se
tutorů a systémových administrátorů; rovněž je proveden proces anonymizace, kdy jsou
jména studentů nahrazena identifikátorem StudentID [18].
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Zobrazená tabulka (Tabulka 1 [18]) obsahuje bližší popis jednotlivých atributů obsaže-
ných v log souboru systému Moodle (tabulka obsahuje jak názvy atributů, jež jsou součástí
log souboru, tak názvy atributů, které jsou dále používány v dalších fázích procesu).

Atribut události (Event Attribute) Popis

Kurz (CourseID) - jedinečný identifikátor kurzu LMS Moodle

- CourseID je využíván k vytváření sekvencí

Čas (Timestamp) - datum a čas, kdy byla událost vykonána

IP adresa (IPAddress) - IP adresa klienta, ze které student přistupoval
k LMS Moodle

Celý název (StudentID) - jméno studenta, který vykonal danou událost

- StudentID je jedinečný identifikátor studenta

Akce (Activity) - název aktivity vykonané studentem

Informace (ActivityAttr) - podrobný popis dané aktivity

- každá hodnota se vztahuje ke konkrétnímu
typu aktivity

Tabulka 1: Popis atributů v log souboru

V rámci kurzu může student vykonávat různé aktivity. Tyto aktivity (atribut Activity)
jsou LMS Moodle patřičně označovány (course view, resource view, quiz view, atd.) a v log
souboru obsahují dodatečné informace (atribut ActivityAttr) k dané aktivitě jako např.
název kurzu a ID kurzu, ID prohlíženého studijního materiálu, atd.

Tyto dodatečné informace mohou být využívány k patřičnější analýze chování stu-
dentů. Spojením atributů Activity a ActivityAttr může být jedinečně identifikována kon-
krétní aktivita vykonána studentem [17].

5.2 Analýza chování studenta

Další krok po získání log souboru je zaměřen na extrahování množiny studentů U a
množiny vykonaných sekvencí S, kde každý student je identifikován pomocí atributu
StudentID [18]. Tato fáze (Obrázek 6, část a)) zahrnuje dva kroky [17]:

1. extrahování kurzů a aktivit vykonaných studenty,

2. vytvoření sekvencí.

V prvním kroku je ze vstupního log souboru provedeno získání množiny kurzů a
množiny aktivit. Získané množiny jsou využívány v druhém kroku, kde je provedena
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již zmíněná anonymizace studentů a vytvoření sekvencí ve vztahu ke konkrétnímu stu-
dentovi a konkrétnímu kurzu. Začátek sekvence je identifikován přihlášením studenta
do kurzu a konec je identifikován na základě přihlášení studenta do kurzu jiného nebo
neaktivity studenta po určitou dobu. V této fázi je umožněno filtrovat vybrané typy aktivit
a tím docílit přesnějších výstupů na základě individuálních požadavků.

Struktura získaných sekvencí je následující (ukázka získaných sekvencí viz Obrázek
8): SequenceID|Frequency|SequenceOfActivities TextFormat|SequenceOfActivities ID

Obrázek 8: Ukázka získaných sekvencí

Jednotlivé atributy popořadě představují jedinečný identifikátor dané sekvence, čet-
nosti sekvence, příslušné aktivity sekvence a posledním atributem je jedinečný identifi-
kátor daných aktivit.

Výstupem je množina studentů U a množina sekvencí S zaznamenaných do .gdf
souboru. Získané sekvence mohou být velmi dlouhé a rozdílné, avšak několik sekvencí
se liší pouze v malých částech, někdy dokonce v konkrétních aktivitách [18].

5.2.1 Vytvoření základního profilu studenta (base student profile)

Dalším krokem v procesu hledání vazeb mezi studenty je vytvoření profilu studenta
(definice 5.3) na základě jeho chování v systému. Vstupem do této fáze (Obrázek 6, část
b)) je množina studentů U a množina sekvencí událostí S [18], které byly získány v
předchozím kroku zpracováním log souboru.

Definice 5.3 Základní profil studenta (base student profile), sekvence [17]
Nechť U = {u1, u2, ..., un}, je množina studentů, kde n je počet studentů ui. Pak sekvence

událostí σij = ⟨eij1, eij2, ..., eijmj ⟩ jsou sekvence událostí vykonaných studentem ui v systému,
kde j = 1, 2, ..., pi reprezentuje typ sekvence a mj je délka j-té sekvence. Tedy množina Si =
{σi1, σi2, ..., σipi} je množina všech sekvencí vykonaných studentem ui v systému a pi je počet
těchto sekvencí.

Sekvence σij získané ve vztahu ke konkrétnímu studentovi ui jsou zobrazeny na množinu sek-
vencí σl ∈ S bez tohoto vztahu ke studentům: σij = ⟨eij1, eij2, ..., eijmj ⟩ → σl = ⟨e1, e2, ..., eml⟩,
kde eij1 = e1, eij2 = e2, ..., eijmj = eml.

Definujme matici B ∈ N |U |×|S| kde

Bij =


četnost sekvence σj ∈ S pro studenta ui když σj ∈ Si

0 jinak

Základní profil studenta (base student profile) ui ∈ U je vektor bi ∈ N |S| reprezentovaný
řádkem i matice B.
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Výstupem této fáze je soubor profileBase.csv obsahující studenty s příslušnými sek-
vencemi událostí získaných z log souboru. Ukázka části souboru obsahujícího základní
profily studentů je znázorněna na Obrázku 9.

Obrázek 9: Ukázka získaných základních profilů studentů

5.2.2 Vytvoření redukovaného profilu studenta (reduced student profile)

Vytvořené profily studentů jsou díky obrovskému množství získaných sekvencí nevhodné
pro porovnávání za účelem nalezení skupin (shluků) studentů s podobným chováním
pomocí běžných shlukovacích metod. Z tohoto důvodu je potřeba nalézt vzory chování
(behavioural patterns) (definice 5.4) studentů, na základě kterých jsou následně vytvořeny
redukované profily studentů (definice 5.5) [17].

Definice 5.4 Reprezentant, vzor chování [17]
Nechť C je množina shluků skládajících se z podobných sekvencí událostí. Nechť R =

{ρ1, ρ2, ..., ρr} je množina reprezentantů shluků ρk, kde k = 1, 2, ..., r. Pak reprezentant ρk ∈ R
shluku Ck je sekvence, která popisuje podobné sekvence událostí σl = ⟨e1, e2, ..., eml⟩ ve shluku
Ck (má maximální průměrnou podobnost vůči všem sekvencím ve shluku Ck).

Reprezentanti ρk ∈ R se nazývají vzory chování.

Definice 5.5 Redukovaný profil studenta [17]
Nechť U je množina studentů ui. Pak množina Πi = {π1, π2, ..., πsi} je množina všech vzorů

chováníπk ∈ R pro studentaui, na kterou je zobrazena množina sekvencíSi vykonaných studentem
ui v systému. Sekvece σij je zobrazena do takového vzoru chování πk, který je reprezentant shluku,
kterému náleží odpovídající sekvence σij .

Definujme matici P ∈ N |U |×|R|, kde

Pij =


četnost reprezentanta ρj pro studenta ui ∈ R když ρj ∈ Πi

0 jinak

Redukovaný profil studenta ui ∈ U je vektor pi ∈ N |R| reprezentovaný řádkem i matice P .

Nalezení vzorů chování studenta se skládá ze tří částí:

1. určení vztahu mezi všemi získanými sekvencemi,
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2. získání shluků s podobnými sekvencemi,

3. určení reprezentantů pro každý shluk [17].

