Content repository

Wymagania
Wersja
1.2

Autor
Jacek Marciniak

Data
14.09.2011

Projekt VTA

Leonardo da Vinci Transfer of innovation
Vocational training system in archeological heritage based upon e-learning resources (VTA)

1

Spis treści

1.
2.
3.

Wersja dokumentu .......................................................................................................................4
Słownik pojęć...............................................................................................................................4
Wymagania funkcjonalne ..........................................................................................................12
3.1
Zarządzanie repozytorium pakietów SCORM...................................................................12
3.1.1
UC 1.1: Import pakietów SCORMowych..................................................................12
3.1.2
UC 1.2: Zarządzanie pakietami SCORM...................................................................12
3.1.3
UC 1.3: Przeglądanie pakietów SCORM..................................................................12
3.1.4
UC 1.4: Usunięcie pakietu SCORM ..........................................................................12
3.1.5
UC 1.5: Zarządzanie prawem do pobierania contentu z pakietu SCORM ................13
3.1.6
UC 1.6: Oznaczanie składowych pakietów SCORM jako PU bazowe .....................13
3.1.7
UC 1.7: Zmiana/usunięcie PU bazowego ..................................................................13
3.1.8
UC 1.8: Modyfikacja metadanych składowej pakietu SCORM ................................13
3.1.9
UC 1.9: Masowe zarządzanie pakietami SCORM.....................................................14
3.1.10
UC 1.10: Podstawowe informacje o składowej paczki SCORM (Quick Info)..........14
3.1.11
UC 1.11: Zarządzanie demo dla SCO........................................................................15
3.2
Przeglądanie repozytorium ................................................................................................15
3.2.1
UC 2.1: Przeszukiwanie repozytorium ......................................................................15
3.2.2
UC 2.2: Przeszukiwanie repozytorium po zapytaniu uproszczonym ........................15
3.2.3
UC 2.3: Przeszukiwanie repozytorium po zapytaniu pełnym....................................15
3.2.4
UC 2.4: Przeszukiwanie repozytorium po tagu .........................................................15
3.2.5
UC 2.5: Przeszukiwanie repozytorium po tagach wewnętrznych..............................16
3.2.6
UC 2.6: Przeszukiwanie repozytorium po tagach zewnętrznych...............................16
3.2.7
UC 2.7: Przeglądanie wyników wyszukania..............................................................16
3.2.8
UC 2.8: Informacja o elementach niżej w hierarchii PU (drzewo zwykłe) ...............17
3.2.9
UC 2.9: Podstawowe informacje o elemencie w wynikach wyszukiwania (Quick
Info)
18
3.3
Zarządzanie PU ..................................................................................................................18
3.3.1
UC 3.1: Utworzenie PU systemowego .....................................................................18
3.3.2
UC 3.2: Zarządzanie strukturą PU systemowego ......................................................18
3.3.3
UC 3.3: Przeglądanie struktury PU systemowego .....................................................18
3.3.4
UC 3.4: Dodanie PU z repozytorium do PU systemowego .......................................19
3.3.5
UC 3.5: Usunięcie PU z PU systemowego ................................................................19
3.3.6
UC 3.6: Usunięcie PU ghost z PU systemowego.......................................................19
3.3.7
UC 3.7: Sprawdzenie aktualności zdalnych PU.........................................................19
3.3.8
UC 3.8: Przygotowanie linku do pobrania contentu ..................................................19
3.3.9
UC 3.9: Zarządzanie linkami do pobrania contentu ..................................................20
3.3.10
UC 3.10: Przeglądanie PU ........................................................................................20
3.4
Pobieranie contentu............................................................................................................20
3.4.1
UC 4.1: Pobranie contentu dla PU .............................................................................20
3.4.2
UC 4.2: Pobranie contentu poprzez przygotowany link ............................................21
3.5
Zarządzanie systemem .......................................................................................................21
3.5.1
UC 5.1: Zarządzanie użytkownikami.........................................................................21
3.5.2
UC 5.2: Zarządzanie grupami użytkowników ...........................................................21
3.5.3
UC 5.3: Zarządzanie trybem działania systemu.........................................................21
3.5.4
UC 5.4: Zarządzanie zdalnymi instancjami CR.........................................................21
3.5.5
UC 5.5: Zarządzania tagami.......................................................................................21
Leonardo da Vinci Transfer of innovation
Vocational training system in archeological heritage based upon e-learning resources (VTA)

2

3.6
Obsługa tagów wewnętrznych ...........................................................................................22
3.6.1
UC 6.1: Dodawanie tagu ............................................................................................22
3.6.2
UC 6.2: Proponowanie tagami ...................................................................................22
3.6.3
UC 6.3: Zarządzanie tagami (CRUD)........................................................................22
4. Wymagania niefunkcjonalne......................................................................................................23
4.1
Obsługa tagów....................................................................................................................23
4.1.1
WN 1: Dołączanie Ontology repository client...........................................................23

Leonardo da Vinci Transfer of innovation
Vocational training system in archeological heritage based upon e-learning resources (VTA)

3

1. Wersja dokumentu
1.0 Pierwsza wersja dokumentu
1.1 Modyfikacja wymagań

2. Słownik pojęć
Content repository (CR) – aplikacja opisywana przez niniejsze wymagania. Aplikacja
odpowiedzialna za przechowywanie i udostępnianie contentu zapisanego w standardzie SCORM w
środowisku rozproszonym. Na aplikację CR składają się dwa moduły logiczne:
•

Składowanie contentu w standardzie SCORM

•

Składowanie i udostępnianie metadanych opisujących content

•

Pobieranie contentu (download)

Aplikacja może działać w dwóch następujących trybach:
•

Lokalnym - content udostępniany jest jedynie na danej instancji CR tzn. metadane opisujące
ten content udostępniane są jedynie użytkownikom danej instancji CR,

•

Sieciowym – metadane (do poszukiwań) oraz content (do pobrań – download) udostępniany
jest użytkownikom innych instancji CR. Udostępnianie to realizowane jest w trybie masterslave tzn. jedna instancja CR (slave) zostaje podłączona do innej (master) i udostępnia jej
metadane i content, ze stacji master prowadzone są zapytania i pobrania contentu.

