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אין כוונה לכסות כאן את כל . ר"פאבפרק זה נתאר כמה נושאים טכניים הקשורים לתכנון ומימוש פרויקט 

  .  אלא לתאר כמה מהאתגרים שעמדו בפנינו והפתרונות שנתנו להם ר"פאההיבטים הטכנולוגיים של 

  

   ואופוס ר "פא.  א
לשימוש סגל  סביבת למידה אינטרנטית: אופוס מערכתאת החלה האוניברסיטה הפתוחה לפתח  1998בשנת 

 מערכת אופוס). LCMS( "ת ניהול תכני למידהוסביב"מערכות מסוג זה נקראות כיום . ההוראה והסטודנטים

, גדל השימוש במערכתהלך והשנים  עם .כמה חודשיםמֵדי אנו מוסיפים לה יכולות  ,נמצאת בפיתוח מתמיד

  . והסטודנטים הוראהסגל הידי - על ואינטנסיבי קבוע נעשה בה שימושוכיום 

אחת השאלות הראשונות   .פוסעל מערכת או בהתבסס ייבנהר "פאהיה ברור ש, ר"פאמתחילת תכנון פרויקט 

 "עולם נפרד"או ב, אתרי הקורסים הקיימים בתוךפתחו יופיעו חמרי הלימוד שייהיתה אם  אותנושהעסיקו 

 , מערכת ההרשאות של אופוס גמישה מספיק כדי לאפשר: ההתלבטותנבהיר את  . ר"שייבנה במיוחד לפא

תוך הסתרת אזורים , שייפתחעל כל אזור תוכן " מבט אורח", בתוך אתרי הקורסים המשמשים להוראה שוטפת

אה רק מה שהוא מורשה ירו,  הקיימיםבאתרי הקורסים  "תארחי" המבקר, בגישה זו . שאינם פתוחים לציבור

.  יופנה חזרהלא תהיה לו גישה והוא במקרה כזה  -ייתקל בקישור לחומר מוגן אולי מפעם לפעם הוא .  לראות

משותפת מחשבה לאחר . במאמץ קטן יחסיתניתן היה לממש " מבט אורח באתרים הקיימים"את הפתרון של 

הן , ניווט באתרמהלך הלגרום בלבול ב עלול שפתרון זההבנו ,  של הפרויקטגוגי והטכנולוגי הפד יםשל הצוות

במהלך כל , אמצֵ יי ר"פאמשמע מבקר ב ,"עולם נפרד"בפתרון של אפוא בחרנו . למבקרים והן לסטודנטים

מוצגים תחת אכן  ר"פאחמרי  . נפרדת מזו המשמשת להוראה שוטפת) urls(כתובות במערכת , ביקורו באתר

  .  ocw.openu.ac.il: דומיין נפרד

  

עבור  הקמנו, ועומסים על מערכת ההוראה השוטפת לא יפריעו זה לזה ר"פאשעומסים על מערכת  כדי לוודא

רץ עותק נפרד של  ר"פאעל שרת . המשמש להוראה שוטפת ונפרד ממנו לשרתמקביל , שרת חדש ר"פא

תכנים שהמחלקות האקדמיות בחרו את המציג  זהשרת .  ר"פאעותק המתייחס רק לתכני , מערכת אופוס

  . ורק אותם, לפתוח לעולם

  

ממערכת , נראה היה שעלינו לשכפל את החמרים שנועדו לפתיחה לעולם,  דרך פעולה זועם ההחלטה על 

, בכל זמן: ית בהן היא צורך בסנכרון מתמידשהעיקר, משלושכפול יוצר בעיות . ר"פאמערכת הקורסים אל 

) ועוד כמה וכמה פעולות אותן מאפשרת מערכת אופוס(יסדר מחדש /  ימחק /יוסיף /  כאשר מרכז הוראה יעדכן

 את ההעתקהן ו שבאתר הקורס את המקורהן נצטרך לעדכן , מיועדים לפתיחה לעולםה חמריםבאתר הקורס 



אפוא מתחילת התכנון ניסינו . מטרד ומקור אפשרי לבעיות הןבניה ותחזוקה של מנגנון כזה .  ר"פאשבאתר 

כאשר , אותם החמרים עצמםאלא נציג  ,הוא שבמידת האפשר לא נשכפלהרעיון . להמעיט את הצורך בשכפול