Určení vztahu mezi získanými sekvencemi je provedeno prostřednictvím jedné z me-
tod určených k porovnávání sekvencí, a to LCS, LCSS nebo T-WLCS (metody byly popsány
v podkapitole 2.1). Tyto metody umožňují najít nejdelší společnou subsekvenci porovná-
vaných dvou sekvencí. Následně je vypočítána váha vztahu mezi sekvencemi. Vstupem
do tohoto kroku je .gdf soubor (získán v části a), Obrázek 6) obsahující všechny sek-
vence získané z log souboru. Výstupem je získaný neorientovaný graf, kde jednotlivé
uzly grafu jsou zastoupeny množinou získaných sekvencí S, hrany znázorňují vzájemné
vztahy mezi porovnávanými sekvencemi. Výsledný graf je ovlivněn dvěma parametry, a
to typem zvolené metody při určení váhy vztahu mezi sekvencemi a hodnotou minimální
váhy vztahu určené při vytváření vstupního .gdf souboru. Pokud byla váha vztahu menší
než nastavená minimální hodnota, vztah mezi dvěma sekvencemi není v grafu znázorněn
[17].

Dalším krokem je získávání shluků s podobnými sekvencemi, které je realizováno
pomocí vybraných shlukovacích metod: metoda hierarchického aglomerativního shlukování
nebo metoda spektrálního shlukování za použití Fiedlerova vektoru prostřednictvím Left-
Right Oscillate algoritmu [8].

Výstupem obou použitých metod jsou soubory obsahující množiny shluků, které zná-
zorňují podgrafy s podobnými sekvencemi. Dalším krokem je přesnější rozdělení získa-
ných shluků sekvencí a nalezení příslušných reprezentantů získaných shluků. Konečným
výstupem metod je .txt soubor obsahující shluky a jejich reprezentanty, .cmp soubor ob-
sahující nově vzniklé shluky a informace o sekvencích v těchto shlucích a .gdf soubor
reprezentující graf s obarvenými novými shluky a vztahy mezi nimi pro vizualizaci nale-
zených vzorů chování. Rovněž je vygenerován .csv soubor obsahující redukované profily
studentů. Tento soubor vznikl na základě získaného .gdf souboru a na základě základních
profilů studentů (base student profiles) [17].

5.3 Vytvoření sítě (grafu) skupin studentů s podobným chováním

Poslední fází (Obrázek 6, část e)) celého procesu hledání vazeb je vytvoření grafu skupin
studentů s podobným chováním použitím koncepce teorie grafů. Díky tomu můžeme jasně
a srozumitelně vizualizovat vztahy mezi studenty; navíc můžeme odhalit a zobrazit skryté
vazby mezi získanými skupinami studentů s podobným chováním. Dochází k vytvoření
váženého neorientovaného grafu, kde uzly grafu reprezentují studenty a hrany grafu
(vztahy mezi studenty) vyjadřují podobnost mezi profily studentů [17].

Výsledný graf je vytvořen na základě porovnávání základních profilů studentů nebo
redukovaných profilů studentů. Výstupem této fáze je .gdf soubor znázorňující graf stu-
dentů, dalším výstupem je soubor obsahující množinu studentů U a jejich vektory složené
ze sekvencí (vzory chování) a jejich četností. Ke zhotovení grafu jsou v uvedeném přístupu
porovnávány dvě metody a to opět metoda spektrálního shlukování za použití Fiedlerova
vektoru prostřednictvím Left-Right Oscillate algoritmu. Druhou metodou je použití SOM
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algoritmu, jejímž vstupem je zmíněný soubor s množinou studentů a jejich vektory. Cí-
lem této metody je získání SOM mapy, která je následně transformována na graf skupin
studentů [17].

Pro potřeby této diplomové práce, kde jsou získané výsledky procesu hledání vazeb
vizualizovány pomocí knihovny D3.js, je získaný graf v .gdf souboru převeden na straně
WCF služby do požadovaného .json souboru (ukázka získaného .json souboru je uvedena
v podkapitole 6.3, Výpis 13).
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6 Implementace a testování aplikace

V této kapitole je popsána implementace vybraných funkcí navržené ASP.NET aplikace a
nutné kroky, které je potřeba provést k zajištění požadované funkcionality.

6.1 Komunikace s LMS Moodle prostřednictvím externí aplikace

Jak již bylo zmíněno v kapitole 4, komunikace se systémem Moodle probíhá pomocí webo-
vých služeb (External services), prostřednictvím kterých je externím aplikacím umožněno
volat funkce z Moodle API, které poskytuje sadu vestavěných funkcí nebo funkce do-
stupné skrze nainstalované pluginy. Jak tyto webové služby na straně Moodle aktivovat a
nastavit bylo popsáno v podkapitole 4.2.1.

Aby mohl uživatel externí aplikace využívat danou webovou službu, musí mít v
rámci systému povoleno volání zpřístupněných funkcí využívané webové služby, a to
prostřednictvím přiřazených oprávnění. V rámci navržené aplikace musí mít daný uživa-
tel systému Moodle kromě základních (běžný uživatel) přiřazeny následující oprávnění:

• moodle/webservice:createtoken

• moodle/category:viewhiddencategories

• moodle/course:update

• moodle/course:view

• moodle/course:viewhiddencourses

• report/log:view

• webservice/rest:use

Moodle/webservice:createtoken umožní uživateli zasílat požadavek na vytvoření tokenu
potřebného ke komunikaci s vybranou webovou službou. Report/log:view umožňuje na-
hlížet do jednotlivých log záznamů konkrétních kurzů. Webservice/rest:use je potřeba k
povolení komunikace skrze zvolený protokol (v tomto případě protokol REST). Zbylá
oprávnění jsou potřeba při generování výpisu kategorií a příslušných kurzů a získávání
informací o jednotlivých kurzech, jako jsou shortname a fullname kurzu.

Zajištění požadovaných oprávnění uživatele je vyřešeno vytvořením nové systémové
role Webservice User prostřednictvím administrátorského rozhraní systému Moodle. Při
vytváření role jsou nastavena potřebná oprávnění a následně je role přiřazena příslušnému
uživateli. Tudíž, aby uživatel mohl komunikovat s webovou službou, musí mít vždy
přiřazenu minimálně roli Webservice User.
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6.1.1 Vytvořené webové služby

V systému Moodle jsou vytvořeny a aktivovány dvě webové služby:

• dp aplikace

• dp uzivatel

Webová služba dp aplikace vystavuje funkci potřebnou k autentizaci uživatele vůči
systému Moodle prostřednictvím externí aplikace; další funkcí je ověřováno, zda má daný
uživatel přiřazenu požadovanou systémovou roli (Webservice User). Tato služba zajišťuje
komunikaci se systémem Moodle z pohledu nepřihlášeného uživatele.

Oproti tomu webová služba dp uzivatel vystavuje funkce potřebné pro vygenerování
stromové struktury kategorií a příslušných kurzů, dále funkci pro získání informací
ohledně kurzu na základě identifikátoru kurzu a nejdůležitější funkcí je získání přísluš-
ných log záznamů kurzu.

K vytvořeným webovým službám mají přístup pouze autorizovaní uživatelé, které je
potřeba přiřadit k příslušné službě administrátorem systému Moodle. V případě dp aplikace
je přiřazen pouze jeden uživatel zastupující externí aplikaci, kterému je zároveň manuálně
vygenerován a přiřazen komunikační token. V případě dp uzivatel jsou přiřazeni pouze
požadovaní uživatelé, kteří budou moci následně skrze aplikaci generovat a získávat log
soubory. Tito uživatelé nemají manuálně přiřazeny komunikační tokeny.

Získání tokenu probíhá zasláním HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) poža-
davku (Výpis 4), který na základě předaných údajů ověří uživatele a v případě úspěšného
ověření zašle zpět vygenerovaný token.

https :// <moodleURL>/login/token.php?username=USERNAME&password=PASSWORD&service
=SHORTNAME

// vygenerovany token
{token:8429e223ac7f7e176bdb295035d8c8ff}

Výpis 4: Požadavek na získání tokenu a vrácený token

Jak je z Výpisu 4 patrné, při získávání tokenu jsou předávány parametry username a
password, představující uživatelské jméno a heslo ověřovaného uživatele. Parametr service
zastupuje zkrácený název webové služby, vůči které je uživatel ověřován. V případě
úspěšného ověření je vrácena odpověď v JSON formátu obsahující vygenerovaný token; v
opačném případě je vrácena výjimka MoodleException.