W trybie sieciowym system działa jako Hub. Oznacza to, że dana instancja CR (master) może
posłużyć jako hub (registry w rozumieniu protokołu Cordra) udostępniający (użytkownikom
lokalnym oraz zdalnym jeżeli dany CR podłączony jest jako slave do innych CR) metadane oraz
content składowany lokalnie na danym CR oraz na innych CR podłączonych jako slave. W trybie
tym metadane przechowywane na zdalnych instancjach CR (tzn. podłączonych jako slave) są
udostępniane do przeszukiwania prowadzonego przez użytkowników lokalnych i zdalnych w trybie
asynchronicznym tzn. zapytania zadawane są przez instancję CR będącą Hubem do instancji
zdalnych (podłączonych jako slave) w czasie rzeczywistym. Użytkownikowi udostępniane są
wyniki takiego wyszukiwania w miarę ich napływania z serwerów zdalnych.
Podczas tworzenia nowych PU na stacji lokalnej użytkownik może odwołać się do PU
przechowywanych na stacji zdalnej slave tzn. może włączyć takie PU do budowanego (nowego)
PU.
W trybie Hub dana instancja CR przechowuje adresy do zdalnych CR. Przechowywane są adresy
tych zdalnych stacji, które zostały autoryzowane przez administratora CR.
Użytkownik systemowy (użytkownik) – w systemie tworzeni są użytkownicy, którym
przypisywane są uprawnienia wynikające z przynależności do określonej grupy użytkowników.
Użytkownik może przynależeć do jednej, bądź wielu grup. Użytkownik może być zalogowany,
bądź niezalogowany.

Leonardo da Vinci Transfer of innovation
Vocational training system in archeological heritage based upon e-learning resources (VTA)

4

Użytkownik zalogowany – użytkownik uzyskujący uprawnienia do funkcjonalności systemu po
zalogowaniu się.
Użytkownik niezalogowany – użytkownik uzyskujący uprawnienia do funkcjonalności systemu
bez logowania się.
Grupa użytkowników – zestaw uprawnień do funkcjonalności systemu. Użytkownicy poprzez
przypisywanie do grupy uzyskują określony zestaw uprawnień. Grupie użytkowników mogą zostać
przypisane następujące uprawnienia:
•

Uprawnienia użytkownika do contentu,

•

Uprawnienia użytkownika do metadanych,

•

Uprawnienia użytkownika do PU,

•

Uprawnienia użytkownika do administracji systemem.

Dla każdego CR tworzony jest w systemie zestaw predefiniowanych grup użytkowników - role.
Root - użytkownik systemu operacyjnego na którym uruchomiono CR.
Autor contentu – użytkownik systemowy, który wgrał dany content do systemu („właściciel”
contentu).
Uprawnienia użytkownika do contentu – zestaw uprawnień, który określa zasady zarządzania
contentem przez użytkownika. Wyróżnia się następujący zestaw uprawnień dla contentu:
Prawo

Opis

Content Upload (UCU)

Wgranie do systemu pakietu SCORM

Content Remove (UCR)

Usunięcie pakietu SCORM znajdującego się w systemie

Content Local Download (UCLD)

Pobranie contentu dla PU z danego (lokalnego) CR

Content Global Download (UCGD)

Pobranie contentu dla PU dla użytkowników z dowolnego
zdalnego CR

Content Interpretation (UCI)

Oznaczanie składowych pakietu SCORM jako PU bazowe

Content Permission (UCP)

Nadawanie uprawnień CLD oraz CGD contentowi

Content Link (UCL)

Uprawnienie do tworzenia linków do contentu

Content Activate (UCA)

Uprawnienie do aktywowania contentu

Content Manager (UCM)

Uprawnienie do widzenia całego contentu w repozytorium

Uprawnienia contentu – uprawnienia, które użytkownik z prawem UCP może przypisać
contentowi:
Prawo
Opis
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Content Local Download (CLD)

Możliwość pobierania contentu w lokalnym repozytorium
przez użytkowników z prawem UCLD

Content Global Download (CGD)

Możliwość pobierania contentu ze zdalnego repozytorium
przez użytkowników z prawem UCGD

Uprawnienia użytkownika dla metadanych
zarządzania metadanymi w systemie:

– zestaw uprawnień określających zasady

Metadata Update (UMU)

Modyfikacja metadanych (w repozytorium lokalnym)

Metadata Local Search (UMLS)

Możliwość
przeszukiwania
repozytorium

metadanych

lokalnego

Metadata Global Search (UMGS)

Możliwość
przeszukiwania
repozytorium

metadanych

zdalnego

Metadata Permission (UMP)

Nadawanie uprawnień MLS oraz MGS metadanym

Uprawnienia metadanych – uprawnienia, które użytkownik z prawem UMP może przypisać
metadanym:
Prawo
Opis
Metadata Local Search (MLS)

Metadane udostępnione do przeszukiwania w lokalnym
repozytorium

Metadata Global Search (MGS)

Metadane udostępnione do przeszukiwania w zdalnym
repozytorium

Uprawnienia użytkownika do PU– zestaw uprawnień określających zasady zarządzania PU w
systemie:
PU Create (UPC)

Możliwość tworzenia PU

PU Remove (UPR)

Możliwość usuwania PU

PU Modify (UPM)

Możliwość modyfikacji PU

PU Permission (UPP)

Nadawanie uprawnień PLS oraz PGS dla PU

PU Activate (UPA)

Aktywowanie PU

PU Manager (UPM)

Uprawnienie do widzenia wszystkich PU w systemie

Uprawnienia dla PU – w systemie określone są następujące uprawnienia dla PU:
PU Local Search (PLS)

PU dostępne do przeszukiwania w danym (lokalnym)
repozytorium

PU Global Search (PGS)

PU dostępne do przeszukiwania w repozytoriach zdalnych

Uprawnienia użytkownika do administracji systemem – zestaw uprawnień określających zasady
administracji systemem:
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Administration user CRUD (UAUC)
Administration
(UAGC)
Administration
(UATM)

group
tag

Prawo
tworzenia/usuwania/modyfikacji/przeszukwiania
użytkowników systemu

CRUD Prawo tworzenia/usuwania/modyfikacji/przeszukiwania

management Prawo do zarządzania tagami lokalnymi

Rola – predefiniowana grupa użytkowników utworzona w systemie. Wyróżnia się następujące role:
Rola

Opis

Predefiniowany
uprawnień

Internauta

Użytkownik niezalogowany do systemu. Użytkownik
posiadający możliwość przeglądania metadanych
udostępnianych przez daną instancję CR oraz mogący
pobierać content jeżeli użytkownikowi tego typu
przypisane zostało takie prawo na danej instancji CR
(oraz jeżeli wyszukany content może być pobierany).

Użytkownik
niezalogowany

zestaw

Content: UCLD
Metadane: MLS

Internauta
zalogowany

Użytkownik zalogowany do systemu. Użytkownik Użytkownik zalogowany
posiadający możliwość przeglądania metadanych Content: UCLD, UCGD
udostępnianych przez daną instancję CR oraz mogący
pobierać content jeżeli użytkownikowi tego typu Metadane: MLS, MGS
przypisane zostało takie prawo na danej instacji CR
(oraz jeżeli wyszukany content może być pobierany).

