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Abstract

Het rolling solar project heeft een zonneweg, een weg met geïntegreerde zonnepanelen. Deze zonneweg
bestaat uit 2 delen; fase A met sillicium zonnepanelen en fase B met dunne film zonnepanelen. In deze zon-
neweg zitten veel sensoren ter analyse. Om een beter inzicht te krijgen in de verzamelde data is er de behoefte
vanuit de opdrachtgever voor een webbased dashboard. Dit dashboard is ontwikkeld door de projectgroep.
De data zijn geherstructureerd in een pickle bestand die op de webserver geplaatst kan worden. Hierdoor
zijn alle data van de sensoren gekoppeld aan elkaar en kan de data snel ingeladen worden op het interac-
tief webbased dashboard. Op het dashboard kan de tijdsperiode geselecteerd worden en kunnen vervolgens
grafieken getoond worden met de gewenste data. Alle data van de verschillende sensoren kunnen ook tegen-
over elkaar gezet worden vanwege het interactieve karakter van het dashboard.
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1
Introductie

Dit hoofdstuk beschrijft de aanleiding en doelstelling van het uitgevoerde project.

Aanleiding
Om de energietransitie binnen Nederland te versnellen zijn er doelen gesteld voor het reduceren van broeikas-
gasemissie, het aandeel duurzaam opgewekte energie te vergroten, en de efficiëntie van energieverbruik te
verbeteren. Gezien Nederland een dichtbevolkt land is, is het belangrijk dat beschikbare ruimte voor de op-
wek van duurzame energie zo optimaal als mogelijk gebruikt wordt. Tegenwoordig worden zonnepanelen
veelal op daken of gevels van gebouwen geïnstalleerd, waarmee nog niet alle beschikbare ruimte in Neder-
land efficiënt benut wordt. In het project Rolling wordt er daarom onderzoek gedaan naar energie opwek
middels zonnepanelen geïntegreerd in de infrastructuur (Figuur 1). In het project wordt er in samenwerking
met vele partners en bedrijven prototypes gerealiseerd die onderzocht worden op levensduur en efficiëntie.
Dit onderzoek geeft inzicht in de potentie van de technologie in de toekomst en de technische verbeterpun-
ten van de technologie.[1]

Figure 1.1: Testlocaties binnen het Rolling Solar project waarin PV in de infrastructuur getest wordt. Links het geluidsscherm dat gere-
aliseerd is in Rosmalen en rechts de zonneweg die gerealiseerd is op de Brightlands Chemelot Campus.

De projectgroep richt zich op de zonneweg die gerealiseerd is op de Brightlands Chemelot Campus.

Het Rolling Solar project wordt gefinancierd vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling
(EFRO) en wordt mede ondersteund door de provincies Noord-Brabant (NL), Vlaams Brabant, Limburg en
Luik (B), en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (NL).[5]

De opdrachtgever zijn Fallon Colberts en Chris Mass-Protzen. Beide personen zijn docenten bij de oplei-
ding Engineering op Hogeschool Zuyd en hebben dus ook veel kennis over het project en de requirements die
aan het project gekoppeld zijn. De contactpersonen vanuit Hogeschool Zuyd, lectoraat Data Intelligence zijn
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1. Introductie

Shannen Dolls en Sowande Boksteen. Beide zijn experts op het gebied van Data Science en zijn betrokken
bij dit project als ondersteuning van deze projectgroep. Buiten de opdrachtgevers en contactpersonen zijn er
nog andere personen die betrokken zijn bij dit project, zoals Lucas Boumans die een stagiair is bij de oplei-
ding Engineering en doet onderzoek naar het zonneweg project. Lucas heeft inhoudelijk kennis over het
Rolling Solar project en is daarom zeer van belang bij het project. Maarten Vaessen en Luc Pernot zijn beide
docenten op Zuyd Hogeschool, zij bepalen de eindbeoordeling van dit project en zijn daarom van belang bij
deze casus. Ook kunnen zij inhoudelijke informatie geven over data science of de op te leveren artefacten.

Op de website https://rollingsolar.nl/home is meer informatie te vinden over het project, de betrokken
partners en mediabestanden van de zonneweg.