6.1.2 Využívané vestavěné funkce, vlastní plugin

Z vestavěných funkcí v Moodle API je v aplikaci využívána funkce core course get categories,
pomocí které jsou získány jednotlivé kategorie kurzů v systému Moodle, přičemž kate-
gorie mohou být dále strukturovány do dalších podkategorií tak, že jedna kategorie je
nadřazená kategorii druhé a úroveň zanoření není nijak omezena.
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Funkce core course get categories vrací všechny kategorie spolu s mnoha informacemi
týkajícími se těchto kategorií. Pro potřeby aplikace využívám následující informace (atri-
buty): identifikátor kategorie (id), název kategorie (name), počet kurzů dané kategorie
(coursecount), pořadí zobrazování při výpisu (sortorder) a informace o tom, zda je katego-
rie podkategorií (parent).

Při výpisu kategorií v aplikaci jsou nejprve ze všech kategorií vyfiltrovány kategorie
s atributem parent = 0, tzn. že daná kategorie již nemá nadřazenu kategorii (hlavní kate-
gorie). Následně je v aplikaci rekurzivně ověřováno pomocí metody HasSubCategory(int
idCategory), zda daná kategorie obsahuje další podkategorie - dochází k postupnému za-
nořování až do doby, kdy daná kategorie už neobsahuje další podkategorie. Poté jsou
vypsány kurzy pro příslušnou kategorii ve formě seznamu přepínačů (RadioButtonList).

I přes rozsáhlou sadu funkcí nabízenou skrze Moodle API bylo potřeba další funk-
cionalitu doplnit prostřednictvím implementace vlastního pluginu, který obsahuje poža-
dované funkce. Byly vytvořeny dva pluginy obsahující funkce, které korespondují s vy-
tvořenými webovými službami dp aplikace a dp uzivatel.

6.1.2.1 Obecná struktura pluginu Při implementaci vlastního pluginu obsahujícího
funkce zamýšlené webové služby musíme dodržovat určitá pravidla týkající se jednotli-
vých souborů a struktury adresáře vytvářeného pluginu. Adresář pluginu musí obsahovat
tyto soubory:

• db/services.php

• externallib.php

• version.php

U vytváření pluginu je využito Moodle API, konkrétně Web services API a External
functions API. Při provádění dotazů do databáze v rámci vytvořených pluginů je také
využíváno Data manipulation API. Jak je z přípon uvedených souborů zřejmé, jsou zdrojové
soubory pluginu implementovány pomocí skriptovacího programovacího jazyka PHP.
Kromě těchto uvedených základních souborů může adresář obsahovat i další volitelné
soubory, např. pro provedení změn během instalace pluginu, nastavení pravidelného
spouštění pluginu nebo soubor obsahující jazykovou lokalizaci.

Soubor services.php využívá Web services API, díky kterému je umožněno vystavení
vytvořených funkcí pro následné použití skrze webové služby. Tento soubor obsahuje dvě
vytvořená pole $functions a $services. První zmíněné pole (Výpis 5) deklaruje funkce určené
k instalaci, kde je každé funkci nastaven název metody, prostřednictvím kterého bude
volána; cesta ke zdrojovému kódu funkce (soubor externallib.php); slovní popis funkce
a také typ funkce, který může nabývat hodnot read/write podle toho, zda daná funkce
provádí změny v databázi. V případě navržené aplikace každá funkce pluginu vždy
pouze čte data z databáze, tudíž parametr type je nastaven na hodnotu read.
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$functions = array(
’ local pluginaplikace check login ’ => array(

’classname’ => ’ local pluginaplikace external ’ ,
’methodname’ => ’check login’,
’ classpath’ => ’local /pluginaplikace/ externallib .php’,
’ description ’ => ’Autentizace uzivatele’ ,
’ type’ => ’read’,

) ,

) ;

Výpis 5: Deklarace funkce v souboru services.php

Druhým polem (Výpis 6) je definována služba (service) určená k instalaci v systému
Moodle jako tzv. pre-build services. Takto nadefinovaná služba není dále editovatelná ad-
ministrátorem systému Moodle. V tomto poli je zadán název vytvářené služby a seznam
funkcí, které plugin vystavuje. Rovněž je nastaveno, zda k dané službě mají přístup pouze
autorizovaní uživatelé a zda je služba při instalaci aktivována.

$services = array(
’Service dp aplikace’ => array(

’ functions ’ => array (’ local pluginaplikace check login ’ ) ,
’ restrictedusers ’ => 1,
’enabled’=>1,

)
) ;

Výpis 6: Definování služby v souboru services.php

Soubor externallib.php využívá External functions API a obsahuje zdrojový kód třídy, ve
které jsou implementovány příslušné funkce pluginu deklarované v souboru services.php.
Kromě zdrojového kódu samotné funkce jsou vždy součástí také dvě popisné funkce:

• FUNCTIONNAME parameters() - popis parametrů funkce (Výpis 7)

• FUNCTIONNAME returns() - popis návratové hodnoty (Výpis 8) [25]

public static function check login parameters() {
return new external function parameters(

array(’username’ => new external value(PARAM TEXT, ’Username’),
’passwd’ => new external value(PARAM TEXT, ’Password Hash’))

) ;
}

Výpis 7: Popis parametrů funkce ze souboru externallib.php
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public static function check login returns () {
return new external single structure (

array(
’ id ’ => new external value(PARAM INT, ’User ID’),
’name’ => new external value(PARAM TEXT, ’Name’),
’username’ => new external value(PARAM TEXT, ’Username’),

)
) ;

}

Výpis 8: Popis návratových hodnot funkce ze souboru externallib.php

Součástí zdrojového kódu funkce (Výpis 9) je kromě vykonání požadované funkcio-
nality provedena validace předaných parametrů; taktéž by mělo dojít k tzv. Context vali-
dation, ověření kontextu uživatele a s tím spojenému ověření, zda má uživatel oprávnění
k provedení požadované akce (capability checking).

public static function check login($username, $passwd) {
global $USER, $DB;

$params = self::validate parameters(self :: check login parameters(),
array(’username’ => $username,’passwd’ => $passwd));

$context = get context instance(CONTEXT USER, $USER−>id);
self :: validate context ($context);

$user = $DB−>get record(’user’, array(’username’=> $params[’username’]));

$result = array() ;

if ($user−>password == $params[’passwd’]) {
$result [ ’ id ’ ] = $user−>id;
$result [ ’name’] = $user−>firstname.’ ’.$user−>lastname;
$result [ ’username’] = $user−>username;

} else {
$result [ ’ id ’ ] = −1;
$result [ ’name’] = ’ null ’ ;
$result [ ’username’] = ’null ’ ;

}

return $result ;
}

Výpis 9: Ukázka kódu funkce check login

Poslední z uvedených souborů pluginu je version.php. Jak je již z názvu patrné, obsahuje
informace týkající se verze instalovaného pluginu a požadavky na verzi systému Moodle,
na kterém bude plugin instalován. Důležitým krokem při jakékoliv úpravě provedené v
souborech pluginu je inkrementace čísla verze. Bez tohoto kroku systém Moodle neroz-
pozná, že byl plugin upraven a důsledkem je neprovedení instalace (upgrade) stávající
nainstalované verze.
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Názorné ukázky jednotlivých souborů pocházejí z pluginu pluginaplikace, konkrétně
z funkce check login.

6.1.2.2 Plugin pro webovou službu dp aplikace Plugin pluginaplikace obsahuje funkce
potřebné pro ověření uživatele vůči systému Moodle (a tím mu umožní přístup k aplikaci)
a pro ověření, zda má uživatel přiřazenu požadovanou roli Webservice User.