Autor

Użytkownik odpowiedzialny za
SCORMowych oraz tworzenie PU

import

paczek Użytkownik zalogowany
Content: wszystkie bez
UCM
Metadane: wszystkie
PU: wszystkie bez UPM

Manager

Użytkownik odpowiedzialny za zasoby repozytorium, Użytkownik zalogowany
w tym posiadający prawa do zarządzania Content: wszystkie
repozytoriami poszczególnych autorów
Metadane: wszystkie
PU: wszystkie

Administrator Użytkownik
odpowiedzialny
za
zarządzanie Administracja: wszystkie
użytkownikami systemowymi oraz za zarządzanie
ustawieniami sieciowymi (tzn. konfiguracją Huba).
Content – treść dydaktyczna zaimportowana do systemu jako pakiet SCORM. Content składowany
jest zawsze na tej instancji CR, na którą został zaimportowany. Technicznie CR może zostać
skonfigurowane w taki sposób, że content jest składowany na innej maszynie (katalogu zdalnym)
niż metadane.
Metadane
–
metadane
przypisane
do
składowej
pakietu
SCORM
(kurs/organizacja/blok/SCO/asset/resource/file). Przetwarzane po nadaniu danej składowej statusu
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składowej oznaczonej i aktywowaniu jej. Metadane przetwarzane są na instancji CR, na którą
zaimportowany został pakiet SCORM. Technicznie metadane to LOM (metadane standardu
SCORM).
Standard SCORM – standard reprezentacji zawartości dydaktycznej w wersji SCORM 1.2 i
SCORM 2004
Pakiet SCORM, paczka SCORM – pakiet danych dydaktycznych w standardzie SCORM.
Składowa pakietu SCORM - kurs, organizacja, blok, SCO, asset, resource, file
Kurs – zbiór organizacji w pakiecie SCORM
Nazwa składowej (elementu) SCORM:
• Kurs – Organizations/Default
•

Organization - Organization/Title,

•

Blok/SCO/Asset – Item/Title

•

Resource – Resource/href

•

File – File/href

Pakiet nieoznaczony – pakiet danych dydaktycznych w standardzie SCORM wczytany do
systemu, któremu (ani żadnej jego składowej) nie zostały nadane żadne oznaczenia PU.
Składowa oznaczona – składowa pakietu SCORM, której nadano oznaczenie PU.
PU (Processable Unit) – interpretacja dydaktyczna nadana składowej pakietu SCORM
przetwarzana przez system. Interpretacja może zostać nadana następującym składowym pakietu:
• organizacja domyślna
• dowolny item pakietu
Możliwe jest nadanie jednocześnie kilku oznaczeń PU tej samej składowej pod warunkiem, że
pochodzą one z różnych systemów klasyfikacji PU. PU przynależy zawsze do określonego systemu
klasyfikacji PU. Ze względu na źródło pochodzenia wyróżnia się dwa następujące typy PU:
• PU bazowe – PU przypisane składowej przez autora wgrywającego paczkę SCORM do
systemu,
• PU systemowe – PU utworzone przez autora w systemie.
Technicznie PU to Taxon z TaxonPath LOM.
System klasyfikacji PU – hierarchiczny system klasyfikacji dydaktycznej przeznaczony do
porządkowania PU. W danym systemie klasyfikacji wyróżnia się poziomy w hierarchii (rodzaje
PU) według następującego schematu: 0 – najniżej w hierarchii, 1 – wyżej, itp. Nie ma ograniczeń
na ilość poziomów (w systemie klasyfikacji PU w projekcie VTA rozpatruje się trzy poziomy:
0,1,2). Technicznie system klasyfikacji PU to Source z TaxonPath LOM. Content Repository
pozwala na tworzenie PU z poziomu 1 i wyżej (np. dla klasyfikacji PU w projekcie VTA nie ma
możliwości utworzenia w systemie nowego LU) – ograniczenie to oddaje intuicję, która mówi że w
systemie nie można tworzyć struktur atomowych (PU atomowe).
W systemie dla każdego systemu klasyfikacji PU określana jest jego nazwa pełna oraz nazwa
skrócona.
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PU atomowe – najmniejsza PU w danym systemie klasyfikacji PU (poziom 0). PU atomowe to
struktura, która nie może być tworzona w systemie. Interpretacja PU atomowego może być
nadawana jedynie składowym wgranym do systemu paczek SCORMOwych tzn. PU atomowe jest
zawsze PU bazowym (nigdy nie będzie PU systemowym). PU atomowe oddaje intuicję działania
systemu jako wsparcia w budowie większych struktur (poziom 1 i większy) z przechowywanych w
systemie jednostek atomowych.
PU bazowe – interpretacja dydaktyczna przypisana składowej SCORM przez autora contentu (tzn.
użytkownika który wgrał dany pakiet do systemu). PU bazowe ma wskazywać jaki jest
podstawowy kontekst dydaktyczny danego contentu. Każde PU bazowe posiada swoją nazwę.
PU systemowe – PU utworzone w systemie przez autora. Nie ma możliwości tworzenia w systemie
PU, które są PU atomowymi (tzn. PU z poziomu 0 danego systemu taksonomicznego). Dla każdego
PU systemowego użytkownik określa nazwę PU.
Nazwa PU:
• PU bazowe – Organization Title (jeżeli PU jest organizacją), bądź Item Title (jeżeli PU jest
Itemem),
• PU systemowe - nazwa nadana przez użytkownika; nazwa przy eksporcie zostanie zapisana
jako Organization Title (jeżeli PU jest organizacją), bądź Item Title (jeżeli PU jest Itemem).
PU ghost – informacja w systemie o tym, że dane PU zostało usunięte z systemu, bądź że
zmieniono metadane dla danego PU w sposób istotny. Informacja tego typu udostępniana jest w
tych PU, w których uprzednio wpięte było PU usunięte/zmodyfikowane. PU ghost ma informować
użytkowników, którzy wykorzystywali usunięte/zmodyfikowane PU o tym, że dane PU zostało
usunięte/zmodyfikowane przez właściciela. PU ghost dla PU które zostało zmodyfikowane w
sposób istotny udostępnia link do PU wyjściowego. PU ghost to struktura danych, która może być
zarządzana (usunięta) przez autora danego PU.
System klasyfikacji PU w projekcie VTA – system klasyfikacji PU wykorzystywany w projekcie
VTA. W systemie tym wyróżnia się następujące rodzaje PU:
• Learning Unit (LU) (poziom 0)
•

Learning Module (LM) (poziom 1)

•

Training Curriculum (TC) (poziom 2)

Learning Unit (LU) – składowa systemu klasyfikacji PU w projekcie VTA. LU jest PU z poziomu
0 (tzn. jest PU atomowym). LU może być organizacją lub itemem. Na LU może składać się
dowolna ilość SCO (które same nie są już PU).
Learning Module (LM) – składowa systemu klasyfikacji PU w projekcie VTA. LM jest PU z
poziomu 1. LM może być organizacją lub itemem. Na LM może składać się:
• dowolna ilość SCO (nie będących PU)
• dowolna ilość LU (Uwaga: nie ma wymogu, aby pojawiło się min. jedno LU).
Training Curriculum (TC) – systemu klasyfikacji PU w projekcie VTA. TC jest PU z poziomu 2.
TC może być organizacją lub itemem. Na TC może składać się:
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•
•

dowolna ilość SCO (nie będących PU)
dowolna ilość LM (Uwaga: nie ma wymogu, aby pojawiło się min. jedno LM).