Doelstelling
Op de Brightlands Chemelot campus in Geleen zijn er twee typen zonnewegen gerealiseerd. De eerste versie,
fase A, bestaat uit standaard silicium zonnepanelen welke ook de meest voorkomende technologie is op de
daken van huizen en gebouwen. De fase B zonneweg bestaat uit een dunne film zonnepaneel (CIGS zon-
nepaneel) wat ten opzichte van silicium voordelen heeft op gebied van flexibiliteit. Enerzijds is de verwacht-
ing dat het flexibele zonnepaneel meer kracht van verkeersbelasting kan weerstaan en anderzijds heeft deze
technologie de potentie om in de toekomst over bestaande wegdekken uitgerold te worden. Op de Bright-
lands Chemelot Campus wordt de prestatie van de twee typen zonnewegen gemonitord middels verschil-
lende metingen zoals opgewekt vermogen van de verschillende zonnepanelen, temperatuur van het buiten-
klimaat en het wegdek, zonlichtintensiteit en het aantal auto’s dat over de weg heeft gereden. Aan het einde
van het Rolling Solar project zullen deze metingen informatie moeten geven over de levensduur van de weg
afhankelijk van weer- en verkeerbelasting, opgewekt vermogen per m2 en terugverdientijd van de twee tech-
nologieën.

De sensoren die geïnstalleerd zijn op de zonneweg die de beschreven metingen uitvoeren zijn allen gekop-
peld aan een cloud database. Per sensor wordt hier elke minuut een datapunt opgeslagen die met een online
dashboard gevisualiseerd kan worden. Aan de ICT studenten wordt gevraagd om:

• Relaties te leggen tussen de meetdata zoals effect van zonlichtintensiteit op het opgewekt vermogen,
effect van verkeerbelasting op de efficiëntie van de zonnewegen en het effect van temperatuur op de
efficiëntie van de zonnewegen

• deze relaties en real time data te visualiseren in een online dashboard die toegankelijk is voor alle leden
van het Rolling Solar project. De data kan gevisualiseerd worden waarin de eenheid tijd op de x-as staat
of een andere variabelen zoals zonlichtintensiteit.[1]
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2
Theoretisch kader

Toepassingsdomein
Data Science is een interdisciplinair onderzoeksveld met betrekking tot wetenschappelijke methoden, pro-
cessen en systemen om kennis en inzichten te onttrekken uit (zowel gestructureerde als ongestructureerde)
data[7]. Data scientists gebruiken programmeervaardigheden, statistische kennis, en sector- en organisatieken-
nis om verbanden te leggen en waardevolle inzichten te realiseren.

Figure 2.1

Als eerste zijn wiskunde en statistiek van belang voor data science, omdat data bijna altijd komen in vorm
van getallen. Data scientists zoeken waardevolle inzichten binnen cijfermatige data.

Ten tweede zijn programmeervaardigheden nodig binnen data science. Veel data moet beschikbaar wor-
den gemaakt uit systemen die overheden of organisaties gebruiken. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan met SQL.
Als de data die werd gezocht is gevonden, kan er met Python een data analyse worden uitgevoerd.

Als laatste zijn sector- en organisatiekennis zeer belangrijk. Door gerichte experimenten uit te voeren,
kunnen er sneller inzichten worden vergaard. Daarnaast is het belangrijk om te begrijpen hoe een organ-
isatie werkt zodat er met behulp van waardevolle inzichten veranderingen in de organisatie kunnen worden
doorgevoerd. [4]

Het probleem
Op de Brightlands Chemelot campus in Geleen zijn er twee typen zonnewegen gerealiseerd. De eerste versie,
fase A, bestaat uit standaard silicium zonnepanelen. De fase B zonneweg bestaat uit een dunne film zonnepa-
neel (CIGS zonnepaneel) wat ten opzichte van silicium voordelen heeft op gebied van flexibiliteit. Enerzijds
is de verwachting dat het flexibele zonnepaneel meer kracht van verkeersbelasting kan weerstaan en anderz-
ijds heeft deze technologie de potentie om in de toekomst over bestaande wegdekken uitgerold te worden.