Funkce check login má dva vstupní parametry - uživatelské jméno a MD5 hash hesla
uživatele, získané prostřednictvím přihlašovacího formuláře do aplikace. Po provedení
validace předaných parametrů a kontextu uživatele (v tomto případě uživatel zastupující
aplikaci) je proveden dotaz do databáze k získání potřebných informací na základě uživa-
telského jména (username) ověřovaného uživatele. Poté je porovnán hash hesla načteného
z databáze s hashem hesla předaného parametrem. V případě shody hesel funkce vrací
pole hodnot (ID uživatele, jméno uživatele a uživatelské jméno), v opačném případě je ID
uživatele nastaveno na hodnotu -1, zbylé dvě hodnoty na hodnotu null.

Funkce check role má jako vstupní parametry ID již autentizovaného uživatele a tzv.
shortname ověřované systémové role. Opět po provedení validace parametru a kontextu
je pomocí databázových dotazů ověřeno, zda má uživatel přiřazenu požadovanou systé-
movou roli. Návratovou hodnotou je pravdivostní hodnota true/false na základě toho, zda
uživatel danou roli má nebo nemá přiřazenu.

6.1.2.3 Plugin pro webovou službu dp uzivatel Plugin pluginuzivatel zahrnuje funkci
k získání informací ohledně kurzů, které spadají do určité kategorie. Další funkce zpro-
středkovává získání log informací konkrétního kurzu.

Funkce get courses je využívána při zobrazení seznamu kurzů dané kategorie. Tato
funkce na základě vstupního parametru (ID kategorie) provede načtení požadovaných
informací (atributy id, shortname, fullname a category) z tabulky mdl course. Návratovou
hodnotou funkce je pole polí obsahující získané informace o kurzech. Samozřejmostí je
opět validace parametru a kontextu (v tomto případě již uživatel systému Moodle) před
provedením dotazu do databáze.

Funkce get log je určena k získání log záznamu konkrétního kurzu. Vstupním pa-
rametrem je jedinečný identifikátor kurzu. Následně je provedena validace předaného
parametru a kontextu. Poté je vykonán dotaz nad databázovými tabulkami mdl log a
mdl user, jehož výsledkem je pole objektů obsahující příslušné informace k jednotlivým
záznamům (atributy time, userid, ip, course, module, action, info a username). Návratovou
hodnotou funkce je pole polí, které je na straně aplikace zpracováno a výsledkem je
vygenerovaný log soubor požadovaného kurzu.

6.1.2.4 Instalace pluginu Instalace vytvořeného pluginu zahrnuje následující kroky:

1. nahrání vytvořených souborů do příslušného adresáře na serveru,

2. instalace nebo upgrade pluginu.
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ad 1) Vytvořený adresář obsahující soubory pluginu nakopírujeme na server systému
Moodle do adresáře /local, který je určen právě pro umístění vlastně implementovaných
doplňků, jako jsou pluginy, moduly, motivy, atd. Nahrávaný adresář musí mít název
totožný s názvem uvedeným v souboru services.php příslušného pluginu, v opačném
případě by následná instalace neproběhla úspěšně nebo by došlo k nefunkčnosti celé
webové služby využívající daný plugin.

ad 2) Po úspěšném nahrání pluginu na server a přihlášení do administrace systému
(správce systému) Moodle je zobrazeno informační okno o nainstalovaných a nově při-
daných pluginech, poté je provedena instalace nových nebo upgrade již nainstalovaných
pluginů. Po úspěšné instalaci je v administraci pod záložkou Advanced features >Plugins
>Web services >External services nainstalovaný plugin zobrazen v seznamu tzv. Built-in
services, kde service je definováno jako sada funkcí. Poté můžeme nové funkce přiřadit ke
konkrétní webové službě.

6.1.3 Komunikace externí aplikace s webovou službou v systému Moodle

Komunikace externí aplikace s webovou službou na straně systému Moodle je založena
na zasílání HTTP (Hypertext Transfer Protocol) požadavků, které jsou následně na straně
Moodlu zpracovány a výsledky vráceny formou HTTP odpovědi externí aplikaci.

Ke zprostředkování této komunikace je v ASP.NET aplikaci implementována třída
MoodleRequest, jejímž úkolem je zajistit komunikaci s webovou službou a to použitím
tříd HttpWebRequest a HttpWebResponse ze jmenného prostoru System.Net, které posky-
tují patřičné metody k zajištění této komunikace. Získaná odpověď, která je v JSON
formátu, je následně zpracována pomocí třídy JavaScriptSerializer ze jmenného prostoru
System.Web.Script.Serialization, kde použitím metody Deserialize <T>(String) je získaný
JSON řetězec převeden (deserializace) na objekt požadované třídy.

Ve Výpisu 10 je znázorněna ukázka komunikace při zaslání požadavku na získání
seznamu všech kategorií kurzů v systému Moodle.

String request = String .Format(”{0}wstoken={1}&wsfunction={2}&moodlewsrestformat=json”,
moodleUrl, usrToken, ”core course get categories”);

HttpWebRequest httpReq = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(request);
httpReq.Method = ”POST”;
httpReq.ContentType = ”application/x−www−form−urlencoded”;

HttpWebResponse httpResp = (HttpWebResponse)httpReq.GetResponse();
Stream respStream = httpResp.GetResponseStream();
StreamReader reader = new StreamReader(respStream);

String data = reader.ReadToEnd();

List<MoodleCategory> lstCat;

JavaScriptSerializer serializer = new JavaScriptSerializer();

if (data.Contains(”exception”) && data.Contains(”debuginfo”))
{
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// osetreni vyjimky
}
else if (data.Contains(”error” ) && data.Contains(”debuginfo”))
{

// osetreni chyby
}
else
{

lstCat = serializer .Deserialize<List<MoodleCategory>>(data);
}

Výpis 10: Získávání seznamu kategorií ze systému Moodle

6.2 Zpracování a analýza získaného log souboru

Základem zpracování a analýzy získaného log souboru je komunikace ASP.NET aplikace
s WCF aplikací Moodle obsahující službu (obecně WCF aplikace umožňují komunikaci
služby se službou nebo klientem). Tato WCF aplikace je spuštěna na Windows serveru
katedry informatiky VŠB-TUO a prostřednictvím služby navenek publikuje několik metod
(Výpis 11) ke zpracování předaného log souboru.

[OperationContract]
string LogUpload(byte[] logFile);

[OperationContract]
string PreprocessAfterLoad Moodle(string tokenIn,string[] coursesFilter, string[] eventFilter ) ;

[OperationContract]
string GetBaseProfile(string tokenIn);

[OperationContract]
string PrepareUsersGraph Base(string tokenIn, double usersSimilarityLimit, double stopWord,

int minimalComponentSite);

[OperationContract]
string GetUsersGraph BaseProfile JSON(string tokenIn);

Výpis 11: Metody přístupné prostřednictvím služby WCF aplikace

V ASP.NET aplikaci jsou jednotlivé požadavky na analýzy log souborů evidovány v
databázové tabulce Analyse - příslušné atributy jsou slovně popsány v Tabulce 2. Atribut
State znázorňuje aktuální stav analýzy log souboru (seznam hodnot, kterých může nabý-
vat, je uveden v Tabulce 3). Atribut Token (nejedná se o token využívaný při komunikaci se
systémem Moodle) je v počátečním stavu nastaven na hodnotu NULL. Tento atribut je vy-
užíván při komunikaci s WCF službou - na základě hodnoty atributu jsou identifikovány
dílčí podúlohy při zpracování a analýze log souboru.

