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Voorwoord
Dit document is geschreven in opdracht van de Academie voor ICT en Media te Breda. Dit
is het eindverslag voor de afstudeeropdracht bij Sogeti Nederland BV. Het eindverslag
dient als afsluiting van mijn studie “Informatica” aan Avans Hogeschool te Breda. Tijdens
de uitvoering van dit project ben ik gedetacheerd naar D-CIS Lab om daar mijn opdracht
uit te voeren.
De Academie voor ICT en Media heeft mij de goedkeuring gegeven om te gaan
afstuderen. Hierbij hebben ze mij de opdracht gegeven om tijdens deze
afstudeeropdracht de volgende producten op te leveren:
1. Een plan van aanpak;
2. Een oriëntatieverslag;
3. Een tussenverslag
4. Een (concept)eindverslag;
5. Een projectstatusrapport (twee wekelijks);
6. Een samenvatting van het afstudeerproject;
7. Een poster en een website van het afstudeerproject.
Deze documenten hebben beschreven hoe de afstudeeropdracht is verlopen en wat ik
allemaal heb gedaan.
Als er in dit eindverslag wordt verwezen naar een ander document kunt u dit vinden in
het TRiSL - documentenoverzicht. Ieder document wordt gescheiden door een rode
pagina en aan het begin van het documentenoverzicht vindt u een inhoudsopgave.
Bij deze wil ik ook alle personen bedanken die mij geholpen hebben bij het tot stand
komen van deze afstudeeropdracht. In het bijzonder Sogeti Nederland BV en D-CIS Lab
die mij de kans hebben gegeven om bij hen te mogen afstuderen.
Sander Bosma en Chris van Aart van Sogeti Nederland BV, Thomas Hood van D-CIS Lab,
Ard Peek van Webattach BV en Gerard Wagenaar van Avans Hogeschool, wil ik bedanken
voor de begeleiding tijdens deze afstudeeropdracht.
Delft, 17 juni 2008
Tom van Leijsen
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Samenvatting
Voor mijn afstudeerproject bij Sogeti Nederland BV ben ik gedetacheerd naar D-CIS Lab
te Delft. Hier heb ik, als Stagiair Software Engineer, gewerkt aan een simulatie in de
virtuele omgeving van Second Life1. Met deze simulatie moest aangetoond worden of met
behulp van communicatiemiddelen en resource allocatie2 algoritmes het aantal dodelijke
slachtoffers bij een grote ramp verminderd kon worden?
Om dit vraagstuk te beantwoorden moesten er een aantal activiteiten uitgevoerd worden.
Deze activiteiten zijn onder te verdelen in een drietal fasen.
1. De onderzoeksfase;
2. De ontwikkelfase;
3. De afrondingsfase.
De onderzoeksfase
1. Onderzoek doen naar de ontwikkelingmethodes: Watervalmethode, Scrum,
DSDM, RUP en XP.
2. Onderzoek doen naar triage3.
3. Onderzoek doen naar het Linden Script Language (de programmeertaal in Second
Life).
De ontwikkelfase
1. Bepalen of het project haalbaar is.
2. De informatiebehoefte in kaart brengen.
3. De eisen opstellen met behulp van het MoSCoW principe en timeboxing.
4. De toepassing ontwikkelen en testen.
5. De toepassing implementeren en documentatie afronden.
De afrondingsfase
1. Een functioneringsgesprek voeren met de bedrijfsbegeleider.
2. Het eindproduct overdragen aan Sogeti Nederland BV en D-CIS Lab.
3. Het gehele afstudeerproject presenteren en verdedigen.
Tijdens het uitvoeren van de activiteiten zijn er een aantal methoden en technieken
gebruikt. Om de ontwikkeling van de simulatie te structureren is ervoor gekozen om de
ontwikkelmethode DSDM toe te passen. Uiteindelijk was het de bedoeling dat er in de
virtuele omgeving Second Life een simulatie werd ontwikkeld. Deze simulatie maakt
gebruik van de technieken Triage en Resource allocatie en werd ontwikkeld met behulp
van de programmeertalen Linden Script Language (LSL) en Perl. Met behulp van het LSL
werden de objecten (slachtoffers, verkenners en hulpverleners) in Second Life
geprogrammeerd. De webpagina’s werden ontwikkeld met behulp van de
webprogrammeertaal Perl. Om gegevens op te slaan wordt er via de Perl-scripts
verbinding gemaakt met een MySQL database en de visuele webpagina’s worden
opgemaakt met behulp van Cascading Style Sheets (CSS).

1

Second Life is een virtuele omgeving.
Resource allocatie is een methode om beschikbare middelen (de resources) zo efficiënt
mogelijk te verdelen en in te zetten.
3
Triage wordt gebruikt om de verwondingen van slachtoffers bij grote(re) ongevallen en
rampen te beoordelen.
2
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Het uiteindelijke resultaat is een simulatie in de virtuele omgeving van Second Life met
een tweetal scenario’s. In het eerste scenario verzamelt het medische team zich bij de
verzamelplaats en gaan zij op de traditionele manier te werk. Verkenners gaan op zoek
naar slachtoffers en als er een slachtoffer is gevonden wordt er triage uitgevoerd. Zodra
een verkenner een willekeurig aantal slachtoffers heeft gevonden en geprioriteerd, keert
hij terug naar de verzamelplaats. Als hij hier aankomt worden de slachtoffers bekend
gemaakt aan de hulpverleners. De verkenners gaan weer verder zoeken en de
hulpverleners gaan de gevonden slachtoffers behandelen. Wanneer alle slachtoffers
geholpen zijn, of niet meer te redden zijn, is het eerste scenario afgelopen.
In het tweede scenario worden communicatiemiddelen en resource allocatie ingezet om
het medische team te ondersteunen. Verkenners gaan weer opzoek naar slachtoffers.
Zodra er één slachtoffer gevonden en geprioriteerd is, wordt deze ingevoerd in het
communicatiemiddel. Zo hebben de hulpverleners direct een overzicht met de posities
van alle slachtoffers en diens verwondingen. Vervolgens wordt met behulp van het
resource allocatie algoritme bepaald welk slachtoffer de hulpverlener moet gaan helpen.
Deze beslissing hangt af van een tweetal factoren: de ernst van de verwondingen en de
afstand van de hulpverlener tot het slachtoffer. Verkenners en hulpverleners hoeven niet
steeds terug te keren naar de verzamelplaats om de meest actuele informatie in hun
bezit te krijgen. Zodra ook het tweede scenario afgelopen is. Worden er statistieken
gegenereerd. Onder andere:
- Hoeveel deelnemers deden mee aan de simulatie?
- Hoelang hebben de verschillende scenario’s geduurd?
- Hoe ernstig waren de verwondingen van de slachtoffers aan het begin van de
simulatie?
- Hoeveel slachtoffers hebben de ramp uiteindelijk overleefd?
Op deze manier is het mogelijk om te vergelijken of er met behulp van
communicatiemiddelen en resource allocatie algoritmes meer levens gered kunnen
worden.
Na een tiental testen met 12 slachtoffers, 3 verkenners en 4 hulpverleners, was er
inderdaad te zien dat er in 7 van de 10 gevallen meer slachtoffers gered werden. In de
overige 3 gevallen waren het aantal behandelde slachtoffers gelijk. Deze resultaten staan
hieronder in “Tabel 1: Testresultaten”.
Een ander voordeel, waar in eerste instantie geen rekening mee is gehouden, is de
doorlooptijd van het scenario. Scenario 2 wordt altijd sneller uitgevoerd dan scenario 1.
Hieraan is te zien dat de communicatiemiddelen en resource allocatie algoritmes in ieder
geval een positief effect hebben.
Simulatie
Doorlooptijd
Overlevenden
Doorlooptijd
Overlevenden
scenario 1
scenario 1
scenario 2
scenario 2
1
4:37
6
3:44
7
2
6:17
6
4:24
8
3
5:41
6
4:38
8
4
5:41
6
4:13
6
5
4:31
6
3:48
7
6
5:42
8
3:35
8
7
5:06
6
4:53
7
8
4:42
6
4:07
8
9
5:11
2
3:51
5
10
4:36
8
3:45
8
Tabel 1: Testresultaten
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Er is gekozen voor 12 slachtoffers, 3 verkenners en 4 hulpverleners omdat dit het
maximale aantal deelnemers voor een simulatie zijn. Zodra de simulatie met meerdere
deelnemers word uitgevoerd loopt de simulatie vast en kan deze niet afgemaakt worden.
Dit is een klein minpuntje aan de simulatie. Omdat er geen tijd meer was, is er ook geen
aandacht meer besteed aan de verdere optimalisatie van de simulatie.
Als de simulatie met andere aantallen zou worden uitgevoerd zouden er ook andere
uitkomsten zijn. Toch vind ik dat het gebruik van communicatiemiddelen en resource
allocatie een zeer positief effect heeft en ik raad het dan ook ten zeerste aan om een
prototype van een dergelijk systeem in de “echte” wereld te gaan ontwikkelen en te
testen. Het zou toch mooi zijn dat je met zulke simpele middelen meer levens kan
redden bij grootschalige rampen.
Tijdens de ontwikkeling waren de begeleiders, Chris van Aart, Sander Bosma, Ard Peek,
Thomas Hood en Gerard Wagenaar, zo enthousiast dat er spontaan nieuwe ideeën en
eisen ontstonden. Omdat deze niet allemaal verwerkt konden worden is er een lijst,
“Tabel 2: Aanbevelingen”, met nieuwe eisen gemaakt. Deze eisen kunnen in de toekomst
gerealiseerd gaan worden en zijn net zoals de functionaliteiten geprioriteerd volgens het
MoSCoW principe.
Prioriteit
Must have
- De simulatie optimaliseren, zodat er meer deelnemers kunnen meedoen aan de
simulatie.
- De verwondingen aanpassen aan de ernst van de ramp.
- Slachtoffers laten bewegen als zij nog de status minor hebben.
- De resource allocatie realistischer maken. Rekening houden met meer factoren
(bijvoorbeeld de fysieke status van een hulpverlener).
Should have
- De onderhandeling (het ruilen van slachtoffers) tussen hulpverleners.
- Het gelijktijdig uitvoeren van meerdere simulaties.
- Een derde scenario waarbij de verkenner ook de hulpverlener is.
Could have
- De grafische vormgeving van:
o De verzamelplaats;
o De slachtoffers;
o De verkenners;
o De hulpverleners;
o De omgeving.
- Het laten meespelen van avatars.
Tabel 2: Aanbevelingen

Tom van Leijsen

V

17-6-2008

TRiSL – Triage in Second Life

1 Inleiding
Er is een grote ramp gebeurd, bijvoorbeeld een vliegtuigcrash of een kettingbotsing in
een tunnel. Overal liggen slachtoffers en al deze slachtoffers moeten zo snel mogelijk
geholpen worden om erger te voorkomen.
Tijdens mijn afstudeerproject is er van een dergelijk ongeval een simulatie gemaakt in de
virtuele omgeving Second Life1. Hierbij zijn er twee varianten: één waarbij het medische
team volgens de traditionele manier te werk gaat en één waarbij zij wordt ondersteund
door communicatiemiddelen en resource allocatie2.

Figuur 1: Second Life

In het eerste scenario verzamelt het medische team zich bij de verzamelplaats en gaan
zij op de traditionele manier te werk. Verkenners gaan op zoek naar slachtoffers en als er
een slachtoffer is gevonden wordt er triage3 uitgevoerd. Zodra een verkenner een
willekeurig aantal slachtoffers heeft gevonden en geprioriteerd, keert hij terug naar de
verzamelplaats. Als hij hier aankomt worden de slachtoffers bekend gemaakt aan de
hulpverleners. De verkenners gaan weer verder zoeken en de hulpverleners gaan de
gevonden slachtoffers behandelen. Wanneer alle slachtoffers geholpen zijn, of niet meer
te redden zijn, is het eerste scenario afgelopen.
In het tweede scenario worden communicatiemiddelen en resource allocatie ingezet om
het medische team te ondersteunen. Verkenners gaan weer opzoek naar slachtoffers.
Zodra er één slachtoffer gevonden en geprioriteerd is, wordt deze ingevoerd in het
communicatiemiddel. Zo hebben de hulpverleners direct een overzicht met de posities
van alle slachtoffers en diens verwondingen. Vervolgens wordt met behulp van het
resource allocatie algoritme bepaald welk slachtoffer de hulpverlener moet gaan helpen.
Deze beslissing hangt af van een tweetal factoren: de ernst van de verwondingen en de
afstand van de hulpverlener tot het slachtoffer. Verkenners en hulpverleners hoeven niet
steeds terug te keren naar de verzamelplaats om de meest actuele informatie in hun
bezit te krijgen.
De probleemstelling die uiteindelijk beantwoordt moet worden: “Kan met behulp van
communicatie-middelen en resource allocatie algoritmes het aantal dodelijke slachtoffers
bij een grote ramp verminderd worden?”.
Het gevoel zegt dat er bij de twee scenario’s een verschil moet zijn in de prestatie van
het medische team. Aan mij de taak om dit te demonstreren met behulp van een
simulatie in de virtuele omgeving Second Life.
1

Second Life is een virtuele omgeving, een voorbeeld hiervan ziet u in “Figuur 1: Second
Life”. Voor meer informatie over Second Life verwijs ik u door naar hoofdstuk 4.2.
2
Resource allocatie is een methode om beschikbare middelen (de resources) zo efficiënt
mogelijk te verdelen en in te zetten. Meer informatie hierover vindt u in hoofdstuk4.3.
3
Triage wordt gebruikt om de verwondingen van slachtoffers bij grote(re) ongevallen en
rampen te beoordelen. In hoofdstuk 4.4 wordt dit uitgebreider uitgelegd.
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Serious Gaming in Second Life (SGSL)
D-CIS Lab is al enige tijd bezig om een algemeen raamwerk (zie: “Figuur 2: Raamwerk
SGSL”) te ontwikkelen om rampensimulaties in de virtuele omgeving Second Life te
genereren. Een viertal afstudeerders is hiermee bezig en doet het volgende:
1. Kwok-Way Tang maakt een registratieapplicatie, hier kunnen deelnemers zich
aanmelden voor een rampensimulatie om deze vervolgens te gaan spelen in
Second Life. Zodra iemand zich heeft geregistreerd en een simulatie heeft
gekozen, moet het betreffende scenario geladen worden en moeten er objecten in
het landschap geplaatst worden.
2. Junior Garcia is bezig met de ontwikkeling van een versiebeheersysteem voor
deze objecten. In dit systeem staan objecten (denk aan slachtoffers, ziekenauto’s
enz.) die bij de start van een rampensimulatie op het speelveld geplaatst kunnen
worden. Ook kunnen de objecten aangepast worden, waardoor er weer een
nieuwe versie van het object ontstaat in het systeem. Daarnaast staan er ook
robots in het versiebeheersysteem. Deze robots kunnen worden ingezet bij een
simulatie. Dit kan zijn omdat er te weinig deelnemers zijn, maar ook omdat zij
tijdens een simulatie een rol moeten vervullen, bijvoorbeeld de rol van
hulpverlener of slachtoffer.
3. Saskia van Kooij is bezig om het gedrag van deze bots te ontwikkelen. Hoe
reageren deze robots op bepaalde situaties? Wat doen ze bijvoorbeeld als er een
gebouw in brand staat? Gaan ze rond rennen of zoeken ze de dichtstbijzijnde
nooduitgang? Ook moet het spel in de gaten gehouden worden. Onderneemt de
deelnemer de juiste acties om de simulatie positief af te ronden? Of moet hij een
hint krijgen? Een spelleider moet dit in de gaten houden. Hiervoor worden
agenten ontwikkeld.
4. Phong Bui is bezig met de ontwikkeling van deze agenten. De belangrijkste
functionaliteit van deze agenten is het controleren van de simulatie en het
aanpassen van de simulatie aan de hand van de acties van de deelnemer. Wordt
de simulatie goed uitgevoerd? Kunnen we de simulatie moeilijker maken? Of moet
er misschien een hint gegeven worden omdat het doel van de simulatie anders
niet behaald wordt? De agent denkt over dit soort vragen na, analyseert de
bekende gegevens en neemt vervolgens een besluit voor het verdere verloop van
de simulatie.

Figuur 2: Raamwerk SGSL
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Het project Triage in Second Life (TRiSL) is een onderdeel van het project Serious
Gaming in Second Life (SGSL), maar heeft een andere insteek. Er wordt niet meegewerkt
aan het raamwerk dat ze bij D-CIS Lab aan het ontwikkelen zijn. Maar er wordt een
rampensimulatie in de virtuele omgeving Second Life gemaakt. Later kan er dan bekeken
worden wat voor soort objecten er nodig zijn en welke functionaliteiten deze objecten
moeten hebben om een dergelijke simulatie te kunnen spelen. Er kan dan geanalyseerd
worden of het raamwerk dat nog in ontwikkeling is, voldoet aan deze eisen.
De verdere opbouw van dit document is als volgt: allereerst worden de
afstudeerbedrijven beschreven. Er wordt gekeken naar de organisaties, de
werkomgeving, mijn functie en de bijbehorende activiteiten.
Daarna wordt beschreven hoe de probleemstelling tot stand is gekomen vanuit
het onderzoek “Combined Systems – Combining more for crisis management”.
Vervolgens worden methodes en technieken beschreven die toegepast zijn
tijdens de afstudeerperiode. De belangrijkste zijn Resource allocatie, Triage,
DSDM, Second Life en Perl.
Dan worden de uiteindelijke resultaten beschreven. Er zijn drie soorten
resultaten. De resultaten van de vooronderzoeken. De producten die uiteindelijk
opgeleverd zijn en de simulatieresultaten (de statistieken van de simulatie).
Daarna wordt er verwezen naar de planning uit het plan van aanpak. Aan de
hand van deze planning wordt de uitvoering besproken. Hoe is het proces
verlopen? Welke problemen zijn er voorgevallen en hoe zijn deze opgelost?
Vervolgens zal, in de discussie, mijn mening gegeven worden over een drietal
zaken. Wat vind ik van de cultuur van Sogeti? Hoe denk ik over de
eindresultaten? Is Second Life eigenlijk wel geschikt voor deze doeleinden?
Dan worden er aanbevelingen gedaan. Tijdens de ontwikkeling waren de
begeleiders, Chris van Aart, Sander Bosma, Ard Peek, Thomas Hood en Gerard
Wagenaar, zo enthousiast dat er spontaan nieuwe ideeën en eisen ontstonden.
Omdat deze niet allemaal verwerkt konden worden is er een lijst met eisen
gemaakt, die in de toekomst gerealiseerd kunnen gaan worden.
Als laatste is er een reflectie op mijn speerpunten waar ik tijdens deze
afstudeeropdracht extra aandacht aan wilde besteden. Het gaat hierbij om de
verbeterpunten op het gebied van de professionele- en ontwikkelcompetenties
(P&OC’s).
Figuur 3: Documentstructuur
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2 De organisatie
In dit hoofdstuk worden de afstudeerbedrijven beschreven. Er wordt gekeken naar de
organisaties, naar de werkomgeving, mijn functie en de bijbehorende activiteiten.