הדרך  בראשית.  ר"פאבתלבושת של  -השני ובמקום  ,בתלבושת של אתר קורסנלביש אותם קום אחד מָ ב

לקראת סיום הפרויקט התברר שנוכל לממש זאת בצורה . וכל לעשות זאת באופן חלקי בלבדנראה היה שנ

בעזרת השרת הייעודי של , ר"פאשל הנפרד מוצגים תחת הדומיין  ר"פא תכני  :וכך עשינו, כמעט לגמרי מלאה

כל שינוי שמתבצע   .הקורסיםנשאבים מאותו מסד נתונים של אתרי התכנים אחורי הקלעים אבל מ, ר"פא

על  אותם " מביט" ר"פאמהסיבה הפשוטה ש, ר"פאב) עבור תכנים פתוחים לעולם(משתקף מיד  בפריט תוכן

 התכניםארגון מכיון ש, התכנים באתר הקורס משתקף מיידית גם הוא בארגוןשינוי  . חמרים מקוריים עצמם

של עצם למידה ממצב סגור שינוי סטטוס גם .  עצמאי נפרדואין לו קיום , נגזר מארגונם באתר הקורס ר"פאב

 אלא משתקף, ר"פאחמרים בין אתר הקורס ואתר  וסנכרון תהליך עדכון אינו יוצר, או להיפך ,פתוח לעולםמצב ל

רק על החמרים שמסומנים כפתוחים באתרי " מביט" ר"פא:  ר"פאהדינמית של עמודים במיד בתצוגה 

  .הקורסים

  

  

  ויחידות קוליות אלקטרונייםספרים .  ב
  :נזכיר רק כמה נקודות.  'רנוביץ'לילך צ מאמר שלבנושאים אלה מתוארים 

  .כאןניתן לראותן , פ"ת ממערכת הספרים אופיינו באוהדרישו  *

  :במכרז להפקת הספרים זכתה הצעה משותפת של שתי חברות  *

Software Olive  ,סורקים, רונימהגופים המובילים בעולם בהעברת חמרים מודפסים למדיום האלקט 

באירוח הספרים  מטפלת Netwise חברת.  דיגיטליספר הפורמט האת הספרים ויצקו אותם ל

המעטפת תבוא לידי ביטוי . שתמש מסוימיםרת מעטפת וממשקי מוביצי ן'האלקטרוניים בשרתי נטוויז

  . עם מימוש האפשרות ליצירת אלמנטים אישיים בגוף הספר, 2008לקראת סוף 

דומיין של -דומיין זה הוא תת, לוגית.  ebooks.openu.ac.ilהספרים האלקטרוניים יושבים בדומיין    *

  . ן'מתארח בנטוויז – נמצא בשרת חיצוניכאמור הוא בשלב זה של הפרויקט למרות זאת .  פ"האו

  .כתבתה של שלומית זרחוביץעל פיתוח היחידות הקוליות ראו   *

  

  

  

  

  משתמשיםשל ) registration(רישום . ג
של  יםרכיב. כרוכה בהרשמההגישה לספרים וליחידות הקוליות , לפי החלטת ועדת ההיגוי של הפרויקט

 נבנו רכיבים אלה. פ קודם"באו קיימים היולא אורחים  עבור login  -ו אורחיםתחזוקת קבוצת , הרשמת אורחים

בטופס . יכול לפתוח לעצמו חשבון משתמש ר"פאכל מבקר ב. פ"ידי יחידת המחשב של האו- על ר"פאלצורך 

דו מצילאחר אישור .  נוספיםלמסור גם כמה פרטים אישיים  יכולוהוא  ,נדרש למסור כתובת אימייל הרישום הוא

שם המשתמש הוא כתובת . חשבון במערכת ונפתח עבורו, הוא בוחר סיסמא, בכתובת שמסרמייל של קבלת 

גישה לספרים וליחידות ורק אז הוא מקבל ,  למערכת להכנסעם שם המשתמש והסיסמא הוא יכול .  המייל שלו

בלי לפתוח חשבון , שלהם ת"יפ יכולים להגיע למשאבים אלה בזהות האופ"סטודנטים ועובדי האו.  הקוליות

  .ר"בפא

  

  



  דאטה-ומטה אופוסיים- חמרים חוץ, ר"פא.  ד
.  ם מבוססים על מערכת אופוסשאינחמרים  ר"פאבפורטל  לשלבאתגר שעמד מולנו מתחילת הדרך היה כיצד 