Nový záznam do tabulky je vložen až na základě úspěšného získání a uložení ne-
prázdného log souboru. V tomto okamžiku je vygenerován název souboru ve formě
IdUzivatel datumStazeniLogu a soubor je uložen do příslušného adresáře. Poté je vložen
nový záznam do tabulky, přičemž atribut State je nastaven na hodnotu 0 (signalizující, že
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Atribut Popis

Id -identifikátor analýzy; primární klíč tabulky

UserId - identifikátor uživatele, který podal žádost k provedení
analýzy

CourseId - identifikátor analyzovaného kurzu

CourseName - název analyzovaného kurzu

FileName - vygenerovaný název souboru složený z identifikátoru uži-
vatele a časového razítka

Token - textový řetězec sloužící k identifikaci u prováděné akce na
straně WCF aplikace

State - aktuální stav prováděné analýzy; nabývá hodnot 0-6

Complete - identifikátor dokončené analýzy; nabývá hodnot 0/1

DateTime - časový údaj stažení log souboru

Tabulka 2: Popis atributů tabulky Analyse

ID stavu Popis stavu

0 - byl získán a uložen log soubor

1 - byl proveden požadavek na zpracování log souboru

2 - log soubor byl nahrán na server ke zpracování

3 - log soubor byl na serveru zpracován

4 - byly získány profily studentů

5 - byla provedena příprava pro získání grafu studentů

6 - byl získán graf studentů

Tabulka 3: Popis stavů při provádění analýzy
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byl stažen log soubor) a atribut Token zůstává prozatím nastaven na hodnotu NULL. V
tomto stavu je analýza připravena ke spuštění.

6.2.1 Provedení analýzy prostřednictvím WCF služby

Zpracování a analýza log souboru je sled na sebe navazujících dílčích kroků, které jsou
vykonávány prostřednictvím publikovaných metod WCF služby:

1. nahrání log souboru na server,

2. zpracování log souboru, příprava dat,

3. získání profilů studentů,

4. příprava grafu studentů,

5. získání grafu studentů.

Během jednotlivých kroků je vždy aktualizován příslušný záznam v Tabulce Analyse
- je provedena aktualizace stavu (atribut State) a tokenu (atribut Token) získaného při
komunikaci se službou po provedení dílčí úlohy.

Z důvodu omezení ze strany WCF aplikace Moodle, která na základě nastavení ne-
umožňuje provedení více analýz zároveň, bylo potřeba vyřešit problém se zpracováním
více požadavků na provedení analýzy ze strany uživatele. Problém jsem vyřešil řazením
jednotlivých požadavků do fronty. Za tímto účelem byla vytvořena databázová tabulka
Queue, jejíž atributy jsou uvedeny v Tabulce 4. Dle uvedeného omezení mohou v okamžiku
zadání požadavku na provedení analýzy nastat tyto situace, které musí být ošetřeny:

a) v okamžiku požadavku není prováděna analýza (tabulka Queue je prázdná)

b) v okamžiku požadavku je již prováděna analýza (tabulka Queue obsahuje záznamy)

ad a) V této situaci může být požadavek okamžitě proveden. Před zahájením zpraco-
vání je vložen nový záznam do tabulky Queue, poté již probíhá nahrání logu na server
následováno dalšími kroky.

ad b) Pokud je již prováděna jiná analýza, je požadavek pouze zařazen do fronty, kde
čeká na své zpracování.

Atribut Popis

Id - identifikátor položky ve frontě; primární klíč tabulky

AnalyseId - identifikátor analýzy zařazené do fronty

Tabulka 4: Popis atributů tabulky Queue

Ke zpracování požadavků byla implementována třída ProcessLog a její metoda Run(int
analyseId), jejímž úkolem je provedení jednotlivých kroků na základě aktuálního stavu
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předané analýzy. Tyto kroky kromě volání metod WCF služby zahrnují aktualizaci stavu
a tokenu prováděné analýzy; rovněž je po dokončení analýzy provedeno smazání zpra-
covaného log souboru.

Na konci každé provedené analýzy je příslušná položka odstraněna z tabulky Queue,
poté je zkontrolováno, zda je v tabulce další záznam - analýza ke zpracování. Pokud ano,
je opětovně zavolána metoda ke zpracování analýzy s novým parametrem (identifikátor
analýzy). Tímto je zajištěna návaznost zpracování analýz zařazených ve frontě. Ukázka
implementace metody Run je uvedena ve Výpisu 12.

public void Run(int analyseId)
{

string token;
string fileName;
int state ;

Analyse an = AnalyseUtil.SelectOneToAnalyse(analyseId);
fileName = an.FileName;
state = an.State;
token = an.Token;

SequencesSoapClient sq = new SequencesSoapClient();

try
{

sq.Open();

if (sq.State == CommunicationState.Opened)
{

if (String .IsNullOrEmpty(token))
{

byte[] logData = GetLogData(an.FileName);
token = sq.LogUpload(logData);

}

string token2 = sq.PreprocessAfteLoad Moodle(@token, null, null);
String sqData = sq.GetBaseProfile(@token2);
SaveResults(sqData, fileName, ”profile”) ;
string token3 = sq.PrepareUsersGraph Base(@token2, 0.3, 0.8, 4);
String sqDataGraph = sq.GetUsersGraph BaseProfile JSON(@token3);
SaveResults(sqDataGraph, fileName, ”graph”);

// prevod .csv souboru profilu studentu na .json
bool retVal = new CsvParser(fileName, HttpContext.Current).Run();

QueueUtil.DeleteItem(analyseId);
}

}
catch (Exception ex)
{

// osetreni vyjimky
}
sq.Close();
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if (QueueUtil.QueueSize() > 0)
{

Queue u = QueueUtil.SelectOne();
Run(u.AnalyseID);

}
}

Výpis 12: Ukázka kódu metody Run pro zpracování log souboru

6.3 Vizualizace získaných výsledků

Poslední částí celé aplikace je interaktivní vizualizace získaných výsledků (výsledná po-
doba vizualizace je uvedena na Obrázku 10, další ukázky týkající se vizualizace jsou
uvedeny v Příloze A) při procesu hledání vazeb mezi studenty systému Moodle na zá-
kladě logu. Vizualizace je postavena na použití javascriptových knihoven, a to D3.js, jejíž
popis je uveden v podkapitole 3.3.5. Kromě této knihovny je dále využívána knihovna
jQuery pro operace, jako jsou vyhledávání nebo filtrování objektů v poli. Poslední z tro-
jice použitých knihoven je jQuery UI, která rozšiřuje grafické a interaktivní možnosti
prostřednictvím tzv. widgets, mezi které např. patří použitý prvek Tabs nebo Slider.

Kromě uvedených knihoven byly vytvořeny javascriptové soubory:

• graph.js - soubor obsahující funkce týkající se konstrukce grafu a interaktivity s
grafem,

• graphFunctions.js - soubor obsahující funkce pro výpočet statistik k grafu,

• colorPalette.js - soubor obsahující sadu barev k obarvení grafu.

Knihovna D3.js nabízí třídu tzv. layouts, díky kterým je určeno rozvržení jednotlivých
prvků na webové stránce pro konkrétní potřeby výsledné vizualizace. Jedním z mnoha
nabízených layoutů je Force Layout, který je v aplikaci využíván pro zobrazení získaného
grafu studentů. Tento layout umožňuje prostřednictvím několika metod nastavení kon-
krétních vlastností (friction, charge, gravity, atd.) layoutu a tím může ovlivnit chování celé
vizualizace [1].