Learning Object (LO) - składowa systemu klasyfikacji PU innego niż system klasyfikacji PU w
projekcie VTA. LO to SCO, które posiada interpretację semantyczną oraz którego wyróżnienie jest
istotne ze względów pozostających poza zakresem systemu (np. konieczne jest wyróżnienie LO ze
względu na wykorzystywaną metodykę e-learningową). Należy zaznaczyć, że nie wyróżnienie
wprost LO w systemie nie wyklucza możliwości przypisania metadanych do składowych SCORM
nieoznaczonych jako PU w systemie klasyfikacji PU w projecie VTA (np. SCO nieoznaczonych
jako PU) – możliwość taka istnieje, ponadto system pozwoli na wyszukiwanie tych zasobów.
Zapytanie kanoniczne - zestaw danych uznany jako podstawowy do formułowania zapytań oraz
prezentowania
wyników.
Dane
z
zapytania
kanonicznego
pozwolą
na
przeszukanie/zaprezentowanie tych danych, które dla użytkownika są najbardziej istotne z punktu
widzenia potrzeb dydaktycznych oraz potrzeb efektywnego przeszukiwania repozytorium. Do
zapytania kanonicznego zalicza się następujące dane:
•

Dane podstawowego opisu pakietu SCORM,

•

Metadane podstawowe.

Dane podstawowego opisu pakietu SCORM - zestaw danych CAM udostępniających informacje
o pakiecie SCORM, które są istotne z punktu widzenia efektywnego przeszukiwania repozytorium:
•

Organization title

•

Item title

•

File href

Metadane podstawowe – zestaw metadanych udostępniających informacje o pakiecie SCORM,
które są istotne z punktu widzenia potrzeb dydaktycznych użytkownika oraz z punktu widzenia
efektywnego przeszukiwania repozytorium:
•

General/Title

•

General/Description

•

General/Keyword

•

General/Coverage

•

Educational/Description

•

Classification/Description

•

Classification/Keyword

•

LifeCycle/Contribute/Entity

Dane użytkownika systemowego:
• Imię
• Nazwisko
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•
•
•
•
•

login (e-mail)
hasło
Adres
Telefon
Fax

Dane autoryzacyjne CR będącego slave:
• adres IP/nazwa dns
• login
• hasło (klucz autoryzacyjny)
• Nazwa właściciela CR (ukryta)
• Adres właściciela (ukryta)
• Nazwa właściciela (publiczna)
Tag – słowo kluczowe, które może zostać przypisane do dowolnej składowej SCORM.
Przypisywane w General/Keyword LOM.
Tag wewnętrzny – tagi tworzone i zarządzane w systemie.
Tag zewnętrzny – tagi pochodzące z zewnętrznego Ontology Repository, który został podłączony
do systemu.
Ontology repository – zewnętrzna aplikacja udostępniająca tagi, które mogą być wykorzystane do
tagowania zasobów CR. Sposób obsługi tagów w CR zależy od funkcjonalności Ontology
repository client.
Ontology repository client – plugin w systemie CR (klient) do zewnętrznego Ontology repository
(serwer). Plugin określa zasady udostępniania tagów użytkownikowi w CR podczas tagowania
zasobów. W systemie można osadzać różne pluginy do Ontology repository. W danej instacji CR
dostępny jest tylko jeden plugin. Informacja o tym, czy jest udostępniany jakiś plugin oraz jaki to
plugin jest określana podczas konfigurowania systemu (deployment).
Demo – możliwość zapoznania się przez użytkownika z zawartością SCO
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3. Wymagania funkcjonalne
3.1 Zarządzanie repozytorium pakietów SCORM
3.1.1 UC 1.1: Import pakietów SCORMowych
Użytkownik z prawem UCU ma możliwość zaimportowania pakietu w standardzie SCORM do
systemu. Po wgraniu do systemu pakiet uzyskuje status pakietu nieoznaczonego.
Użytkownik ma możliwość wybrania, czy importowana będzie cała paczka SCORM, czy jedynie
imsmanifest.
3.1.2 UC 1.2: Zarządzanie pakietami SCORM
Użytkownik z odpowiednimi prawami może wykonać następujące czynności: przeglądanie
pakietów SCORM (UC 1.3), usunięcie pakietu (UC 1.4), zarządzanie prawem do pobierania
contentu (UC 1.5), oznaczyć składowe pakietu SCORM jako PU bazowe (UC 1.6), zmienić/usunąć
PU bazowe (UC 1.7), zmodyfikować metadane składowej pakietu SCORM (UC 1.8), zarządzać
masowo parametrami pakietów SCORM (UC 1.9), pobrać content dla PU (UC 4.1), zobaczyć
podstawowe informacje dla składowej paczki SCORM (UC 1.10), zarządzać prawem demo dla
SCO (UC 1.11).
3.1.3 UC 1.3: Przeglądanie pakietów SCORM
Użytkownik z prawem UCU ma możliwość przeglądania pakietów, które uprzednio wgrał do
systemu. Użytkownik z prawem UCM widzi zasoby całego repozytorium. Dla każdego pakietu
udostępniana jest informacja o tym, które jego składowe zostały oznaczone jako PU (bazowe i
systemowe). Dla jednej paczki SCORM udostępniane są następujące informacje:
•

tytuł (organization title),

•

autor systemowy (użytkownik, który wgrał paczkę do systemu),

•

Data upload

•

Użytkownik, który ostatnio modyfikował.