4



2. Theoretisch kader

Op de Brightlands Chemelot Campus wordt de prestatie van de twee typen zonnewegen gemonitord middels
verschillende metingen zoals opgewekt vermogen van de verschillende zonnepanelen, temperatuur van het
buitenklimaat en het wegdek, zonlichtintensiteit en het aantal auto’s dat over de weg heeft gereden. Aan het
einde van het Rolling Solar project zullen deze metingen informatie moeten geven over de levensduur van de
weg afhankelijk van weer- en verkeerbelasting, opgewekt vermogen per m2 en terugverdientijd van de twee
technologieën. Deze metingen moeten in real time gevisualiseerd worden in een online dashboard waarin
relaties kunnen worden gelegd tussen de verschillende meetdata. [1]

Innovatieve karakter
Het innovatie karakter zit in het online dashboard dat gemaakt moet worden. Dit dashboard kan volledig
naar wens van de opdrachtgevers worden aangepast. Dit past in de Hevner Knowledge-Innovation Matrix
binnen de categorie Exaptation: Extend known solutions to new different problems. De Application Domain
Maturity is hierbij laag en de Knowledge Maturity hoog.
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3
Methode

Aanpak
Tijdens dit project is gewerkt met een Agile methode. Zo werd er op het begin van het project afgesproken om
iedere 2 weken een vergadering te houden met alle stakeholders van dit project. In deze vergaderingen waren
er gelegenheden om de (tussen)resultaten te laten zien, waarop de stakeholders feedback konden geven zodat
deze artefacten weer verbeterd konden worden. Ook werd er iedere week een tussenplanning gemaakt van
de projectonderdelen die voor de volgende week af moesten zijn. Deze planning was dus een dynamische
planning die iedere week (of soms ook halverwege de week) werd aangepast.

Op basis van de informatie uit deze gesprekken is het product continu aangepast en verbeterd om uitein-
delijk tot het eindproduct te komen.

Hevner-methode
Dit project is volgens de stappen van de Design-Science-Research methode volgens Hevner uitgevoerd.

Figure 3.1

DSR is een op resultaten gebaseerde onderzoeksmethodologie voor informatietechnologie, die specifieke
richtlijnen biedt voor evaluatie en iteratie binnen onderzoeksprojecten. DSR richt zich op de ontwikkeling en
prestaties van (ontworpen) producten/programma’s met de expliciete bedoeling om de functionele prestaties
van het producten/programma’s te verbeteren.

In stap nul van de DSR-methode is gekeken of het idee/probleem voor onderzoek waardig is. Hiermee is
bepaald tot welke groep van problemen dit probleem hoort (volgens de rigor cyclus). Hierbij werd het prob-
leem ingedeeld in een van de vier kwadranten. Dit probleem wordt geclassificeerd als exaptation, aangezien
bestaande technologie wordt toegepast op een nieuw domein.
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3. Methode

Figure 3.2

Ook is hier de praktische en wetenschappelijke relevantie van beschreven, hierbij wordt aangegeven of het
probleem onderzoekswaardig was. Daarna zijn de requirements bepaald. De requirements zijn opgemaakt
door middel van elicitatie uit de aangereikte documenten opdrachtomschrijving en ook zijn er requirements
opgemaakt uit de gesprekken met de opdrachtgever. De requirements staan beschreven in bijlage A.1.

In de design cycle is het dashboard ontwikkeld en dit document fungeert als addition to the knowledge
base.

Data-gedreven onderzoeksvragen
Voor het bereiken van de doelstelling "Het in beeld brengen van relaties in de data van het rolling solar project
in een interactief dashboard" zijn er onderzoeksvragen opgesteld. De onderzoeksvraag luidt: “Hoe kan het
beste de performance van de zonnepanelen in relatie tot temperatuur, efficiëntie lichtintensiteit en verkeers-
belasting worden weergeven?" De volgende deelvragen zijn opgesteld:

• Hoe kan de data uit de verschillende datasets aan elkaar gekoppeld worden?

• Met welk platform en bijbehorende tools kan een toegankelijk online dashboard worden ontwikkeld?

• Hoe kan het systeem ingericht worden zodat het inladen van de data van de belangrijkste onderdelen
van het dashboard minder als 30 seconden duurt?

• Hoe wordt de manueel verzamelde data van verkeersbelasting verwerkt in het systeem?

• Hoe wordt er omgegaan met missing data?

• Welke dataselectie is wenselijk voor het dashboard?

• Welke verdere data cleaning is wenselijk voor het dashboard?

• Welke verdere data cleaning is noodzakelijk en wenselijk voor het trainen van modellen?