2.1 Sogeti
Sogeti Nederland BV maakt onderdeel uit van Sogeti SAS,
een Franse onderneming, met haar hoofdkantoor in Parijs.
Sogeti SAS maakt op haar beurt onderdeel uit van Cap
Figuur 4: Logo Sogeti
Gemini SA, tevens gevestigd in Parijs. Cap Gemini is een
wereldwijde organisatie die diensten biedt op gebied van ICT en consultancy. Hierbij is de
“Sogeti organisatie” het ICT-vakbedrijf binnen de “Cap Gemini organisatie”. Binnen de
“Sogeti groep” is Sogeti Nederland BV met 3100 medewerkers één van de grotere
spelers.
De strategie van de “Sogeti organisatie” is gericht op het concept “lokaal voor lokaal”.
Dat betekent dat de verschillende landenorganisaties zich richten op hun eigen
thuismarkt, maar ook hun eigen beleid mogen voeren op het gebied van dienstverlening.
Dit vanuit de gedachte dat op deze manier zo goed mogelijk kan worden aangesloten op
de specifieke kenmerken en cultuur van een land. Op de Nederlandse markt is Sogeti een
ICT-dienstverlener die haar diensten aanbiedt aan organisaties op basis van detachering
en in de vorm van projecten. Sogeti Nederland BV doet dit vanuit de volgende visie:
Sogeti Nederland BV wil met ICT-vakmanschap een bijdrage leveren aan de eenvoud,
betrouwbaarheid, beschikbaarheid en efficiëntie om zo ICT tot een gewoontegoed te
maken. Software wordt hiermee een service waar organisaties gebruik van kunnen
maken. Het visiestatement van Sogeti Nederland BV is daarmee: “Resultaat door
gepassioneerd ICT-vakmanschap”.

2.1.1 Structuur
Sogeti Nederland BV heeft een groepsdirectie bestaande uit Rob Dekker (CSO), Jeroen
Versteeg (CEO), Bart Hendriks (COO) en Ronald Spaans (CFO). Bart Hendriks staat aan
het hoofd van de verschillende divisies bij Sogeti Nederland BV.
Ik ben in dienst bij de divisie “Distributed Software Engineering” (DSE) op de afdeling
“stage-unit”. Deze divisie staat onder leiding van Frank Langeveld. In “Figuur 5:
Organogram Sogeti” en “Figuur 6: Organogram divisie DSE” is de organisatie in kaart
gebracht. De divisie DSE helpt klanten bij vraagstukken op ICT-gebied door zowel advies
als uitvoering. Er worden technologisch complexe toepassingen ontworpen, ontwikkeld en
beheerd op basis van leidende technologie met de focus op Microsoft, Java en Oracle.
In de praktijk worden de werkzaamheden uitgevoerd in de vorm van projecten,
consultancyopdrachten, detachering of service level agreements (sla’s). Voorbeelden van
projecten die uitgevoerd worden, het realiseren van webapplicaties met koppelingen naar
een veelheid van systemen, het maken van client-server oplossingen of het opstellen en
implementeren van nieuwe technische architecturen.
Vanuit de divisie DSE ben ik gedetacheerd bij D-CIS Lab te Delft (zie: “Hoofdstuk 2.2
D-CIS Lab”) om hier mee te werken aan het project: Serious Gaming in Second Life.
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Figuur 5: Organogram Sogeti

Figuur 6: Organogram divisie DSE

Tom van Leijsen

6

17-6-2008

TRiSL – Triage in Second Life

2.1.2 Cultuur
Cultuur is de manier waarop mensen hebben leren denken, voelen en handelen en is
richtinggevend voor de resultaten die een organisatie uiteindelijk behaald. Ook binnen
een organisatie heb je te maken met een cultuur. Bijna iedereen wil graag deel uitmaken
van een herkenbare organisatiecultuur.
Waarom vindt Sogeti cultuur zo belangrijk? In de praktijk is het prettig om een eenduidig
beeld te hebben over de dingen die wel en niet kunnen. Als daar verschillen in opvatting
over bestaan kan dat tot onaangename situaties leiden. Bijvoorbeeld als de meningen
verschillen over hoe en wanneer je bereikbaar moet zijn voor klanten. Als alle
deelnemers in een vergadering kunnen worden gebeld door klanten, dan is een
organisatie optimaal bereikbaar, maar minimaal efficiënt in de vergadering. Dat kan tot
irritaties leiden. Wat vinden we belangrijk en waar liggen de grenzen? Daarbij wil ook een
klant weten waar hij aan toe is als hij met een Sogetist te maken heeft. Als hij verwacht
dat we op een bepaalde datum, binnen budget leveren en wij nemen het niet zo nauw
met de deadline, maar realiseren wel een flinke kostenbesparing voor hem, dan kan er
toch discussie ontstaan. In het sociale verkeer is voorspelbaarheid nu eenmaal een
belangrijk voordeel en een uitgekristalliseerde cultuur draagt daar aan bij. Het geeft
houvast, zowel intern als extern.
Cultuurwaarden
De waarden die Sogeti heeft vastgelegd, zijn de ingrediënten van hun cultuur. Waarden
die passen bij een organisatie die voortdurend in ontwikkeling is en mensen wil uitdagen
om met die ontwikkeling mee te gaan. Mensen die daarin hun eigen verantwoordelijkheid
durven nemen en er plezier aan beleven. Het zijn echter diezelfde waarden die
voortdurend onder vuur liggen. Niet omdat ze van de agenda moeten verdwijnen, maar
omdat een organisatie gaandeweg zijn grenzen verlegt. Want wat nu gedurfd is, kan over
een paar jaar als normaal worden beschouwd. Een cultuur is in beweging en iedereen
beweegt mee. Dat maakt het zo boeiend.
In 2004 is er binnen Sogeti veel aandacht besteed
aan het cultuurtraject. Dit heeft ertoe geleid dat er
tien cultuurwaarden zijn vastgesteld, zie: “Figuur 7:
Cultuurwaarden Sogeti”. Binnen deze waarden zijn
vier kernwaarden bepaald, die extra focus krijgen.
De vier kernwaarden zijn:
- Plezier;
- Trots/passie;
- Helderheid;
- Vakmanschap.
De andere cultuurwaarden zijn:
- Betrouwbaar;
- Durf;
- Eigen verantwoordelijkheid;
- Klantgericht;
- Respect;
- Resultaatgericht.
Figuur 7: De cultuurwaarden Sogeti
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Kernwaarden
De vier eerder genoemde kernwaarden vormen de basis voor een sterke Sogeti-cultuur.
Dit betekent niet dat de andere zes niet belangrijk zijn. Ook deze zijn onderdeel van de
cultuur, maar spelen meer op de achtergrond.
Plezier
Motivatie en voldoening in het werk zijn onmisbare voorwaarden voor de kwaliteit van
geleverde diensten. Sogeti kent een ziekteverzuim dat structureel lager is dan het
gemiddelde voor de branche. Een Sogetist onderscheidt zich door enthousiasme en inzet
en werkt actief aan een plezierige werksfeer.
Trots/Passie
Wat je in een ander aan wilt steken moet in jezelf branden. Overtuiging en gedrevenheid
worden als onderscheidend ervaren door de klant en komen expliciet tot uitdrukking in
publicaties. De Sogetist zorgt voor een positieve beeldvorming over zichzelf en zijn
omgeving.
Helderheid
Om in samenwerking beoogde resultaten te bereiken, is volstrekte helderheid en
openheid een eerste vereiste. Afspraak is afspraak. Een Sogetist geeft gevraagd en
ongevraagd eenduidig inzicht en uitleg.
Vakmanschap
Uiteindelijk is het vakmanschap de reden dat de klant gebruikmaakt van de diensten van
Sogeti. Tachtig procent van de klanten noemt vakmanschap/professionaliteit consequent
in de top drie van redenen om voor Sogeti te kiezen. Een Sogetist zorgt ervoor dat hij de
vereiste kennis en vaardigheden toepast, deelt, actueel houdt en steeds verder
ontwikkelt.
Ik heb de kernwaarden van Sogeti tijdens mijn afstuderen zeker voorbij zien komen. Hoe
ik hier verder over denk kunt u vinden in “Hoofdstuk 8.1 Sogeti’s cultuur”.
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2.2 D-CIS Lab
Het onderzoekslaboratorium D-CIS Lab is opgericht in 2002 en
houdt zich bezig met crisismanagement. Het is opgebouwd door
een aantal instellingen: Thales, TNO, TU Delft en de Universiteit
van Amsterdam. Van iedere instelling is een aantal mensen
werkzaam bij D-CIS Lab, Kees Nieuwenhuis heeft hierover de
leiding, als directeur van D-CIS Lab.
De verdere structuur die bij het project Serious Gaming in
Second Life hoort, zit vrij eenvoudig in elkaar. Er is een
projectmanager, Paul Burghardt, die alles in goede banen leidt en
zorgt voor de contacten. Op de werkvloer is een
Figuur 8: Logo D-CIS Lab
ontwikkelingscoördinator, Thomas Hood, aanwezig. Hij is het
aanspreekpunt voor alle organisatorische vragen. Eenmaal per week is Ard Peek van
Webattach BV aanwezig, voor de technische begeleiding (de rest van de week is hij per
e-mail te bereiken). Daaronder staan alle stagiaires en afstudeerders die bezig zijn met
het project SGSL. In “Figuur 9: Organogram D-CIS Lab” is deze structuur uitgewerkt in
een organogram.

Figuur 9: Organogram D-CIS Lab
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2.3 Werkomgeving
D-CIS Lab zit gevestigd in Delft aan het
Delftechpark, een bedrijventerrein
speciaal voor kennisgeoriënteerde
bedrijven. De gemeente Delft nam het
initiatief om dit terrein te realiseren om
de positie van Delft als kennisstad
verder te vergroten. In 1995 werd de
eerste kavel vrijgegeven. Het gebouw,
waarin D-CIS Lab is gevestigd, is
ontworpen door XX architecten. Het was
een speciaal project, een gebouw, een
prototype, zodanig gematerialiseerd dat
de levensduur van het gebouw even lang
is als de gebruiksduur. Het resultaat:
Figuur 10: Vestiging D-CIS Lab
een kantoor dat na twintig jaar zonder
milieuafval verdwijnt. De ontwikkeling en uitwerking van deze gedachte heeft enige jaren
gekost en is ondertussen ook deel geworden van wetenschappelijk onderzoek aan de
universiteit.
D-CIS Lab werkt vooral op detacheer en freelance basis, maar heeft daarnaast ook veel
stageplaatsen voor studenten en afstudeerders. Dit maakt het werk erg leuk omdat je
met veel verschillende mensen, maar vooral ook met veel verschillende culturen in
contact komt.
Meer informatie over XX architecten vindt u op: www.xxarchitecten.nl

2.4 Mijn functie
Bij de divisie DSE heb ik de functie Stagiair Software Engineer. In deze divisie worden
technologisch complexe toepassingen ontworpen, ontwikkeld en beheerd op basis van
leidende technologie met de focus op Microsoft, Java en Oracle.
Het project TRiSL is niet gericht op één van deze drie specialisaties, maar is tot stand
gekomen op de afdeling Innovatie en Inspiratie. Zij besteden veel aandacht aan
projecten waarbij bedrijfsprocessen vernieuwd en verbeterd kunnen worden met behulp
van software. TRiSL heeft betrekking op crisismanagement en werd uitgevoerd met
behulp van softwareontwikkeling in Second Life met de programmeertaal LSL en
softwareontwikkeling op het internet met de programmeertaal Perl.
Tijdens de afstudeerperiode werd er gebruik gemaakt van de ontwikkelmethode DSDM.
Door het toepassen van een ontwikkelmethode wordt er gestructureerd gewerkt aan de
ontwikkeling van een toepassing. Uiteindelijk is men dan beter in staat om een
kwalitatief product te maken dat aan de eisen en wensen van de klant voldoet. Ook
wordt tijdens de doorloop van de ontwikkelmethode de nodige aandacht besteed aan
documentatie. Hierdoor is iedereen op de hoogte van de voortgang en is er in de
toekomst genoeg informatie over de toepassing aanwezig zodat deze verder ontwikkeld
kan worden.
Het uiteindelijke doel van mijn functie en afstudeeropdracht is praktijkervaring opdoen
op het ICT-werkgebied binnen een grote ICT-organisatie.
Tom van Leijsen
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2.5 Activiteiten
Tijdens de afstudeerperiode zijn er een aantal activiteiten uitgevoerd. Deze zijn onder te
verdelen in een drietal fasen.
1. De onderzoeksfase;
2. De ontwikkelfase;
3. De afrondingsfase.
De onderzoeksfase
In de onderzoeksfase werd de benodigde kennis verzameld, die nodig was voor de
ontwikkelfase.
1. Onderzoek doen naar de ontwikkelingmethodes: Watervalmethode, Scrum, DSDM,
RUP en XP.
2. Onderzoek doen naar triage.
3. Onderzoek doen naar het Linden Script Language (de programmeertaal in Second
Life).
De ontwikkelfase
Tijdens de ontwikkelfase is het eindproduct gerealiseerd volgens de ontwikkelingmethode
DSDM.
1. Bepalen of het project haalbaar is.
2. De informatiebehoefte in kaart brengen.
3. De eisen opstellen met behulp van het MoSCoW principe en timeboxing.
4. De toepassing ontwikkelen en testen.
5. De toepassing implementeren en documentatie afronden.
De afrondingsfase
In deze fase werd alles afgerond en werd het gehele project overgedragen aan Sogeti
Nederland BV en D-CIS Lab.
1. Een functioneringsgesprek voeren met de bedrijfsbegeleider.
2. Het eindproduct overdragen aan Sogeti Nederland BV en D-CIS Lab.
3. Het gehele afstudeerproject presenteren en verdedigen.
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3 Probleemstelling
Het afstudeerproject TRiSL is gebaseerd op het onderzoek “Combined Systems –
Combining more for crisis management” dat uitgevoerd wordt door D-CIS Lab.
Combined Systems staat voor Chaotic Open world Multi-agent Based
Intelligently NEtworked Decision-support Systems en is één van de
eerste crisismanagementprojecten in Nederland. Er is gewerkt aan
een concept om beleidsmakers te ondersteunen bij het nemen van
beslissingen. Hierbij is gekozen voor het domein crisismanagement
Figuur 11: Logo
omdat hier veel verschillende partijen (politie, brandweer,
Combined Systems
ambulance, overheid, enzovoort) samenwerken. Gezamenlijk
mikken zij op het doel om levens te redden, de oorzaak van het incident te stabiliseren
en de omringende infrastructuur te sparen.
Het Combined Systems project stelt zich toekomstige systemen voor waarbij zowel
menselijke acteurs als kunstmatige agenten samenwerken om hun gemeenschappelijke
doelen in chaotische omstandigheden te bereiken. De agenten zullen de mensen
ondersteunen bij het nemen van beslissingen of nemen zelf de beslissingen om het
gezamenlijk doel zo snel mogelijk te bereiken. Acteurs en agenten vormen op deze
manier samen een intelligent systeem.
Het hoofddoel van het Combined Systems project was het verzamelen van essentiële
kennis die noodzakelijk is voor vernieuwende oplossingen voor crisismanagement. Hieruit
zijn de volgende drie resultaten ontstaan:
1. Een nieuw model voor de ontwikkeling van toepassingen die bij crisismanagement
ondersteuning kunnen bieden, “The Combined Systems View”.
2. Nieuwe technologie in de vorm van intelligente bouwblokken, die gebruikt kunnen
worden bij de ontwikkeling van deze toepassingen.
3. Een diverse en toegewijde onderzoekscommuniteit voor crisismanagement.
Meer informatie over het Combined Systems project is te vinden in het boek “Combined
Systems – Combining more for crisis management” van D-CIS Lab.
Chris van Aart (Sogeti Nederland BV) is nauw betrokken geweest bij het Combined
Systems project en heeft deze afstudeeropdracht hierop gebaseerd. Er moest een
simulatie gemaakt worden waarin een grote ramp was gebeurd en overal gewonde
slachtoffers lagen. Vervolgens moesten er twee verschillende methodes bedacht en
gemaakt worden om deze slachtoffers te behandelen. In het eerste scenario zou het
medisch team niet tot nauwelijks kunnen communiceren (alleen bij het verzamelpunt). In
het tweede scenario waren er genoeg communicatiemiddelen aanwezig om op afstand te
communiceren. Daarna moest een eventueel verschil tussen de twee scenario’s
aangetoond kunnen worden.
Uiteindelijk ontstond de volgende probleemstelling: “Kan met behulp van communicatiemiddelen en resource allocatie algoritmes het aantal dodelijke slachtoffers bij een grote
ramp verminderd worden?”. Om hierop een antwoord te kunnen geven werd er een
simulatie gerealiseerd met behulp van een aantal methoden en technieken. Deze worden
in het volgende hoofdstuk beschreven.
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4 Methoden en technieken
Tijdens het afstudeerproject zijn er een aantal methoden en technieken gebruikt om een
antwoord te kunnen geven op de probleemstelling. Al deze methoden en technieken
worden in “Figuur 12: Methoden en technieken” weergegeven. Om de ontwikkeling van
de simulatie te structureren is ervoor gekozen om de ontwikkelmethode DSDM toe te
passen. Uiteindelijk was het de bedoeling dat er in de virtuele omgeving Second Life een
simulatie werd ontwikkeld. Deze simulatie maakt gebruik van de technieken Triage en
Resource allocatie en werd ontwikkeld met behulp van de programmeertalen Linden
Script Language (LSL) en Perl. Met behulp van het LSL werden de objecten (slachtoffers,
verkenners en hulpverleners) in Second Life geprogrammeerd. De webpagina’s werden
ontwikkeld met behulp van de webprogrammeertaal Perl. Om gegevens op te slaan wordt
er via de Perl-scripts verbinding gemaakt met een MySQL database en de visuele
webpagina’s worden opgemaakt met behulp van Cascading Style Sheets (CSS).