•

Data ostatniej modyfikacji

3.1.4 UC 1.4: Usunięcie pakietu SCORM
Użytkownik z prawem UCR dla pakietów, które sam wgrał do systemu oraz użytkownik z prawem
UCM dla wszystkich pakietów w systemie ma możliwość usunięcia pakietu SCORM. Usunięcie
pakietu skutkuje usunięciem metadanych z repozytorium.
Jeżeli PU z usuwanego pakietu SCORM są włączone do innego PU w danym (lokalnym)
repozytorium wtedy miejsce takiego włączenia jest oznaczane jako PU ghost.
Jeżeli PU z usuwanego pakietu SCORM są włączone do innego PU w zdalnym repozytorium wtedy
miejsce włączenia zostanie oznaczone jako PU ghost dopiero po wykonaniu na stacji zdalnej
sprawdzenia aktualności zdalnych PU (UC 3.7)
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3.1.5 UC 1.5: Zarządzanie prawem do pobierania contentu z pakietu SCORM
Użytkownik z prawem UCP może dla contentu, który wcześniej wgrał do systemu oraz użytkownik
z prawem UCM dla każego contentu w repozytorium ma możliwość nadania/odebrania danemu
pakietowi SCORM prawa CLD/CGD do pobierania contentu z danego pakietu SCORM. Oznacza
to, że po nadaniu takiego prawa pobierane będą mogły być (lokalnie – prawo CLD/zdalnie – prawo
CGD) wszystkie składowe danego pakietu SCORM oznaczone jako PU.
3.1.6 UC 1.6: Oznaczanie składowych pakietów SCORM jako PU bazowe
Użytkownik z prawem UCI dla contentu, który wcześniej wgrał oraz użytkownik z prawem UCM
dla każdego contentu w repozytorium ma możliwość oznaczenia jako PU bazowe następujących
składowych pakietu SCORM:
• organizacja
• dowolny item
Możliwe jest nadanie jednocześnie kilku oznaczeń PU tej samej składowej pod warunkiem, że
pochodzą one z różnych systemów klasyfikacji PU.
Oznaczenia PU przypisywane są do metadanej TaxonPath. Podczas oznaczania składowej pakietu
SCORM system powinien proponować wartości Taxon z systemów klasyfikacji PU, które
obsługuje dana instancja CR.
3.1.7 UC 1.7: Zmiana/usunięcie PU bazowego
Użytkownik z prawem UCI dla contentu, który wcześniej wgrał oraz użytkownik z prawem UCM
dla każdego contentu w repozytorium ma możliwość zmiany/usunięcia oznaczenia PU bazowego
przypisanego do składowej pakietu SCORM. Możliwe jest nadanie jednocześnie kilku oznaczeń PU
tej samej składowej pod warunkiem, że pochodzą one z różnych systemów klasyfikacji PU.
Jeżeli zmieniane/usuwane PU jest włączone do innego PU w danym (lokalnym) repozytorium
wtedy miejsce takiego włączenia jest oznaczane jako PU ghost.
Jeżeli zmieniane/usuwane PU jest włączone do innego PU w zdalnym repozytorium wtedy miejsce
włączenia zostanie oznaczone jako PU ghost dopiero po wykonaniu na stacji zdalnej sprawdzenia
aktualności zdalnych PU (UC 3.7)
Po usunięciu oznaczenia PU dana składowa paczki SCORM przestaje być widoczna w
repozytorium lokalnym oraz wszystkich repozytoriach zdalnych do których dane repozytorium jest
podłączone jako slave.
Użytkownik może zmienić nazwę PU bazowego.
3.1.8 UC 1.8: Modyfikacja metadanych składowej pakietu SCORM
Użytkownik z prawem UMU dla contentu, który wcześniej wgrał oraz użytkownik z prawem UCM
dla każdego contentu w repozytorium ma możliwość modyfikacji metadanych dowolnej składowej
pakietu SCORM
Jeżeli zmieniane będą metadane TaxonPath LOM wtedy zachowanie systemu powinno być
identyczne jak przy realizacji UC 1.6.
Jeżeli dodawane będą metadane General/Keyword LOM wtedy:
•

Jeżeli system ustawiony jest w trybie obsługi tagów wewnętrznych wpisywany keyword
traktowany będzie jako tag i zapamiętany w systemie jeżeli zapamiętywanie jest dozwolone
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(UC 6.1). Podczas wprowadzania keyword system podpowiadał będzie słowa z listy tagów
udostępnianych przez system (UC 6.2).
•

Jeżeli system ustawiony jest w trybie obsługi tagów zewnętrznych wtedy użytkownik
wybiera tag zewnętrzny poprzez interakcję z zewnętrznym zestawem tagów poprzez
Ontology repository client. Funkcjonalność wybierania przez użytkownika tagu jest
obsługiwana przez Ontology repository client.

Po wykonaniu modyfikacji użytkownik przy akceptacji zmian będzie musiał rozstrzygnąć, czy
zmiany są mało istotne, czy ważne. Jeżeli zmiany są mało istotne są one nanoszone do systemu.
Jeżeli zmiany są ważne (decyduje arbitralnie użytkownik) wtedy:
•

Jeżeli PU dla którego zmieniane są metadane jest włączone do innego PU w danym
(lokalnym) repozytorium wtedy miejsce takiego włączenia jest oznaczane jako PU ghost.

•

Jeżeli PU dla którego zmieniane są metadane jest włączone do innego PU w zdalnym
repozytorium wtedy miejsce włączenia zostanie oznaczone jako PU ghost dopiero po
wykonaniu na stacji zdalnej sprawdzenia aktualności zdalnych PU (UC 3.7)

3.1.9 UC 1.9: Masowe zarządzanie pakietami SCORM
Użytkownik z prawem UCU dla contentu, który wcześniej wgrał oraz użytkownik z prawem UCM
dla każdego contentu w repozytorium ma możliwość masowego zarządzania następującymi
parametrami pakietu SCORM:
•

Metadane – możliwość jednoczesnego określenia metadanych dla wielu składowych
SCORM (wielokrotne wywołanie UC 1.8)

•

Prawo do pobierania contentu – możliwość jednoczesnego nadania/usunięcia prawa do
pobierania contentu dla wielu składowych SCORM (wielokrotne wywołanie UC 1.5)

•

Prawo do oznaczania składowych pakietu SCORM jako PU bazowe - możliwość
jednoczesnego oznaczenia wielu składowych SCORM jako PU bazowe (wielokrotne
wywołanie UC 1.6)

•

Nadania SCO dostępności demo dla tego SCO.

3.1.10 UC 1.10: Podstawowe informacje o składowej paczki SCORM (Quick Info)
Po wybraniu składowej paczki SCORM użytkownik uzyskuje dostęp do podstawowych informacji
podstawowych:
•

Rodzaj PU (jeżeli dostępny) + poziom

•

Tytuł składowej,

•

Rodzaj składowej SCORM

•

ID w systemie (UUID)

•

ID SCORM (jeżeli dostępny)

•

Użytkownik, który ostatnio modyfikował składową

•

Data ostatniej modyfikacji

•

Metadane którymi opisano daną składową.
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3.1.11 UC 1.11: Zarządzanie demo dla SCO
Użytkownik z prawem UCU dla contentu, który wcześniej wgrał oraz użytkownik z prawem UCM
dla każdego contentu w repozytorium ma możliwość nadania dowolnemu SCO w paczce SCORM
dostępności demo dla tego SCO.