Dataset
Er is data van meerdere sensoren. Per paneel zijn er temperatuur, voltage, milli-ampere en wattage data.
Daarnaast is er data van sensoren uit een naastgelegen weerstation. Hierbij waren enkel de GHI en Tamb
relevant, respectievelijk zonlichtintensiteit en temperatuur buitenlucht. De database beslaat 2 jaar aan data,
waarbij fase A eerder was gerealiseerd als fase B. De data worden per minuut verzameld.
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3. Methode

De database bestaat uit 3 datasets. Een dataset kent per record een tijdstip, een temperatuurmeting
en een ROMID. De tweede dataset kent per record een tijdstip, een voltagemeting, een ampèremeting, een
wattagemeting en een (ander) ID van het zonnepaneel. Engineering moet nog uitzoeken en aangegeven welk
ID van het zonnepaneel bij welk ROMID van de temperatuursensor hoort. De derde dataset kent per record
de data van het weerstation; het tijdstip en onder andere de GHI en Tamb (zonlichtintensiteit en temper-
atuur buitenlucht). In de database staan per record dus slechts een set aan sensordata, waardoor alle data
van hetzelfde tijdstip nog aan elkaar gekoppeld diende te worden.

Aangezien er nog geen metadata van de data was beschreven is er begonnen met het opstellen van deze
metadata. Deze metadata is toegevoegd als bijlage A.2.

Per sensor is de data van de laatste maand bestudeerd. Er is gekeken naar outliers en haperende datas-
tromen. Er waren dagen en weken dat bepaalde sensoren niet werkte of alle sensoren uitstonden. Er waren
tijdsperiodes dat bepaalde sensoren lagere waardes produceerden of dat sensoren stevig haperden. Daar-
naast heeft de GHI-sensor (zonlichtinvalsensor) heel mei niet gewerkt. De volledige analyse is in bijlage A.3
t/m A.6 te vinden.

Dataverwerking
De data van de zonneweg staat opgeslagen in een influx dB. Om die data te kunnen verwerken moet deze eerst
worden opgehaald. Dit gaat via een functie die 3 tabellen ophaalt: data van de powermeters, de weergegevens
en de warmte sensoren in het wegdek. Omdat het project over een grote hoeveelheid data gaat is besloten de
data op te halen, vervolgens te cleanen en dan lokaal op de server op te slaan. Vervolgens kan het vanuit daar
worden opgehaald voor het dashboard. De data die er op dat moment dan staat is niet real time maar wordt
iedere 10 minuten geüpdatet met nieuwe data die wordt toegevoegd.

Data cleaning
De data die binnenkomt is in de vorm van sensor data. Dit betekent dat de data eerst aan elkaar moest wor-
den gekoppeld in tabellen. Nadat deze data in tabellen was geplaatst kon het wegstrepen van de foutieve
en niet relevante data beginnen. Eerst wordt gekeken of de data van de nacht aanwezig is. Dit gebeurt door
te kijken of datarecords aanwezig zijn van metingen tussen 19:00 en 6:00, als dat het geval is worden deze
records verwijderd. Want ze worden dan niet relevant geacht voor het onderzoek en alleen als ruis gezien.
Daarna wordt gekeken naar sensorbugs. Zoals dat de ampère- of voltage meters opeens op 0 staan, of dat de
GHI op –100 staan. Ook dan was er sprake van incorrecte data. Nadat dit gebeurd is, worden alle datarecords

samengevoegd. Als dat gebeurd is, kan de data naar een Pickle bestand worden weggeschreven. In het hoofd-
stuk "Onderzoek" wordt verder uitgelegd wat een Pickle bestand precies inhoudt. Dit omdat vervolgens de
data in een panda’s dataframe kan worden opgeslagen op de server en direct kan worden ingeladen op het
dashboard. Tevens zijn de originele ID’s van de zonnepanelen meegegeven aan het dashboard.

Onderzoek
Binnen dit project is onderzocht hoe het beste de data vanuit de database gevisualiseerd kan worden in dash-
board. De database waarin deze data staat opgeslagen, is een Influx database die wordt beheerd door de
Brightlands Campus in Sittard-Geleen. Een Influx database is vergelijkbaar met een SQL database, maar ver-
schilt op verschillende aspecten. In een Influx database, een ‘timestamp’ identificeert een enkel punt in een
bepaalde reeks aan data. Dit is vergelijkbaar met een ‘primary key’ in een SQL database tabel. [2] Hiervoor is
als eerste een quickscan gedaan om een overzicht te krijgen met behulp van welke tools het mogelijk is om
een dashboard te creëren. Uit deze quickscan zijn de volgende 2 resultaten gekomen:

• Power BI

• Python

Als eerste is er een dieper onderzoek gedaan naar Power BI. Deze tool leek namelijk perfect voor een
dashboard te creëren die de data vanuit de database weergeeft in verschillende grafieken en tabellen. Power
BI is een Business Intelligence-tool van Microsoft om gegevens makkelijk inzichtelijk te maken en weer te
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3. Methode

geven op ieder device [6]. Door middel van Power BI kunnen organisaties en eindgebruikers alle data die bin-
nen de organisatie beschikbaar is in de gaten houden. Ook kunnen gegevens van buiten de organisatie in het
dashboard worden geïntegreerd. Echter moet je voor Power BI een licentie aanvragen die maandelijks per ge-
bruiker betaald moet worden. Ook zou de organisatie die de data moet inzien in Power BI een licentie moeten
aanvragen voor Power BI, anders kan de die in het dashboard wordt gevisualiseerd niet worden bekeken. Dit
zou dus na een paar jaar een hoop extra geld gaan kosten, waardoor Power PI helaas niet geschikt is voor het
creëren van een dashboard voor dit project.

Nadat er was geconcludeerd dat Power BI geen optie was, werd er een dieper onderzoek gedaan naar
de opties die binnen Python kunnen worden gebruik. Er werd gezocht naar een optie om een web-based
applicatie te maken binnen Python. Uiteindelijk werd er gekozen voor Streamlit. Streamlit is een open source
app framework in Python. Met behulp van Streamlit kunnen er web applicaties in python worden gemaakt
met de focus op data science en machine learning. Het kan perfect worden gebruikt in combinatie met onder
andere scikit-learn, NumPy, pandas en Matplotlib.

De data die weergeven moet worden op het dashboard, wordt opgeslagen in Pickle-bestand. Een Pickle-
bestand converteert een ‘Python object’ in een reeks van karakters. Deze reeks van karakters bevat alle infor-
matie die nodig is om het Python object weer te reconstrueren in een ander Python script [3]. In bijlage A.7 is
een screenshot van een klein stuk van een pickle-bestand te zien.

Ontwerp
Voordat er werd gewerkt aan het dashboard, werd er eerst een ontwerp gemaakt. Op basis van dit ontwerp kon
het dashboard worden gebouwd. Dit ontwerp is gemaakt gebaseerd op de requirements die zijn opgesteld.

Figure 3.3: Ontwerp dashboard

9



4
Resultaten

Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten die behaald zijn tijdens het project.

Beschrijving Artefact
Het artefact dat is gerealiseerd betreft een dashboard, gemaakt met behulp van streamlit, dat alle data van de
zonnepanelen tegenover elkaar kan visualiseren. Deze data worden geladen uit een pickle-bestand. De visu-
alisaties die gemaakt kunnen worden doormiddel van dit dashboard kunnen zorgen voor handige inzichten
waaruit weer conclusies kunnen worden getrokken. Ook kan op dit dashboard weergegeven worden hoeveel
gegevens er geregistreerd zijn per uur. Hieruit kan worden geconcludeerd op welke dagen de sensoren min-
der gegevens registreerde als andere dagen en dus niet optimaal werkten.

Slidebar bovenaan het dashboard
Bovenaan het dashboard is een slidebar geplaatst waarmee de tijdsperiode geselecteerd kan worden. Alle
visualisaties op het dashboard gebruiken vervolgens de data uit de geselecteerde tijdsperiode. Ook kan er
geselecteerd worden met hoeveel interval de data wordt opgehaald. Als een lange tijdsperiode wordt ges-
electeerd, duurt het maken van de grafieken langer. Door het interval op dat moment te verhogen kan dit
verholpen worden.

Figure 4.1: Ontwerp dashboard

Visualisaties over tijd
Er is een grafiek op het dashboard toegevoegd waarbij het mogelijk is om een variabele en een sensor te
selecteren en deze data weer te geven over de tijd. Er kan worden ingezoomd in de grafiek om een kortere
tijdsperiode te bestuderen.
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4. Resultaten

Figure 4.2: Ontwerp dashboard

Figure 4.3: Ontwerp dashboard

Visualisaties met complexere samenhang: (verschillende x- en y-as)
Er is ook een grafiek op het dashboard toegevoegd waarbij alle variabele tegen elkaar kunnen worden afgezet;
de sensor, de x-as en de y-as kan geselecteerd worden. Door deze selectiemogelijkheden kan de opdracht-
gever alle 8 de gewenste grafieken samenstellen en bestuderen. Ook op deze grafiek kan worden ingezoomd
worden om specifieke data te bestuderen.