Figuur 12: Methoden en technieken
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4.1 DSDM
DSDM staat voor Dynamic System Development Method en wordt gebruikt om
toepassingen op een goede, snelle en dynamische manier te ontwikkelen.
De ontwikkelingmethode DSDM bestaat uit de volgende vijf fasen:
1. Haalbaarheidsonderzoek;
2. Bedrijfsonderzoek;
3. Functioneel model;
4. Systeemontwerp en bouw;
5. Implementatie.
In de eerste fase, het haalbaarheidsonderzoek, wordt er bepaald of het project überhaupt
wel haalbaar is. Tijdens de tweede fase, het bedrijfsonderzoek, wordt de informatiebehoefte in kaart gebracht. De derde fase is het functioneel model, hier worden de eisen
opgesteld met behulp van het MoSCoW principe en op een tijdlijn geplaatst met behulp
van timeboxing. Daarna volgt de fase systeemontwerp en –bouw en kan de
daadwerkelijke ontwikkeling beginnen. Ook worden de functionaliteiten in deze fase
getest. In de laatste fase, de implementatie, wordt de toepassing geïmplementeerd, de
documentatie afgerond en wordt het project overgedragen aan Sogeti en D-CIS Lab.
Om ervoor te zorgen dat de ontwikkeling van dit project in goede banen werd geleid is er
dus gekozen om DSDM toe te passen. Waarom er voor DSDM gekozen is, is te vinden in
het document “Ontwikkelmethode onderzoek versie 1.1”.

4.2 Second Life
Second Life is een virtuele omgeving, die in 2003 is ontwikkeld
door Linden Lab en ondertussen ongeveer 11 miljoen gebruikers
heeft. Iedere gebruiker heeft een avatar. Een avatar is een
virtuele representatie van de gebruiker. De avatar kan helemaal
Figuur 13: Second Life logo
naar wens aangepast worden. De bouw van het lichaam, maar
ook de kleding kan veranderd worden. Second Life lijkt heel erg
op de normale wereld. Iedere gebruiker heeft de mogelijkheid om een stuk grond te
kopen en kan hier vervolgens op bouwen wat hij wil. Zo zijn er al hele steden gebouwd in
Second Life, bijvoorbeeld de stad 0031 op een typisch Nederlands eiland (“Figuur 14”).

Figuur 14: Het Nederlandse eiland 0031
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Verder kunnen gebruikers elkaar online ontmoeten, ze kunnen met elkaar
communiceren. Er kunnen interactieve objecten gemaakt worden en er kunnen zelfs
bedrijven opgestart worden om geld mee te verdienen. De lijst met mogelijke activiteiten
in Second Life is eindeloos. Maar het spel heeft uiteindelijk geen doel, geen spelregels en
de bewoners zullen nooit sterven.
Second Life onderscheidt zich van andere virtuele werelden omdat er een virtuele
economie heerst. Deze economie is door Linden Lab zelf opgezet. De spelers kunnen geld
verdienen door voorwerpen te maken en te verkopen of door diensten te leveren aan
andere bewoners. Carreerbuilder is ook actief op Second Life en biedt banen aan. Avatars
kunnen deze banen vervullen en op deze manier geld verdienen, zie: “Figuur 15:
Carreerbuilder”. De Linden-dollars (kortweg L$) die hiermee verdiend worden kunnen
worden ingewisseld via de Linden Exchange op de website van Second Life. L$ 270 is
ongeveer gelijk aan $ 1, maar dit varieert volgens vraag en aanbod.

Figuur 15: Carreerbuilder

Second Life wordt gebruikt om de simulatie te visualiseren. Het is gemakkelijk om
objecten te creëren en deze met behulp van het LSL interactief te maken.
Linden Script Language
In Second Life is het mogelijk om interactieve objecten te creëren. Er is een aantal
standaard objecten zoals een kubus en een prisma (zogenaamde prims). Deze prims
kunnen samengevoegd worden tot nieuwe objecten. Van een prisma en een kubus kan
bijvoorbeeld een heel simpel huis gemaakt worden. In een gedetailleerder huis zitten ook
deuren die open en dicht moeten kunnen. Om dit te kunnen realiseren kunnen objecten
voorzien worden van een LSL-script. De programmeertaal Linden Script Language is
speciaal voor Second Life ontwikkeld en geeft de mogelijkheid om:
- Objecten te laten bewegen, draaien of verplaatsen;
- Objecten (met elkaar of met bewoners) te laten communiceren;
- Objecten interactief te maken (door een actie uit te laten voeren als er op het
object geklikt wordt);
- Objecteigenschappen te veranderen, zoals vorm, kleur en positie.
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In de simulatie worden verschillende objecten gemaakt. Slachtoffers, verkenners en
hulpverleners. Al deze objecten moeten bepaalde acties kunnen uitvoeren. Slachtoffers
moeten de ernst van hun verwondingen zichtbaar maken, dit doen ze door van kleur te
veranderen. Verkenners moeten slachtoffers lokaliseren en hulpverleners moeten naar
slachtoffers toe kunnen lopen om deze te behandelen.
Al deze acties kunnen gerealiseerd worden met het Linden Script Language. In “Figuur
16: LSL-script” staat een voorbeeld van een script dat ervoor zorgt dat de kleur van het
betreffende object, in dit geval een kubus, om de seconde veranderd.

Figuur 16: LSL-script

Het resultaat in de virtuele omgeving kan er dan ongeveer zo uitzien als in “Figuur 17:
LSL-script uitvoer”.

Figuur 17: LSL-script uitvoer

Voor meer informatie over het Linden Script Language verwijs ik u door naar het
document “LSL Onderzoek versie 1.0”.
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4.3 Resource allocatie
Resource allocatie is een methode om beschikbare middelen (de
resources) zo efficiënt mogelijk te verdelen en vervolgens in te
zetten. In dit project worden er resource allocatie algoritmes
gebruikt om de medische resources, de hulpverleners, zo
economisch mogelijk over de slachtoffers te verdelen.
Door de inzet van deze algoritmes wordt er in de simulatie voor
iedere hulpverlener berekend welk slachtoffer voor hem het
meest ideaal is om te behandelen. Zo wordt verkomen dat
hulpverleners onnodig ver moeten lopen of met zijn tweeën
naar hetzelfde slachtoffer gaan. Hierdoor is er in extreme
gevallen een kans dat er meerdere slachtoffers behandeld
kunnen worden.
Om het meest ideale slachtoffer voor een hulpverlener te
bepalen wordt er rekening gehouden met een tweetal factoren.
De afstand van het slachtoffer tot de hulpverlener en de ernst
van de verwondingen van het slachtoffer.
Voor ieder slachtoffer, dat nog behandeld moet worden, wordt
de afstand (met behulp van Pythagoras) tot de hulpverlener
berekend. Daarnaast wordt er gekeken hoe ernstig een
slachtoffer gewond is, hoe ernstiger de verwondingen zijn hoe
hoger de waarde van deze factor wordt, de zogenaamde
verwondingfactor. Vervolgens wordt de afstand gedeeld door de
verwondingfactor en het slachtoffer met de kleinste waarde
wordt uiteindelijk als meest ideale slachtoffer gezien.
Daarna wordt er een extra controle uitgevoerd om te kijken of
er niet meerdere hulpverleners zijn met hetzelfde ideale
slachtoffer. Als dit het geval is en ze zouden beide naar
hetzelfde slachtoffer gaan, dan is de inzet van het resource
allocatie algoritme juist inefficiënt. Om dit te voorkomen wordt
er dus ook gecontroleerd of hulpverleners niet hetzelfde ideale
slachtoffer hebben. Als dit wel het geval is, wordt er gekeken
welke hulpverlener het dichtst bij het betreffende slachtoffer is.
De hulpverlener die het dichtst bij is, gaat zijn ideale slachtoffer
behandelen. De andere hulpverlener gaat dan naar het
slachtoffer van zijn volgende keuze. In “Figuur 18: Resource
allocatie” wordt dit weergegeven.
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4.4 Triage
Triage wordt gebruikt om de verwondingen van slachtoffers bij grote(re) ongevallen en
rampen te beoordelen. Om deze slachtoffers vervolgens in verschillende categorieën te
verdelen. Bij ongevallen of rampen wordt dit vaak uitgevoerd door de Geneeskundige
Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR). Ook wordt triage toegepast op de
spoedeisende eerste hulp (SEH) afdeling van ziekenhuizen en de huisartsenpost om de
urgentie van binnenkomende patiënten en telefonische oproepen te bepalen.
Het doel hiervan is het stellen van prioriteiten en te bepalen welke patiënten als eerst
medische hulp nodig hebben en welke patiënten korte of lange tijd kunnen wachten op
hulp. Triage werd voor het eerst in de Eerste wereldoorlog toegepast, om de slachtoffers
op het slagveld in drie categorieën te verdelen (onbehandelbaar, ter plekke behandelen
of naar het ziekenhuis brengen).
Er zijn verschillende manieren om triage uit te voeren. In de simulatie wordt gebruik
gemaakt van de methode START (Simple Triage and Rapid Treatment). Bij deze methode
worden ademhaling, bloedsomloop en neurologische functies onderzocht. Aan de hand
van de resultaten van deze onderzoeken wordt de ernst van de verwondingen bepaald en
krijgt het slachtoffer één van de volgende vier statussen.
- Minor – groen – minimale zorg nodig;
- Delayed – geel – zorg nodig maar kan wachten;
- Immediate – rood – onmiddellijk zorg nodig;
- Deceased – zwart – overleden, geen zorg nodig.
Hoe de methode START precies wordt toegepast op slachtoffers is te vinden in
“Hoofdstuk 5.1.2 Triage”.

4.5 Perl
In 1987 bracht Larry Wall de eerste versie van de open source programmeertaal Perl uit.
Ondertussen wordt Perl wereldwijd gebruikt voor uiteenlopende toepassingen op het
internet. Om het gebruik van de programmeertaal te vereenvoudigen biedt
Comprehensive Perl Archive Network (CPAN) een grote verzameling vrij te verkrijgen Perl
modules aan. In “Bijlage 1: Perl Modules” worden de modules beschreven die tijdens dit
afstudeerproject zijn gebruikt.
De webpagina’s die met Perl zijn geprogrammeerd vormen de laag tussen Second Life en
de database. Wanneer er tijdens de simulatie gegevens uit de database opgevraagd
moeten worden of in de database geregistreerd moeten worden vraagt het object een
webpagina aan zonder daarbij een browser te openen (een zogenaamde http request).
De webpagina maakt verbinding met de database en kan twee dingen doen.
1. De webpagina registreert de meegestuurde gegevens en/of;
2. De webpagina vraagt gegevens op en stuurt deze terug naar de deelnemer.
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4.6 MySQL
MySQL is een open source database management systeem (DBMS) welke gebruik maakt
van SQL. MySQL werd vroeger vaak gebruikt voor toepassingen zoals forums en
gastenboeken, meestal in combinatie met PHP. Maar tegenwoordig vormt het de basis
van een breed scala aan internettoepassingen, maar ook desktopapplicaties maken
steeds vaker gebruik van MySQL databases. Mede dankzij de open source beweging is
MySQL de laatste jaren uitgegroeid tot een van de populairste database management
systemen.
In de MySQL database worden alle gegevens van de simulatie opgeslagen. Het aantal
deelnemers en hoeveel van deze deelnemers een bepaald scenario hebben overleefd. Om
de database te ontwerpen is er een entiteiten relatie diagram1 (ERD) gemaakt. Voor
meer informatie over het databaseontwerp verwijs ik u door naar “Hoofdstuk 5.2.3
Functioneel model”.
Omdat er via Second Life geen directe verbinding met een MySQL database mogelijk is
wordt de verbinding via de Perl webpagina’s afgehandeld.
Een object in Second Life vraagt een webpagina aan. Deze webpagina maakt verbinding
met de database en kan vervolgens twee dingen doen:
1. De webpagina registreert de meegestuurde gegevens en/of;
2. De webpagina vraagt gegevens op en stuurt deze terug naar de deelnemer.

4.7 CSS
Cascading Style Sheets (CSS) worden gebruikt voor de vormgeving van de webpagina’s.
De informatie over de vormgeving wordt toegevoegd aan de HTML-code. Deze informatie
kan in het HTML-document zelf staan, maar kan ook in een extern document (een
stylesheet) staan dat in het HTML-document geïmporteerd kan worden. Een stylesheet
biedt de mogelijkheid om inhoud en vormgeving van elkaar te scheiden.
Het World Wide Web Consortium (W3C) heeft deze standaard vastgelegd om de
vormgeving van webpagina's te standaardiseren, zodat verschillende webbrowsers een
internetpagina op dezelfde wijze aan de gebruiker toont.

1

Een ERD is een visuele weergave van de entiteiten, relaties en beperkingen die gelden
of aanwezig zijn in de database.
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5 Resultaten
Het belangrijkste resultaat van dit project is uiteraard de
simulatie in de virtuele omgeving Second Life. Zodra een
gebruiker de simulatiestarter/verzamelplaats uit zijn
inventory1 haalt en in de virtuele omgeving plaatst, zal
deze eerst een aantal vragen stellen. De antwoorden op
deze vragen vormen de instellingen van een simulatie.
1. Wat is de x-coördinaat van de startpositie?
2. Wat is de y-coördinaat van de startpositie?
3. Wat is de z-coördinaat van de startpositie?
4. Wat is de lengte van het speelveld?
5. Wat is de breedte van het speelveld?
6. Hoeveel slachtoffers doen er mee aan de simulatie?
7. Hoeveel verkenners doen er mee aan de simulatie?
8. Hoeveel hulpverleners doen er mee aan de
simulatie?
9. Hoelang kunnen verkenners zoeken naar
Figuur 19: De inventory in Second Life
slachtoffers?
10. Hoeveel slachtoffers moet een verkenner gevonden hebben voordat dit kenbaar
gemaakt mag worden aan de hulpverleners?
11. Hoe snel kunnen verkenners en hulpverleners lopen?
12. Hoe groot is het gezichtsveld van verkenners?
Zodra al deze antwoorden geregistreerd zijn, wordt het aantal deelnemers dat mee doet
aan de simulatie in het speelveld neergezet. Als alle deelnemers op de juiste plaats staan
komt hiervan een melding in beeld. De gebruiker heeft nu de mogelijkheid om op “start”
te klikken. Als hij dit doet gaan de verkenners op zoek naar slachtoffers. Wanneer er een
slachtoffer binnen hun gezichtsveld verschijnt, gaan ze naar dit slachtoffer toe en wordt
er triage uitgevoerd. Als er triage is uitgevoerd, veranderd het slachtoffer in de kleur van
zijn status, dit kan er dan ongeveer uitzien als “Figuur 20: Bovenaanzicht simulatie”.
- Minor – groen – minimale zorg nodig;
- Delayed – geel – zorg nodig maar kan wachten;
- Immediate – rood – onmiddellijk zorg nodig;
- Deceased – zwart – overleden, geen zorg nodig.
Als een verkenner het aantal slachtoffers (dat ingevoerd is bij vraag 10) heeft gevonden,
keert deze terug naar de verzamelplaats en maakt hij bekend waar de gevonden
slachtoffers liggen en hoe ernstig deze gewond zijn. Zodra hij dit gedaan heeft gaat de
verkenner weer verder zoeken naar slachtoffers, net zo lang totdat de tijd (die is
ingevoerd bij vraag 9) is verstreken.
Als er slachtoffers bekend zijn gaat het resource allocatie algoritme berekenen welke
hulpverlener naar welk slachtoffer toe moet gaan. Zodra een hulpverlener dit weet, gaat
hij naar het betreffende slachtoffer toe en behandeld het slachtoffer. Als het slachtoffer
behandeld is keert de hulpverlener weer terug naar het verzamelpunt. Als alle
slachtoffers behandeld of niet meer te redden zijn is het eerste scenario afgelopen.

1

De inventory is een lijst met objecten die een avatar in Second Life heeft verzameld,
zie: “Figuur 19: De inventory in Second Life”.
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Figuur 20: Bovenaanzicht simulatie

Na het eerste scenario wordt het tweede scenario opgebouwd. Alle deelnemers keren
terug naar exact dezelfde startpositie als in scenario 1 en de slachtoffers hebben exact
dezelfde verwondingen. Zodra het tweede scenario is opgebouwd krijgt de gebruiker een
melding. Wanneer hij op “start” klikt, gaat het tweede scenario van start.
De verkenners gaan weer op zoek naar slachtoffers en zodra er weer een slachtoffer in
het gezichtsveld verschijnt wordt er triage uitgevoerd. Als er triage is uitgevoerd
veranderd het slachtoffer in de kleur van zijn status en wordt het slachtoffer meteen
ingevoerd in het communicatiemiddel. Op dat moment is het slachtoffer meteen
zichtbaar voor de hulpverleners en gaat het resource allocatie algoritme bepalen welke
hulpverlener naar het gevonden slachtoffer moet gaan.
De verkenners gaan weer verder zoeken en de hulpverlener gaat het gevonden
slachtoffer behandelen. Zodra het slachtoffer behandeld is, blijft de hulpverlener op de
positie van het slachtoffer staan en geeft zijn nieuwe coördinaten door. Zowel de
verkenners als de hulpverleners hoeven niet meer terug te keren naar het verzamelpunt.
Daarnaast wordt er tijdens de behandeling ook gecontroleerd of er geen andere
slachtoffers met ernstigere verwondingen zijn gevonden. Als dit het geval is, gaat de
hulpverlener die het dichtst bij het nieuw gevonden slachtoffer is naar het betreffende
slachtoffer toe om het slachtoffer te behandelen. Op deze manier worden altijd de
slachtoffers met de zwaarste verwondingen het eerst geholpen.
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Als alle slachtoffers behandeld of niet meer te redden zijn is ook het tweede scenario
afgelopen.
Zodra beide scenario’s zijn afgelopen worden er statistieken gegenereerd. De gebruiker
wordt doorgestuurd naar het configuratiescherm waarin de statistieken van de simulatie
worden getoond (zie: “Figuur 21: Statistiekenoverzicht”). In de statistieken staat:
- Hoeveel deelnemers er waren.
- Hoelang de verschillende scenario’s hebben geduurd.
- Hoe ernstig de verwondingen aan het begin van de simulatie waren.
- Hoeveel slachtoffers uiteindelijk de ramp hebben overleefd.