הם רכיבים  קוליותההספרים האלקטרוניים והיחידות .  ר"פאמחוץ למערכת אופוס היו לא מעט חמרים שנועדו ל

, ות שונות ואלבומי תמונותלומד, נוספו עליהם הרצאות וידאו.  אופוסלמחוץ  נבנווהם , עיקריים בפרויקט

ניצור באופוס ממשקים ליצירה וניהול היה ברור שגם אם  . גם הם מחוץ לאופוס ונועדו לפתיחה לעולם שנמצאו

שיעלה על הדעת כל משאב מכיל כל יישום ו סנהיה במצב שבו אופוא עולם לל ,או אחר של רכיבים מסוג זה

  . אופוסיים-תייחס גם לרכיבים חוץתמיד יישאר צורך להמשמע .  ושיש בו צורך

  

על אפליקציות אופוס הקיימות . אופוסי-שי באופוס לכל משאב חוץאי"  כרטיס ביקור"הפתרון שנתנו הוא בניית 

משאב " : הוספנו אפליקציה מסוג חדש', וכומילוני מונחים , מאגרי משאבים, ברירה-שאלוני רב, כגון פורומים

ראו . דאטה תלויים בסוג המשאב-שדות המטה.  דאטה על המשאב החיצוני- מכיל מטה מסוג זהפריט ".   חיצוני

  .  ועוד אלבומי תמונות,  לומדה,  יחידה קולית,  ספר אלקטרוני כרטיסי ביקור עבור ר"בפא לדוגמא

  

.  גם כאשר המשאב עצמו אינו פתוח לעולם, דאטה-לעולם של המטה פתיחהיתרון בצורת עבודה זו היא 

.  חמרים אלה אינם זמינים למשל למנועי חיפוש.  מחייבת הרשמהר "הגישה לחלק מחמרי פא, בסעיף גכאמור 

ומהווה אפוא כרטיס ,  דאטה של אותו משאב פתוח לגמרי לעולם- הפריט באופוס המכיל את המטה, לעומת זאת

גישה לספר או ליחידות הקוליות   .בגוגל חיפוש זה:  לדוגמא.  כלפי העולם החיצון, ביקור של המשאב המוגן

  .אבל כרטיס הביקור שלהם מוצג לעולם ללא צורך בהרשמה, דורשת הזדהות

  

וים לשאוב את המידע בהמשך אנו מקו. אופוסיים נוצרים ברובם ידנית-ץכיום כרטיסי הביקור של החמרים החו

למשל לשאוב את נתוני כרטיס הביקור של ספר ,  דאטה של העצמים החיצוניים עצמם-שלהם מתוך מטה

  .של הספר האלקטרוני עצמו  xml  -אלקטרוני מתוך קבצי ה

  

  

  

  דפי כניסה.  ה
דפי הבית .  20109קורס ,  10444קורס :  לדוגמא.  ר"ר נבנה דף בית במערכת פא"לכל קורס המשתתף בפא

  . ר"הטריגר ליצירתם הוא פתיחה ראשונה של חומר כלשהו בקורס לפא. הקורסיים נוצרים ומתוחזקים אוטומטית

  . דף הבית של המחלקה לחינוך ופסיכולוגיה: לדוגמא.  ר"פאלכל מחלקה אקדמית יש דף בית ב

  .אוטומטית ושאר האלמנטים מתוחזקיםאך רשימת הקורסים שבו ,  ידנית נבנו המחלקות דפי

  

שונים  ר"פאדפי . במערכת האתרים המשמשת להוראה שוטפת יש כמובן דף בית לכל קורס ולכל מחלקה

ותחזוקה  תכנים שונים, עם מבנה שונה, של דפי בית בנינו מערכת מקבילה ונפרדת –ונפרדים מדפים אלה 

  . שונה מאלה המשמשים להוראה שוטפת

  

 –ימי עיון ועוד , )אוטומטית(רשימת כל הקורסים ,  )אוטומטית(רשימת כל הספרים : ר"נוספים בפא כניסהדפי 

    .ר"ראו בראש דף הבית של פא

  

  
  



  workflow.  ו
לינק [כאן תואר ש, ניהול פתיחה לעולם של חמרים נבחרים באתרי הקורסים דרש תהליך עבודה ואישורים

תהליך ה  .  ממוחשב  workflow  -תשתית ל, ר"עד פא ,מערכת אופוס לא כללה].  למאמר של עדנה

workflow  מחוץ לה וחלקובתוך מערכת אופוס  הוא נבנה חלקו.  פוסי צוות או"הוכן ע.  

