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Ιντροδυχτιον 

Τηε ραπιδ αδϖανχεσ ιν ενγινεερινγ ανδ σχιενχε ρεθυιρε χοµµυνιχατιονσ τηατ χαν κεεπ παχε ωιτη 

τηεσε θυιχκλψ εϖολϖινγ φιελδσ.  Ρεσεαρχηερσ χαν νο λονγερ αφφορδ το ωαιτ φορ ρεσεαρχη φινδινγσ το 

βε πυβλισηεδ ιν τραδιτιοναλ πεερ ρεϖιεωεδ ϕουρναλσ το υνδερστανδ ωηατ νεω δισχοϖεριεσ αρε κνοων 

ανδ, τηυσ, δισχερν αρεασ ωηερε οππορτυνιτιεσ φορ βρεακτηρουγησ αρε γρεατεστ.  Ωιτη τηε αδϖεντ οφ 

τηε Ιντερνετ, χοµµυνιχατιονσ βετωεεν χολλεαγυεσ ωορκινγ ιν χοµµον φιελδσ ηασ λεδ το ινχρεασεδ 

γλοβαλ χολλαβορατιον, ωιτη δατα ανδ ρεσεαρχη εασιλψ σηαρεδ ελεχτρονιχαλλψ.  Τηισ ινχρεασεδ 

χοµµυνιχατιον ανδ χολλαβορατιον ισ αλσο λεαδινγ το νεω χυλτυραλ νορµσ.  Χοµµυνιχατιονσ αρε 

βεχοµινγ λεσσ φορµαλ σινχε τηεψ χαν οχχυρ µυχη µορε φρεθυεντλψ ωιτη ε−µαιλ.  Ωριττεν ελεχτρονιχ 

χοµµυνιχατιονσ αρε βεγιννινγ το αππροξιµατε διαλογ.  ϑοιντλψ αυτηορεδ παπερσ χαν θυιχκλψ 

εϖολϖε ασ αυτηορσ πασσ �τηε τοκεν� το εαχη οτηερ δυρινγ ρεϖισιον χψχλεσ.  Γεογραπηιχ λοχατιον ισ 

νο λονγερ α βαρριερ το παρτιχιπατινγ ιν ρεσεαρχη ανδ πυβλισηινγ τηε ρεσυλτσ. Σηαρινγ κνοωλεδγε ισ 

ϖαλυεδ ρατηερ τηαν κεεπινγ ιτ ηιδδεν υντιλ ρεσεαρχη ρεσυλτσ αρε πυβλισηεδ ιν πεερ−ρεϖιεωεδ 

ϕουρναλσ.  Τηε ρεσυλτ ισ ινχρεασεδ χολλαβορατιον, µορε ραπιδ δισσεµινατιον οφ ρεσεαρχη ρεσυλτσ, ανδ 

µορε φρεθυεντ βρεακτηρουγησ οχχυρρινγ ιντερνατιοναλλψ.   

 

Ωιτηιν τηε αχαδεµψ, αν αδδιτιοναλ βενεφιτ οφ σηαρινγ κνοωλεδγε ελεχτρονιχαλλψ ισ τηε αβιλιτψ το 

ινχλυδε νεω κνοωλεδγε ιν τηε χυρριχυλυµ το ενσυρε τηατ στυδεντσ γραδυατε ωιτη τηε µοστ χυρρεντ 

κνοωλεδγε αϖαιλαβλε ιν τηειρ φιελδ οφ στυδψ.   Α γρεατερ χηαλλενγε, ηοωεϖερ, ισ προϖιδινγ τηε 

ινφραστρυχτυρε τηατ ρεσεαρχηερσ, αυτηορσ, ινστρυχτορσ ανδ στυδεντσ νεεδ το εασιλψ φαχιλιτατε σηαρεδ 

χοµµυνιχατιονσ.  Ρελιανχε ον τραδιτιοναλ πυβλισηινγ µεανσ ηασ, υντιλ ρεχεντλψ, βεεν τηε στανδαρδ 

µεανσ φορ χοντινυινγ το εξχηανγε ινφορµατιον, εϖεν ασ τηε χολλαβορατιον ηασ ινχρεασεδ ωιτη τηε 

αϖαιλαβιλιτψ οφ τηε Ιντερνετ.  Τηισ παπερ πρεσεντσ α νεω φραµεωορκ το βεττερ εναβλε ραπιδ 

κνοωλεδγε εξχηανγεσ ανδ χολλαβορατιον ωιτηουτ ρελψινγ ον τραδιτιοναλ πεερ ρεϖιεωεδ ϕουρναλσ 

ανδ τεξτβοοκσ το µεδιατε βετωεεν µεµβερσ οφ τηεσε κνοωλεδγε χοµµυνιτιεσ. 

 

Τραδιτιοναλ πυβλιχατιον ασ α µεανσ φορ σηαρινγ κνοωλεδγε 

Πεερ ρεϖιεω ηασ αλωαψσ βεεν χριτιχαλ φορ ενσυρινγ τηατ πυβλισηεδ ωορκσ αρε ϖεριφιεδ ασ λεγιτιµατε 

βψ τηε µοστ κνοωλεδγεαβλε προφεσσιοναλσ ιν α γιϖεν φιελδ.  Ασ ηονεστ βροκερσ οφ κνοωλεδγε, 

πυβλισηερσ ηαϖε φιλλεδ α ρολε ιν αρρανγινγ πεερ ρεϖιεω οφ µατεριαλσ αυτηορσ ωουλδ λικε το πυβλιση.  

Πυβλισηερσ ρεχρυιτ πεερσ ιν α γιϖεν δισχιπλινε ωιτηουτ παψ, σινχε παρτιχιπατινγ ιν τηισ προχεσσ γιϖεσ 

τηε πεερ ρεϖιεωερσ ρεχογνιτιον ανδ ρεωαρδσ τηρουγη τηε τηιρδ παρτψ ινστιτυτιονσ ωιτη ωηιχη τηεψ 

αρε αφφιλιατεδ.  Τηισ προχεσσ ισ λονγ, ρεσυλτινγ ιν δελαψεδ πυβλιχατιον οφ νεω φινδινγσ.  Τηυσ, τηε 

ραπιδ σηαρινγ οφ κνοωλεδγε ισ χοµπροµισεδ.  Τηε βενεφιτ, ηοωεϖερ, ισ τηατ τηε ινφορµατιον χαν 

βε τρυστεδ, ηαϖινγ γονε τηρουγη τηισ ριγορουσ προχεσσ.  Ωιτη τηε Ωεβ, ηοωεϖερ, αυτηορσ χαν 

πυβλιση τηειρ φινδινγσ ιµµεδιατελψ, ωιτη τηειρ πεερσ ωειγηινγ ιν ϕυστ ασ ιµµεδιατελψ ον τηε 

λεγιτιµαχψ οφ τηε νεω κνοωλεδγε.    Τηε ωιδεσπρεαδ δισσεµινατιον αφφορδεδ βψ τηε Ιντερνετ 
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συβϕεχτσ τηισ κνοωλεδγε το τηε σχρυτινψ οφ µανψ µορε εξπερτσ ωηο χαν χονφιρµ ορ δενψ τηε 

χλαιµσ οφ τηε αυτηορ.  Ωηατ ισ στιλλ λαχκινγ ωιτη Ωεβ πυβλιχατιονσ, ηοωεϖερ, ισ τηε ασσυρανχε οφ 

θυαλιτψ τηατ νον−εξπερτσ ανδ τηιρδ παρτψ ινστιτυτιονσ ωηο αρε νοτ µεµβερσ οφ τηε πεερ ρεϖιεω 

χοµµυνιτψ νεεδ ιν ορδερ το ρεχογνιζε τηε ωορκ ασ λεγιτιµατε. 

 

Το χοµβατ τηε φαιλυρε οφ Ωεβ πυβλιχατιονσ τηατ αρε νοτ αφφιλιατεδ ωιτη τραδιτιοναλ, ρεχογνιζεδ 

πυβλισηερσ το προϖιδε τηε λεϖελ οφ λεγιτιµαχψ δεµανδεδ βψ νον−εξπερτσ ανδ τηιρδ παρτψ 

ινστιτυτιονσ, πυβλισηερσ ηαϖε µαινταινεδ αλλ τηε ασπεχτσ οφ τραδιτιοναλ πριντ πυβλιχατιονσ ιν τηειρ ε−

πυβλιχατιονσ.  Αρτιχλεσ ανδ βοοκσ αρε πεερ ρεϖιεωεδ βεφορε τηεψ αρε πυβλισηεδ ον τηε Ωεβ ωιτη 

τηε πυβλισηερ�σ σταµπ οφ αππροϖαλ.  Τηε πριχε, ηοωεϖερ, ισ δελαψεδ σηαρινγ οφ κνοωλεδγε.  Ιν τηε 

χασε οφ τεξτβοοκσ υσεδ φορ τεαχηινγ, τηε τιµε ανδ αττεντιον το δεταιλ ρεθυιρεδ φορ πυβλιχατιον οφ 

τηε τεξτβοοκ εξαχτσ α τρεµενδουσ τολλ ον τηε αυτηορ(σ), δισχουραγινγ χολλαβορατιον ανδ οφτεν 

ρεθυιρινγ τηε αυτηορ το ωριτε αβουτ σπεχιαλτιεσ ιν ωηιχη σ−ηε ισ νοτ αν εξπερτ σο τηατ τηε τεξτβοοκ 

ισ χοµπρεηενσιϖε.  Ονχε πυβλισηεδ, τηε ωορκσ χαννοτ βε θυιχκλψ υπδατεδ βεχαυσε χηανγεσ ωουλδ 

αλτερ τηε ωορκ τηατ ηασ βεεν αππροϖεδ.  Ρατηερ τηατ τακινγ αδϖανταγε οφ τηε διγιταλ ενϖιρονµεντ το 

κεεπ κνοωλεδγε χυρρεντ ανδ χορρεχτ, τηε ελεχτρονιχ πυβλιχατιονσ βεχοµε φροζεν, ϕυστ λικε τηειρ 

παπερ χουντερπαρτσ.  Νοτ ονλψ δοεσ ραπιδ κνοωλεδγε σηαρινγ συφφερ, βυτ στυδεντσ αλσο συφφερ βψ 

ινχρεασεδ χοστσ οφ τεξτβοοκσ ανδ α λεσσ τηαν χυρρεντ υνδερστανδινγ οφ τηειρ φιελδ υπον γραδυατιον.  