Figuur 21: Het statistiekenoverzicht
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Naast het statistiekenoverzicht heeft het configuratiescherm nog een aantal andere
functies. Zo kunnen de simulatie-instellingen gewijzigd worden. Dit zijn dezelfde waardes
die ook aan het begin van iedere simulatie geregistreerd worden (de 12 vragen).

Figuur 22: Simulatie-instellingen

Ook is het mogelijk om voor iedere triage status een drietal instellingen te wijzigen. De
tijd die nodig is om de betreffende status te achterhalen wanneer er triage uitgevoerd
wordt. De tijd die nodig is voordat de status verergerd (bijvoorbeeld van minor naar
delayed) en de tijd die nodig is om de betreffende status te behandelen. Dit ziet u in
“Figuur 23: Triage instellingen”.

Figuur 23: Triage instellingen

Naast deze eindresultaten zijn er ook nog een aantal onderzoeken gedaan en is de
ontwikkelmethode DSDM toegepast. Hieruit zijn ook een aantal resultaten ontstaan. Deze
worden in de volgende hoofdstukken beschreven.
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5.1 Onderzoeksresultaten
In het begin van de afstudeeropdracht is er onderzoek gedaan naar een drietal
onderwerpen om hierover kennis te verzamelen:
1. Welke ontwikkelmethode past goed bij dit project (iteratief en prototyping)?
2. Wat zijn de mogelijkheden van het Linden Script Language in Second Life?
3. Hoe wordt de traditionele manier van triage uitgevoerd?

5.1.1 Ontwikkelmethode
Voor de ontwikkeling van een toepassing, is het verstandig om een ontwikkelmethode te
gebruiken. Maar omdat er tegenwoordig veel ontwikkelmethodes zijn is het lastig om de
juiste methode te kiezen. Daarom werd er een kort onderzoek gedaan naar de volgende
ontwikkelmethodes Watervalmethode, Scrum, RUP, DSDM en XP.
De klant (Chris van Aart van Sogeti
Nederland BV) geeft de voorkeur aan een
ontwikkelmethode die iteratief is en
gebruik maakt van prototyping. Op deze
manier krijgt hij snel inzicht in de
resultaten en kan hij, als het eindresultaat
van het project dreigt te mislukken, direct
ingrijpen en waar nodig is bijsturen.
Figuur 24: Ontwikkelmethode onderzoek
Hierdoor vielen Scrum en de
Watervalmethode af. Daarnaast gaan beide methodes uit van een zevental fasen met
ieder hun eigen expert. Bij Scrum gaat het zelfs nog verder door deze zeven experts
naast elkaar te laten werken (alle fasen tegelijk starten) in plaats van achter elkaar (fase
na fase). Het was bij dit project niet haalbaar om met zeven fasen tegelijk bezig te zijn.

Hierdoor bleven RUP, DSDM en XP over. Alle drie de methoden zijn iteratief, wat de klant
noodzakelijk vond voor deze opdracht. Van deze drie viel eXtreme Programming af,
omdat bij deze methode te veel werd uitgegaan van “pair-programming”. Dit gaat niet
goed werken, het is immers een individueel project. Daarnaast zou de klant deel uit
moeten maken van het ontwikkelteam.
Uiteraard is het belangrijk dat de klant betrokken wordt bij het project en beschikbaar is
voor vragen. Maar het was voor dit project niet haalbaar om te zorgen dat de klant 40
uur per week bereikbaar was en dan klaar stond om in het ontwikkelteam plaats te
nemen.
RUP en DSDM waren allebei interessant en leerzaam genoeg om toe te passen op dit
project. Daarnaast komen de fasen in grote lijnen overeen. Het grote voordeel van DSDM
is dat er gebruik wordt gemaakt van het MoSCoW principe en timeboxing. Dit is voor dit
project erg handig omdat de functionaliteiten wel redelijk vaststaan, maar het project
een onderzoekend karakter heeft. Hierdoor zou het kunnen gebeuren dat
functionaliteiten tijdens de ontwikkeling veranderen. Met behulp van het MoSCoW
principe en timeboxing zijn deze veranderende functionaliteiten goed in de hand te
houden. Daarom werd er bij dit project gebruik gemaakt van DSDM.
Voor meer informatie over DSDM en de overige ontwikkelmethode verwijs ik u door naar
het document “Ontwikkelmethode Onderzoek versie 1.0”.
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5.1.2 Triage
Om de simulatie realistisch te maken is het van belang om te weten welke acties
hulpverleners uit moeten voeren tijdens de hulpverlening bij rampen. Triage is hier een
onderdeel van en wordt in dit hoofdstuk beschreven.
Triage is maar één van de taken die bij een ramp uitgevoerd moeten worden. Allereerst
moeten slachtoffers gelokaliseerd worden. Als de positie van een slachtoffer is
vastgesteld, moet de ernst van diens verwondingen bepaald worden. Op basis van deze
bevindingen krijgt het slachtoffer een status. Als de slachtoffers en verwondingen bekend
zijn, worden de hulpverleners toegekend aan de slachtoffers en wordt de benodigde hulp
verleend. Wanneer het nodig is, voor bijvoorbeeld de veiligheid van de slachtoffers,
kunnen de slachtoffers geëvacueerd worden. De evacuatie wordt tijdens dit project
buiten beschouwing gelaten. Tijdens de hulpverlening bij rampen zijn er de volgende
taken:
- Lokaliseren;
- Prioriteren (triage);
- Toekennen (van hulpverleners aan slachtoffers);
- Hulpverlenen;
- Evacueren (valt buiten dit project).
Wat er in het tweede scenario verbeterd/vervroegd moet worden, is het toekennen van
hulpverleners aan slachtoffers. Slachtoffers moeten eerst gelokaliseerd worden voordat
deze geprioriteerd kunnen worden, dit kan niet in een vervroegd stadium plaatsvinden.
Maar hoe eerder het toekennen gebeurt, hoe eerder de hulpverleners kunnen beginnen
met behandelen, hoe eerder de slachtoffers gered zijn. Het toekennen van hulpverleners
kan vervroegd worden door niet te wachten totdat alle slachtoffers en diens
verwondingen bekend zijn. Maar hiermee te beginnen zodra het eerste slachtoffer
bekend is. Als een slachtoffer een triage status heeft gekregen, wordt deze samen met
de positie van het slachtoffer ingevoerd in een communicatiemiddel. Zodra er slachtoffers
bekend zijn kan er met behulp van een resource allocatie algortime worden bepaald welk
slachtoffer als eerst behandeld moet worden, zodat er uiteindelijk zoveel mogelijk levens
gered worden.
Om triage uit te voeren wordt er tijdens de simulaties de methode START (Simple Triage
and Rapid Treatment) gebruikt. Het gehele triage proces kan bij ieder slachtoffer in
ongeveer 60 seconden uitgevoerd worden. Zodra de evaluatie volledig is, krijgt het
betreffende slachtoffer een van de vier statussen toegewezen:
- Minor – groen – minimale zorg nodig;
- Delayed – geel – zorg nodig maar kan wachten;
- Immediate – rood – onmiddellijk zorg nodig;
- Deceased – zwart – overleden, geen zorg nodig.
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Wanneer de hulpverleners op de plaats van het ongeluk aankomen, gaan ze eerst de
slachtoffers die wel kunnen lopen, scheiden van de slachtoffers die niet kunnen lopen. De
slachtoffers die kunnen lopen zijn ongedeerd of hebben geen ernstige verwondingen die
onmiddellijke zorg nodig hebben, zij krijgen de groene status (minor) toegewezen. De
hulpverleners kunnen vragen deze slachtoffers op een bepaalde plek te verzamelen of
om de hulpverleners te helpen bij de verzorging van de overige slachtoffers die wel hulp
nodig hebben.
De slachtoffers die zwaardere verwondingen hebben, worden gecontroleerd op
ademhaling, bloedsomloop en neurologische functies. Aan de hand van de uitkomsten
van deze controle krijgt het slachtoffer één van de drie overgebleven statussen (delayed,
immediate of deceased).
Eerst wordt er naar de ademhaling van het slachtoffer gekeken. Indien het slachtoffer
niet ademt, dan zal de hulpverlener proberen de luchtweg vrij te maken zodat het
slachtoffer weer kan ademen. Indien alle pogingen mislukken, dan wordt verondersteld
dat het slachtoffer overleden is en krijgt deze de zwarte status (deceased).
Als het slachtoffer wel ademt of de luchtweg kan vrijgemaakt worden, dan telt de
hulpverlener hoe vaak het slachtoffer per minuut ademt.
1. Is dit vaker dan 30 keer per minuut, dan krijgt het slachtoffer de rode status. Een
snelle ademhaling kan betekenen dat de betreffende persoon in shock raakt.
2. Als dit minder dan 30 keer per minuut is, zal de doorbloeding gecontroleerd
worden.
Tijdens de controle van de doorbloeding wordt de hartslag en bloedsomloop van het
slachtoffer gecontroleerd.
1. Indien bij het slachtoffer de radiale hartslag (polsslag) ontbreekt, dan is
onmiddellijke aandacht vereist en wordt de rode status aan het slachtoffer
gegeven. Als er geen hartslag is kan er immers ook geen bloed rond gepompt
worden.
2. Als de polsslag aanwezig is, kan de hulpverlener een “capillary refill” doen om de
bloedsomloop te controleren.
Een “capillary refill” is een test om te controleren hoe snel de haarvaten (capillairen) zich
(opnieuw) vullen met bloed. Dit wordt gedaan door op een vingernagel te drukken totdat
deze nagel wit is. Daarna wordt de nagel losgelaten en wordt de tijd gemeten totdat de
nagel weer op normale kleur is.
1. Duurt dit langer dan twee seconden, dan krijgt het slachtoffer de rode status. De
bloedsomloop functioneert niet goed en dit kan grote gevolgen hebben.
2. Als dit minder dan twee seconden duurt, wordt het bewustzijnsniveau van het
slachtoffer gecontroleerd.
Het niveau van bewustzijn kan gecontroleerd worden door het slachtoffer eenvoudige
bevelen te laten opvolgen.
1. Indien het slachtoffer de bevelen kan opvolgen, krijgt hij de gele status (delayed).
Medische aandacht kan nog uitgesteld worden.
2. Indien het slachtoffer eenvoudige bevelen niet kan opvolgen, dan krijgt hij de
rode status toegewezen. Onmiddellijke zorg is nodig omdat de toestand
levensbedreigend kan zijn.
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In “Figuur 25: Stroomschema START” staat het stroomschema van de methode START,
dit is een visuele weergave van de bovenstaande tekst.

Figuur 25: Stroomschema START

Voor meer informatie over het Triage verwijs ik u door naar het document “Triage
Onderzoek versie 1.0”.
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5.1.3 Linden Script Language
Voordat een relatief nieuwe programmeertaal gebruikt gaat worden is het handig om te
weten wat er (on)mogelijk is met deze taal. Als dit van te voren bekend is, kan daar op
voorhand rekening mee gehouden worden. Op deze manier kan er al nagedacht worden
over een oplossing voordat het probleem er is. Als het probleem dan in zicht komt, is er
waarschijnlijk al een oplossing (of een deel hiervan) waardoor er achteraf tijd bespaard
kan worden.
Hoewel de functionaliteiten van de toepassing nog niet bekend zijn, is het wel mogelijk
om vooraf een aantal standaard dingen te onderzoeken. Denk hierbij aan dataopslag,
wiskundigenfuncties enzovoort. Maar er kan ook al nagedacht worden over objecten of
scenario’s die gemaakt moeten worden. In mijn geval zijn dit, heel kort gezegd,
slachtoffers die gevonden moeten worden door verkenners en vervolgens geholpen
moeten worden door hulpverleners.
Door dit voor van te voren te bepalen, is het mogelijk om een aantal voorbeelden uit te
werken en kijken of dit te realiseren is. Hierdoor ontstaat er een overzicht met de
mogelijkheden en de onmogelijkheden van de programmeertaal. Uiteraard kan er nog
niet over alles een uitspraak gedaan worden. Tijdens de realisatie ontstaan altijd
onvoorziene problemen. Maar er kan wel een goed beeld van de programmeertaal
gevormd worden.
Voordat de simulatie gerealiseerd ging worden, was op voorhand te zeggen dat de
onderstaande eisen minimaal nodig waren tijdens de realisatie.
1. Het rezzen van objecten, dit is mogelijk met de functie llRezObject.
2. Het tonen van meldingen, dit is mogelijk met de functie llDialog.
3. Het lokaliseren van slachtoffers, dit is mogelijk met de functie llSensor.
4. Het draaien van objecten, dit is mogelijk met de functie llSetRot.
5. Het bewegen naar locaties, dit is mogelijk met de functie llMoveToTarget of
llSetPos.
6. Het aanraken van objecten, dit is mogelijk met de trigger on_touch.
7. Het berekenen van afstanden, dit is mogelijk met de functie llPow en llSqrt.
8. Het verwijderen van objecten, dit is mogelijk met de functie llDie.
9. Het doorsturen naar webpagina’s, dit is mogelijk met de functie llLoadURL.
10. Het opslaan van data, is één van de dingen die niet mogelijk bleek te zijn.
In het document “LSL Onderzoek versie 1.0” worden deze eisen en de bijbehorende
functies uitgelegd en uitgewerkt in de vorm van een voorbeeld script.
Na het onderzoek bleek dat de meeste eisen goed te realiseren waren, het waren vrijwel
allemaal basisfunctionaliteiten van het Linden Script Language. Behalve de dataopslag,
dit bleek het grootste probleem van het LSL te zijn. In Second Life is er geen
mogelijkheid om een directe verbinding met een database aan te maken. Om toch data
heen en weer te sturen moet er een webpagina aangevraagd worden zonder daarbij een
browser te openen (een zogenaamde http request). Bij deze aanvraag is het mogelijk om
parameters mee te sturen. (Als je op internet een formulier invult en verstuurd heb je
eigenlijk hetzelfde effect.) Deze parameters zijn via Perl (of elke andere
webprogrammeertaal) af te vangen. Vervolgens kan er met deze variabelen gerekend
worden of kunnen deze in de externe database opgeslagen worden.
Ook kunnen op deze manier gegevens uit de database opgevraagd worden en daarna
teruggestuurd worden naar de deelnemer die de webpagina had aangevraagd.

Tom van Leijsen

28

17-6-2008

TRiSL – Triage in Second Life

5.2 Productresultaten
Uiteindelijk is er een volledig werkende simulatie bestaande uit twee scenario’s. Verder is
er een configuratiescherm waarin simulatie- en triage instellingen veranderd kunnen
worden en statistieken van simulaties bekeken kunnen worden. Om deze ontwikkelingen
in goede banen te leiden is er gebruik gemaakt van een ontwikkelmethode.
Omdat er gebruik werd gemaakt van de ontwikkelingmethode DSDM zijn er, tijdens de
ontwikkeling van de toepassing, de volgende vijf fasen doorlopen. Iedere fase werd
afgesloten met een mijlpaalproduct.
1. Haalbaarheidsonderzoek;
2. Bedrijfsonderzoek;
3. Functioneel model;
4. Systeemontwerp en Bouw;
5. Implementatie.