3.2 Przeglądanie repozytorium
3.2.1 UC 2.1: Przeszukiwanie repozytorium
Użytkownik z prawem UMLS/UMGS ma możliwość przeszukiwania repozytorium. Przeszukiwane
są zasoby repozytorium lokalnego (jeżeli użytkownik posiada prawo UMLS) oraz zasoby
wszystkich repozytoriów zdalnych podłączonych jako slave (jeżeli użytkownik posiada prawo
UMGS). Przeszukiwanie realizowane jest dla zapytania sformułowanego przez użytkownika. Po
wyszukaniu prezentowane są wyniki wyszukiwania (UC 2.7).
Możliwe jest przeszukiwanie repozytorium po wprowadzeniu zapytania uproszczonego (UC 2.2),
po wprowadzeniu zapytania pełnego (UC 2.3), po wprowadzeniu tagu (UC 2.4).
Dla każdego przeszukiwania użytkownik ma możliwość określenia zakresu przeszukiwania tzn.
określenie przeszukiwanych struktur danych. Na zakres przeszukiwania składają się:
•

Dostępne systemy klasyfikacji PU oraz składowe tych PU (tzn. zdefiniowane typy PU) domyślnie przeszukiwanie po wszystkich systemach klasyfikacji oraz wszystkich typach PU
z tych klasyfikacji,

•

Składowe pakietu SCORM (domyślnie wyłączone wszystkie składowe)

Możliwe jest określenie, czy wyszukanie ma być lokalne, czy też lokalne i zdalne (o ile użytkownik
dysponuje odpowiednimi uprawnieniami).
3.2.2 UC 2.2: Przeszukiwanie repozytorium po zapytaniu uproszczonym
W trybie zapytania uproszczonego użytkownik ma możliwość wprowadzenia zapytania w
następującej postaci:
•

Tryb prosty,

•

Wyszukanie zaawansowane.

W trybie prostym użytkownik ma możliwość wprowadzenia słowa. System prowadzi
przeszukiwanie dla wszystkich danych składających się na Zapytanie kanoniczne.
W trybie zaawansowanym użytkownik ma możliwość określenia, które z danych Zapytania
kanonicznego mają być przeszukiwane.
3.2.3 UC 2.3: Przeszukiwanie repozytorium po zapytaniu pełnym
W trybie zapytania pełnego użytkownik ma możliwość prowadzenia przeszukiwania po wszystkich
Danych podstawowych opisu pakietu SCORM oraz wszystkich metadanych.
3.2.4 UC 2.4: Przeszukiwanie repozytorium po tagu
W zależności od konfiguracji systemu użytkownik ma możliwość przeszukiwania systemu ze
wsparciem mechanizmów obsługi tagów wewnętrznych (UC 2.5), bądź ze wsparciem
mechanizmów wyszukiwania po tagach zewnętrznych (UC 2.6).
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Możliwość przeszukiwania repozytorium po tagach może być niedostępna jeżeli tak został
skonfigurowany system (UC 5.5).
3.2.5 UC 2.5: Przeszukiwanie repozytorium po tagach wewnętrznych
Użytkownik ma możliwość wprowadzenia dowolnego słowa. Jeżeli w systemie dostępne są już
jakieś tagi system podpowiada użytkownikowi te tagi dla których wprowadzone słowo jest
podłańcuchem. Poszukiwanie jest prowadzone dla słowa wprowadzonego przez użytkownika, bądź
dla tagu zaproponowanego przez system i wybranego przez użytkownika. Dla wprowadzonego
słowa przeszukiwanie realizowane jest dla pozycji General/Keyword LOM
3.2.6 UC 2.6: Przeszukiwanie repozytorium po tagach zewnętrznych
Użytkownik wybiera tag zewnętrzny (lub tagi zewnętrzne) poprzez interakcję z zewnętrznym
zestawem tagów poprzez Ontology repository client. Funkcjonalność wybierania przez
użytkownika tagu (tagów) jest obsługiwana przez Ontology repository client. Dla wprowadzonego
tagu (lub tagów) przeszukiwanie realizowane jest dla pozycji General/Keyword LOM. Jeżeli
wyszukiwanie prowadzone jest dla kilku tagów wyszukiwanie może być prowadzone jako OR lub
AND pomiędzy wskazanymi tagami.
3.2.7 UC 2.7: Przeglądanie wyników wyszukania
Użytkownik z prawem UMLS/UMGS ma możliwość przeglądania wyników przeszukania
repozytorium.
Wyniki wyszukania są rozdzielone dla instancji CR z których pochodzą.
Dla każdej instancji CR wyniki prezentowane są w dwóch strumieniach (zakładkach) dla
wskazanego przez użytkownika zakresu przeszukiwania (UC 2.1):
•

Strumień systemów klasyfikacji PU (jeden strumień/zakładka),

•

Strumień składowych SCORM (jeden strumień/zakładka).

W strumieniu systemów klasyfikacji PU udostępniane są wyniki wyszukiwania z perspektywy ich
interpretacji jako PU. Możliwe jest filtrowanie danych po PU składających się na dany system
klasyfikacji PU.
W strumieniu składowych SCORM udostępniane są wyniki wyszukiwania z perspektywy ich
miejsca w strukturze pakietu SCORM. Możliwe jest filtrowanie po wszystkich składowych
SCORM.
W każdym strumieniu wyniki wyszukania udostępniane są w dwóch widokach:
•

Lista (domyślny),

•

Drzewo.

W widoku listy dla wyszukanych elementów udostępniane są następujące informacje:
•

Strumień systemu klasyfikacji PU:
o Nazwa PU,
o Rodzaj PU w danym systemie klasyfikacji (np. LU, LM, TC),
o System klasyfikacji PU,
o Użytkownik, który nadał interpretację danemu PU („interpreted by”).
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o Te metadane, które są dostępne chociaż w jednej danej udostępnianej
użytkownikowi.
•

Strumień składowych SCORM:
o Nazwa składowej SCORM,
o Rodzaj składowej SCORM,
o Autor systemowy,
o Przypisane PU oraz systemy klasyfikacji PU, z których pochodzą,
o Te metadane, które są dostępne chociaż w jednej danej udostępnianej
użytkownikowi.

Użytkownk ma możliwość określenia, które z powyższych danych w strumieniu są wyświetlane
(filtr dla kolumn).
W widoku drzewa dla wyszukanych elementów udostępniane są nazwy elementów (nazwy PU dla
strumienia systemu klasyfikacji PU / nazwa składowej SCORM dla strumienia składowych
SCORM). Po wybraniu wyszukanego elementu użytkownik uzyskuje informację w jakich
składowych dany element został wykorzystany (drzewo odwrócone). W drzewie odwróconym nie
są prezentowane elementy z repozytoriów zdalnych.
W dowolnym widoku użytkownik po wybraniu dowolnego elementu z listy, bądź drzewa uzyskuje
informację o elementach niżej w hierarchii niż dany element (drzewo zwykłe) (UC 2.8)..
Dla PU podawana jest informacja, czy jest to PU bazowe, czy PU systemowe.
Jeżeli użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia dla dowolnego PU systemowego użytkownik
może zarządzać strukturą PU systemowego (UC 3.2). Możliwe jest również przygotowanie linku do
pobrania contentu (UC 3.8). Możliwe jest również pobranie contentu dla PU (UC 4.1).
3.2.8 UC 2.8: Informacja o elementach niżej w hierarchii PU (drzewo zwykłe)
Dla elementu udostępnianego w ramach UC 2.7 udostępniana jest informacja o elementach poniżej
w hierarchii (drzewo zwykłe).
W widoku drzewa udostępniane są następujące informacje:
•

Jeżeli drzewo prezentowane jest dla strumienia systemu klasyfikacji PU (patrz UC 2.7):
o Rodzaj PU w danym systemie klasyfikacji (np. LU, LM, TC),
o Nazwa PU.