Ιν ενγινεερινγ δισχιπλινεσ, τηισ χαν ρεσυλτ ιν τηειρ νοτ βεινγ χοµπετιτιϖε φορ τηε βεστ ϕοβσ ιν τηε 

µαρκετ. 

 

Μακινγ αρτιχλεσ αϖαιλαβλε ονλινε ισ ονλψ α φιρστ στεπ ιν µοϖινγ τοωαρδ τηε ποσσιβιλιτιεσ αφφορδεδ βψ 

τηε Ιντερνετ.  Ωηιλε πυβλισηερσ ηαϖε τακεν α φιρστ στεπ βψ πυβλισηινγ ϕουρναλσ ελεχτρονιχαλλψ, τηεψ 

αρε βεγιννινγ το ρεχειϖε νεω χηαλλενγεσ φροµ νεω µοδελσ οφ πυβλιχατιον.  Χονσυµερσ ανδ 

αυτηορσ αλικε ηαϖε µυχη το γαιν φροµ τηε φρεε εξχηανγε οφ κνοωλεδγε, εσπεχιαλλψ ωιτη ρεγαρδ το 

ραπιδλψ ιµπαχτινγ βοτη ιντελλεχτυαλ ανδ τεχηνολογιχαλ γροωτη.  Ηιγηερ εδυχατιον ινστιτυτιονσ ωιλλ, 

ιν τιµε, φινδ τηε λεγιτιµαχψ τηεψ ρεθυιρε φορ πυβλισηεδ ωορκσ τηρουγη οτηερ µεανσ, συχη ασ 

ινχρεασεδ υσε ανδ χιτατιον οφ ονλινε βοοκσ ανδ αρτιχλεσ; ιν τιµε, τηισ ωιλλ ρεπλαχε τηε µεασυρε βψ 

ωηιχη τηε φαχυλτψ ανδ ρεσεαρχηερσ αρε ϕυδγεδ.   

 

Μοτιϖατιον φορ χολλαβορατιον ανδ σηαρινγ κνοωλεδγε 

Τηε τραδιτιοναλ πυβλιχατιον προχεσσ δοεσ λιττλε το ενχουραγε χοµµυνιτιεσ ωιτη σηαρεδ ιντερεστσ το 

ωορκ τογετηερ ιν πυβλισηινγ τηειρ κνοωλεδγε.  Τηε ρεϖισιον χψχλεσ, χοπψριγητ ασσιγνµεντσ ανδ 

δελαψεδ πυβλιχατιον δυε το πρε−πυβλιχατιον πεερ ρεϖιεω αλλ πρεσεντ βαρριερσ το χο−αυτηορινγ βοοκσ 

ανδ αρτιχλεσ ασ α χοµµυνιτψ.  Τοδαψ ιτ ισ χοµµον φορ ρεσεαρχηερσ το ωορκ ωιτη εαχη οτηερ αχροσσ 

ινστιτυτιονσ ανδ γεογραπηιχ βουνδαριεσ.  Τηε αβιλιτψ το σηαρε κνοωλεδγε φρεελψ, αλλοωινγ ωορκσ το 

βε αννοτατεδ, δισχυσσεδ, ρεωορκεδ ανδ ρεπυβλισηεδ ισ αν αδϖανταγε οφ ονλινε πυβλιχατιον οϖερ 

τραδιτιοναλ πριντ πυβλιχατιον.  Σηαρεδ κνοωλεδγε ρεσυλτσ ιν νεω ιδεασ, ηψποτηεσεσ, δισχοϖεριεσ: τηε 

αδϖανχεµεντ οφ κνοωλεδγε.   

 

Ινχεντιϖεσ αρε νεεδεδ τηατ ωιλλ ενχουραγε ωιδεσπρεαδ σηαρινγ οφ κνοωλεδγε ιφ ωε αρε το 

οϖερχοµε τηε χυρρεντ βαρριερσ ιν πλαχε ωιτη τραδιτιοναλ πυβλιχατιονσ. Ωηιλε σοµε αυτηορσ ωιλλ 

χοντινυε το σεεκ τηε πρεστιγε τηεψ ηαϖε χοµε το ασσοχιατε ωιτη τηε πυβλιχατιον οφ τηειρ ωορκ 

υνδερ τηε τραδιτιοναλ πυβλισηινγ µοδελ, µανψ ιν ραπιδλψ χηανγινγ φιελδσ συχη ασ ενγινεερινγ ωιλλ 

σεεκ ωιδεσπρεαδ ρεχογνιτιον βψ τηειρ πεερσ ασ χοντριβυτορσ το τηειρ δισχιπλινεσ.   Τηεσε αυτηορσ 

κνοω τηατ τηε λικελιηοοδ οφ ρεαλιζινγ σιγνιφιχαντ φινανχιαλ γαιν φροµ πυβλισηινγ τηε δεφινιτιϖε 
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ωορκ ιν τηειρ φιελδ ισ λοω.  Τηυσ, τηεψ αρε ενχουραγεδ το χολλαβορατε ανδ σηαρε κνοωλεδγε ρατηερ 

τηαν προτεχτ ιτ.     

 

Ασ αυτηορσ τακε αδϖανταγε οφ τηε ωαψ τηεψ χαν χοµµυνιχατε ονλινε, τηεψ αρε φινδινγ ιτ ισ 

ποσσιβλε το χοµµυνιχατε µυχη µορε εφφεχτιϖελψ βψ ινχορπορατινγ σιµυλατιονσ, ιµαγεσ, αυδιο ανδ 

ϖιδεο ιν τηειρ ωορκσ.  Τηισ προµοτεσ φυρτηερ χολλαβορατιον ασ κνοωλεδγε χρεατιον βεχοµεσ α τεαµ 

εφφορτ, ωιτη προγραµµερσ, αρτιστσ, ανδ µυλτιµεδια σπεχιαλιστσ ωορκινγ ωιτη τηε αυτηορ, ωηο ισ 

τρψινγ το φινδ τηε βεστ ωαψ οφ δελιϖερινγ ηισ ορ ηερ µεσσαγε το ιντερεστεδ παρτιεσ.  Ιν ενγινεερινγ, 

ινχορπορατινγ ιντεραχτιϖε λαβ σιµυλατιονσ ωιτη τηε ωριττεν µατεριαλσ αλλοωσ κνοωλεδγε το βε 

χονϖεψεδ ιν α µυχη µορε µεανινγφυλ φασηιον ρατηερ τηαν ηαϖινγ τηεµ βε δεχουπλεδ. 

 

Ιντεραχτιϖε χοντεντ νοτ ονλψ χονϖεψσ κνοωλεδγε ιν νεω ανδ εξχιτινγ ωαψσ, ιτ ρεθυιρεσ ελεχτρονιχ 

πυβλιχατιον ρατηερ τηαν στατιχ πρεσεντατιον.  Τηυσ, τραδιτιοναλ πυβλισηερσ αρε λιµιτεδ ιν ωηατ τηεψ 

χαν δο ωιτη τηεσε ωορκσ.  Το αδδρεσσ τηε ιντεραχτιϖε νατυρε οφ αν ονλινε πυβλιχατιον, σοµε 

πυβλισηερσ ισσυε ΧΔσ ωιτη τηειρ πριντ πυβλιχατιονσ, εναβλινγ ιντεραχτιϖε ελεµεντσ το βε χαπτυρεδ 

φορ τηε χονσυµερ.  Ηοωεϖερ, µορε ανδ µορε, αυτηορσ αρε ωορκινγ ιν τηε �ωεβ� οφ χολλαβορατιον, 

ωιτη ωορκσ νοτ βεινγ σελφ−χονταινεδ; τηεψ λινκ το οτηερ ρεσουρχεσ τηατ ηελπ το χοµπλετε τηε 

µεσσαγε τηε αυτηορ ωισηεσ το χονϖεψ.  Νεω φορµσ οφ δψναµιχ πυβλιχατιον χοµε µυχη χλοσερ το 

αππροξιµατινγ α διαλογ, ενγαγινγ χολλεαγυεσ ανδ στυδεντσ ιν τηε ωορκ βψ ινϖιτινγ φεεδβαχκ ανδ 

αλλοωινγ τηεµ το δεριϖε νεω ωορκσ φροµ ιδεασ εξπρεσσεδ ονλινε. 

 

Τηε σπεχτρυµ οφ σηαρεδ ονλινε χοντεντ τραϖερσεσ τηε πυβλισηινγ χοντινυυµ, ωιτη σοµε προϕεχτσ 

σιµπλψ χολλεχτινγ εξιστινγ Ωεβ ρεσουρχεσ ανδ προϖιδινγ σερϖιχεσ το ηελπ υσερσ εξπλορε ρελεϖαντ 

σιτεσ φορ τηειρ υσε ιν εδυχατιον (ε.γ., τηε Νατιοναλ Σχιενχε Διγιταλ Λιβραρψ  (ΝΣΔΛ), 

ηττπ://νσδλ.οργ/), ωηιλε οτηερσ προϖιδε φρεε αχχεσσ το φυλλ χουρσεσ αν ινστιτυτιον ηασ δεϖελοπεδ 

(ε.γ., Οπεν ΧουρσεΩαρε  (ΟΧΩ),  ηττπ://οχω.µιτ.εδυ/ινδεξ.ητµλ).   Σηαρινγ κνοωλεδγε, 

ηοωεϖερ, ρεθυιρεσ αν ενϖιρονµεντ τηατ ινϖιτεσ παρτιχιπατιον βψ τηε χοµµυνιτψ ρατηερ τηαν τηε 

πυση µοδελσ τηεσε δισσεµινατιον σιτεσ χυρρεντλψ προϖιδε. Τηε Χοννεξιονσ προϕεχτ ατ Ριχε 

Υνιϖερσιτψ (χνξ.ριχε.εδυ) ηασ ϖεντυρεδ φυρτηερ αλονγ τηε σπεχτρυµ, προϖιδινγ α ρεποσιτορψ ανδ 

ενϖιρονµεντ το φαχιλιτατε σηαρεδ αυτηορινγ ανδ πυβλιχατιον, χουρσε χοµποσιτιον, κνοωλεδγε 

εξπλορατιον ανδ περσοναλ χυστοµιζατιον οφ κνοωλεδγε ρεσουρχεσ το µεετ τηε νεεδσ οφ στυδεντσ, 

ινστρυχτορσ, αυτηορσ ανδ ρεσεαρχηερσ µοστ εφφεχτιϖελψ.    