5.2.1 Haalbaarheidonderzoek
In deze fase wordt bepaald of DSDM de juiste methode is voor het project dat
gerealiseerd gaat worden. Ook wordt hier een risicoanalyse uitgevoerd.
Hieruit zijn de volgende producten ontstaan:
- Haalbaarheidsonderzoek (met toepasbaarheidsonderzoek);
- Plan van Aanpak.
Uit het toepasbaarheidsonderzoek bleek dat DSDM een geschikte methode was. Maar wel
zaten er een aantal potentiële risico’s aanvast. Deze risico’s moeten van te voren goed
ingedekt worden. Voor het volledige toepasbaarheidsonderzoek verwijs ik u door naar
“Bijlage 2: Toepasbaarheidsonderzoek”. Hieronder staan de belangrijkste risico’s die uit
het toepasbaarheidsonderzoek naar voren kwamen.
Risico
De benodigde kennis en vaardigheden zijn niet aanwezig.
- De virtuele wereld, Second Life, en de programmeertaal, Linden Script Language,
zijn nieuw.
- Daarnaast moet er ook gebruik gemaakt worden van Perl. Een programmeertaal
voor het web, waar nog nooit mee gewerkt is.
- Ook moet er kennis aanwezig zijn over de medische protocollen bij grote
ongevallen en rampen.
Oplossing
Door middel van een vooronderzoek moest de benodigde kennis van Second Life, het
Linden Script Language en triage opgedaan worden.
Ondertussen werd er ook aandacht besteed aan de programmeertaal Perl, dit lijkt erg op
PHP. Tijdens de opleiding is er een keuzevak PHP geweest, waardoor er al enige kennis
van webprogrammeertalen aanwezig is en de ontbrekende kennis gemakkelijk aan te
leren is.
Risico
Het nieuwe systeem bevat (complexe) berekeningen.
- De berekeningen om afstanden te berekenen gaan verder dan plus en min.
- Verder zijn er een aantal medische protocollen die geprogrammeerd moeten
worden, bijvoorbeeld om te bepalen hoe ernstig een slachtoffer gewond is.
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Oplossing
De berekeningen die uitgevoerd moeten worden zijn complexer dan normaal maar niet
extreem complex. Ze gaan wel verder dan plus en min, maar de functies om te
kwadrateren en wortel te trekken zijn aanwezig.
Wel moeten er medische protocollen omgezet worden in programmeerbare algoritmes.
Denk hierbij aan het uitvoeren van triage. Door deze protocollen in kaart te brengen
(met behulp van stroomschema’s), moet het gemakkelijker worden om de protocollen te
programmeren.
Risico
Er is nog nooit een dergelijk project uitgevoerd.
- De methoden en technieken om een simulatie in een virtuele wereld te maken zijn
nieuw. Normaal gesproken worden projecten in groepen uitgevoerd waardoor er in
het beginstadium meer kennis aanwezig is en uiteindelijk een betere start
gemaakt kan worden.
Oplossing
Binnen D-CIS en Sogeti zijn er genoeg mensen aanwezig die kennis hebben van de
methoden en technieken die toegepast moeten worden. Daarnaast wordt er door de
vooronderzoeken kennis opgebouwd. Met behulp van deze mensen en de opgebouwde
kennis moet het mogelijk zijn om het project tot een goed einde te brengen.
Risico
Er worden nieuwe technologieën gebruikt.
- De gehele simulatie vindt plaats in een virtuele wereld met robots die beschikken
over resource allocatie algoritmes. Dit zijn allemaal nieuwe technologieën.
Oplossing
Door jezelf van te voren goed te oriënteren op de nieuwe technologie en te informeren
bij collega’s die er al meer ervaring mee hebben, moet er genoeg kennis over de nieuwe
techniek zijn. Ook door middel van de vooronderzoeken krijg je extra informatie.
Hierdoor wordt het gemakkelijker om deze technologieën toe te passen.
Risico
Het project is een gedeelte van een groter project.
- Mijn opdracht is een onderdeel van het project “Serious Gaming in Second Life”
dat al een tijd geleden gestart is. Een viertal andere studenten zijn bezig met dit
project.
Oplossing
Het project Triage in Second Life (TRiSL) is een onderdeel van het project Serious
Gaming in Second Life (SGSL), maar heeft een andere insteek. Er wordt niet meegewerkt
aan het raamwerk dat ze bij D-CIS Lab aan het ontwikkelen zijn. Maar er wordt een
rampensimulatie in de virtuele omgeving Second Life gemaakt. Later kan er dan bekeken
worden wat voor soort objecten er nodig zijn en welke functionaliteiten deze objecten
moeten hebben om een dergelijke simulatie te kunnen spelen. Er kan dan geanalyseerd
worden of het raamwerk dat nog in ontwikkeling is, voldoet aan deze eisen.
Voor meer informatie over deze fase verwijs ik u door naar de documenten:
“Haalbaarheids- en Bedrijfsonderzoek versie 1.0” en “Plan van aanpak versie 1.1”.
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5.2.2 Bedrijfsonderzoek
Tijdens deze fase worden de bedrijfsprocessen die geautomatiseerd gaan worden
afgebakend en beschreven.
Hieruit is het volgende product ontstaan:
- Bedrijfsonderzoek.
Normaal gesproken wordt in deze fase de informatiebehoefte vastgelegd en de processen
die geautomatiseerd of geoptimaliseerd gaan worden door de nieuwe toepassing worden
in kaart gebracht. Maar omdat dit project geen bestaande bedrijfsprocessen ging
vervangen of automatiseren was deze stap niet in zijn geheel van toepassing. In plaats
daarvan zijn de nieuwe processen van de verschillende objecten (slachtoffers, verkenners
en hulpverleners) ontworpen.
Het proces van het slachtoffer.
Zodra een slachtoffer op het speelveld geplaatst wordt, controleert deze of scenario 1 of
2 bezig is. Als scenario 1 bezig is worden er random coördinaten gegenereerd en als
scenario 2 bezig is worden de coördinaten van scenario 1 uit de database gehaald. Zodra
de coördinaten bekend zijn beweegt het slachtoffer zich naar deze startpositie en
registreert deze zichzelf in de database.
Vervolgens controleert het slachtoffer of het scenario al is begonnen. Zodra het scenario
is begonnen checkt deze in de database wanneer zijn verwondingen verergeren. Als deze
tijd is verstreken verhoogd hij zijn triage status (bijvoorbeeld van minor naar delayed).
Ondertussen controleert het slachtoffer ook of er iemand tegen hem aanbotst. Als dit het
geval is en het is de eerste keer dat er iemand tegen hem aanloopt, dan wordt er triage
uitgevoerd. Het slachtoffer vraagt op hoelang het duurt voordat de triage status is
achterhaald en wacht totdat deze tijd voorbij is. Zodra deze tijd voorbij is veranderd hij
van kleur en wordt er in de database opgeslagen dat het slachtoffer is geprioriteerd.
Als er nogmaals tegen het slachtoffer wordt aangelopen dan wordt het slachtoffer
behandeld. Ditmaal vraagt het slachtoffer de tijd van behandeling op en wanneer deze
tijd voorbij is wordt in de database opgeslagen dat het slachtoffer behandeld is. Hierna
verdwijnt het slachtoffer van het speelveld.
Het proces van de verkenner.
Zodra een verkenner op het speelveld geplaatst wordt, controleert deze of scenario 1 of
2 bezig is. Als scenario 1 bezig is worden er random coördinaten gegenereerd en als
scenario 2 bezig is worden de coördinaten van scenario 1 uit de database gehaald. Zodra
de coördinaten bekend zijn beweegt de verkenner zich naar deze startpositie en
registreert deze zichzelf in de database.
Vervolgens controleert de verkenner of het scenario al is begonnen. Zodra het scenario is
begonnen checkt deze in de database hoelang de verkenners mogen zoeken naar
slachtoffers. Zolang de tijd nog niet verstreken is, gaat de verkenner heen en weer
lopen. Zodra er een slachtoffer in het gezichtsveld van de verkenner komt, loopt deze
naar het slachtoffer toe. De verkenner vraagt op hoelang het duurt voordat de triage
status is achterhaald en wacht totdat deze tijd voorbij is. Zodra deze tijd voorbij is
veranderd het slachtoffer van kleur en wordt er in de database opgeslagen dat het
slachtoffer is geprioriteerd. De verkenner gaat weer verder zoeken naar slachtoffers en
wanneer de tijd om naar slachtoffers te zoeken voorbij is, verdwijnt de verkenner van het
speelveld.
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Het proces van de hulpverlener.
Zodra een hulpverlener op het speelveld geplaatst wordt, controleert deze of scenario 1
of 2 bezig is. Als scenario 1 bezig is worden er random coördinaten gegenereerd en als
scenario 2 bezig is worden de coördinaten van scenario 1 uit de database gehaald. Zodra
de coördinaten bekend zijn beweegt de hulpverlener zich naar deze startpositie en
registreert deze zichzelf in de database.
Vervolgens controleert de hulpverlener of het scenario al is begonnen. Zodra het scenario
is begonnen checkt deze in de database of er al slachtoffers bekend zijn. Als er
slachtoffers bekend zijn gemaakt. Wordt er door het resource allocatie algoritme bepaald
welke hulpverlener naar het slachtoffer gaat. Zodra een hulpverlener een slachtoffer
moet gaan behandelen, loopt de hulpverlener naar het slachtoffer toe. Als de
hulpverlener aankomt bij het slachtoffer vraagt hij de tijd van behandeling op. Wanneer
deze tijd voorbij is wordt in de database opgeslagen dat het slachtoffer behandeld is. Als
alle slachtoffers behandeld zijn, verdwijnt de hulpverlener van het speelveld.
Op de volgende pagina’s vindt u de visuele weergave van de processen.
Voor meer informatie over deze fase verwijs ik u door naar het document:
“Haalbaarheids- en Bedrijfsonderzoek versie 1.0”.
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Het proces van het slachtoffer.

Figuur 26: Proces slachtoffer
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Het proces van de verkenner.

Figuur 27: Proces verkenner
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Het proces van de hulpverlener.

Figuur 28: Proces hulpverlener
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5.2.3 Functioneel Model
Tijdens deze fase worden de eisen opgesteld met behulp van het MoSCoW principe en
timeboxing, de GUI’s worden getekend en de database wordt ontworpen.
Hieruit is het volgende product ontstaan:
- Functioneel Model.
De eisen
Het doel van de simulatie is om aan te geven of er meer slachtoffers gered worden als
het medisch team hulp krijgt van communicatiemiddelen en resource allocatie. De
belangrijkste eis was:
- Geef een duidelijk verschil (of misschien is er geen verschil) in dodental bij de
twee verschillende scenario’s uit één simulatie.
De hele lijst met eisen volgens het MoSCoW principe en timeboxing zag er als volgt uit:
Prioriteit
Timebox
Must have
- Simulatie met verschil in dodental en objecten:
- 14-04-2008 t/m 06-06-2008
o Verzamelplaats;
o 14-04-08 t/m 18-04-08
o Slachtoffers;
o 14-04-08 t/m 18-04-08
o Verkenners;
o 21-04-08 t/m 02-05-08
o Hulpverleners.
o 05-04-08 t/m 16-05-08
Should have
- Configuratiescherm om instellingen te wijzigen en
statistieken te bekijken.
Could have
- Eventuele extra statistieken maken.

- 19-05-2008 t/m 30-05-2008

- 02-06-2008 t/m 06-06-2008

Won’t have this increment
- De simulatie optimaliseren, zodat er meer
deelnemers kunnen meedoen aan de simulatie.
- De verwondingen aanpassen aan de ernst van de
ramp.
- Slachtoffers laten bewegen als zij nog de status
minor hebben.
- De resource allocatie realistischer maken.
Rekening houden met meer factoren (bijvoorbeeld
de fysieke status van een hulpverlener).
- De onderhandeling (het ruilen van slachtoffers)
tussen hulpverleners.
- Het gelijktijdig uitvoeren van meerdere
simulaties.
- Een derde scenario waarbij de verkenner ook de
hulpverlener is.
- De grafische vormgeving van:
o De verzamelplaats;
o De slachtoffers;
o De verkenners;
o De hulpverleners;
o De omgeving.
Het laten meespelen van avatars.

- 09-06-2008 en verder

Tabel 3: Geprioriteerde eisen
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De GUI’s
Ook al wordt er weinig aandacht besteed aan de grafische vormgeving van de objecten.
Toch moeten ze van elkaar te onderscheiden zijn. Daarom wordt ieder object een kubus
met een ander uiterlijk. Een slachtoffer kan daarbij vijf verschillende uiterlijken hebben
(zie: “Tabel 4: GUI’s Second Life”).
1. Niet geprioriteerd;
2. Geprioriteerd – minor;
3. Geprioriteerd – delayed;
4. Geprioriteerd – immediate;
5. Geprioriteerd – deceased.

Verzamelplaats

Verkenner(de pijl is de kijkrichting)

Hulpverlener

Slachtoffer – niet geprioriteerd

Slachtoffer – minor

Slachtoffer – delayed

De kleuren van het
slachtoffer zijn gelijk aan de
kleuren van de verschillende
triage statussen.

Slachtoffer – immediate

Slachtoffer – deceased
Tabel 4: GUI’s Second Life
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Het databaseontwerp
In “Bijlage 3: Entiteiten Relatie Diagram” vindt u het ERD, dat nu toegelicht wordt. In het
ER diagram worden verplichte velden dikgedrukt. Primaire sleutels worden dikgedrukt,
onderstreept en worden voorzien van de tekst PK (primary key). Vreemde sleutels
worden aangeduid door de tekst FK+volgnummer (foreign key).
Er zijn twee losstaande tabellen. In de eerste tabel, de tabel “settings”, worden alle
instellingen opgeslagen die gebruikt worden tijdens een simulatie. In de tabel “avatars”
worden alle gebruikers opgeslagen die kunnen inloggen in het configuratiescherm. Deze
gebruikers worden aan het begin van een simulatie geregistreerd.
Daarnaast zijn er nog zeven tabellen die verbonden zijn met elkaar.
1. Simulations;
2. Scenarios;
3. Participants;
4. Participant_kinds;
5. Triage_status;
6. Victim_status;
7. Coordinates.
Wanneer er in Second Life een simulatie wordt gestart, wordt deze opgeslagen in de
tabel “simulations”. Een simulatie bestaat uit een of meerdere scenario’s (in de normale
situatie bestaat een simulatie uit twee scenario’s). De scenario’s worden opgeslagen in
de tabel “scenarios”. Om een scenario te kunnen spelen moet je deelnemers hebben.
Deze deelnemers kunnen zich registreren in de tabel “participants”. Een deelnemer is
altijd één van de volgende drie types:
1. Victim;
2. Finder;
3. Medic.
Een groot deel van de velden in de tabel “participants” is niet verplicht. Deze velden zijn
alleen bestemd voor een bepaald type deelnemer. Veel niet verplichte velden zijn voor
deelnemers van het type “victim”. Aan de hand van deze gegevens kan de triage status
van een slachtoffer bepaald worden. Deze statussen staan vermeld in de tabel
“triage_status”. Zoals terug te vinden is in het document “Triage onderzoek”, zijn er een
viertal triage statussen:
1. Minor;
2. Delayed;
3. Immediate;
4. Deceased.
Ook heeft een slachtoffer een zogenaamde slachtofferstatus, hiervoor dient de tabel
“victim_status”. Hiermee wordt aangegeven of het slachtoffer al bekend is en wat er met
het slachtoffer is gedaan. Ook hier zijn een aantal standaard statussen.
1. Unknown, het slachtoffer is nog niet bekend.
2. Localized, het slachtoffer is gelokaliseerd.
3. Prioritized, het slachtoffer is geprioriteerd.
4. Treated, het slachtoffer is behandeld.
Als laatste is er nog de tabel “coordinates” hierin kunnen de coördinaten van een
deelnemer op een bepaald tijdstip opgeslagen worden. Op deze manier is terug te kijken
welke route een deelnemer heeft gelopen.
Voor informatie over deze fase verwijs ik u door naar het: “Functioneel Model versie 1.0”.
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5.2.4 Systeemontwerp en –bouw
In deze fase wordt de systeemarchitectuur in kaart gebracht en worden de
functionaliteiten uitgewerkt in prototypes. Als alles klaar is wordt de gehele toepassing
getest.
Hieruit zijn de volgende producten ontstaan:
- Systeemontwerp en –bouw;
- Testrapport;
- Prototypes.
Uiteraard zijn de prototypes het belangrijkste resultaat van deze fase, dit vormt immers
het eindresultaat. Maar zonder goede systeemarchitectuur is het eindresultaat niet eens
te bereiken. Daarnaast moeten alle functionaliteiten goed werken en aan de eisen van de
klant voldoen. Daarom wordt de volledige toepassing getest. De testresultaten geven een
goed inzicht in de laatste kleine fouten. Uiteindelijk worden alle testcases goed afgesloten
en kan er vanuit gegaan worden dat alle functionaliteiten goed werken.
De systeemarchitectuur
Voordat er gebruik gemaakt kan worden van Second Life moet de gebruiker een avatar
tot zijn beschikking hebben. Een avatar kan online aangemaakt worden via:
https://secure-web4.secondlife.com/join/. Daarnaast moet de Second Life client
geïnstalleerd zijn op de computer van de gebruiker. Deze is te vinden op:
http://secondlife.com/support/downloads.php.1
Als de client toepassing van Second Life wordt opgestart moet er een internetverbinding
met de Second Life server gemaakt worden. Om deze verbinding tot stand te brengen
moet er ingelogd worden met de gegevens van de avatar (voornaam, achternaam en
wachtwoord).
Zodra er een verbinding is met de Second Life server wordt de lijst met objecten (de
inventory) van de avatar geladen. In deze lijst is ook de simulatiestarter/verzamelplaats
aanwezig. De simulatiestarter heeft op zijn beurt weer een eigen inventaris hierin zitten
de slachtoffers, verkenners en hulpverleners.
Om een simulatie te starten moet de avatar de simulatiestarter uit zijn inventory halen
en in Second Life plaatsen. Zodra dit gedaan is wordt het aantal slachtoffers, verkenners
en hulpverleners bepaald en worden zij door de simulatiestarter in Second Life geplaatst.
Om deel te nemen aan de simulatie moet iedere deelnemer zich registreren in de
database. Hiervoor moet de deelnemer via internet een webpagina aanvragen zonder
daarbij een browser te openen, een zogenaamd http request.
De webpagina maakt vervolgens verbinding met de database. Registreert de deelnemer
en stuurt de simulatie details terug naar Second Life. De deelnemer wacht op deze
respons en registreert de ontvangen gegevens in tijdelijke variabelen. Op deze manier is
er toch een mogelijkheid om gegevens op te vragen en op te slaan in een database.

1

In de handleidingen zal meer aandacht besteedt worden aan deze installatieonderdelen.
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Nadat alle deelnemers geregistreerd zijn begint de simulatie. Wanneer er tijdens de
simulatie gegevens uit de database opgevraagd moeten worden of in de database
geregistreerd moeten worden verloopt de verbinding op dezelfde manier. Een object
vraagt een webpagina aan. De webpagina maakt verbinding met de database en kan
twee dingen doen.
1. De webpagina registreert de meegestuurde gegevens en/of;
2. De webpagina vraagt gegevens op en stuurt deze terug naar de deelnemer.
Daarnaast is het voor de gebruiker ook mogelijk om de webpagina’s via zijn webbrowser
te bereiken. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als hij in het configuratiescherm oude
statistieken wilt bekijken. Of wanneer hij instellingen van een simulatie wil aanpassen.