Základem celé vizualizace a vstupním bodem pro správné zobrazení výsledného grafu
jsou získané dva .json soubory obsahující data v přesně daném formátu (ukázka formátu
vstupních souborů je uvedena ve Výpisu 13 a Výpisu 14), která jsou ve fázi inicializace
grafu načtena a zpracována.
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{”nodes”:[
{”name”:”Student1”,”group”:−16777104,”label”:””},
{”name”:”Student2”,”group”:−8387323,”label”:””},
{”name”:”Student3”,”group”:−4177728,”label”:””},
...
{”name”:”Student357”,”group”:−8387323,”label”:””},
{”name”:”Student358”,”group”:−16728064,”label”:””},
{”name”:”Student359”,”group”:−12533568,”label”:””}],”links”: [
{”source”:”Student1”,”target ” : ”Student11”,”value”:0.367239887355847},
{”source”:”Student1”,”target ” : ”Student13”,”value”:0.30631873731649},
{”source”:”Student1”,”target ” : ”Student18”,”value”:0.345942501287081},
...
{”source”:”Student357”,”target” : ”Student353”,”value”:0.4},
{”source”:”Student357”,”target” : ”Student355”,”value”:0.316227766016838},
{”source”:”Student357”,”target” : ”Student356”,”value”:0.4}]}

Výpis 13: Data získaného grafu v .json souboru

{
” id ” : ”Student1”,
”seq”: [
{

” id ” : 0,
”frequency”: 1,
” activities ” : ”blog viewˆview blog entry;blog viewˆview blog entry;course enrolˆ1809;”,
”actId” : ” 0;0;6; ”

},
{

” id ” : 1,
”frequency”: 1,
” activities ” : ”course user reportˆ13145;course viewˆ1809;”,
”actId” : ”17;34;”

},
{

” id ” : 2,
”frequency”: 7,
” activities ” : ”course viewˆ1809;”,
”actId” : ”34;”

},
{

” id ” : 3,
”frequency”: 2,
” activities ” : ”course viewˆ1809;course viewˆ1809;course viewˆ1809;course viewˆ1809;”,
”actId” : ”34;34;34;34;”

}
]

}

Výpis 14: Ukázka profilu studenta v .json souboru
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6.3.1 Příprava a inicializace vizualizace

Ještě před samotným vygenerováním a zobrazením grafu je potřeba provést několik
úkonů, jako je nastavení některých důležitých proměnných, načtení .json souboru ob-
sahujícího uzly a hrany grafu, ověření existence příslušných uzlů ke všem hranám v
grafu, vytvoření počáteční sítě, výpočet stupně uzlů (node degree) všech uzlů v grafu,
inicializace interaktivních prvků, apod.

Některé proměnné vyskytující se ve skriptu můžeme brát jako konstanty, které jsou
stěžejní pro další fázi zpracování. Mezi tyto konstanty, které jsou načítány z databáze a
týkají se vždy konkrétní analýzy, patří cesta ke vstupním souborům, jako jsou data grafu
(FILE GRAPH) a profily studentů (FILE PROFILES); dále je nastavována URL (Uniform
Resource Locator) adresa systému Moodle (MOODLE URL) a identifikátor kurzu (MO-
ODLE COURSEID), kterého se daná vizualizace týká. Další proměnnou MAX GROUP je
nastavována maximální velikost komunity, kterou je možno zobrazit formou jednotlivých
uzlů (studentů). Nastavením této proměnné můžeme výrazně ovlivnit plynulost zobra-
zené vizualizace, standardně je proměnná nastavena na hodnotu 50. Během testování
implementace vizualizace bylo zjištěno, že plynulost vizualizace není až tak ovlivněna
velikostí komunity, ale spíše hustotou spojení mezi uzly v komunitě.

Načtení vstupních dat je provedeno pomocí metody d3.json(url[, callback]). Tato me-
toda provádí načítání předaných souborů asynchronně, tudíž veškerý kód závislý na
načítaných datech musí být zahrnut uvnitř dané metody (funkce) - viz Výpis 15.

d3.json(FILE GRAPH, function(error, json) {
if (error ) return console.warn(error);

data = json;

var nodes = data.nodes;
var links = data. links ;

// nasleduje prace se ziskanymi daty

}) ;

Výpis 15: Načtení dat z .json souboru pomocí knihovny D3.js

S načtenými daty je dále zacházeno jako s polem polí objektů obsahujícím pole uzlů a
pole hran grafu. Po načtení dat je potřeba ošetřit mírnou odlišnost ve formátu předaných
dat ze vstupního souboru a formátu dat požadovaných na zobrazení grafu pomocí Force
Layoutu, kdy u získaného pole jednotlivých hran je zdroj (source) a cíl (target) definován
textovým řetězcem např. Student151, označujícím konkrétní uzel z množiny uzlů. Avšak
Force Layout vyžaduje hodnoty hran zadány číselnou hodnotou, představující index da-
ného uzlu v množině získaných uzlů. Z toho důvodu je ihned po načtení dat jednotlivým
uzlům přiřazená vlastnost (property) zastupující index uzlu. Následně jsou procházeny
všechny hrany grafu (Výpis 16) a jsou jim přiřazovány indexy příslušných uzlů.
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// kontrola a nastaveni propojeni hran s uzly
for (var i=0; i < data.links .length; ++i){

var sourceStr = data. links [ i ]. source;
var targetStr = data. links [ i ]. target ;

var sourceIdx = getNodeIndex(sourceStr);
var targetIdx = getNodeIndex(targetStr);

if (sourceIdx == ”” || targetIdx == ”” ) {
console.warn(”CHYBA: nenalezen jeden z vrcholu! source: ” + sourceIdx + ” target: ” +

targetIdx);
}
else {

data. links [ i ]. source = sourceIdx;
data. links [ i ]. target = targetIdx ;

}
}

// propojeni hran s uzly
for (var i=0; i < data.links .length; ++i) {

o = data. links [ i ];
o.source = data.nodes[o.source];
o. target = data.nodes[o.target ];

}

Výpis 16: Propojení hran s uzly grafu

Následně dochází k vygenerování počáteční sítě grafu a poté jsou v získané síti od-
haleny skupiny uzlů (komunity) - je vytvořeno pole objektů udržující informace o vy-
skytujících se komunitách v grafu, přičemž komunity obsahující pouze jeden uzel jsou v
grafu zobrazeny v rozbalené formě. Takto připravená síť grafu je vstupem do další fáze
inicializace.

Poznámka 6.1 Přístup k zobrazení grafu získaného pomocí SOM algoritmu je podobný
přístupu popsanému v této podkapitole, s tím rozdílem, že konkrétní uzel grafu může
zahrnovat více studentů, a tím pádem při dalších výpočtech musíme na každý uzel
nahlížet jako na možnou množinu studentů (pole studentů).

6.3.1.1 Inicializace grafu Inicializace a spuštění vizualizace je ve skriptu provedeno
zavoláním funkce init(). Tato metoda zahrnuje konstrukci Force Layout, během které je
layoutu předána síť určená k zobrazení - množina uzlů a hran. Po nastavení dalších
vlastností, jako je velikost a chování layoutu, dojde ke spuštění vizualizace zavoláním
metody start().

Po spuštění jsou jednotlivým prvkům vizualizace přiřazeny příslušné SVG prvky,
jako jsou circle, line, polygon a path. Tyto prvky jsou seskupovány do skupin, na které
jsou následně aplikována pravidla týkající se vzhledu, pozice, chování a vlastností prvků;
taktéž jsou prvkům registrovány posluchače událostí umožňující interakci uživatele. Ve
Výpisu 17 je uvedeno použití Force Layout a ukázka přiřazení SVG prvků.
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force = d3.layout . force ()
.nodes(net.nodes)
. links (net. links )
.size ([ SVG WIDTH, SVG HEIGHT])
.alpha(0.1)
.charge(−1500)
. friction (0.8)
. gravity (0.5)
. start () ;

link = linkg . selectAll ( ” line . link ” ) .data(net. links , linkid ) ;
link . exit () .remove();
link .enter() .append(”line”)

. attr ( ”class” , ” link ” )

. attr ( ”x1”, function(d) { return d.source.x; })

. attr ( ”y1”, function(d) { return d.source.y; })

. attr ( ”x2”, function(d) { return d.target .x; })

. attr ( ”y2”, function(d) { return d.target .y; }) ;

Výpis 17: Použití Force Layout a přiřazování SVG prvků

Výpočet pozice prvků vizualizace je proveden pomocí metody tick() třídy force, která
v každém kroku „tick“ vizualizace přepočítává aktuální pozice prvků. Tímto je schopna
vizualizace plynule reagovat na změnu sítě např. při sbalení nebo rozbalení komunity.