 

Χοννεξιονσ: α νεω µοδελ φορ φρεελψ σηαρινγ κνοωλεδγε 

Τηε Χοννεξιονσ προϕεχτ βεγαν ιν τηε φαλλ οφ 1999 ασ αν ιδεα, βυιλδινγ ιντο α ϖισιον, φορ µοϖινγ 

τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ φροµ α στατιχ, λινεαρ προγρεσσιον τηρουγη α σετ οφ τοπιχσ το α δψναµιχ 

�εχοσψστεµ� οφ σηαρεδ κνοωλεδγε.  Φιγυρε 1, βελοω, δεπιχτσ τηε προχεσσ οφ χρεατινγ ανδ υσινγ 

κνοωλεδγε ωιτη Χοννεξιονσ.  Ιν Χοννεξιονσ, χοµµυνιτιεσ οφ ινστρυχτορσ, αυτηορσ ανδ λεαρνερσ 

σηαρε κνοωλεδγε, χοντινυαλλψ υπδατινγ ιτ ανδ ωεαϖινγ τογετηερ ϖαριουσ χονχεπτσ το προϖιδε α 

γρεατερ ϖιεω οφ ηοω τοπιχσ αχροσσ δισχιπλινεσ ιντερρελατε.  Τοδαψ, Χοννεξιονσ ηοστσ α ρεποσιτορψ 

οφ οπενλψ λιχενσεδ κνοωλεδγε µοδυλεσ, ωιτη οϖερ 1,700 µοδυλεσ αϖαιλαβλε φορ φρεε.  Τηε γοαλσ οφ 

Χοννεξιονσ αρε το ενηανχε τεαχηινγ, λεαρνινγ ανδ ρεσεαρχη βψ (1) φαχιλιτατινγ χολλαβορατιϖε 

δεϖελοπµεντ οφ εδυχατιοναλ ανδ ρεσεαρχη χοντεντ ιν α βροαδ ρανγε οφ δισχιπλιναρψ χοµµυνιτιεσ; 

(2) προϖιδινγ φρεε αχχεσσ το διστριβυτεδ ρεποσιτοριεσ οφ εδυχατιοναλ ανδ ρεσεαρχη χοντεντ ανδ 

χυρριχυλα; ανδ (3) εµποωερινγ διϖερσε χυλτυραλ χοµµυνιτιεσ το ϕοιν ιν δεϖελοπινγ κνοωλεδγε. 
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ινφορµατιον, 

χονχεπτσ 

χουρσε 

αυτηορσ 

µοδυλε 

στυδεντσ 

ινστρυχτορσ 

χοντεντ 

χοµµονσ 

χουρσε 

 

Αχηιεϖινγ τηεσε γοαλσ ρεθυιρεσ α σολιδ χορε οφ εναβλινγ τεχηνολογιεσ τηατ προϖιδε α φουνδατιον φορ 

συππορτινγ τηε νεεδσ οφ Χοννεξιονσ παρτιχιπαντσ.  Χοννεξιονσ ηασ βεεν αϖαιλαβλε το ανψονε το 

υσε σινχε τηε προϕεχτ�σ ινχεπτιον, βυτ ιν Φεβρυαρψ 2004 τηε προϕεχτ αννουνχεδ Ρελεασε 1 οφ τηε  

σψστεµ, σιγναλινγ α µατυριτψ ανδ λεϖελ οφ φυνχτιοναλιτψ αϖαιλαβλε ιν τηε σοφτωαρε το ενσυρε ιτσ 

ροβυστνεσσ ανδ σχαλαβιλιτψ.  Τηε Χοννεξιονσ ροαδµαπ, χουρσε χοµποσερ/ινστρυχτορ ιντερφαχε, ανδ 

αυτηορινγ ιντερφαχε τοολσ, αλονγ ωιτη α ποωερφυλ κνοωλεδγε ρεποσιτορψ προϖιδε αν ενϖιρονµεντ το 

ενχουραγε κνοωλεδγε σηαρινγ ανδ ρευσε, συππορτινγ χολλαβορατιον ανδ βυιλδινγ οφ χοµµυνιτιεσ 

αχροσσ γεογραπηιχ, χυλτυραλ ανδ δισχιπλιναρψ βουνδαριεσ. 

 

Βψ χολλαβορατινγ βοτη ωιτηιν ανδ αχροσσ δισχιπλινεσ, χοµµυνιτιεσ οφ αυτηορσ ωορκ τογετηερ το 

ποολ τηειρ εξπερτισε σο τηατ χουρσεσ, χρεατεδ βψ στρινγινγ τογετηερ κνοωλεδγε χηυνκσ, αρε 

αυτηορεδ βψ µανψ, ωιτη εαχη αυτηορ ρεχειϖινγ αττριβυτιον φορ ηισ ορ ηερ χοντριβυτιονσ.  

Ινφορµατιον χαν βε µοδιφιεδ υνδερ αν οπεν λιχενσε το ταιλορ τηε µατεριαλ φορ τηε αυδιενχεσ οφ 

λεαρνερσ.  Τηισ αππροαχη ινϖιτεσ χοντριβυτιονσ βψ αυτηορσ, ωηετηερ τηεψ αρε σενιορ ορ νοϖιχε, 

ρεχογνιζινγ τηατ εαχη µαψ ηαϖε ϖαλυαβλε ινσιγητσ τηατ ωιλλ αδϖανχε οϖεραλλ κνοωλεδγε ανδ 

λεαρνινγ.  Ιν τηισ ενϖιρονµεντ, τηε πεερ ρεϖιεω χοµµυνιτιεσ χολλαβορατε διρεχτλψ ωιτη εαχη οτηερ, 

Φιγυρε 1: Χοννεχτιονσ ασ α Κνοωλεδγε Φαχτορψ 
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µοδιφψινγ χοντριβυτιονσ ασ τηεψ γο ανδ κεεπινγ τηε κνοωλεδγε χυρρεντ.  Αυτηορινγ βεχοµεσ α 

µυχη σιµπλερ τασκ. Ρατηερ τηαν ωριτε αν εντιρε βοοκ ορ αρτιχλε, ινδιϖιδυαλσ χαν ωριτε ον α σινγλε 

τοπιχ ιν ωηιχη τηεψ αρε εξπερτ.  Ρευσε οφ κνοωλεδγε ισ ενχουραγεδ ανδ νεω ιδεασ χαν ρεαδιλψ 

εϖολϖε ωιτηουτ ωαιτινγ φορ τηε λονγ πρε−πυβλιχατιον πεερ ρεϖιεω προχεσσ το τακε πλαχε.  Ωηιλε 

ινιτιαλλψ φοχυσεδ ον χρεατινγ χυστοµιζαβλε χουρσεσ, τηε Χοννεξιονσ χονχεπτ ωορκσ ϕυστ ασ ωελλ φορ 

τηε πυβλιχατιον οφ ρεσεαρχη αρτιχλεσ.  Ασ νεω φινδινγσ αρε πυβλισηεδ, τηε ρελεϖαντ χονχεπτσ χαν βε 

πιχκεδ υπ βψ µυλτιπλε δισχιπλινεσ τηατ µαψ βε αφφεχτεδ ανδ χαν βε θυιχκλψ ιντεγρατεδ ιντο τηε 

χυρριχυλυµ ορ υσεδ ιν φυρτηερ ρεσεαρχη αχτιϖιτιεσ το προµοτε νεω δισχοϖεριεσ ατ αν ινχρεασινγ 

παχε. 

 

Οϖεραλλ σοφτωαρε πλατφορµ 

Χοννεξιονσ ηασ πριοριτιζεδ ιτσ σοφτωαρε δεϖελοπµεντ εφφορτσ βψ ιδεντιφψινγ τηε χαπαβιλιτιεσ 

νεεδεδ το προϖιδε α ροβυστ, σταβλε πλατφορµ φορ χοντινυεδ γροωτη οφ τηε χοντεντ χοµµονσ.  

Δεχισιονσ ρεγαρδινγ τηε τεχηνιχαλ αππροαχηεσ το τακε φορ τηε νεεδεδ συιτε οφ τοολσ αλσο χονσιδερεδ 

λονγ τερµ µαιντενανχε ανδ συσταιναβιλιτψ οφ τηε τεχηνολογψ πλατφορµ. Αλλ σοφτωαρε φορ 

Χοννεξιονσ ισ φρεελψ αϖαιλαβλε, λιχενσεδ υνδερ οπεν σουρχε σοφτωαρε λιχενσεσ. Ιν οπεν σουρχε 

σοφτωαρε δεϖελοπµεντ, ονε οφ τηε κεψσ το ενσυρινγ συσταιναβιλιτψ οφ α προϕεχτ ισ ενσυρινγ τηατ 

τηερε ισ α χοµµυνιτψ οφ δεϖελοπερσ ωηο αρε ιντερεστεδ ανδ αχτιϖε ιν µαινταινινγ τηε χοδε βασε. 

Τηε αππροαχη Χοννεξιονσ ηασ χονσιστεντλψ τακεν τοωαρδσ σοφτωαρε δεϖελοπµεντ ισ το φινδ 

εξιστινγ οπεν σουρχε σοφτωαρε προϕεχτσ τηατ µοστ χλοσελψ φυλφιλλ Χοννεξιονσ ρεθυιρεµεντσ ανδ 

βυιλδ ον τοπ οφ τηοσε εξιστινγ τοολσ.  Τηισ ηελπσ το προϖιδε α στρονγερ βασε οφ συππορτ, ωιτη 

εσταβλισηεδ χοµµυνιτιεσ οφ οπεν σουρχε προγραµµερσ ωηο συππορτ ανδ ενηανχε τηε εξιστινγ 

τοολσετσ.  Τηισ ηασ προϖεν το βε α ϖερψ εφφεχτιϖε πατη φορ Χοννεξιονσ το φολλοω.   