Figuur 29: Systeemarchitectuur

Voor meer informatie over deze fase verwijs ik u door naar het document:
“Systeemontwerp en -bouw versie 1.0”.
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5.2.5 Implementatie
In de laatste fase wordt de applicatie van de ontwikkelomgeving overgeplaatst naar de
omgeving waar de applicatie gebruikt gaat worden. Ook worden de mensen in deze fase
opgeleid zodat ze het programma in de toekomst goed kunnen gebruiken.
Hieruit zijn de volgende producten ontstaan:
- Implementatie;
- Installatiehandleiding;
- Gebruikershandleiding.
Om de ontwikkeling af te ronden is er een extra object in Second Life gemaakt. Het
zogenaamde Tom’s Graduation Project (zie: “Figuur 30: Tom’s Graduation Object”). Dit
object wordt op het D-CIS eiland in Second Life geplaatst. Avatars kunnen op dit object
klikken om de simulatiestarter in bezit te krijgen en vervolgens zelf de simulatie uit te
gaan voeren.

Figuur 30: Tom’s Graduation Project

Daarnaast wordt er tijdens de laatste twee weken van de afstudeerperiode gewerkt aan
de installatie- en gebruikershandleiding. In de installatiehandleiding wordt uitgelegd hoe
de toepassing, op een nieuw systeem, opgebouwd kan worden. In de
gebruikershandleiding wordt uitgelegd hoe de toepassing gebruikt kan worden als deze
goed geïnstalleerd is. Mocht er in de toekomst iemand verder gaan werken aan dit
project, dan is er genoeg documentatie over de toepassing. Het moet dan lukken om
zonder problemen de toepassing op te bouwen en uit te breiden.
Voor meer informatie over deze fase verwijs ik u door naar het document:
“Implementatie versie 1.0”.
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5.3 Simulatieresultaten
In eerste instantie bleek het tweede scenario niet erg rendabel te zijn. Eigenlijk ging het
tweede scenario slechter dan het eerste scenario. Zodra het tweede scenario wordt
gestart worden de slachtoffers van scenario 1 gekopieerd. Hier ging het fout, tijdens het
kopiëren van de slachtoffers werd niet de beginstatus maar de eindstatus van het
slachtoffer overgenomen.
Dus als er in scenario 1 een zwaar gewond slachtoffer was overleden dan was ditzelfde
slachtoffer in scenario 2 al overleden voordat het scenario begon. Toen dit verbeterd was
bleek het al een stuk beter te gaan.
Scenario 2 gaat nu altijd even goed als scenario 1 en wanneer er dicht bij het
vertrekpunt van de verkenners een aantal zwaargewonde slachtoffers worden gevonden,
worden er uiteindelijk ook meer levens gered.
De behandeltijden en de tijden voordat een slachtoffer van status veranderd zijn op dit
moment erg kort ingesteld. Hierdoor bestaat er ook een kleinere kans van overleving. Als
de instellingen realistischer worden ingesteld zou het zelfs mogelijk zijn dat er nog meer
slachtoffers overleven in scenario 2.
De probleemstelling
Kan met behulp van communicatiemiddelen en resource allocatie algoritmes het aantal
dodelijke slachtoffers bij een grote ramp verminderd worden?
Ja, met behulp van communicatiemiddelen en resource allocatie algoritmes kunnen meer
slachtoffers gered worden. Maar dit is waarschijnlijk alleen rendabel bij zware rampen
waar veel slachtoffers al bijna overleden zijn en snelle behandeling noodzakelijk is.
Een ander voordeel, waar in eerste instantie geen rekening mee is gehouden, is de
doorlooptijd van het scenario. Scenario 2 wordt altijd een stuk sneller uitgevoerd dan
scenario 1. Hieraan is te zien de communicatiemiddelen en resource allocatie algoritmes
in ieder geval een positief effect hebben.
Na een tiental testen met 12 slachtoffers, 3 verkenners en 4 hulpverleners was er te zien
dat er in 7 van de 10 gevallen meer slachtoffers gered werden. In de overige 3 gevallen
waren het aantal behandelde slachtoffers gelijk. Maar de doorlooptijd van scenario 2 is
altijd korter ten opzichte van de doorlooptijd van scenario 1, de resultaten staan
hieronder in “Tabel 5: Testresultaten”.
Simulatie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Doorlooptijd
scenario 1
4:37
6:17
5:41
5:41
4:31
5:42
5:06
4:42
5:11
4:36

Overlevenden
scenario 1
6
6
6
6
6
8
6
6
2
8

Doorlooptijd
scenario 2
3:44
4:24
4:38
4:13
3:48
3:35
4:53
4:07
3:51
3:45

Overlevenden
scenario 2
7
8
8
6
7
8
7
8
5
8
Tabel 5: Testresultaten
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Er is gekozen voor 12 slachtoffers, 3 verkenners en 4 hulpverleners omdat dit het
maximale aantal deelnemers voor een simulatie zijn. Zodra de simulatie met meerdere
deelnemers werd uitgevoerd liep de simulatie vast en kon deze niet afgemaakt worden.
Dit is een klein minpuntje aan de simulatie. Omdat er geen tijd meer was, is er ook geen
aandacht meer besteed aan de verdere optimalisatie van de simulatie.
Als de simulatie met andere aantallen zou worden uitgevoerd zouden er ook andere
uitkomsten zijn. Toch vind ik dat het gebruik van communicatiemiddelen en resource
allocatie een zeer positief effect heeft en ik raad het dan ook ten zeerste aan om een
prototype van een dergelijk systeem in de “echte” wereld te gaan ontwikkelen en te
testen. Het zou toch mooi zijn dat je met zulke simpele middelen meer levens kan
redden bij grootschalige rampen.
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6 Uitvoering
Het plan van aanpak is aan het begin van dit project gemaakt en staat in een apart
document. Wanneer u het plan van aanpak wilt bekijken verwijs ik u door naar het
document “Plan van aanpak versie 1.1”.
In “Tabel 6: Planning” staat de planning uit het plan van aanpak nogmaals weergegeven.
Aan de hand van deze planning wordt vervolgens de uitvoering besproken.
Taak
Plan van aanpak
Ontwikkelmethoden onderzoek
Triage onderzoek
Introductie Sogeti Nederland BV
Linden Script Language onderzoek
Haalbaarheids- en bedrijfsonderzoek
Functioneel model
Systeemontwerp en –bouw
Prototype: Verzamelplaats en slachtoffer
Prototype: Verkenner
Prototype: Hulpverlener
Prototype: Scenario 1
Prototype: Scenario 2
Prototype: Gehele simulatie
Implementatie
Functioneringsgesprek
Product oplevering
Afstudeerproject presenteren/verdedigen

Start
11-02-2008
11-02-2008
25-02-2008
03-03-2008
06-03-2008
17-03-2008
31-03-2008
14-04-2008
14-04-2008
21-04-2008
05-05-2008
19-05-2008
26-05-2008
02-06-2008
09-06-2008
20-06-2008
30-06-2008
01-07-2008

Eind
22-03-2008
22-02-2008
29-02-2008
05-03-2008
14-03-2008
28-03-2008
11-04-2008
06-06-2008
18-04-2008
02-05-2008
16-05-2008
23-05-2008
30-05-2008
06-06-2008
13-06-2008
20-06-2008
30-06-2008
01-07-2008
Tabel 6: Planning

Voor de strokenplanning verwijs ik u door naar:
wwwafstuderen.tvldesign.com/planning.php
Voorbereiding
Waar voor velen de afstudeerperiode begon op 11 februari 2008 begon mijn avontuur al
op 03 september 2007. Op de website van Sogeti had ik een leuke vacature gezien.
Omdat ik nog bezig was met mijn opleiding heb ik contact opgenomen met Sogeti om te
vragen of ze ook dergelijke opdrachten hadden voor afstudeerders. Die hadden ze wel en
ze nodigden mij meteen uit voor een sollicitatieprocedure. Zodoende zat ik op 03
september samen met nog vier anderen sollicitanten te luisteren naar een presentatie
over Sogeti. Vervolgens gingen we met zijn vijven naar een computerzaal om een toets
te maken. Het was een soort IQ test met vraagstukken over cijferreeksen, verbale
analogieën, figurenreeksen en stroomdiagrammen. Toen iedereen klaar was en de
resultaten bekend waren, kregen we een individueel gesprek waarin de resultaten
besproken werden.
Als jouw algemene intelligentieniveau boven het vereiste niveau, dat Sogeti hanteert, lag
kreeg je een sollicitatiegesprek. Tijdens dit gesprek heb ik met Sander Bosma gesproken.
Aan het eind van het gesprek spraken we af dat we in december nogmaals met elkaar
zouden spreken, omdat mijn afstudeerstage pas in februari begon.
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Zo gezegd zo gedaan, op 11 december zat ik weer bij Sogeti. Samen met Sander keek ik
welke afstudeeropdrachten er op dat moment aanwezig waren en welke het beste bij mij
paste. Zodoende kwamen we terecht bij deze opdracht over crisismanagement. Diezelfde
week heb ik nog een gesprek gehad met Chris van Aart, de technische begeleider van
deze afstudeeropdracht. Samen hebben wij de opdracht verder uitgewerkt tot een
opdrachtomschrijving die op school ingeleverd kon worden. Toen dit eenmaal
goedgekeurd was kon ik op 11 februari beginnen.
Afstudeerperiode
De eerste dagen zijn altijd erg wennen. Je loopt binnen bij een bedrijf waar je nog
niemand kent. Evenals de procedures en je weet niet wat er wel en niet mogelijk is.
Toen ik eenmaal een werkplek had begon ik aan het plan van aanpak. Al snel werd
duidelijk dat er een aantal onderzoeken gedaan moesten worden om ontbrekende
informatie boven tafel te krijgen.
Ontwikkelmethoden onderzoek
Eerst moest er bepaald worden welke ontwikkelmethode het beste bij dit project paste.
Er zijn op school een aantal methoden behandeld en Sogeti noemde Scrum als
ontwikkelmethode. Om tot een goede conclusie te komen moest er eerst op papier gezet
worden wat iedere methode (Watervalmethode, Scrum, DSDM, RUP en XP) inhield. Deze
informatie was gelukkig niet zo moeilijk te vinden en vervolgens kon er gemakkelijk een
goede ontwikkelmethode gekozen worden.
Triage onderzoek
Daarna is er onderzocht wat triage precies inhield en hoe dit uitgevoerd werd. Via Chris
van Aart is er veel informatie verkregen en ook internet was een goede informatiebron.
Het was een kort maar leerzaam onderzoek.
Linden Script Language onderzoek
Verder moesten de mogelijkheden van Second Life en het Linden Script Language in
kaart gebracht worden. Pas hierna kon bepaald worden of het mogelijk was om de
simulatie te ontwikkelen. Tijdens dit onderzoek ontstond het eerste probleem. Bij het
maken van de planning had ik geen rekening gehouden met de introductiedagen bij
Sogeti. Drie dagen lang werd je rood gespoten zoals Chris van Aart dit noemde. Je krijgt
veel informatie over het bedrijf, leert nieuwe en bestaande collega’s kennen en kan
vragen stellen aan het management.
Introductiedagen bij Sogeti
De eerste dag was meteen de minst leuke, van ’s morgens 8:30 uur tot ’s avonds 17:45
uur werden er presentaties gehouden over onder meer de visie en de missie, de
marktbenadering, het salaris en de mobiliteit en de basisopleiding. Dit werd op het eind
van de dag wel een beetje vervelend. Gelukkig zat er in de tweede dag een interactief
deel in de middag. ’s Morgens kreeg je presentaties van de verschillende divisies en ’s
middags was er een forum waarbij je een aantal mensen van het management vragen
kon stellen. Deze dag werd afgesloten met een gezellige borrel. Dag 3 was de minst
lange dag, ’s morgens werd er een spel gespeeld om de cultuur van Sogeti te leren
kennen en ’s middags ging je lunchen bij de divisie waar je uiteindelijk ging werken.
Omdat ik de introductie niet had ingepland liep ik meteen drie dagen achter op schema,
maar gelukkig ging het onderzoek naar het Linden Script Language sneller dan verwacht.
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Ik kreeg veel informatie van de andere afstudeerders en er was ook veel informatie te
vinden op de wiki van Second Life en D-CIS Lab. Na het LSL onderzoek liep ik ongeveer
weer gelijk met de planning.
Haalbaarheidsonderzoek
Na de vooronderzoeken was het dan eindelijk zo ver om te beginnen met het
ontwikkeltraject DSDM. Eerst werd er gekeken of het project haalbaar zou zijn, wat zijn
de risico’s en hoe kunnen deze beperkt worden. Hieruit bleek dat er een aantal risico’s
waren. Zo was het mogelijk dat de benodigde kennis en vaardigheden niet aanwezig
zouden zijn en dat het systeem complexe berekeningen zou bevatten. Ook had ik nog
nooit een dergelijk project uitgevoerd, werd er veel gebruik gemaakt van nieuwe
technologieën en was het project een gedeelte van een groter project.
Door de vooronderzoeken konden de meeste risico’s al ingedekt worden. Ik heb ervaring
op kunnen doen met een aantal nieuwe technologieën en de kennis en vaardigheden van
een aantal methoden waren ondertussen ook al voor een deel aanwezig.
Bedrijfsonderzoek
De volgende stap was de informatiebehoefte in kaart brengen, welke processen gaan
geoptimaliseerd worden of worden afgevangen door de nieuwe toepassing? Bij de
simulatie was deze stap niet in zijn geheel van toepassing. Er werden geen
bedrijfsprocessen vervangen. Er ontstonden nieuw processen in de simulatie. Daarom
zijn de processen van de verschillende objecten (slachtoffers, verkenners en
hulpverleners) ontworpen.
Functioneel model
Daarna zijn de functionaliteiten vastgelegd en geordend met behulp van het MoSCoW
principe en timeboxing. Ook zijn de GUI’s getekend en is de database ontworpen. Tot nu
toe ging het goed op een paar kleine problemen na.
Systeemontwerp en -bouw
Nu kon dan eindelijk de daadwerkelijke ontwikkeling beginnen. Allereerst werd de
database gerealiseerd en vervolgens werden de objecten in Second Life één voor één
gemaakt. Uit het vooronderzoek bleek al dat de simulatie goed te realiseren was.
Allereerst werd er een verzamelpunt gemaakt. Dit was een soort startpunt. Vervolgens
werden de slachtoffers ontwikkeld. Zij zouden zich op een random locatie plaatsen en
zodra een avatar tegen het slachtoffer aan zou lopen, werd er triage uitgevoerd en
veranderde het slachtoffer van kleur. Botste de avatar nogmaals tegen het slachtoffer
dan werd deze behandeld en verdween het slachtoffer van het speelveld.
Dit leek allemaal goed te werken dus werden de verkenners gerealiseerd. In plaats van
de avatar gingen nu de verkenners op zoek naar slachtoffers. Zij liepen heen en weer
over het speelveld en wanneer er een slachtoffer gelokaliseerd werd ging de verkenner
naar het slachtoffer toe en voerde triage uit. De verkenners waren het moeilijkst om te
maken omdat je hier met het lokaliseren en de uitvoering van triage zat. Maar ook dit
ging goed. De ontwikkeling liep voorspoedig en er waren eigenlijk geen grote problemen.
Dus werd het tijd om de hulpverleners te maken. Zodra er een slachtoffer bekend was,
moest een hulpverlener naar het slachtoffer lopen om deze vervolgens te behandelen. Dit
was ongeveer gelijk aan de verkenner die een slachtoffer lokaliseerde en naar het
slachtoffer toe liep. Ook dit leverde geen problemen op. Ondertussen was ik tweeënhalve
week bezig met programmeren en liep ik iets voor op schema. Toen kwam er een test
om alle objecten samen te laten werken in scenario 1. Hier ontstond het eerste
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probleem. Zodra het verzamelpunt in het speelveld geplaatst werd, ging deze naar de
startpositie en werden alle andere objecten door het verzamelpunt op het speelveld
geplaatst. Zodra alle objecten op de juiste locatie stonden kon de simulatie gestart
worden en werd de starttijd in de database gezet. Ondertussen gingen de objecten
controleren of de simulatie al gestart was. Dit deden ze door om de seconde de starttijd
uit de database op te vragen. Was deze 0 dan wisten ze dat de simulatie nog niet gestart
was.
Toen de simulatie getest werd met ongeveer 20 slachtoffers, 10 verkenners en 5
hulpverleners ging het helemaal mis. De webserver kon het aantal aanvragen niet aan en
crashte volledig. Na lange tijd was de server eindelijk weer bereikbaar en werd de
errorlog geraadpleegd. Het script bleek een aantal fouten te bevatten. Nadat deze fouten
hersteld waren werd de test nog een keer uitgevoerd, maar ook dit keer blokkeerde de
server. Uiteindelijk kwam ergens de foutmelding “to many requests” naar boven. Ofwel
er werden te veel aanvragen gedaan.
Best een groot probleem, omdat we nu maximaal 6 deelnemers mochten mee laten doen
aan een simulatie. 4 slachtoffers, 1 verkenner en 1 hulpverlener zou niet echt een reëel
beeld vormen van de voordelen van communicatiemiddelen en resource allocatie.
Om het aantal aanvragen te verminderen werd er bij ieder object een event aangemaakt
die luisterde naar een bepaald chat kanaal. Zodra hier het woord “start” voorbijkwam
wisten de objecten dat het scenario gestart was. Hierdoor hoefden ze niet allemaal, eens
per seconde, via een webpagina aan te vragen of het scenario al gestart was. Als het
scenario is opgebouwd krijgt de avatar en melding te zien. Zodra hij op de startknop
klikt, registreert de verzamelplaats de starttijd en wordt er op het chat kanaal het bericht
“start” uitgezonden.
Dit leidde meteen tot een volgend
probleem. Een chat bericht in Second Life
heeft maar een bereik van 20 meter. Zodra
de oppervlakte van de simulatie groter zou
zijn dan 20 meter zouden deelnemers die
zich buiten de straal van 20 meter
bevinden het start signaal niet horen.
Hierdoor doen ze ook niet mee aan de
simulatie en zal het uiteindelijke resultaat
van het scenario niet kloppen.
Om dit probleem op te lossen is er een
versterker gemaakt. De werking van deze
versterker ziet u hiernaast in “Figuur 31:
Versterker in Second Life”. Zodra een
object hoort dat er start wordt gezegd,
zegt dit object zelf ook start, hierdoor
wordt het bereik weer met 20 meter
vergroot. Het object dat het startsignaal
van het eerste object niet hoorde, hoort dit
signaal misschien wel van het tweede of
derde object. Op deze manier zou iedereen
toch op de hoogte zijn van het startsignaal.
Figuur 31: Versterker in Second Life
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Op het moment dat iedereen weet dat de simulatie is gestart, kunnen de verkenners op
zoek gaan naar slachtoffers. Zodra ze een willekeurig aantal slachtoffers hadden
gevonden en geprioriteerd gingen ze terug naar de verzamelplaats om dit bekend te
maken aan de hulpverleners.
Door middel van een resource allocatie algoritme werd vervolgens bepaald welke
hulpverlener naar welk slachtoffer gaat. Normaal gesproken gaat de hulpverlener die het
dichtst bij een slachtoffer is naar het betreffende slachtoffer toe. Hierdoor wordt de
minste tijd verloren en is de kans groter dat het slachtoffer de ramp overleeft.
Toch ging er bij de resource allocatie iets fout waardoor hulpverlener 1 altijd naar het
slachtoffer ging dat als eerste bekend werd gemaakt, ongeacht de afstand. Hulpverlener
2 ging naar slachtoffer 2 enzovoort. Hierdoor was de resource allocatie niet echt efficiënt
waardoor er in ernstige gevallen minder slachtoffers gered werden dan mogelijk was. Om
te kijken waar het probleem zat had ik een overzicht gemaakt waarin werd weergegeven
wat de posities van de slachtoffers en hulpverleners waren. Wat de afstand tussen ieder
van hen was en welke hulpverlener welk slachtoffer moest gaan behandelen. Dit bleek
allemaal te kloppen. Na drie dagen van proberen en narekenen kwam ik erachter dat de
afstand verkeerd berekend werd. Waardoor het altijd zo uitkwam dat de eerste
hulpverlener altijd het dichtst bij was.
Tijdens de ontwikkeling loop je altijd tegen onvoorziene problemen aan. Ondertussen
was het eerste scenario afgerond, maar liep ik wel een week achter op de planning.
Gelukkig was het een kleine moeite om scenario 2 in zijn geheel te maken. Er waren
maar minimale wijzigingen nodig in de verschillende objecten ten opzichte van scenario
1, hierdoor lag ik uiteindelijk nog maar een half weekje achter op schema. Er was dus
iets minder tijd om de laatste fouten uit de simulatie te halen, maar dat moest wel
lukken. Toen de gehele simulatie af was en er getest kon gaan worden bleek er toch nog
een probleem te zijn. Het tweede scenario was niet rendabel. Eigenlijk ging het tweede
scenario in veel gevallen slechter dan het eerste scenario.
Zodra het tweede scenario wordt gestart worden de slachtoffers van scenario 1
gekopieerd. Hier ging het fout, tijdens het kopiëren van de slachtoffers werd niet de
beginstatus maar de eindstatus van het slachtoffer overgenomen.
Dus als er in scenario 1 een zwaar gewond slachtoffer was overleden dan was ditzelfde
slachtoffer in scenario 2 al overleden voordat scenario 2 begon. Toen dit verbeterd was
bleek het al een stuk beter te gaan en werd scenario 2 een stuk rendabeler.
Implementatie
Het product was nu af en klaar om opgeleverd te worden. Het enige dat de komende
twee weken nog gedaan moet worden, is het schrijven van de handleidingen. Als deze
zijn gemaakt moet het mogelijk zijn om in de toekomst gemakkelijk verder te kunnen
werken aan deze simulatie. Dit is ook wel nodig want tijdens de ontwikkeling waren de
begeleiders zo enthousiast dat er spontaan nieuwe ideeën en eisen ontstonden. Samen
met hen hebben we vervolgens gekeken welke van deze eisen nog essentieel waren voor
dit project en welke konden wachten tot er een tweede versie zou komen. Zo is er een
lijst met aanbevelingen ontstaan die in “Hoofdstuk 8: Aanbevelingen” wordt besproken.
Na de afronding is het nog steeds niet mogelijk om de simulatie met heel veel
deelnemers uit te voeren. Het maximale aantal deelnemers ligt rond de 20 (dit is al wel
meer dan 6). Maar zodra dit er meer worden kan de webserver het aantal aanvragen niet
verwerken, waardoor de simulatie niet afgerond kan worden. Er is nog gekeken of er
minder aanvragen gedaan kunnen worden, of de aanvragen efficiënter in te delen. Maar
dit was helaas, gezien de tijd, niet meer in te perken.
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7 Discussie
In dit hoofdstuk zal mijn mening aanbod komen over een drietal zaken. Wat vind ik van
de cultuur van Sogeti? Hoe denk ik over de eindresultaten? Is Second Life eigenlijk wel
geschikt voor deze doeleinden?