Při vizualizaci jsou komunity a jim náležící uzly příslušně obarvovány. K tomuto účelu
knihovna D3 nabízí několik přednastavených palet barev, které jsou postupně prvkům
přiřazovány např. pomocí funkce d3.scale.category20c(). Avšak největší dostupná paleta
nabízí pouze dvacet různých barev, což je při zobrazení grafu studentů mnohdy nedosta-
čující. Z tohoto důvodu je v souboru colorPalette.js uložena formou pole vlastní paleta barev
(obsahuje 120 barev), která by již měla být dostačující. Výhodou je, že takto zadaná paleta
může být kdykoliv rozšířena pouhým dopsáním požadovaných barev do zmíněného sou-
boru. Následně je obarvování provedeno funkcí d3.scale.ordinal().range(colorPaletteArray).

6.3.2 Načtení profilů studentů

Po úspěšné inicializaci grafu a spuštění vizualizace jsou načteny potřebné profily studentů.
Profily jsou načítány z předaného .json souboru opět do pole objektů. Při načítání profilů
je prováděno propojování profilů s konkrétním studentem (uzlem grafu), kdy je profilu
(objekt pole) přiřazena vlastnost nIdx, která je nastavena na hodnotu indexu příslušného
studenta. Tímto krokem je zajištěno propojení profilů s uzly grafu, které je využíváno při
výpisu informací pro konkrétní uzel během vizualizace nebo výpočtu statistik v případě
zobrazování informací o komunitě.

Na základě nastavených omezujících podmínek při hledání vazeb mezi studenty může
nastat situace, kdy se pro profil studenta v grafu nevyskytuje příslušný uzel. Důsledkem
toho je výskyt chyby při procesu propojování profilů studentů s uzly grafu, a tím pádem
nekorektní výpočet statistik grafu a nefunkčnost vizualizace. Problém je vyřešen odstra-
něním příslušného profilu studenta z pole objektů - tento profil bude pro další zpracování
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ignorován. Daný identifikátor studenta je vložen do seznamu (pole), který je následně při
vizualizaci vypsán s informací, že pro dané studenty není provedena analýza.

6.3.3 Interakce uživatele s prvky vizualizace

Ve funkci init() jsou některým prvkům jako uzly (znázorněno SVG tvarem circle) nebo
komunity (polygon) registrovány posluchače události (mouseout, mouseover, click, dblclick),
kdy je posluchačům přiřazena funkce (Výpis 18), která má na starost obsloužení dané
události. Při vyvolání události je obslužné funkci předán i datový prvek, na kterém byla
událost vyvolána. Následně můžeme pomocí daného datového prvku identifikovat kon-
krétní prvek vizualizace a provádět další akce, jako je změna stylu, vlastností, zobrazení
informací z profilu studenta, atd.

// registrace posluchacu udalosti
d3. selectAll ( ” . leaf ” )

.on(”mouseover”, leafOn)

.on(”mouseout”, leafOut)

.on(” click ” , zobrazProfil ) ;

// obsluzna funkce (najeti mysi na uzel)
function leafOn(d) {

d3.select(this) . style ( ” fill ” , ”#e00080”);
d3.select( ”#nodeInfo”).style ( ”display” , ”block”) ;

var info = d.name;
var dgr = degree[d.idx ];

d3.select( ”#std id ” ) . text ( info ) ;
d3.select( ”#std degree”). text (dgr);

}

Výpis 18: Registrace posluchačů událostí prvku vizualizace

Celý princip interakce, např. při vyznačování uzlů s konkrétním stupněm nebo změna
velikosti uzlu na základě stupně uzlu, spočívá v selekci všech uzlů, kterým je nastavena
výchozí hodnota (hodnota, kterou má uzel přiřazenu ve funkci init()) jako barva nebo
velikost, a následně je provedena selekce uzlů, které vyhovují zadané podmínce a až poté
je této selekci nastavena nová hodnota vlastnosti.

Výpočet a zobrazování statistik komunit nebo celého grafu je založen na práci s polem
objektů profilů a studentů grafu. V případě statistik pro celý graf je výpočet proveden nad
celou množinou profilů, kdy jsou postupně vypočítány statistiky pro všechny studenty,
sekvence a aktivity, přičemž jsou statistiky řazeny dle četností sekvencí a aktivit vykona-
ných v systému; studenti jsou řazeni dle stupně uzlu. V případě výpočtu statistik pouze
pro konkrétní komunitu jsou do pomocného pole groupProfiles postupně přidávány pouze
profily studentů dané komunity, následně je pole seřazeno dle četností obsažených sek-
vencí. Poté jsou obdobným způsobem získávány statistiky aktivit pro danou komunitu, s
tím rozdílem, že aktivity již nejsou načítány z pole objektů všech profilů studentů, ale z
vytvořeného pole groupProfiles.
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6.4 Testování vizualizace

V kapitole 3.1.3 je zmíněno, že prvotní zobrazení grafu je provedeno ve formě nalezených
komunit. V této podkapitole jsem se zaměřil na porovnání dvou možných přístupů při
prvotní inicializaci a zobrazení vizualizace výsledného grafu. První možnou variantou
zobrazení grafu, která je standardně používána a demonstrována u použití knihovny D3.js,
je zobrazení formou jednotlivých uzlů grafu - již při inicializaci jsou zobrazeny všechny
uzly a jim příslušné hrany. Druhou variantou, kterou jsem použil v této diplomové práci,
je zobrazení grafu formou příslušných komunit a pouze komunity o velikosti jedna jsou
zobrazeny přímo ve formě samotného uzlu.

Hlavním předmětem při testování zmíněných přístupů byl časový údaj znázorňující
čas uplynulý od zadání požadavku na zobrazení grafu po ustálení animace znázorňující
průběh výpočtu při generování grafu do konečné podoby. Rovněž jsem se zaměřil na
plynulost vizualizace a možnost následné interakce se zobrazeným grafem.

K provedení testů jsem vybral čtyři rozdílné grafy (viz Tabulka 5) vytvořené na základě
log souborů získaných z LMS Moodle prostřednictvím navržené aplikace. Mezi hlavní
odlišnosti v získaných grafech patří počet studentů kurzu (uzly grafu), počet vazeb mezi
studenty (hrany grafu) a hodnota průměrného stupně vizualizovaného grafu.

Graf č. Počet uzlů Počet hran Prům. stupeň uzlu

1 85 880 20,706

2 175 4 950 56,571

3 536 27 735 103,489

4 388 35 648 183,573

Tabulka 5: Testované grafy

K provedení testů bylo využito stolní PC (Personal Computer) s následující konfigurací:

• Intel Core2 Duo E8500 (3.16 GHz), 4GB RAM,

• OS (Operating System) Windows 7 Professional SP1 64-bit,

• webový prohlížeč Google Chrome verze 34.0.1847.131.

Testování jednotlivých grafů zahrnovalo dvě fáze. V první fázi byl změřen čas potřebný
k zobrazení grafu. V této fázi musíme brát v potaz, že do celkového naměřeného času je
zahrnut i čas potřebný k načtení dat ze vstupních souborů (profily studentů a data grafu).
Ve druhé fázi jsem testoval schopnost vizualizace reagovat na požadavky uživatele, jako je
rozbalení/sbalení komunity, přibližování/oddalování zobrazeného grafu, posun v grafu,
obarvování uzlů na základě zvoleného stupně uzlu nebo vykreslení velikosti stupně uzlu.
Je však nutno podotknout, že výsledky druhé fáze jsou založeny pouze na subjektivním
dojmu při práci s grafem.
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Ze získaných výsledků (Tabulka 6) je zřetelně vidět výhoda počátečního zobrazení
grafu formou nalezených komunit. Markantní rozdíl v naměřených časech při porovná-
vaných formách zobrazení je znatelný již u grafu č. 2, kdy se čas potřebný k zobrazení
grafu formou uzlů blíží jedné minutě. V případě grafů č. 3 a č. 4 se čas pohybuje v řádech
několika minut, což je zcela nepraktické a v reálné aplikaci téměř nepoužitelné. V pří-
padě zobrazení grafu formou komunit se naměřené časy liší pouze v několika vteřinách,
přičemž i větší grafy (č. 3, č. 4) jsou zobrazeny do patnácti vteřin, což je stále akceptova-
telné. Pro jasnější znázornění rozdílů v naměřených hodnotách jsou výsledky zobrazeny
také prostřednictvím sloupcového grafu (Obrázek 11).