•

Jeżeli drzewo prezentowane jest dla strumienia składowych SCORM (patrz UC 2.7):
o Rodzaj składowej SCORM,
o Nazwa składowej SCORM.

Dla drzewa w strumieniu systemu klasyfikacji PU poza elementami oznaczonymi jako PU
prezentowane są również wszystkie SCO/assety w obrębie danego PU nawet jeżeli nie mają one
oznaczeń jako PU.
Dla drzewa w strumieniu składowych SCORM prezentowane są wszystkie składowe SCORM.
Po wybraniu dowolnego elementu w drzewie użytkownik uzyskuje dostęp do podstawowych
informacji o elemencie (UC 2.9)
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Jeżeli element w drzewie jest SCO oraz jeżeli elementowi nadano prawo demo wtedy użytkownik
ma możliwość zobaczenia demo tego SCO.
3.2.9 UC 2.9: Podstawowe informacje o elemencie w wynikach wyszukiwania
(Quick Info)
Dla PU udostępniane są następujące informacje szczegółowe:
•

Nazwa PU

•

Rodzaj PU w danym systemie klasyfikacji (np. LU, LM, TC) + poziom

•

System klasyfikacji PU

•

Metadane, którymi opisano dany element.

W składowej SCORM udostępniane są następujące informacje:
•

Nazwa składowej SCORM

•

Rodzaj elementu SCORM

•

ID w systemie

•

ID SCORM (jeżeli dostępny)

•

Metadane, którymi opisano dany element.

3.3 Zarządzanie PU
3.3.1 UC 3.1: Utworzenie PU systemowego
Użytkownik z prawem UPC ma możliwość utworzenia PU systemowego.
3.3.2 UC 3.2: Zarządzanie strukturą PU systemowego
Użytkownik z prawem UPC, który wcześniej utworzył dane PU systemowe oraz użytkownik z
prawem UPM ma możliwość zarządzania strukturą PU systemowego.
Podczas zarządzania strukturą PU systemowego użytkownik może: przeglądać strukturę PU
systemowego (UC 3.3), dodać wyszukane PU z repozytorium do PU systemowego (UC 3.4),
usunąć PU z PU systemowego (UC 3.5), usunąć PU ghost z PU systemowego (UC 3.6).
Użytkownik może zmienić nazwę PU systemowego.

3.3.3 UC 3.3: Przeglądanie struktury PU systemowego
Użytkownik z prawem UPC, który wcześniej utworzył dane PU systemowe oraz użytkownik z
prawem UPM ma możliwość przeglądania struktury PU systemowego. Prezentowane są PU
składające się na dane PU systemowe oraz SCO/asset, które nie są PU a są zawarte w PU
systemowym. Dla PU zawartych w obrębie danego PU systemowego użytkownik może przejść do
zarządzania jego strukturą (UC 3.2).
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3.3.4

UC 3.4: Dodanie PU z repozytorium do PU systemowego

Użytkownik z prawem UPC, który wcześniej utworzył dane PU systemowe oraz użytkownik z
prawem UPM ma możliwość dodania dowolnego PU z repozytorium do PU systemowego. Do PU
systemowego można przypisać każde PU udostępnione przez system tzn. PU składowane lokalnie
oraz PU udostępniane przez instancje zdalne CR podłączone jako slave.
3.3.5 UC 3.5: Usunięcie PU z PU systemowego
Użytkownik z prawem UPR, który wcześniej utworzył dane PU systemowe oraz użytkownik z
prawem UPM ma możliwość usunięcia dowolnego PU z PU systemowego
Jeżeli przetwarzane PU systemowe jest włączone do innego PU w danym (lokalnym) repozytorium
wtedy usuwane PU jest oznaczane jako PU ghost.
Jeżeli przetwarzane PU systemowe jest włączone do innego PU w zdalnym repozytorium wtedy
miejsce włączenia zostanie oznaczone jako PU ghost dopiero po wykonaniu na stacji zdalnej
sprawdzenia aktualności zdalnych PU (3.7)
3.3.6 UC 3.6: Usunięcie PU ghost z PU systemowego
Użytkownik z prawem UPR, który wcześniej utworzył dane PU systemowe oraz użytkownik z
prawem UPM ma możliwość usunięcia dowolnego PU ghost z PU systemowego
3.3.7 UC 3.7: Sprawdzenie aktualności zdalnych PU
Użytkownik z prawem UPC, który wcześniej utworzył dane PU systemowe oraz użytkownik z
prawem UPM ma możliwość sprawdzenia aktualności danych o PU pochodzącego z CR zdalnego
(slave), które zostało wpięte do PU na stacji lokalnej. Operacja uaktualnia informacje o zdalnym
PU, w szczególności po następujących modyfikacjach:
•

Usunięciu składowej dla PU z systemu (UC 1.4),

•

Zmiana/usunięcie PU bazowego (UC 1.7)

•

Modyfikacja metadanych składowej pakietu SCORM (UC 1.8)

•

Usunięcie PU z PU systemowego (UC 3.5)

3.3.8 UC 3.8: Przygotowanie linku do pobrania contentu
Użytkownik z prawem UCL, który wcześniej utworzył dane PU (bazowe/systemowe) oraz
użytkownik z prawem UCM ma możliwość przygotowania linku do pobrania dowolnego PU.
Użytkownik wybiera PU, które ma być udostępnione oraz określa dane użytkownika (e-mail),
któremu ten link ma być udostępniony któremu takie PU powinno zostać dostarczone do pobrania.
Użytkownik z prawem UCL może przygotować do pobrania content, który samodzielnie wgrał do
systemu. Użytkownik z prawem UCM może przygotować do pobrania dowolny content w
repozytorium.
Dla udostępnionego contentu możliwe jest przygotowanie notatki tekstowej. Notatka dostępna jest
dla twórcy linku oraz użytkownika z prawem UCM.
Po operacji przygotowania linku użytkownik ma dostęp do linku, który może samodzielnie przesłać
wybranemu użytkownikowi.
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3.3.9 UC 3.9: Zarządzanie linkami do pobrania contentu
Użytkownik może przeglądać linki do contentu przygotowanego do pobrania oraz cofnąć
udostępnienie contentu (zdezaktywowanie linku). Dla danego linku użytkownik uzyskuje
informacje o: udostępnionym PU, użytkownikowi kiedy został udostępniony content, dacie
utworzenia linku, notatka. Użytkownik ma możliwość modyfikacji notatki. Możliwe jest również
usunięcie linku i wszystkich danych z nim związanych.
3.3.10 UC 3.10: Przeglądanie PU
Użytkownik z prawem UPC ma możliwość przeglądania PU (systemowych i bazowych) które
uprzednio utworzył w systemie Użytkownik z prawem UPM widzi zasoby całego repozytorium.
Dla PU udostępniane są następujące informacje:
•

Nazwa PU

•

Rodzaj PU: systemowe / bazowe

•

Rodzaj PU w danym systemie klasyfikacji (np. LU, LM, TC),

•

System klasyfikacji PU

•

Użytkownik, który nadał interpretację danemu PU („interpreted by”).