7.1 Sogeti’s cultuur
Tijdens de sollicitatieprocedure kreeg ik al een goed beeld van de cultuur die bij Sogeti
heerste. Iedereen was met plezier op zijn werk en vertelde vol trots over zijn carrière.
Daarnaast merkte ik ook dat alles heel strak geregeld was, dit maakte de organisatie
helder. Op het moment dat ik mijzelf inschreef voor de sollicitatie, kreeg ik meteen een
routebeschrijving toegestuurd. Er werd uitgelegd wat er die dag allemaal ging gebeuren,
waar ik mijzelf moest melden enzovoort.
Maar ook tijdens mijn afstudeerperiode heb ik cultuurwaarden terug zien komen.
Helderheid, tijdens de introductie wordt je drie dagen lang rood gespoten zoals Chris van
Aart dit noemde. Je krijgt informatie over het bedrijf, leert nieuwe en bestaande collega’s
kennen en kan vragen stellen aan het management. Daarnaast is er zelfs een cultuurspel
gedaan om kennis te maken met de cultuur van Sogeti.
Ook vakmanschap vinden ze erg belangrijk. Ze vinden het belangrijk om stagiaires en
afstudeerders zo goed mogelijk te begeleiden. Voor organisatorische vragen kon ik
terecht bij Sander Bosma en voor vragen met betrekking op de opdracht kon ik contact
opnemen met Chris van Aart. Samen met de begeleiders zorg je ervoor dat er uiteindelijk
een kwalitatief product staat. Sogeti besteed verder ook veel aandacht aan
zelfontplooiing. Er zijn veel cursussen, opleidingen en seminars om je kennis te
verbreden.
Daarnaast maakte Chris van Aart mij vanaf het begin af aan al duidelijk dat de opdracht
naast leerzaam ook leuk moest zijn. Je moest gewoon plezier hebben tijdens je
afstudeerperiode. Verder zijn er veel activiteiten buiten het werk om. Zo hebben we een
ijsmiddag gehad waar je kon kiezen uit curling, ijsdansen, ijshockey, ijssculpturen maken
en lange afstand schaatsen. Een paintball event, een golf event en binnenkort gaan we
gezellig borrelen met alle stagiaires en afstudeerders.
Ik heb mijn tijd bij Sogeti als heel erg leuk ervaren, leuke collega’s, leuke activiteiten en
zeker ook niet onbelangrijk leuke leer- en doorgroeimogelijkheden.

7.2 Resultaten
Tijdens de afstudeerperiode heb ik niet alleen veel geleerd over de organisaties. Ook op
andere gebieden heb ik veel nieuwe dingen geleerd. Op ICT-gebied heb ik veel aandacht
besteed aan de programmeertalen, Perl en LSL. Maar ook op medisch gebied heb ik
dingen geleerd over crisismanagement en triage.
Over het eindresultaat ben ik zeer tevreden. Het was een zware maar zeer leerzame tijd.
Wel vind ik het jammer dat de simulatie maar met maximaal 20 deelnemers gespeeld
kan worden. Ondanks het kleine aantal deelnemers aan een simulatie vind ik toch dat het
gebruik van communicatiemiddelen en resource allocatie een positief effect heeft en ik
raad het dan ook ten zeerste aan om een prototype van een dergelijk systeem in de
“echte” wereld te gaan ontwikkelen en te testen. Het zou toch mooi zijn dat je met zulke
simpele middelen meer levens kan redden bij grootschalige rampen.
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Daarnaast zit er ook nog een leuk vervolg aan deze afstudeeropdracht. Samen met Chris
van Aart ben ik bezig een wetenschappelijk onderzoek te schrijven over de toepassing
van communicatiemiddelen en resource allocatie algoritmes. Dit zal behandeld worden op
BNAIC 2008 (Belgian-Netherlands Conference on Artificial Intelligence). Een conferentie
die plaatsvindt op 30 en 31 oktober op de universiteit van Twente te Enschede. Voor
meer informatie over BNAIC 2008 verwijs ik u door naar:
www.hmi.ewi.utwente.nl/bnaic2008/welcome
Dit is natuurlijk een leuke afsluiting van mijn afstudeeropdracht bij Sogeti Nederland BV.

7.3 Second Life
Tijdens de ontwikkeling heb ik veel met Second Life gewerkt. Sogeti wilde graag mijn
mening weten over Second Life. Misschien willen zij in de toekomst meer toepassingen
met behulp van Second Life gaan realiseren voor klanten.
Het grootste nadeel van Second Life is de onmogelijkheid om een directe verbinding met
een database op te zetten. Als er geen database is, is het ook niet mogelijk om gegevens
voor een langere tijd te bewaren. Dit maakte het lastiger om gegevens van de simulatie
op te slaan om daarna statistieken te genereren.
Lastiger omdat het niet helemaal onmogelijk is. Gegevens kunnen opgeslagen worden, in
een externe database, door vanuit Second Life een webpagina aan te vragen zonder dat
daarbij een webbrowser geopend wordt, een zogenaamde http request. Bij een http
request kan je variabelen meesturen. (Als je op internet een formulier invult en
verstuurd heb je eigenlijk hetzelfde effect.) De meegestuurde variabelen worden
afgevangen door de webpagina, die vervolgens een verbinding met de externe database
tot stand brengt en daarna twee dingen met de gegevens kan doen.
1. De meegestuurde gegevens registeren en/of;
2. Gegevens opvragen en terugsturen naar Second Life.
Dit werkt best goed, tenzij er te vaak data heen en weer gestuurd moet worden. Second
Life heeft een beperking zodat er per object maximaal 1 keer per seconde een http
request uitgevoerd kan worden. Omdat het anders mogelijk is dat vertragingen ontstaan.
Tijdens de ontwikkeling kom je er wel achter dat 1 keer per seconde vaak genoeg is,
maar dan is het nog maar de vraag of de webserver het aantal aanvragen aan kan. In
mijn geval was het zo erg dat de webserver helemaal vastliep. Om dit probleem op te
lossen zou je een mega goede webserver weg kunnen zetten die hier geen problemen
mee heeft.
Daarnaast is Second Life ook erg instabiel, dit kan erg vervelend zijn als je bezig bent
met een simulatie of de ontwikkeling van een toepassing. Het gebeurt regelmatig dat de
servers van Linden Lab niet te bereiken zijn en dat je dus ook niet kan inloggen in
Second Life. Op dat moment is het dus niet mogelijk om verder te werken aan je
toepassing.
Kan je wel inloggen in Second Life dan is er nog een grote kans dat er veel vertragingen
in de functies van het Linden Script Language zitten. Je vraagt een webpagina aan en
krijgt pas na vijf seconde een reactie of er wordt een dialoogbox opgeroepen en die
verschijnt pas na 3 seconde.
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Ook zijn er nog een aantal functies, in het Linden Script Language, die een beperking
hebben. Zo kan een object zich in een beweging niet verder dan 10 meter verplaatsen.
Een chat bericht heeft een bereik van maximaal 20 meter en je kunt geen twee
dialoogboxen tegelijk oproepen. Allemaal van die kleine technische problemen, die je
maar net even moet weten als je bezig bent met de realisatie. Soms ben je aan het
zoeken naar de oorzaak van een probleem en blijkt dat hetgeen jij wilt realiseren
technisch niet mogelijk is in Second Life. Vaak zijn deze technische problemen wel op te
lossen door een simpel script, maar het kost wel steeds extra tijd.
Het belangrijkste voordeel van Second Life is de mogelijkheid om dingen op een
gemakkelijke manier visueel te maken. Het is leuker om een simulatie te zien gebeuren,
dan wanneer er wat getalletjes op het scherm verschijnen. Het is leuk om er eens mee
gewerkt te hebben, maar het zou in de toekomst nog wel voorzien moeten worden van
een aantal handige toepassingen om er een gebruiksvriendelijk stabiel systeem van te
maken.
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8 Aanbevelingen
Tijdens de ontwikkeling waren de begeleiders, Chris van Aart, Sander Bosma, Ard Peek,
Thomas Hood en Gerard Wagenaar, zo enthousiast dat er spontaan nieuwe ideeën en
eisen ontstonden. Omdat deze niet allemaal verwerkt konden worden is er een lijst,
“Tabel 7: Aanbevelingen”, met eisen gemaakt, die in de toekomst gerealiseerd kunnen
gaan worden. Deze aanbevelingen zijn net zoals de functionaliteiten geprioriteerd
volgens het MoSCoW principe.
Prioriteit
Must have
- De simulatie optimaliseren, zodat er meer deelnemers kunnen meedoen aan de
simulatie.
- De verwondingen aanpassen aan de ernst van de ramp.
- Slachtoffers laten bewegen als zij nog de status minor hebben.
- De resource allocatie realistischer maken. Rekening houden met meer factoren
(bijvoorbeeld de fysieke status van een hulpverlener).
Should have
- De onderhandeling (het ruilen van slachtoffers) tussen hulpverleners.
- Het gelijktijdig uitvoeren van meerdere simulaties.
- Een derde scenario waarbij de verkenner ook de hulpverlener is.
Could have
- De grafische vormgeving van:
o De verzamelplaats;
o De slachtoffers;
o De verkenners;
o De hulpverleners;
o De omgeving.
- Het laten meespelen van avatars.
Tabel 7: Aanbevelingen
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9 Reflectie
In het document “Oriëntatieverslag versie 1.1” had ik een aantal speerpunten beschreven
die ik tijdens mijn afstudeerperiode zou willen verbeteren. Het gaat hierbij om de
verbeterpunten op het gebied van de professionele- en ontwikkelcompetenties (P&OC’s).
Bij ons op school worden er zes verschillende P&OC’s gehanteerd, namelijk:
- Samenwerken;
- Communiceren;
- Analyse en oordeelvorming;
- Omgevingsbewust denken en handelen;
- Projectmatig werken;
- Leren en ontwikkelen.

9.1 Speerpunten
Zoals ik in het oriëntatieverslag al had aangegeven, wilde ik tijdens mijn afstuderen aan
drie punten extra aandacht besteden. Deze speerpunten worden in de volgende
paragraven beschreven.
Halverwege deze afstudeerperiode heb ik gevraagd of de andere afstudeerders en de
begeleiders bij D-CIS Lab een evaluatieformulier wilden invullen, zie: “Bijlage 4:
Evaluatieformulier”. Hierop stonden een aantal vragen over de speerpunten die ik wilde
verbeteren. De vragen konden beantwoord worden met ja, nee of weet niet.
Het formulier is door 4 studenten (afstudeerders die bezig zijn met het SGSL project) en
4 begeleiders ingevuld.
- Sander Bosma;
- Chris van Aart;
- Thomas Hood;
- Ard Peek.
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9.1.1 Schrijfvaardigheid
Het eerste aandachtspunt heeft betrekking op de competentie “Communiceren”. Met
communiceren heb ik in het begin van de opleiding nogal wat moeite gehad. Mijn
woordenschat was niet zo uitgebreid en het was soms lastig om gesprekken te begrijpen
en teksten te schrijven. Daarom had ik voor deze competentie de speerpunt “het
verbeteren van schrijfvaardigheden (spelling, grammatica en interpunctie)”.
In de evaluatie werd hierover een viertal vragen gesteld, te weten:
1. Zijn de teksten goed te begrijpen?
2. Bevatten de teksten een boeiende en actieve schrijfstijl?
3. Worden grammaticaregels, spellingsregels en leestekens op de juiste manier
gebruikt?
4. Is mijn schrijfvaardigheid in de loop van mijn afstudeeropdracht verbeterd?
In “Grafiek 1: Evaluatieresultaten – schrijfvaardigheid” ziet u de antwoorden die zijn
ingevuld op de evaluatieformulieren.