Figure 4.4: Ontwerp dashboard
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4. Resultaten

Legenda’s onderaan dashboard
Onderaan het dashboard staan legenda’s ter verduidelijking van het dashboard. De eerste legenda geeft de
ID’s en codes van de zonnepanelen op de desbetreffende locatie. Links wordt de zonneweg opgereden bij de
A1 codes. De eerste 12 panelen zijn de fase A panelen. De volgende 8 zijn de fase B panelen en de laatste 10
zijn de referentiepanelen. Deze referentiepanelen liggen in het gras en hier wordt niet overheen gereden. De
tweede legenda geeft aan op welke dagen er hoeveel verkeersbelasting is geweest.

Figure 4.5: Ontwerp dashboard
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5
Discussie

Over het algemeen is het project goed verlopen, het interactief webbased dashboard is parallel aan dit doc-
ument mee opgeleverd. Er waren echter ook zaken die tijdens het project beter hadden kunnen verlopen.
Ten eerste hadden de projectleden na twee en een halve week pas toegang tot de API-key van de database,
vanwege een drukbezette docent. Tijdens deze periode is wel al vooronderzoek gedaan naar het probleem-
domein, de behoeften van de opdrachtgevers en het platform en de tools waarmee het online dashboard
gerealiseerd konden worden.

Vervolgens is er veel tijd in het project besteed aan het herstructureren van de data en het ontwikkelen
van het dashboard. Vooral de herstructurering van de data heeft veel moeite gekost. Hierdoor is er geen
tijd meer geweest voor het ontwikkelen van data science modellen om de data verder te analyseren, echter
was de nadruk vanuit de opdrachtgever telkens het dashboard. Waarschijnlijk had er meer per week gepro-
grammeerd kunnen worden als alle 4 de projectleden hierin sterk waren en met nog wat strakkere interne
deadlines.

Daarnaast is er nog een grote belemmering voor de data-analyse. Vanuit engineering is er veel aan de
hardware gezeten tijdens het project voor testen en experimenten. Dit heeft ertoe geleidt dat de dataverza-
meling niet structureel en zorgvuldig is verlopen en dat er veel missing data is.
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6
Conclusie

De artefacten die zijn gerealiseerd bevatten het ontwerp van het dashboard en het dashboard zelf. Deze
artefacten voldoen aan alle requirements die geclassificeerd zijn als ‘Must’ en ‘Should’ door middel van de
MoSCoW-methode. Het dashboard is goedgekeurd door de stakeholders en volledig inzetbaar voor het oor-
spronkelijke doel. Het dashboard geeft alle inzichten die de stakeholder nodig hebben om een goed overzicht
te krijgen in de werking van de zonnepanelen. Ook kunnen de stakeholders door middel van deze inzichten
nuttige conclusies trekken uit de data die laat zien hoeveel energie er wordt opgewekt door de zonnepanelen.
Op dit moment kan er met alle variabelen een relatie worden gelegd. Het probleem hiermee is dat niet alle
combinaties een nuttig inzicht geven in de efficiëntie van de zonnepanelen. De experts die uiteindelijk het
dashboard gaan gebruiken, weten zelf welke combinaties van verschillende relaties nuttige inzichten geven.
In een vervolgonderzoek kan er worden onderzocht naar het optimaliseren van het dashboard door bijvoor-
beeld de onnuttige combinaties uit te schakelen, waardoor er alleen nog maar nuttige relaties kunnen worden
gelegd.
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A. Bijlagen

Figure A.1: Een lijst met requirements verduidelijkt de wensen en de eisen van de betrokken stakeholders en het belang van elke afzon-
derlijke eis. Er zijn requirements opgesteld naar aanleiding van de opdrachtomschrijving en een gesprek met de opdrachtgever Fallon
Colberts. Daarnaast zijn er nog enkele requirements opgesteld naar aanleiding van meetings met verschillende stakeholders gedurende
het project. N/NF betekent of het een functionele of niet-functionele eis is en de bron opdracht betekent dat de eis uit de opdrachtom-
schrijving komt
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Figure A.2: Lijst van metadata in database
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Figure A.3: Eerste data-analyse
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A. Bijlagen

Figure A.4: Eerste data-analyse
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A. Bijlagen

Figure A.5: Eerste data-analyse
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Figure A.6: Eerste data-analyse
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A. Bijlagen

Figure A.7: Pickle bestand
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