 

Χουρσε ροαδµαπ σοφτωαρε 

Τηε Χοννεξιονσ χουρσε ροαδµαπ προϖιδεσ α περσιστεντ γυιδε το ινστρυχτορσ ανδ λεαρνερσ υσινγ 

Χοννεξιονσ φορ τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ.  Τηρουγη τηε ροαδµαπ, α χουρσε χαν βε οπενεδ ωιτη α 

λιστινγ οφ αλλ τηε µοδυλεσ τηατ αρε υσεδ ιν τηατ χουρσε, ορδερεδ ανδ γρουπεδ αχχορδινγ το τηε 

ινστρυχτορ�σ νεεδσ φορ τεαχηινγ τηε µατεριαλ.  Τηε χουρσε ροαδµαπ ισ α σοφτωαρε πλυγ−ιν το τηε ωεβ 

βροωσερ ανδ ισ δοωνλοαδεδ φροµ τηε Χοννεξιονσ ωεβ σιτε.  Φιγυρε 2 σηοωσ αν ιµαγε οφ τηε 

Ροαδµαπ υσερ ιντερφαχε ωιτη α χουρσε λοαδεδ. 
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Φιγυρε 2: Χοννεξιονσ Ροαδµαπ 

Τηε ροαδµαπ αλλοωσ λεαρνερσ το ναϖιγατε τηρουγη α χουρσε, φολλοωινγ λινκσ βοτη ιντερναλ το τηε 

κνοωλεδγε µοδυλε ανδ εξτερναλ λινκσ, συχη ασ ρεχοµµενδεδ λινκσ τηε ινστρυχτορ ηασ αδδεδ, 

ωιτηουτ γεττινγ λοστ.  Τηε ροαδµαπ προϖιδεσ αν �ανχηορ� το σηοω τηεµ ωηερε τηεψ ωερε ιν τηε 

χουρσε ωηεν τηεψ βεγαν εξπλορινγ λινκσ.  

 

Λεαρνερσ χαν αδδ τηειρ οων αννοτατιονσ το τηε µατεριαλσ, ωηιχη αρε κεπτ πριϖατε το τηεµ.  Τηεσε 

αννοτατιονσ βεηαϖε λικε βροωσερ βοοκµαρκσ, φολλοωινγ τηε στυδεντ ωηερεϖερ τηεψ γο.  Τηισ ισ α 

υσεφυλ φεατυρε φορ στυδεντσ ωηο αχχεσσ τηειρ Χοννεξιονσ χουρσεσ φροµ µυλτιπλε χοµπυτερσ 

τηρουγηουτ τηε χαµπυσ.  Τηε αννοτατιονσ σοφτωαρε ωασ δεϖελοπεδ φροµ τηε Αννοζιλλα προϕεχτ 

χοδε βασε, αν οπεν σουρχε σοφτωαρε προϕεχτ.  Τηε ενηανχεµεντσ δεϖελοπεδ το συππορτ 

Χοννεξιονσ ωερε χοντριβυτεδ βαχκ το τηε Αννοζιλλα προϕεχτ σο οτηερσ νεεδινγ σιµιλαρ χαπαβιλιτιεσ 

ωουλδ νοτ ηαϖε το ρεχρεατε τηεµ. 

 

Αδδιτιοναλ φυνχτιοναλιτψ οφ τηε χουρσε ροαδµαπ ινχλυδεσ αν αβιλιτψ το δισπλαψ α χουρσε ιν α 

διφφερεντ πρεσεντατιον στψλε, ϖιεω τηε ρεϖισιον ηιστορψ οφ τηε µοδυλε, πριντ α µοδυλε ασ α πδφ φιλε, 

ανδ ϖιεω µεταδατα ρελατεδ το τηε µοδυλε.  Ιν αδδιτιον, υσερσ χαν υσε τηε Χοννεξιονσ τοολβαρ τηατ 

ισ αδδεδ το τηε βροωσερ το σεαρχη φορ οτηερ µοδυλεσ, χονσυλτ αν ον−λινε διχτιοναρψ, σεεκ ηελπ ωιτη 

υσινγ τηε σψστεµ, ανδ ηιδε/σηοω τηε ροαδµαπ ιφ δεσιρεδ. 

Χοννεξιονσ ηασ προτοτψπεδ α γραπηιχαλ ροαδµαπ βασεδ ον τηε οπεν σουρχε ΤουχηΓραπη σοφτωαρε 

(ηττπ://ωωω.τουχηγραπη.χοµ/).  Τηισ ηασ βεεν δεµονστρατεδ ον σεϖεραλ οχχασιονσ ωιτη ονε οφ τηε 

Χοννεξιονσ χουρσεσ ον Διγιταλ Σιγναλ Προχεσσινγ (ΔΣΠ); ιτ ηασ βεεν ϖιεωεδ φαϖοραβλψ ανδ χουλδ 

προϖιδε αν ενηανχεµεντ ιν α φυτυρε ρελεασε οφ Χοννεξιονσ.  Φιγυρε 3 σηοωσ τηε χυρρεντ προτοτψπε 

οφ τηε γραπηιχαλ ροαδµαπ. P
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Φιγυρε 3: Χοννεξιονσ Γραπηιχαλ Ροαδµαπ προτοτψπε 

 

Ατ πρεσεντ, Χοννεξιονσ συππορτσ αλλ φεατυρεσ οφ τηε χουρσε ροαδµαπ ιν τηε Μοζιλλα βροωσερ ανδ 

µοστ φεατυρεσ ιν οτηερ βροωσερσ συχη ασ Ιντερνετ Εξπλορερ ανδ Σαφαρι ον τηε Μαχιντοση πλατφορµ.  

Μοζιλλα ισ τηε ινιτιαλ βροωσερ φορ δεπλοψµεντ οφ αλλ σοφτωαρε τοολσ, σινχε ιτ ισ οπεν σουρχε ανδ 

αλλοωσ υσ το εασιλψ υνδερστανδ ηοω τηε Χοννεξιονσ σοφτωαρε ωιλλ ιντερφαχε ωιτη τηε βροωσερ.  

Φολλοωινγ συχχεσσφυλ δεπλοψµεντ ιν Μοζιλλα, αδδιτιοναλ ωορκ το συππορτ οτηερ βροωσερ πλατφορµσ 

ισ πυρσυεδ το µαξιµιζε τηε ιµπαχτ οφ Χοννεξιονσ.   

 

Αυτηορινγ ιντερφαχε σοφτωαρε 

Τηε αυτηορινγ ιντερφαχε προϖιδεσ α σοπηιστιχατεδ ενϖιρονµεντ το συππορτ αυτηορσ ιν χρεατινγ 

µοδυλεσ το χοντριβυτε το τηε Χοννεξιονσ ρεποσιτορψ.  Ωιτηιν τηε αυτηορινγ ιντερφαχε, αυτηορσ χαν 

ωορκ ιν τηειρ οων ινδιϖιδυαλ ωορκσπαχε το χρεατε δραφτσ οφ µοδυλεσ πριορ το συβµιττινγ τηεµ το 

τηε ρεποσιτορψ.  Τηεψ χαν αλσο ωορκ ιν ωορκγρουπσ ωιτη χολλεαγυεσ το χολλαβορατε ον µοδυλεσ 

τηεψ αρε δεϖελοπινγ ϕοιντλψ.  Ωιτηιν τηε αυτηορινγ ιντερφαχε, τηε ρεποσιτορψ χαν βε σεαρχηεδ φορ 

οτηερ µοδυλεσ τηε αυτηορ ωισηεσ το ωορκ ωιτη, ειτηερ το µοδιφψ τηεµ ορ χρεατε α δεριϖατιϖε 

µοδυλε.  Φιλεσ χαν βε υπλοαδεδ το αν αυτηορ�σ ωορκσπαχε ορ ωορκγρουπ.  Α τεµπλατε ισ προϖιδεδ 

το χολλεχτ τηε µεταδατα ασσοχιατεδ ωιτη τηε µοδυλε.  Αυτηορσ χαν αλσο ασσιγν ρολεσ το µεµβερσ οφ 

α ωορκγρουπ, ινδιχατινγ ωηετηερ ορ νοτ τηεψ αρε τηε αυτηορ, µαινταινερ, χοπψριγητ ηολδερ ορ σοµε 

χοµβινατιον οφ τηεσε ρολεσ.  Μεµβερσ οφ α ωορκγρουπ χαν ε−µαιλ εαχη οτηερ, ορ αδδ ορ ρεµοϖε 

ωορκγρουπ µεµβερσ.  Τηε αυτηορινγ ιντερφαχε ισ ιντενδεδ το συππορτ τηε χρεατιον, µοδιφιχατιον, 

δεριϖατιον ανδ πατχηινγ οφ κνοωλεδγε µοδυλεσ ιν τηε χοντεντ χοµµονσ.  Πριορ το φιναλιζινγ α 

µοδυλε, αυτηορσ χαν πρεϖιεω ηοω ιτ ωιλλ λοοκ βοτη ον τηε Ωεβ ανδ ιν πριντ.  Ωηεν ρεαδψ το 
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πυβλιση το τηε χοντεντ χοµµονσ, τηε αυτηορ χαν συβµιτ τηε µοδυλε τηρουγη τηε αυτηορινγ 

ιντερφαχε.  Φιγυρε 4 σηοωσ αν ιµαγε οφ τηε Χοννεξιονσ Αυτηορινγ Ιντερφαχε. 

 

 

 

Φιγυρε 4: Χοννεξιονσ Αυτηορινγ Ιντερφαχε 

Ατ τηε τιµε αν αυτηορ δεχιδεσ το χρεατε α νεω µοδυλε, τηεψ αρε πρεσεντεδ ωιτη α Χρεατιϖε 

Χοµµονσ αττριβυτιον λιχενσε τηατ τηεψ µυστ αγρεε το.  Ατ πρεσεντ, τηισ ισ τηε ονλψ λιχενσε αχχεπτεδ 

βψ Χοννεξιονσ.  Ιτ ωασ χηοσεν βεχαυσε ιτ ισ τηε µοστ οπεν λιχενσε ανδ προϖιδεσ α µεανσ φορ 

χοντινυινγ το γιϖε αττριβυτιον το τηε αυτηορ(σ) τηρουγηουτ τηε δεριϖατιον προχεσσ.  Ιν τηε φυτυρε, 

αδδιτιοναλ λιχενσεσ ωιλλ αλσο βε συππορτεδ. 