•

Data nadania interpretacji PU

•

Data ostatniej zmiany PU

•

Użytkownik, który ostatnio modyfikował PU.

Dla dowolnego elementu na liście użytkownik ma możliwość zarządzania strukturą PU
systemowego (UC 3.2)
Użytkownik może również utworzyć nowe PU systemowe (UC 3.1).
Po wybraniu dowolnego elementu na liście użytkownik uzyskuje informację w jakich składowych
dany element został wykorzystany (drzewo odwrócone). W drzewie odwróconym nie są
prezentowane elementy z repozytoriów zdalnych.

3.4 Pobieranie contentu
3.4.1 UC 4.1: Pobranie contentu dla PU
Użytkownik z odpowiednimi prawami ma możliwość pobrania (eksportowanie; download) jako
pakiet SCORM contentu dla dowolnego PU. Autor systemowy może eksportować PU dla
składowych paczek SCORM, które wgrał do systemu, użytkownik z prawem UCM wszystkie PU z
repozytorium. Użytkownicy z prawem UCLD/UCGD mogą pobierać content dla tych PU dla
których określono prawo CLD (użytkownicy lokalni), CGD (użytkownicy zdalni).
Podczas eksportowania contentu dla PU użytkownik może pobrać content jako jedną paczkę
SCORM jeżeli w obrębie danego PU nie są zawarte inne PU. Jeżeli w obrębie pobieranego PU są
zawarte inne PU (z kolejnych poziomów niższych niż dane PU), wtedy pobranie może być
realizowane na następujące sposoby:
1) Jako jedna paczka SCORM integrującą PU na kolejnych poziomach struktury drzewiastej paczki
SCORM
Leonardo da Vinci Transfer of innovation
20
Vocational training system in archeological heritage based upon e-learning resources (VTA)

2) Jako n paczek SCORM, gdzie n oznacza ilość PU z poziomu pomniejszonego o 1
3) Jako n x k paczek SCORM, gdzie n oznacza ilość PU z poziomu pomniejszonego o 1, k oznacza
ilość PU z poziomu pomniejszonego o 2
4) itd. (jeżeli ilość poziomów w danym systemie klasyfikacji PU jest większa niż 3.
Jeżeli w obrębie eksportowanego PU znajdują się PU pochodzące ze stacji zdalnych (slave) wtedy
użytkownik jest informowany, że paczka z systemu zdalnego zostanie wyeksportowana niezależnie
od pozostałych. Takie PU nie zostanie włączone do paczki (paczek) podstawowych generowanych
w krokach 1-4.
3.4.2 UC 4.2: Pobranie contentu poprzez przygotowany link
Każdy użytkownik internetu dysponujący danym linkiem ma możliwość pobrania contentu
przygotowanego do pobrania (UC 3.8). Pobranie contentu dla przygotowanego linku realizowane
jest zgodnie z zasadami określonymi w UC 4.1

3.5 Zarządzanie systemem
3.5.1 UC 5.1: Zarządzanie użytkownikami
Użytkownik z prawem UAUC ma prawo tworzenia, modyfikowania oraz usuwania użytkowników.
Użytkownik może zostać przypisany do dowolnej ilości grup użytkowników. Po przypisaniu do
grupy użytkownik uzyskuje uprawnienia określone dla danej grupy.
Dla użytkownika udostępniana jest informacja o ostatnim logowaniu.
Istnieje nożliwość zalogowania się na każdego użytkownika w systemie.

3.5.2 UC 5.2: Zarządzanie grupami użytkowników
Użytkownik z prawem UAGC ma możliwość zarządzania grupami użytkowników oraz określaniem
uprawnień dla grupy.
3.5.3 UC 5.3: Zarządzanie trybem działania systemu
Root może określić czy aplikacja ma działa w trybie lokalnym, czy sieciowym. W trybie sieciowym
użytkownik ma możliwość zarządzania zdalnymi instancjami CR (UC 5.4).
3.5.4 UC 5.4: Zarządzanie zdalnymi instancjami CR
Root ma możliwość podpięcia do danego CR innego CR jako slave. Podczas podpinania
zewnętrznego CR konieczne jest podanie danych autoryzacyjnych CR będącego slave.
3.5.5 UC 5.5: Zarządzania tagami
Root może określić, czy do systemu ma zostać podpięty Ontology repository client oraz może
wskazać konkretnego klienta do podłączenia.
Może również określić, czy w systemie przy wyszukiwaniu dostępna będzie możliwość szukania po
tagach (UC 2.4).
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3.6 Obsługa tagów wewnętrznych
3.6.1 UC 6.1: Dodawanie tagu
Podczas edycji metadanych (UC 1.8) słowo wpisywane przez użytkownika podczas edycji
metadanej General/Keyword LOM traktowany będzie jako tag oraz zapamiętany w systemie o ile
wcześniej takie słowo nie zostało już zapamiętane. Podczas dodawania tagu system proponuje taki
już zgromadzone w systemie (UC 6.2).
3.6.2 UC 6.2: Proponowanie tagami
Podczas edycji metadanej General/Keyword LOM (UC 1.8) podczas wpisywania słowa przez
użytkownika (UC 6.1) system podpowiada użytkownikowi tagi z listy tagów składowanych w
systemie.
3.6.3 UC 6.3: Zarządzanie tagami (CRUD)
Użytkownik z prawem UATM ma możliwość zarządzania tagami w systemie. Może je
przeszukiwać, tworzyć, modyfikować oraz usuwać. Manager zarządza wszystkimi tagami w
systemie.
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4. Wymagania niefunkcjonalne
4.1 Obsługa tagów
4.1.1 WN 1: Dołączanie Ontology repository client
Istnieje możliwość dołączania do systemu Ontology repository client. Dołączanie to powinno być
realizowane na etapie deploymentu (budowania) wersji wykonywalnej systemu. Powinna być
możliwość takiego skonfigurowania (zbudowania) systemu, że żaden Ontology repository client nie
będzie podpięty do CR. W takiej sytuacji dostępne będą tylko wewnętrzne mechanizmy budowania
tagów, o ile w wymaganiu UC 5.5 określone, że szukanie po tagach ma być w ogóle możliwe.
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