Graf č. Zobrazení formou uzlů Zobrazení formou komunit

1 00:18,1 00:06,1

2 00:57,2 00:07,1

3 04:42,4 00:13,1

4 08:14,8 00:13,9

Tabulka 6: Naměřené hodnoty při testování grafů v [mm:ss]

Obrázek 11: Naměřené hodnoty znázorněné pomocí sloupcového grafu

Při testování schopností vizualizace reagovat na požadavky ze strany uživatele bylo
největším problémem rozbalování a sbalování větších komunit s hustšími propojeními
mezi uzly, kdy obzvlášť u větších grafů se jednalo opět o několikaminutové čekání, než
se přepočet grafu dokončí. Při tomto požadavku totiž dochází k opakovaným výpočtům
nových pozic uzlů a hran při změnách rozložení zobrazovaného grafu. Při přibližová-
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ní/oddalování grafu nebo posunu v grafu nedocházelo u grafu č. 1 a č. 2 k žádnému
většímu zpomalení vizualizace, naopak u grafu č. 3 a č. 4 docházelo opět k problémům s
plynulostí vizualizace. U testování funkcí spojených se znázorněním příslušného stupně
uzlu nedocházelo k žádným větším zpožděním u již vygenerovaných grafů, ovšem do-
chází opět k problému s časem potřebným k vygenerování konečné podoby příslušného
grafu.

Na základě provedených testů a získaných výsledků můžeme konstatovat, že opravdu
vhodnější volbou pro prvotní zobrazení grafu je zobrazení formou nalezených komunit a
následně umožnit uživateli zobrazit uzly (studenty) příslušné komunity. Na základě pro-
blémů s vizualizací vyskytujících se při opětovném rozbalování a sbalování komunit, byla
do vizualizace grafu zavedena proměnná MAX GROUP (zmíněná v podkapitole 6.3.1)
omezující maximální velikost komunity, kterou je možno zobrazit formou jednotlivých
uzlů. Statistiky příslušné komunity zůstávají uživateli samozřejmě i přes toto omezení
dostupné. Dále bylo do vizualizace přidáno tlačítko umožňující v libovolném okamžiku
animaci pozastavit. Využití se naskýtá v situaci, kdy uživatele aplikace až tak nezajímá
konečná podoba grafu, ale potřebuje např. vyhledat studenty s konkrétním stupněm uzlu.
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7 Závěr

Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a implementovat aplikaci rozšiřující možnosti
analýzy e-learningového systému Moodle, díky které bude umožněna vizualizace naleze-
ných vazeb mezi studenty kurzů na základě získaného log souboru. Výsledkem práce je
vytvořená ASP.NET aplikace umožňující komunikaci se systémem Moodle, prostřednic-
tvím kterého získává potřebná data - log soubory. Zpracování log souborů je realizováno
pomocí služby WCF aplikace běžící na serveru katedry informatiky VŠB-TUO. Získané
výsledky jsou zobrazovány na straně klienta aplikace ve formě grafu vizualizovaného
pomocí knihovny D3.js.

Práce na aplikaci byla rozdělena do tří hlavních částí pokrývajících požadovanou
funkcionalitu. V první části byla řešena problematika komunikace systému Moodle s ex-
terní aplikací, v mém případě ASP.NET webovou aplikací, prostřednictvím které má být
oprávněným uživatelům umožněn přístup ke stahování log souborů jednotlivých kurzů.
Komunikace je vyřešena zpřístupněním webové služby na straně Moodlu a vystavením
potřebných funkcí využívajících Moodle API. Některé funkce pro autentizaci uživatele
vůči systému Moodle nebo získání log záznamů z databáze byly doplněny implemen-
tací vlastních pluginů, které byly následně do systému nainstalovány a přiřazeny webové
službě. V druhé části bylo potřeba zajistit zpracování a provedení analýzy získaného log
souboru. Tato fáze je řešena využitím služby WCF aplikace, která vystavuje metody ke
zpracování předaných log souborů a provedení potřebných analýz. V poslední části byla
provedena vizualizace získaných výsledků zpracovaného log souboru formou grafu zná-
zorňujícího nalezené vazby mezi studenty. Díky vizualizaci implementované prostřed-
nictvím speciální javascriptové knihovny D3.js je uživateli aplikace umožněno přehledné
zobrazení vztahů a skrytých vazeb mezi studenty; jsou znázorněny nalezené komunity
mezi studenty, které by z pouhých log záznamů nemohl odhalit. Uživatel si také může
zobrazit informace týkající se provedených sekvencí aktivit nebo jednotlivých aktivit v
rámci konkrétní komunity nebo celého grafu. Informace zobrazené pomocí vizualizace
můžou být užitečné pro případné další analýzy.

Během fáze implementace byla komunikace navržené aplikace se systémem Moodle
testována na již nepoužívané instalaci systému Moodle Slezské univerzity v Opavě Ob-
chodně podnikatelské fakulty v Karviné, kde mi byl umožněn přístup do administrace
systému, ve kterém jsem si mohl vyzkoušet zpřístupnění a nastavení webových služeb,
vytváření potřebných rolí uživatelů v systému nebo instalaci vlastních pluginů.

Co se týče rozšíření a vylepšení aplikace do budoucna, navrhoval bych filtrování zob-
razených kurzů v aplikaci na základě práv přihlášeného uživatele (tutor systému Moodle)
tak, aby měl přístup pouze k vlastním kurzům. V současném stavu je uživateli nabídnuto
vygenerování log souboru ze všech dostupných kurzů v systému Moodle. Dále bych
navrhoval zabývat se problematikou optimalizace vizualizace velkých grafů, např. od-
straněním některých méně podstatných hran v rámci komunity tak, aby bylo umožněno
rozbalování i větších komunit; skrývání vybraných komunit pro větší přehlednost vizu-
alizace, apod. Taktéž by bylo vhodné optimalizovat rozvržení jednotlivých informačních
panelů na stránce vizualizace tak, aby samotné zobrazení grafu bylo pokud možno co
největší, ale zároveň byla zachována dostupnost a přehlednost získaných informací.
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A Ukázka funkcí vizualizace grafu

V této části jsou názorné ukázky funkcí výsledné vizualizace grafu studentů. Konkrétně
se jedná o ukázku grafu zobrazeného formou komunit a následně formou jednotlivých
uzlů (Obrázek 12). Následuje ukázka možnosti zvýraznit (znázorněno fosforově zelenou
barvou) uzly grafu s konkrétním stupněm uzlu vybraného pomocí posuvníku (Obrázek
13) a ukázka vykreslení velikosti stupně uzlu (Obrázek 14).

Další ukázky se týkají zobrazení statistik grafu, a to výpis základních informací o
komunitách studentů v grafu (Obrázek 15) a detailní informace o vybrané komunitě
(Obrázek 16). Poslední ukázkou je výpis profilu vybraného studenta (Obrázek 17).

Obrázek 12: Zobrazení grafu formou komunit a formou jednotlivých uzlů
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Obrázek 13: Zvýraznění konkrétního stupně uzlu

Obrázek 14: Vykreslení velikosti stupně uzlu
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Obrázek 15: Výpis základních informací o komunitách
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Obrázek 16: Výpis informací o konkrétní skupině

Obrázek 17: Výpis profilu vybraného studenta
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