 

Αυτηορσ ανδ ινστρυχτορσ αρε ρεθυιρεδ το ηαϖε αχχουντσ ον Χοννεξιονσ.  Τηισ προϖιδεσ ινφορµατιον 

νεχεσσαρψ το ασσοχιατε τηε αυτηορ ορ ινστρυχτορ ωιτη µατεριαλσ τηεψ αρε χρεατινγ, ασ ωελλ ασ ενσυρεσ 

τηεψ ηαϖε αγρεεδ το τηε λιχενσινγ φορ τηε σψστεµ.  Ιν αδδιτιον το τηε Χρεατιϖε Χοµµονσ 

αττριβυτιον λιχενσε τηατ ισ αγρεεδ το ατ τηε τιµε α µοδυλε ορ χουρσε ισ χρεατεδ, αυτηορσ ανδ 

ινστρυχτορσ µυστ αγρεε το τηε σιτε λιχενσε φορ Χοννεξιονσ ωηεν τηεψ λογ ιντο τηε σψστεµ φορ τηε 

φιρστ τιµε. 

 

Αυτηορσ χυρρεντλψ χρεατε µοδυλεσ ιν αν εδιτορ οφ τηειρ χηοοσινγ.  Αλλ οφ τηε χοντεντ µυστ βε 

µαρκεδ ιν ξµλ, υσινγ τηε χνξΜΛ µαρκ−υπ σπεχιφιχατιον; υντιλ ρεχεντλψ, τηισ ηασ βεεν α µαϕορ 

βαρριερ το ωιδεσπρεαδ υτιλιζατιον οφ τηε Χοννεξιονσ πλατφορµ. Στανδαρδ τεξτ εδιτορσ, συχη ασ τηε 
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οπεν σουρχε Εµαχσ εδιτορ, ρεθυιρε τηε αυτηορ το υνδερστανδ τηε νιττψ−γριττψ δεταιλσ οφ ινσερτινγ τηε 

ταγ ινφορµατιον ιν τηε δοχυµεντ, σοµετηινγ τηατ ονλψ ϖερψ εξπεριενχεδ χοµπυτερ υσερσ αρε 

ωιλλινγ ορ αβλε το δο. Φορτυνατελψ, υσερ−φριενδλψ εδιτορσ δεσιγνεδ σπεχιφιχαλλψ φορ εδιτινγ ξµλ 

δοχυµεντσ αρε νοω χοµινγ οντο τηε µαρκετ. Τηερε ισ ασ ψετ νο ηιγη θυαλιτψ οπεν−σουρχε ξµλ 

εδιτορ, τηουγη ονε ισ χυρρεντλψ ιν δεϖελοπµεντ βψ Χοννεξιονσ; ηοωεϖερ, τηε τεαµ ηασ σελεχτεδ 

ανδ ταιλορεδ α χοµµερχιαλ εδιτορ, χαλλεδ ξµλσπψ, το ωορκ ωιτη τηε Χοννεξιονσ πλατφορµ.  Ξµλσπψ 

προϖιδεσ α ροβυστ ανδ εασψ το υσε εδιτινγ ενϖιρονµεντ φορ ξµλ, αλλοωινγ υσερσ το αδδ τηε 

νεχεσσαρψ ταγσ το τηειρ δατα ωιτηουτ νεχεσσαριλψ ϖιεωινγ τηε δεταιλσ βεηινδ τηε ϖαριουσ ταγσ.  

Αδδιτιοναλλψ, τηε ξµλσπψ ϖενδορ (Αλτοϖα, ηττπ://ωωω.ξµλσπψ.χοµ/) προϖιδεσ α φρεε (βυτ νοτ 

οπεν) ϖερσιον οφ τηε εδιτορ, χαλλεδ �αυτηεντιχ,� τηατ προϖιδεσ αν εξχελλεντ βασιχ λεϖελ οφ εδιτινγ 

χαπαβιλιτψ, ανδ ωιλλ βε αδεθυατε φορ µανψ υσερσ.  

 

Χουρσε Χοµποσερ/Ινστρυχτορ Ιντερφαχε σοφτωαρε 

Τηε Χουρσε Χοµποσερ/Ινστρυχτορ Ιντερφαχε αλλοωσ ινστρυχτορσ το ωορκ ινδιϖιδυαλλψ ασ ωελλ ασ 

χολλαβορατε ιν ωορκγρουπσ το χρεατε χουρσεσ υσινγ µοδυλεσ ιν τηε Χοννεξιονσ ρεποσιτορψ.  

Ωορκινγ ωιτη α χουρσε χοµποσερ τεµπλατε, ινστρυχτορσ σεαρχη τηρουγη τηε ρεποσιτορψ φορ ρελεϖαντ 

µοδυλεσ το ινχλυδε ιν α χουρσε.  Τηεσε αρε τηεν πλαχεδ ιν α ροαδµαπ φορ τηε χουρσε τηατ ωιλλ βε 

τηε βασισ φορ στυδεντσ το ναϖιγατε τηρουγη τηε σψστεµ.  Σοµε οφ τηε µοδυλεσ µαψ ρεθυιρε 

ταιλορινγ, σο ινστρυχτορσ αρε προϖιδεδ ωιτη τηειρ ωορκσπαχε ανδ ωορκγρουπ αυτηορινγ χαπαβιλιτιεσ 

ωηεν φορµινγ χουρσεσ.  Τηυσ, τηε διστινχτιονσ βετωεεν αυτηορσ ανδ ινστρυχτορσ ηαϖε βεεν ρελαξεδ 

χονσιδεραβλψ δυρινγ τηε παστ ψεαρ οφ Χοννεξιονσ δεϖελοπµεντ.  Φιγυρε 5 σηοωσ αν ιµαγε οφ τηε 

Χοννεξιονσ Χουρσε Χοµποσερ/Ινστρυχτορ Ιντερφαχε. 

 

Ασ ωιτη ινδιϖιδυαλ µοδυλεσ, χουρσεσ αρε λιχενσεδ υσινγ τηε Χρεατιϖε Χοµµονσ αττριβυτιον 

λιχενσε.  Σινχε τηε αττριβυτιον λιχενσε χυρρεντλψ ισ ασσοχιατεδ ωιτη αλλ τηε µοδυλεσ ιν τηε χοντεντ 

χοµµονσ, τηισ ισ α ϖερψ στραιγητφορωαρδ αππλιχατιον οφ τηε λιχενσε αχροσσ α χοµβινατιον οφ 

µοδυλεσ τηατ µακε υπ α χουρσε.  Φυτυρε χοπψριγητ λιχενσινγ οφ χουρσεσ ωιλλ νεεδ το χονσιδερ 

µυλτιπλε λιχενσε τψπεσ τηατ αρε ασσοχιατεδ ωιτη τηε χουρσε�σ χολλεχτιον οφ µοδυλεσ, σινχε 

ινχοµπατιβιλιτιεσ βετωεεν τηε λιχενσεσ µυστ βε χονσιδερεδ ωηεν ασσιγνινγ α λιχενσε το α χουρσε.    

 

Τηρουγη τηε ινστρυχτορ ιντερφαχε, τηε παρτιχυλαρ νοτατιον το βε αππλιεδ αχροσσ αλλ µοδυλεσ οφ 

ινφορµατιον ισ σελεχτεδ, ιφ αππροπριατε.  Φορ εξαµπλε, µοδυλεσ τηατ ρεφερενχε τηε λογιχ οπερατορσ 

�ΑΝΔ� ανδ �ΟΡ� δο νοτ διχτατε ηοω τηοσε σψµβολσ ωιλλ λοοκ ωηεν πρεσεντεδ.  Ινστρυχτορσ 

χηοοσε α χοµµον νοτατιον τηατ ωιλλ αππλψ αχροσσ αλλ τηε λογιχ σψµβολ ρεφερενχεσ τηατ αππεαρ ιν 

µοδυλεσ τηατ ηαϖε βεεν χολλεχτεδ φορ τηε χουρσε.  Σοµε πρεφερ τηατ τηεσε βε πρεσεντεδ σιµπλψ ασ 

�ανδ,ορ�, οτηερσ αλωαψσ ωαντ τηεµ το λοοκ λικε �& , |,�  στιλλ οτηερσ πρεφερ το ηαϖε τηεµ βε σηοων 

ασ � � , + ,� ανδ οτηερσ ινσιστ ον ��  ,↓  .�  Τηε αχτυαλ χοντεντ οφ τηε µοδυλε σιµπλψ ταγσ τηε 

αππροπριατε ελεµεντ ασ α λογιχ σψµβολ ιν ξµλ µαρκ−υπ, λεαϖινγ τηε χηοιχε οφ ρενδερινγ ον τηε 

δισπλαψ ορ πριντ υπ το τηε ινστρυχτορ. 

 

Χουρσεσ χαν βε αννοτατεδ υσινγ τηε αννοτατιον τοολ.  Τηισ ισ ονε ωαψ ιν ωηιχη τηε µοδυλεσ το α 

χουρσε χαν βε χυστοµιζεδ το µεετ α σπεχιφιχ ινστρυχτορ�σ γοαλσ ιφ ηε ορ σηε δοεσ νοτ ωιση το χρεατε 

α δεριϖατιϖε µοδυλε.  Χουρσε λεϖελ αννοτατιονσ αρε αϖαιλαβλε φορ ϖιεωινγ το ανψονε ωηο ισ υσινγ α 

Χοννεξιονσ χουρσε.  Τηερε αρε µυλτιπλε τψπεσ οφ αννοτατιονσ τηατ χαν βε αδδεδ (ε.γ. χοµµεντ, 

σεε αλσο, θυεστιον, εξπλανατιον, εξαµπλε, χηανγε, ανδ αδϖιχε), εαχη ρεπρεσεντεδ βψ α διφφερεντ 

ιχον ιν τηε µατεριαλσ.  Βψ χλιχκινγ τηε ιχον, α στυδεντ χαν ϖιεω τηε αννοτατιον.  Ιφ τηεψ φινδ τηε 
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αννοτατιονσ διστραχτινγ, τηεψ χαν βε ηιδδεν σο τηατ ονλψ τηε χοντεντ οφ τηε µοδυλε ισ ϖισιβλε.  Τηισ 

προµοτεσ ρευσε οφ µοδυλεσ ωιτηιν διφφερινγ χοντεξτσ, ωηερε τηε ινστρυχτορ µαψ ωαντ το ποιντ ουτ 

τηε ρελεϖανχε οφ τηε χονχεπτ το τηε οϖεραλλ χουρσε. 