  ר"פאופיתוחים משיקים לתוצרי לוואי .  ז
ר והיה מתרחש בכל "חלקם תוכנן עוד לפני פא. ר"פאם במקביל ובקשר לפיתוח "כמה וכמה מהלכים נעשו בשה

  .היה זָרז משמעותי עבור כל המהלכים המתוארים להלן  ר"פאאבל אין ספק ש, מקרה

כל חמרי הלמידה באתר הקורס , ר"בניגוד למצב שהיה לפני פא:  ארגון פנימי של אתרי הקורסים •

סגל ההוראה יכול כעת לארגן את . לסטודנטים בתפריט אחדכעת זמינים המשמש להוראה שוטפת 

עמודי , ברירה-שאלוני רב, תוך עירוב חמרים מסוגים שונים כגון מילון מונחיםבקורס חמרי הלמידה 

  .משל מסגרת המתייחסת לנושא מסוים הנלמד בקורסל, באתראחת תחת מסגרת , הסבר ועוד

בעיקר בשל חשש מעומס על המערכת בתצורה , אבל הוכנס להקפאה 2003 -מהלך זה תוכנן עוד ב

  .ר"חיוני עבור משתמשי פא הבנה שאיחוד זה בשל, א נשלף מההקפאהר הו"לקראת פא . המעורבת

 

, חמרי הוראה לסטודנטים, פורומים: מערכת אופוס פוצלה לשלושה חלקים: תשתיותפיצול ושדרוג  •

תשתית החמרה . העמודים במערכתשל כמעט כל כתובות החלפו בעקבות שינוי זה הו . ר"פאוחמרי 

, ר"פאלפני .  שינויים אלה נועדו לשפר את הזמינות והעמידות של המערכת. של המערכת שודרגה

גם מהלך זה היה בתכנון .   על שרת בודד, יו משולבים יחדלסטודנטים ההפורומים וחמרי ההוראה 

סביר שהפיצול והשדרוג היו , שהעמיד אותנו בפני הכרח לפצל את המערכת, ר"לולא פא . ר"לפני פא

  .  נדחים עוד

 

פ "המשתמשים במערכות האו שבו מזדהים,   single sign-on פ קיים מנגון"באו  :שירות הרשאות •

  -אנו רואים צורך בשירות אחיד לא רק ל זמןמזה ).   ספריה ועוד, שאילתא, אופוס(השונות 

authentication  אלא גם ל-  authorization :   צורך כזה קיים אצלנו עבור כמה .  הרשאותבדיקת

ובכל זאת נדרשות לנהל , שאין להן גישה לנתוני המשתמשים וקבוצות המשתמשים, מערכות חיצוניות

).  למערכת כזואחת הדוגמאות פ הוא "הוויקי שכבר פועל באו( הןם שלמבוקרת למשאביגישה 

כאשר כל משתמש יוכל  ,  ידרשו גם הם לנהל הרשאות, שמוקמו בשרת חיצוני, הספרים האלקטרוניים

גם .   והערות ציבוריות החשופות לכל המבקרים, ליצור ולשמור במערכת הערות אישות עבורו בלבד

שני פרויקטים דחפו  ,בסופו של דבר.  היה בתכנון מזה זמן" שאות המרכזישירות ההר"  ,במקרה זה

י "השירות נבנה בימים אלה ע.  ר"פאופרויקט ,  שעדיין בהקמה  VOD  - מערכת ה:  אותו לצאת לדרך

  .2008 בנובמברצוות אופוס ויהיה מוכן 

 

הבנו עם צאת פרויקט , אחרי התכתשות של שנים עם קבצי לוג:   Google Analytics -שימוש ב •

הפתרון המתבקש היה  .  ר לדרך שאנו חייבים נתוני גישה שיהיו זמינים לכולנו במהירות ובקלות"פא

GA  .י הקורסים המשמשים ר והן במערכת אתר"נו את הקוד הן במערכת פאעמתוך כשבועיים הט

 ואנו, לקבלת תמונה עם השימוש באתרים השוניםהנתונים כבר שימשו אותנו .  להוראה שוטפת

 .להעלאת הדירוג של עמודים שונים במנועי חיפוש ניעזר בהםבהמשך .  עוקבים אחריהם מדי יום

 