Schrijfvaardigheid
7
6

Aantal

5
4

Ja
Weet niet

3

Nee

2
1
0
1

2

3

4

Vraag

Grafiek 1: Evaluatieresultaten - schrijfvaardigheid

Over de resultaten ben ik tevreden. Er zitten veel “weet niet” antwoorden bij maar dit
komt vooral omdat niet alle studenten mijn documenten lezen en daardoor dus ook geen
goed antwoord kunnen geven op deze vragen.
Een aantal opmerkingen over schrijfvaardigheid:
- Ik heb te weinig documenten gelezen om dit goed te beoordelen. (Student)
- Wat mij betreft is het prima. (Begeleider)
- Over de verbetering kan ik niets zeggen omdat ik geen documenten heb gezien,
die voorafgaand aan de stage zijn gemaakt. (Student)
- Duidelijke opbouw en structuur. Vanaf het begin documenteer je goed en
zorgvuldig. (Begeleider)
- De schrijfvaardigheid kan verbeterd worden door een formelere schrijfstijl te
kiezen en de structuur van hoofdstukken expliciet aan te geven. (Begeleider)
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9.1.2 Planmatig werken
Als ik aan een project begin denk ik niet als eerste aan plannen. Ik ga gewoon aan de
slag en ik zie wel waar het op uitloopt. Vervolgens kijk ik dan van dag tot dag, wat er
gedaan is en wat er nog gedaan moet worden. Hierdoor ontstaat een grotere kans dat
het project mislukt en dat je in tijdnood komt. Om dit probleem te voorkomen, is er de
speerpunt “het goed plannen van werkzaamheden”.
De vragen die tijdens de evaluatie over deze competentie gesteld werden zijn:
1. Is er een helder plan van aanpak aanwezig?
2. Is er een duidelijke uitvoerbare planning aanwezig?
3. Bevat de planning een goede fasering met activiteiten en mijlpalen?
4. Wordt de voortgang van de planning goed bewaakt?
5. Kan met de huidige planning de afstudeeropdracht goed en op tijd afgerond
worden?
In “Grafiek 2: Evaluatieresultaten – planmatig werken” staan de gegeven antwoorden
opgesomd.
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Grafiek 2: Evaluatieresultaten - planmatig werken

Uit de resultaten blijkt dat iedereen weet dat er een planning is en dat deze goed is
ingedeeld. Voor de studenten is het moeilijker om te beoordelen of de planning goed
bewaakt wordt en of de huidige planning het afstudeerproject op tijd wordt afgerond. De
begeleiders hebben daar beter inzicht in.
Nog een aantal opmerkingen bij deze competentie:
- Volgens mij gaat het prima, maar ik zou graag jouw voortgangsrapporten
ontvangen. (Begeleider)
- Ik kan het moeilijk beoordelen, maar zover ik weet lig je goed op schema.
(Student)
- Elke fase wordt tot nu toe afgesloten door een mijlpaaldocument, hierdoor zijn de
fasen herkenbaar in producten. (Begeleider)
- Er is van te voren een helder plan geschreven. De risico’s: zoals te volgen
softwareontwikkeling aanpak en de onzekerheid met het ontwikkelen in Second
Life, zijn goed gemanaged. (Begeleider)
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9.1.3 Zelfstandig werken
Dit verbeterpunt valt onder de competentie “Omgevingsbewust denken en handelen”.
Ik heb weliswaar al 3,5 jaar studie en een oriëntatiestage achter de rug. Maar toch kom
je tijdens het afstuderen in een vrij nieuw vakgebied terecht. Hierdoor zal het, vooral in
het begin, erg lastig zijn om je eigen werk te bepalen. Om hier extra op te letten heb ik
voor deze competentie de speerpunt “zelfstandig werken aan een (groot) project”.
Tijdens de evaluatie werden de volgende vragen gesteld:
1. Stel ik te veel vragen of kan ik meer vragen zelf uitzoeken?
2. Zoek ik zelf eerst lang genoeg naar een antwoord op een vraag, voordat ik de
vraag aan een van jullie stel?
3. Communiceer ik genoeg over mijn bezigheden, ook al is het een zelfstandige
opdracht?
4. Is mijn niveau reeds hoog genoeg om mijn opleiding af te sluiten met deze
afstudeeropdracht? (Heb ik hbo denk- en werkniveau?)
In “Grafiek 3: Evaluatieresultaten – zelfstandig werken” staan de antwoorden die tijdens
de evaluatie zijn opgesteld.
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Grafiek 3: Evaluatieresultaten - zelfstandig werken

Over deze resultaten ben ik zeer tevreden. Vooral de laatste vraag is erg goed voor mijn
zelfvertrouwen. Iedereen denkt dat ik met dit niveau de afstudeeropdracht tot een goed
einde kan brengen en dat ik hbo denk- en werkniveau heb.
Ook bij de speerpunt “zelfstandig werken” stonden een aantal opmerkingen:
- Je kunt prima zelfstandig werken. (Student)
- Voor geïnteresseerden is er altijd voldoende inzicht te krijgen over het verloop
(wiki en producten). Ook de demo's geven een goed en duidelijk beeld.
(Begeleider)
- Ik weet ongeveer wat je doet, maar weet niet hoe ver je bent, wat je plannen
zijn, enzovoort. (Student)
- Voor mij is dit best moeilijk te beoordelen, ik zit daarvoor te veel op afstand. Ik
zie wel dat je het juiste niveau hebt. (Begeleider)
- Er is goed zelfstandig gewerkt. Wel adviseer ik om in de toekomst lastige
ontwerpkeuzes vaker te overleggen met het projectteam of de opdrachtgever.
(Begeleider)
Tom van Leijsen
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9.2 Functioneringsgesprek
Aan het einde van de afstudeerperiode wordt nog een functioneringsgesprek gevoerd.
Tijdens dit gesprek wil ik van de mogelijkheid gebruik maken om mijn bedrijfsbegeleider
feedback te vragen over de drie speerpunten.
Door de gekregen feedback is het voor mij beter mogelijk om een beeld te vormen van
de verbeterpunten en hoe ik hier tijdens mijn afstudeerperiode mee om ben gegaan.
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Verklarende woordenlijst
In deze lijst komen alle woorden te staan die een verklaring nodig hebben. Dit zullen
vooral termen uit de Second Life omgeving zijn. Daarnaast staan er ook een aantal
afkortingen in die in dit document gebruikt worden.
A
AIM
Avatar
B
Bedrijfsbegeleider
C
Constraint
CPAN
CSS
D
D-CIS
Docentbegeleider
E
ERD

G
Grid

H
Http Request
HUD

I
Inventory
L
LSL
M
MD5
P
Prim

Tom van Leijsen

Academie voor ICT en Media, de schoolinstelling.
Een karakter in Second Life.
Begeleider vanuit het bedrijf, die de afstudeerder begeleidt.
Een constraint is een vastgelegde beperking in een database.
Comprehensive Perl Archive Network biedt een grote verzameling
vrij te verkrijgen Perl modules aan.
Cascading Style Sheets worden gebruikt voor de vormgeving van
webpagina's.
Delft Cooperation on Intelligent Systems
Begeleider vanuit school, die de afstudeerder begeleidt.
Een ERD (entiteiten relatie diagram) is een visuele weergave van de
entiteiten, relaties en beperkingen die gelden of aanwezig zijn in
een database.
De grid is een platform, dat het bouwen van (publieke en privé) 3D
ruimtes mogelijk maakt, met behulp van online virtuele 3D
technologie.
Een http request (in Second Life) is de aanvraag van een webpagina
zonder daarbij een browser te openen.
Heads-Up Displays – Een HUD is een plaats op je scherm waar je
(zelfgemaakte)objecten kan plaatsen (deze objecten zijn niet te zien
door andere spelers in Second Life).
De inventory is een lijst met alle objecten die je hebt verzameld in
Second Life (je inventaris).
Het Linden Script Language is de programmeertaal van Second Life.
Message Digest Algorithm 5 is een veelgebruikte methode, om
wachtwoorden te versleutelen.
Prim staat voor primitive en is een alleenstaand object. Door
alleenstaande objecten samen te voegen is het mogelijk om nieuwe
objecten te maken.
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R
Region
Resident
Resource
allocatie
Rezzen
S
Second Life
Sim
SGSL
Stub

T
Triage
TRiSL

U
UUID

Het land in Second Life, gehost op een Linux server.
Een bewoner in Second Life.
Resource allocatie is een methode om beschikbare middelen (de
resources) zo efficiënt mogelijk te verdelen en in te zetten.
Hiermee plaats je een instantie van een object (uit je inventory) op
de grid.
Second Life is een virtuele wereld, die in 2003 is ontwikkeld door
Linden Lab.
Sim is de afkorting van simulator en is een synoniem van Region.
Serious Gaming in Second Life is een project waarin een raamwerk
wordt gerealiseerd om oefenopdrachten in Second Life te realiseren.
Een stub is tijdelijke versie van een functie. Deze legt wel de naam
en basisfunctionaliteit vast, maar heeft geen of slechts zeer
beperkte functionaliteit. De bedoeling is dat de stub later opnieuw
bekeken wordt en dan volledig wordt gemaakt.
Triage wordt gebruikt om de verwondingen van slachtoffers bij
grote(re) ongevallen en rampen te beoordelen.
Triage in Second Life is mijn afstudeerproject. Een simulatie om aan
te tonen of agent technologie kan helpen om het dodental bij
rampen te reduceren.
Universally Unique Identifier – Een UUID is een 128 bits string
welke uniek is binnen Second Life en aan een object gekoppeld
wordt.
Tabel 8: Woordenlijst

Tom van Leijsen

59

17-6-2008

TRiSL – Triage in Second Life

Bronnenlijst
Personen:
Sander Bosma
Chris van Aart
Thomas Hood
Ard Peek
Gerard Wagenaar
Saskia van Kooij
Kwok-Way Tang
Junior Garcia
Phong Bui

Rol:
(Algemeen) Bedrijfsbegeleider / Unitmanager Rotterdam
Bedrijfsbegeleider / Innovatie & Inspiratie Rotterdam
Algemeen projectleider D-CIS Lab
Technisch begeleider Webattach BV
Docentbegeleider Avans Hogeschool
Afstudeerder bij Sogeti Nederland BV – Project SGSL
Afstudeerder bij D-CIS Lab – Project SGSL
Afstudeerder bij D-CIS Lab – Project SGSL
Afstudeerder bij D-CIS Lab – Project SGSL

Websites:
www.afstuderen.tvldesign.com
www.combinedsystems.nl
www.google.nl
www.physics.udel.edu
www.vandale.nl
www.wikipedia.org
www.xxarchitecten.nl
www.hmi.ewi.utwente.nl/bnaic2008/welcome
Documenten:
Leijsen, T. van,
Leijsen, T. van,
Leijsen, T. van,
Leijsen, T. van,
Leijsen, T. van,
Leijsen, T. van,
Leijsen, T. van,
Leijsen, T. van,
Leijsen, T. van,

Functioneel model; Delft: 2008
Haalbaarheids- en bedrijfsonderzoek; Delft: 2008
Implementatie; Delft: 2008
LSL onderzoek; Delft: 2008
Ontwikkelmethode onderzoek; Delft: 2008
Oriëntatieverslag; Delft: 2008
Plan van aanpak; Delft: 2008
Systeemontwerp en -bouw; Delft: 2008
Triage onderzoek; Delft: 2008

Boeken:
D-CIS Lab, Combined Systems – Combining more for crisis management; Delft: 2006
Grit, R., Projectmanagement; Groningen: 2000
Rymaszweski, M. e.a., Second Life – The official guide; USA: 2007
Janssen, D. e.a., Zakelijke Communicatie 2 – Modulaire leergang communicatieve
vaardigheden voor het HBO; Utrecht: 1998
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Bijlagen
In dit hoofdstuk kunt u alle bijlagen terug vinden. In het document staat vermeld in
welke bijlage u moet zijn voor het desbetreffende onderdeel. Hieronder vindt u een
overzicht met alle bijlagen.
-

Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage

1:
2:
3:
4:

Perl Modules;
Toepasbaarheidsonderzoek;
Entiteiten Relatie Diagram;
Evaluatieformulier.

Tom van Leijsen
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Bijlage 1: Perl Modules
Tijdens de ontwikkeling van de simulatie zijn er een aantal Perl modules van CPAN
verkregen om de ontwikkeling te vergemakkelijken. Hieronder worden deze modules
besproken.
Module
CGI

CGI::Cookie

DBI
Digest::MD5

GD

GD::Graph
POSIX

URI::Escape

Uitleg
Deze module wordt gebruikt om webformulieren te generen en te
verwerken. Daarnaast kan deze module gebruikt worden om op een
gemakkelijke manier HTML te produceren.
De CGI::Cookie module is een uitbreiding op de CGI module, waardoor het
mogelijk wordt om gebruik te maken van cookies. Een cookie is een
tekstbestand waarin bepaalde gegevens over de bezoeker van een website
worden opgeslagen. Dit voorkomt dat bij ieder bezoek steeds dezelfde
gegevens opnieuw ingevoerd moeten worden.
Deze module wordt gebruikt om verbinding te maken met een of meerdere
databases. Bij dit project een MySQL database.
De Digest::MD5 module maakt het mogelijk om in Perl Scripts variabelen
volgens het MD5 algoritme om te zetten. MD5 staat voor Message Digest
Algorithm 5 en is een veelgebruikte methode om wachtwoorden te
versleutelen.
Met deze module is het mogelijk om gekleurde afbeeldingen te maken en
op te slaan als PNG bestand. Hierbij kunnen een aantal voorgedefinieerde
figuren, zoals cirkels en vierkanten gebruikt worden.
De GD::Graph module is een uitbreiding op de GD module. Met behulp van
deze module kunnen er grafieken gegenereerd worden.
De module POSIX kan gebruikt worden om getallen af te ronden. Met deze
modules is het mogelijk om getallen zowel naar boven als naar beneden af
te ronden.
Deze module kan gebruikt worden om teksten, die bestaan uit
hexadecimale waarden, te decoderen naar de leesbare ASCII tekens.
Tabel 9: Gebruikte Perl modules
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Bijlage 2: Toepasbaarheidsonderzoek
Het toepasbaarheidsonderzoek bestaat uit een aantal vragen over het bedrijf, de
applicatie en de techniek. Het laat je nadenken over de mogelijke risico’s en uiteindelijk
wordt er in kaart gebracht waar de knelpunten kunnen zitten en kan er beslist worden of
deze methode wel geschikt is voor het project.
Risk Factor
1

2

3

4

5

6

7
8

9

Does the sponsor/senior
management understand and
accept the DSDM philosophy?
Will the team members be
empowered to make decisions on
behalf of their communities?
Is there senior user commitment
to provide end user involvement?

Can the organization
accommodate the frequent
delivery of increments?
Will it be possible for the
developers to have access to the
users throughout the project?
Will the development team(s)
remain the same throughout the
project?
Will the development team have
the appropriate skills?
Will the individual development
teams consist of six people or
less?
Is there a supportive commercial
relationship?

Suitable
Y

An essential feature for DSDM.

Y

Identify whether there is a clearly defined and
empowered user group and the commitment
for them to be fully involved in the
development process.
Configuration and Release Management
procedures are required. The business areas
will need to have incremental training, etc.
Do they need to collocate or will a lower level
of involvement be sufficient?

Y

Y

Y

The stability of the team including the user
representatives is important.

N

These include technical skills, knowledge of
the business area and interpersonal skills.
Teams should contain no more than six
people including users.

Y

Y

Will the project use technology
suitable for prototyping?

Y

11

Is there a highly demonstrable
user interface?
Is there clear ownership?

Y

13
14

15
16

Between the IT development staff and the
users and between the organization / project
team and third parties.
The development platform needs to allow for
iterative and where necessary reversible
development.
Screens, reports, file prints etc.

N

Will the development be
computationally non-complex?
Can the solution be developed in
increments if required?

N

Has the development a fixed
timescale?
Can the requirements be
prioritized?

Y

Tom van Leijsen

Buy-in to the approach is essential.

Y

10

12

Comments

Is there a champion who will progress political
issues and ensure resources are provided? Is
there a clearly defined user group?
The more complex the development the
greater the risks involved.
80:20 solution, i.e. releases deliver some
benefits early. If large, it possesses the
capability of being split into smaller
components.
Is the solution needed quickly? Is it business
critical?
Can the MoSCoW rules be applied? Cannot
only have "must haves".

Y

Y
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Are the requirements too
detailed and fixed?

Y

Will users be able to define requirements
interactively?

Additional Questions
Consider and assign a risk level

Risk Level
High
Medium

What work has already been done to define the requirements?
A bit -> Medium Risk
What is the status of the business case?
Familiar -> Low Risk
What resources (e.g. people, accommodation) have been allocated to
the project?
Enough -> Low Risk
Who are the likely suppliers of development resource for the project?
Second Life -> Medium Risk
What is the estimated cost of the project?
Low costs -> Low Risk
What are the estimated business benefits for the project?
Medium Risk
Is there any previous experience in this type of project?
No -> High Risk
Could the project efficiently reuse (e.g. software components,
business process, and experience) from other projects?
Yes -> Low Risk
Does the project conform to architectural guidelines (technical and
business)?
Yes -> Medium Risk
Will the project call for the use of technology that has not been used
before?
Yes -> LSL / Perl -> High Risk
Will the project require changes on interfaces to other systems?
No -> Low Risk
Will the project require changes to other systems?
No -> Low Risk
Will database design be a substantial part of the project?
Yes -> Medium Risk
Will a lot of infrastructure be required? (e.g. hardware and training)
No -> Low Risk
Are there any supplier issues e.g. long lead times?
No -> Low Risk
Are there any Industrial Relations issues?
No -> Low Risk
Is this project part of a larger program?
Yes -> High Risk
How onerous are the non-functional requirements?
Onerous -> Medium Risk

Low

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
Tabel 10: Toepasbaarheidsfilter
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Bijlage 3: Entiteiten Relatie Diagram

Figuur 32: Database ontwerp
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Bijlage 4: Evaluatieformulier
Evaluatie Tom van Leijsen

Ingevuld door:………………………
Ik zit nu halverwege mijn afstudeerperiode en wil graag feedback ontvangen over de
speerpunten (competenties) die ik tijdens mijn afstuderen wil verbeteren. Hiervoor heb ik
deze korte vragenlijst opgesteld. Ik zou het fijn vinden als jij deze vragenlijst in zou
vullen, maar uiteraard is er niets verplicht. Mocht je nog andere/algemene opmerkingen
hebben, die mij kunnen helpen bij het verdere verloop van mijn afstuderen, voel je dan
zo vrij om deze op de achterkant te vermelden.
Schrijfvaardigheid
1. Zijn de teksten goed te begrijpen?
2. Bevatten de teksten een boeiende en actieve schrijfstijl?
3. Worden grammaticaregels, spellingsregels en leestekens op de juiste
manier gebruikt?
4. Is mijn schrijfvaardigheid in de loop van mijn afstudeeropdracht
verbeterd?
Opmerkingen over schrijfvaardigheid:

Ja

Nee

Planmatig werken
1. Is er een helder plan van aanpak aanwezig?
2. Is er een duidelijke uitvoerbare planning aanwezig?
3. Bevat de planning een goede fasering met activiteiten en mijlpalen?
4. Wordt de voortgang van de planning goed bewaakt?
5. Kan met de huidige planning de afstudeeropdracht goed en op tijd
afgerond worden?
Opmerkingen over planmatig werken:

Ja

Nee

Zelfstandig werken
1. Stel ik te veel vragen of kan ik meer vragen zelf uitzoeken?
2. Zoek ik zelf eerst lang genoeg naar een antwoord op een vraag,
voordat ik de vraag aan een van jullie stel?
3. Communiceer ik genoeg over mijn bezigheden, ook al is het een
zelfstandige opdracht?
4. Is mijn niveau reeds hoog genoeg om mijn opleiding af te sluiten
met deze afstudeeropdracht? (Heb ik hbo werk en denk niveau?)
Opmerkingen over zelfstandig werken:

Ja

Nee

Tabel 11: Evaluatieformulier
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