 

 

Φιγυρε 5: Χοννεξιονσ Χουρσε Χοµποσερ/Ινστρυχτορ Ιντερφαχε 

 

Ρεποσιτορψ σοφτωαρε 

Τηε Χοννεξιονσ ρεποσιτορψ σοφτωαρε συππορτσ σεαρχηινγ ανδ µαναγεµεντ οφ τηε χοντεντ ιν τηε 

Χοννεξιονσ χοντεντ χοµµονσ.  Ονε οφ τηε φεατυρεσ οφ τηε Χοννεξιονσ ρεποσιτορψ ισ τηατ αλλ οφ τηε 

χοντεντ ισ αϖαιλαβλε το τηε ποπυλαρ Ωεβ σεαρχη ενγινεσ.  Ιτ ισ νοτ ονλψ τηε µεταδατα φορ τηε 

κνοωλεδγε µοδυλεσ τηατ χαν βε σεαρχηεδ βψ Γοογλε, Εξχιτε, Ψαηοο ανδ οτηερσ, βυτ τηε µοδυλεσ 

τηεµσελϖεσ.  Τηισ ηασ βεεν αν αδδιτιοναλ βενεφιτ φορ Χοννεξιονσ αυτηορσ ανδ ινστρυχτορσ ασ τηεψ 

ρεχειϖε µυχη µορε ϖισιβιλιτψ τηρουγηουτ τηε ωορλδ ωηεν τηειρ µοδυλεσ αρε ρετυρνεδ φροµ τηε 

γενεραλ Ωεβ σεαρχηεσ.  Μανψ Χοννεξιονσ µοδυλεσ αππεαρ ιν τηε τοπ σετ οφ σεαρχη ρεσυλτσ φορ α 

τοπιχ.  Αυτηορσ ωηο διδ νοτ πρεϖιουσλψ κνοω εαχη οτηερ ηαϖε φορµεδ νεω, ιντερνατιοναλ 

χολλαβορατιονσ ωιτη χολλεαγυεσ ωορκινγ ιν τηε σαµε αρεασ ασ τηεµ.  Τηεσε χολλεαγυεσ αρε 

προϖιδινγ αν αδδιτιοναλ λεϖελ οφ πεερ ρεϖιεω φορ τηε αυτηορσ ασ τηεψ δετεχτ µιστακεσ ορ τψποσ ιν 

τηε χοντεντ.  Μανψ µορε πεοπλε ηαϖε φουνδ ουτ αβουτ Χοννεξιονσ ασ α ρεσυλτ οφ µοδυλεσ βεινγ 

ρετυρνεδ ιν Γοογλε σεαρχη ρεσυλτσ, λεαδινγ το ποσιτιϖε ϖισιβιλιτψ φορ τηε προϕεχτ.  Χοννεξιονσ 

µοδυλεσ ηαϖε αλσο βεεν λινκεδ το �βεστ πραχτιχεσ� παγεσ, ορ εξαµπλεσ οφ ηιγη θυαλιτψ µατεριαλσ 

φορ α δισχιπλινε δυε το τηε Ωεβ σεαρχη ενγινεσ φινδινγ τηε µατεριαλ. 
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Χοννεξιονσ Χοντεντ Χοµµονσ 

Τηε µαϕοριτψ οφ χοντεντ ιν τηε Χοννεξιονσ ρεποσιτορψ ισ ενγινεερινγ χοντεντ.  Τηισ ινχλυδεσ λαβ 

µατεριαλσ ωιτη ον−λινε λαβ σιµυλατιονσ υσινγ Νατιοναλ Ινστρυµεντσ� Λαβςιεω παχκαγε το συππορτ 

ενγινεερινγ λαβσ ταυγητ υσινγ Χοννεξιονσ.  Ασ νεω παρτιχιπαντσ ιν Χοννεξιονσ δισχοϖερ 

Χοννεξιονσ� αβιλιτψ το προϖιδε α ποωερφυλ συιτε οφ τεχηνολογιεσ τηατ φαχιλιτατε αυτηορινγ, τεαχηινγ 

ανδ λεαρνινγ ιν αν οπεν, χολλαβορατιϖε ενϖιρονµεντ, τηειρ εξχιτεµεντ βεχοµεσ χονταγιουσ.  Τηεψ 

τελλ τηειρ χολλεαγυεσ ανδ σοον τηερε αρε νεω χοµµυνιτιεσ ινϖολϖεδ, γροωινγ τηε οϖεραλλ 

κνοωλεδγε βασε αϖαιλαβλε φορ υσε ανδ µοδιφιχατιον. 

 

Τηε κεψ το σηαρινγ κνοωλεδγε ισ αγρεεινγ το α σετ οφ προτοχολσ βψ ωηιχη ιτ χαν βε σηαρεδ.  Ιν 

Χοννεξιονσ, τηισ ισ τηε υσε οφ ξµλ το µαρκ−υπ τηε χοντεντ σο τηατ τηε ελεµεντσ ιν τηε µατεριαλσ αρε 

εασιλψ ιδεντιφιεδ.  Ξµλ ηασ βεγυν το εµεργε ασ τηε υνιϖερσαλλψ αχχεπτεδ µετηοδ φορ ιδεντιφψινγ 

µεανινγφυλ ινφορµατιον ιν χοντεντ σο τηατ ιτ µαψ βε εφφεχτιϖελψ σεαρχηεδ, υσεδ, ρευσεδ, ανδ 

δισπλαψεδ ωιτη γρεατ φλεξιβιλιτψ ανδ ιµπαχτ.  Τηε ξµλ µαρκυπ τηατ ισ ρεθυιρεδ χαν βε τεδιουσ, 

εσπεχιαλλψ ωηεν υσινγ µατηεµατιχαλ εθυατιονσ.  Φορ χοντεντ τηατ ισ νοτ µατη−ιντενσιϖε, τηε 

ρεχοµµενδεδ ξµλσπψ εδιτορ προϖιδεσ αν εασψ το υσε ιντερφαχε φορ αυτηορσ, ωιτη τηε ϖερβοσιτψ οφ 

τηε ταγσ ηιδδεν φροµ τηε υσερσ.  Φορ µατη−ιντενσιϖε χοντεντ, τηε Ματηεµατιχα χοµµερχιαλ 

σοφτωαρε τοολ προϖιδεσ αν εασψ το υσε ενϖιρονµεντ φορ µατη φορµυλασ, ρεπρεσεντινγ τηεµ ιν 

χοντεντ ΜατηΜΛ µαρκυπ.  Φορ υσερσ ωηο ηαϖε τηισ σοφτωαρε παχκαγε (ιτ ισ α ωιδελψ υσεδ 

αππλιχατιον ιν ενγινεερινγ), ιτ ισ ποσσιβλε το χρεατε τηε φορµυλασ ιν Ματηεµατιχα, τηεν χοπψ & 

παστε τηεµ ιντο τηε Χοννεξιονσ εδιτορ οφ χηοιχε.  

 

Φυλλ χουρσεσ αρε ταυγητ υσινγ Χοννεξιονσ ατ Υνιϖερσιτψ οφ Ιλλινοισ, Οηιο Στατε Υνιϖερσιτψ, ανδ 

Χαµβριδγε Υνιϖερσιτψ ιν αδδιτιον το Ριχε.  Ασ οφ τηε φαλλ οφ 2003,  τηερε ωερε 25 φυλλ χουρσεσ 

αϖαιλαβλε, ωιτη µανψ νεω χουρσεσ υνδερ δεϖελοπµεντ φορ υσε ιν τηε Σπρινγ 2004 σεµεστερ ατ 

σεϖεραλ ινστιτυτιονσ. 

 

Λεγαλ ισσυεσ 

�Οπεν� ισ νοτ αλωαψσ εασιλψ αχηιεϖεδ.  Χυρρεντ χοπψριγητ λαωσ αυτοµατιχαλλψ �προτεχτ� χοντεντ ατ 

τηε τιµε ιτ ισ πρεσεντεδ φορ ανψονε το σεε.  Χοννεξιονσ ηασ αδδρεσσεδ λιχενσινγ ισσυεσ ιν 3 αρεασ: 

�� Οπεν Σουρχε λιχενσε οφ σοφτωαρε τοολσ 

�� Οπεν Χοντεντ Λιχενσινγ 

�� Σιτε Λιχενσε φορ Χοννεξιονσ 

 

Τηε τεαµ ηασ ωορκεδ χλοσελψ ωιτη λεαδερσ ιν οπεν σουρχε ανδ οπεν χοντεντ λιχενσινγ το αδδρεσσ 

τηε λιχενσινγ νεεδσ φορ τηε προϕεχτ.   

 

Οπεν Σουρχε λιχενσε οφ σοφτωαρε τοολσ 

Ασ δισχυσσεδ εαρλιερ, αλλ σοφτωαρε φορ τηε Χοννεξιονσ προϕεχτ ισ ρελεασεδ υνδερ οπεν σουρχε 

λιχενσεσ ειτηερ τηρουγη εξιστινγ οπεν σουρχε προϕεχτσ ορ τηρουγη Χοννεξιονσ φορ νεωλψ δεϖελοπεδ 

Χοννεξιονσ σοφτωαρε τοολσ.  Τηρουγη τηε πορτινγ οφ Χοννεξιονσ το τηε Πλονε χοντεντ 

µαναγεµεντ σψστεµ δυρινγ τηε παστ ψεαρ, τηε Χοννεξιονσ σοφτωαρε δεϖελοπµεντ τεαµ ηασ 

χοντριβυτεδ σιγνιφιχαντ φυνχτιοναλιτψ το τηισ εξιστινγ οπεν σουρχε προϕεχτ ανδ αλλ χοντριβυτιονσ 

ηαϖε βεεν ινχορπορατεδ ιντο τηε εξιστινγ οπεν σουρχε λιχενσε αδοπτεδ βψ Πλονε.  
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Τηε αννοτατιονσ χαπαβιλιτψ δεϖελοπεδ φορ Χοννεξιονσ ωασ ρελεασεδ ασ αν υπδατε το τηε οπεν 

σουρχε Αννοζιλλα προϕεχτ.  Ασ τηε οπεν σουρχε δεϖελοπµεντ χοµµυνιτψ χοντινυεσ ωορκ ον 

αννοτατιον χαπαβιλιτιεσ, Χοννεξιονσ ωιλλ βενεφιτ φροµ τηε ιµπροϖεδ αννοτατιον χαπαβιλιτιεσ. 

 

Τηε Χοννεξιονσ Ροαδµαπ χοµπονεντ ισ αν εξαµπλε οφ σοφτωαρε δεϖελοπεδ σπεχιφιχαλλψ φορ τηε 

προϕεχτ.  Ιτ ηασ αν εξπλιχιτ οπεν σουρχε λιχενσε ασσοχιατεδ ωιτη ιτ ασ παρτ οφ Ρελεασε 1 οφ 

Χοννεξιονσ. 

 

Οπεν Χοντεντ Λιχενσινγ 

Τηε προϕεχτ τεαµ ηασ προαχτιϖελψ αδδρεσσεδ λιχενσινγ ισσυεσ ασσοχιατεδ ωιτη προϖιδινγ χοντεντ 

τηατ ισ φρεε, µοδιφιαβλε, ρευσαβλε ανδ εασιλψ διστριβυτεδ σο τηατ σηαρινγ κνοωλεδγε ισ εασψ ανδ 

δεσιραβλε.  Τηρουγη ουρ χολλαβορατιον ωιτη Χρεατιϖε Χοµµονσ, ωε ηαϖε προϖιδεδ α φραµεωορκ το 

αλλοω αυτηορσ ανδ ινστρυχτορσ το ασσοχιατε τηειρ µατεριαλσ ωιτη α Χρεατιϖε Χοµµονσ οπεν λιχενσε 

τηατ χλαριφιεσ τηε ριγητσ ασσοχιατεδ ωιτη χοντεντ.  Ατ τηε τιµε Χρεατιϖε Χοµµονσ λαυνχηεδ ιν 

2002, Χοννεξιονσ ωασ τηε λαργεστ χοντριβυτορ οφ οπενλψ λιχενσεδ χοντεντ υσινγ τηε Χρεατιϖε 

Χοµµονσ λιχενσεσ. 

 

Εδυχατινγ φαχυλτψ αβουτ ωηατ οπενλψ λιχενσεδ χοντεντ µεανσ ανδ ωηψ ιτ ισ βενεφιχιαλ ηασ βεεν α 

ρολε οφ τηε Χοννεξιονσ τεαµ ασ τηε προϕεχτ ηασ προγρεσσεδ.  Αν ινιτιαλ ωορκσηοπ ον τηε συβϕεχτ 

ωασ ηελδ ατ Ριχε ιν τηε φαλλ οφ 2002.  Πλαννινγ ισ χυρρεντλψ υνδερωαψ φορ α λαργερ, µορε ηιγηλψ 

ϖισιβλε ωορκσηοπ ον χοντεντ λιχενσινγ ιν εαρλψ συµµερ 2004. 

 

Ατ πρεσεντ, τηε χοντεντ χοµµονσ ονλψ συππορτσ µατεριαλ λιχενσεδ ωιτη τηε Χρεατιϖε Χοµµονσ 

αττριβυτιον λιχενσε, ωηιχη αλλοωσ φυλλ υσε, ινχλυδινγ φορ χοµµερχιαλ πυρποσεσ, προϖιδεδ αδεθυατε 

αττριβυτιον ισ µαδε.  ςαριουσ οτηερ Χρεατιϖε Χοµµονσ λιχενσεσ αρε αϖαιλαβλε φορ αυτηορσ το 

σπεχιφψ ωηετηερ τηεψ ωαντ αττριβυτιον φορ τηε ωορκ ωηεν ιτ ισ υσεδ, ωηετηερ τηε ωορκ χαν βε υσεδ 

φορ χοµµερχιαλ πυρποσεσ, ανδ ον ωηατ τερµσ τηε ωορκ µαψ βε µοδιφιεδ.  Δεπενδινγ ον τηε 

χηοιχεσ αν αυτηορ µακεσ ιν εαχη οφ τηεσε 3 χατεγοριεσ, ονε οφ 11 µαχηινε ρεαδαβλε λιχενσεσ ισ 

οφφερεδ το τηε αυτηορ το ατταχη το α ωορκ σο οτηερσ ωιλλ κνοω ωηατ τηεψ αρε ορ αρε νοτ αλλοωεδ το 

δο ωιτη ιτ.  Αδδιτιοναλλψ, Χρεατιϖε Χοµµονσ προϖιδεσ α µεανσ φορ αυτηορσ το χοντριβυτε τηειρ 

ωορκσ το τηε πυβλιχ δοµαιν. Ωηεν τηε χοπψριγητ ισ δονατεδ το τηε πυβλιχ, νο λιχενσε ισ ινϖολϖεδ.  

Χοννεξιονσ πλανσ το συππορτ µυλτιπλε χοντεντ λιχενσεσ ιν φυτυρε ρελεασεσ οφ τηε σψστεµ.  Συππορτ 

φορ αδδιτιοναλ λιχενσεσ ωιλλ προϖιδερ εϖεν γρεατερ φλεξιβιλιτψ φορ χοντριβυτορσ ωηο αρε νοτ 

χοµφορταβλε ωιτη τηε αττριβυτιον λιχενσε ορ ωαντ το ινχορπορατε µατεριαλσ ιν τηειρ µοδυλεσ τηατ αρε 

αλρεαδψ χοπψριγητεδ υνδερ οτηερ λιχενσεσ. 

 

Ωηεν αν αυτηορ χρεατεσ α νεω µοδυλε ιν Χοννεξιονσ, τηεψ µυστ φιρστ αγρεε το τηε Χρεατιϖε 

Χοµµονσ Αττριβυτιον λιχενσε φορ τηε µοδυλε.  Τηατ λιχενσε ισ τηεν ασσοχιατεδ ωιτη τηε µοδυλε 

ανδ δισπλαψεδ ωηενεϖερ τηε µοδυλε ισ δισπλαψεδ.  Ωηετηερ τηε µοδυλε ισ δισπλαψεδ ωιτηιν 

Χοννεξιονσ ορ ϕυστ ιν α βροωσερ ασ α ρεσυλτ οφ α Ωεβ σεαρχη, τηε λιχενσε ωιλλ βε αϖαιλαβλε λεττινγ 

υσερσ κνοω τηατ τηεψ αρε φρεε το µοδιφψ τηε µατεριαλ, διστριβυτε ιτ, ανδ υσε ιτ φορ χοµµερχιαλ 

πυρποσεσ προϖιδεδ τηεψ αττριβυτε τηε αυτηορ εαχη τιµε. 

 

Σιτε Λιχενσε φορ Χοννεξιονσ 

Ασ ωιτη µοστ Ωεβ σιτεσ, υσερσ οφ Χοννεξιονσ αρε βουνδ βψ τηε προϕεχτ�σ σιτε λιχενσε.  Τηε προϕεχτ 

τεαµ ωορκεδ χλοσελψ ωιτη Λαωρενχε �Λαρρψ� Ροσεν, α ρενοων οπεν σουρχε αττορνεψ ωηο ισ τηε 
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γενεραλ χουνσελ ανδ σεχρεταρψ οφ τηε Οπεν Σουρχε Ινιτιατιϖε (ΟΣΙ), ανδ σερϖεδ ασ ιτσ εξεχυτιϖε 

διρεχτορ. ΟΣΙ ρεϖιεωσ ανδ αππροϖεσ µαϕορ οπεν σουρχε λιχενσεσ, σεϖεραλ οφ ωηιχη ωερε ωριττεν βψ 

Λαρρψ. ΟΣΙ µαναγεσ ανδ προµοτεσ τηε Οπεν Σουρχε Δεφινιτιον φορ τηε γοοδ οφ τηε χοµµυνιτψ, 

σπεχιφιχαλλψ τηρουγη τηε ΟΣΙ Χερτιφιεδ οπεν σουρχε σοφτωαρε χερτιφιχατιον µαρκ ανδ προγραµ.  

Λαρρψ ανδ Ριχε�σ γενεραλ χουνσελ ωορκεδ το δεϖελοπ α Χοννεξιονσ σιτε λιχενσε τηατ ωουλδ βε 

αχχεπταβλε το υσερσ ανδ µαινταιν τηε σπιριτ οφ τηε οπεν σουρχε χοµµυνιτψ.  Ωηενεϖερ α υσερ 

ρεθυεστσ αν αχχουντ ον τηε σψστεµ (αυτηορσ ανδ ινστρυχτορσ), τηεψ µυστ αγρεε το τηε σιτε λιχενσε.  

Τηε λιχενσε ισ αϖαιλαβλε φορ ρεϖιεω το αλλ υσερσ οφ τηε σψστεµ, ωηετηερ ορ νοτ τηεψ ηαϖε αν 

αχχουντ.  Ονλψ τηοσε ωιτη αχχουντσ µυστ εξπλιχιτλψ αχκνοωλεδγε αγρεεµεντ το τηε σιτε λιχενσε.   

 

Ασσεσσµεντ 

Ασσεσσµεντ ηασ βεεν ινχορπορατεδ τηρουγηουτ ϖαριουσ παρτσ οφ Χοννεξιονσ.  Μανψ οφ τηε 

κνοωλεδγε µοδυλεσ ιν τηε χοντεντ χοµµονσ ινχλυδε ελεµεντσ οφ ασσεσσµεντ τηατ αλλοω λεαρνερσ 

το τεστ τηειρ χοµπρεηενσιον οφ τηε χονχεπτσ τηε µοδυλε ισ αδδρεσσινγ.  Τηισ αππροαχη οφ 

εµβεδδεδ ασσεσσµεντ εναβλεσ στυδεντσ το στυδψ α συβϕεχτ υντιλ τηεψ χαν βε χερταιν οφ 

υνδερστανδινγ ιφ φυλλψ.  Τηερε ισ ιµµεδιατε φεεδβαχκ, ωηιχη ηελπσ τηεµ χορρεχτ ανψ 

µισυνδερστανδινγσ θυιχκλψ ανδ ωιτηιν τηε χοντεξτ οφ τηειρ στυδψινγ. 

 

Τηρουγηουτ τηε σοφτωαρε δεϖελοπµεντ προχεσσ, τηε προϕεχτ ηασ εµπλοψεδ τηε σερϖιχεσ οφ α Ηυµαν 

Χοµπυτερ Ιντερφαχε (ΗΧΙ) εξπερτ το τεστ τηε υσαβιλιτψ οφ τηε σψστεµ.  Υσινγ προϖεν µετηοδολογιεσ 

φορ χονδυχτινγ υσαβιλιτψ τεστινγ, τηεσε τεστσ ηαϖε ιδεντιφιεδ αρεασ ωιτηιν τηε ιντερφαχε ιν νεεδ οφ 

χηανγε ανδ χονφιρµεδ τηοσε τηατ ηαϖε βεεν ωελλ δεσιγνεδ.  Τηε φεεδβαχκ φροµ τηε τεστ γρουπσ 

ηασ βεεν υσεδ το µακε µοδιφιχατιονσ το τηε σψστεµ ιν συππορτ Ρελεασε 1 οφ τηε σοφτωαρε. 

 

Νεω, εξπεριµενταλ αππροαχηεσ φορ ασσεσσινγ στυδεντ λεαρνινγ ωιτη Χοννεξιονσ ηαϖε βεεν υσεδ.  

Χονχεπτ µαππινγ τεχηνιθυεσ ηαϖε βεεν εµπλοψεδ ωηερεβψ στυδεντσ χρεατε χονχεπτ µαπσ τηατ 

ρεπρεσεντ τηε κνοωλεδγε τηεψ αρε γαινινγ τηρουγηουτ α χουρσε.  Τηεσε αρε χοµπαρεδ το τηε 

�εξπερτ� χονχεπτ µαπσ οφ τηε προφεσσορ τεαχηινγ τηε χουρσε.  Τηε ρεσυλτσ ηαϖε βεεν ινφορµατιϖε.  

Πρελιµιναρψ υσε οφ χονχεπτ µαπσ ασ αν ασσεσσµεντ τοολ φορ Χοννεξιονσ−βασεδ χουρσεσ ηασ βεεν 

ϖερψ λιµιτεδ ιν σχοπε, τηυσ ιτ ισ νοτ ψετ ποσσιβλε το χονχλυδε τηειρ εφφεχτιϖενεσσ ιν µεασυρινγ 

στυδεντ λεαρνινγ.  Ονε οφ τηε γρεατεστ χηαλλενγεσ ωε ηαϖε φαχεδ ισ γεττινγ προφεσσορσ το τηινκ ιν 

τερµ οφ τηε χονχεπτσ τηεψ αρε τεαχηινγ ρατηερ τηαν τηε τραδιτιοναλ χουρσε ουτλινεσ τηεψ αρε υσεδ το 

φολλοωινγ. 

 

Ποστ−πυβλιχατιον πεερ ρεϖιεω 

Ωιτη α ϖιεω το ινχορπορατινγ �λενσεσ� τηατ ωιλλ φιλτερ τηε χοντεντ αχχορδινγ το α πρεφερρεδ ϖιεω 

(ε.γ., ρεχοµµενδατιονσ οφ α προφεσσιοναλ οργανιζατιον ορ ρεχογνιζεδ αυτηοριτψ), Χοννεξιονσ 

χηαλλενγεσ τραδιτιοναλ πυβλισηινγ µοδελσ βψ ρελψινγ ον ποστ−πυβλιχατιον πεερ ρεϖιεω.  Ωηιλε τηισ 

αππροαχη ισ νοτ νεω το τηε σοφτωαρε δεϖελοπµεντ χοµµυνιτψ ωηερε ιτ ηασ προϖεν το βε 

συχχεσσφυλ ιν οπεν σουρχε σοφτωαρε δεϖελοπµεντ, ιτ ισ νεω το χοντεντ.  Ηοω ωιλλ σοµεονε βε αβλε 

το χονφιρµ τηε ϖαλιδιτψ οφ τηε χοντεντ ιφ ανψονε χαν χοντριβυτε?  Φορ πεερσ ιν α σχηολαρλψ 

δισχιπλινε, ιτ ισ εασψ το χολλαβορατε ανδ ϕυδγε µατεριαλσ ιν τηειρ φιελδ.  Αφτερ αλλ, τηεψ αρε τηε πεερ 

ρεϖιεω προχεσσ τηατ ηασ αλρεαδψ βεεν ιν πλαχε φορ τραδιτιοναλ πυβλισηινγ.  Φορ τηε πυβλιχ ατ λαργε, 

ηοωεϖερ, τηε αϖαιλαβιλιτψ οφ τρυστεδ λενσεσ φορ λοοκινγ ατ µατεριαλσ ιν τηε ρεποσιτορψ ωιλλ βε 

ιµπορταντ.   
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Χονχλυσιον 

Ιν τηε φαλλ οφ 2000, τωο φαχυλτψ µεµβερσ ιν τηε Ελεχτριχαλ ανδ Χοµπυτερ Ενγινεερινγ (ΕΧΕ) 

Δεπαρτµεντ ατ Ριχε Υνιϖερσιτψ εαχη ταυγητ α χουρσε τηεψ ηαδ βεεν τεαχηινγ φορ µανψ ψεαρσ: 

Φυνδαµενταλσ οφ Ελεχτριχαλ Ενγινεερινγ ανδ Ιντροδυχτιον το Πηψσιχαλ Ελεχτρονιχσ.  Βυτ σοµετηινγ 

ωασ ραδιχαλλψ διφφερεντ τηατ φαλλ.  Φορ τηε φιρστ τιµε, Χοννεξιονσ ωασ ιντροδυχεδ τηρουγη τηεσε τωο 

φυλλ Χοννεξιονσ χουρσεσ.  Τηε ρεσπονσε το τηε ινστρυχτορσ φροµ τηειρ στυδεντσ ωασ 

οϖερωηελµινγλψ ποσιτιϖε.  Τηειρ χολλεαγυεσ ιν ΕΧΕ χαµε ον βοαρδ ανδ βεγαν δεϖελοπινγ τηειρ 

χουρσεσ ιν Χοννεξιονσ.  Τηουγη τηε τοολσυιτε ιν τηε φαλλ οφ 2000 ωασ νοτ νεαρλψ ασ φυλλψ 

φυνχτιοναλ ασ ιτ ισ τοδαψ, ιτ προϖιδεδ τηοσε εαρλψ αδοπτερσ ωιτη αν εναβλινγ ανδ δεεπλψ 

εµποωερινγ τεχηνολογψ τηατ συππορτεδ α µεανσ φορ τηεµ το σηαρε τηειρ κνοωλεδγε, εϖολϖε ιτ, 

χολλαβορατε ωιτη τηειρ χολλεαγυεσ, θυιχκλψ υπδατε χουρσεσ ωιτη νεω αδϖανχεσ ιν τηε φιελδ, ανδ 

σηοω στυδεντσ ηοω χονχεπτσ τηεψ λεαρν αβουτ αχροσσ τηειρ χουρσεσ αρε ρελατεδ το εαχη οτηερ. 

 

Τηε οριγιναλ 150 κνοωλεδγε µοδυλεσ τηατ χοµπρισεδ τηε τωο ΕΧΕ χουρσεσ λιϖεδ ιν τηε 

Χοννεξιονσ χοντεντ χοµµονσ ανδ ωερε οπενλψ αϖαιλαβλε το τηε ωορλδ φορ φρεε.  Χοννεξιονσ 

αυτηορσ βεγαν το ρεχειϖε ε−µαιλσ φροµ ενγινεερινγ φαχυλτψ ανδ προφεσσιοναλσ αρουνδ τηε γλοβε 

ασκινγ τηεµ θυεστιονσ αβουτ τηειρ τοπιχσ ανδ συγγεστινγ ωαψσ το φυρτηερ χλαριφψ εξπλανατιονσ τηεψ 

ηαδ ωριττεν δεσχριβινγ α χονχεπτ.  Τηρουγη τηισ εξποσυρε ανδ εξχηανγε οφ κνοωλεδγε, νεω 

χολλαβορατιονσ ηαϖε βεεν φορµεδ ωιτη τηε οριγιναλ Ριχε φαχυλτψ µεµβερσ ωηο αυτηορεδ τηε 

Χοννεξιονσ µοδυλεσ. Χοννεξιονσ ηασ νοτ γροων βψ τοπ δοων δεχλαρατιονσ οφ ινστιτυτιονσ 

διχτατινγ το τηειρ φαχυλτψ τηατ τηεψ ωιλλ υσε τηισ τεχηνολογψ.  Ρατηερ, ιτ ηασ βεεν α γρασσ ροοτσ 

µοϖεµεντ, σταρτινγ ωιτη τηε σηαρεδ κνοωλεδγε τηατ χοµπρισεδ τηεσε τωο χουρσεσ.  Ασ πεοπλε 

δισχοϖερ τηε κνοωλεδγε, τηεψ δισχοϖερ τηε τεχηνολογψ τηατ εναβλεσ ιτσ σηαρινγ ανδ χολλαβορατιον.  

Τηε εξχιτεµεντ οφ Χοννεξιονσ υσερσ ισ χονταγιουσ; ωηεν σοµεονε ιν α δισχιπλινε δισχοϖερσ ιτσ 

ποωερ, τηειρ χολλεαγυεσ χοµε ον βοαρδ ανδ σπρεαδ τηε εξχιτεµεντ ωηιλε βυιλδινγ τηε κνοωλεδγε 

βασε.  Τηεσε πεοπλε φινδ τηειρ ρεωαρδσ νοτ ιν ηοπινγ φορ ροψαλτιεσ τηεψ�λλ ρεχειϖε φροµ α τεξτβοοκ 

τηατ τοοκ τηεµ ψεαρσ το ωριτε, βυτ ιν βεινγ αβλε το οπενλψ σηαρε τηειρ κνοωλεδγε φορ φρεε, ωηιλε 

χοντινυινγ το ρεχειϖε χρεδιτ ωηεν τηειρ οριγιναλ ωορκσ αρε µοδιφιεδ ανδ εϖεν µορε ωιδελψ 

δισσεµινατεδ. 

 

Τηε Χοννεξιονσ χοντεντ χοµµονσ ισ ιν ιτσ φουρτη ψεαρ ασ αν αϖαιλαβλε οπεν ρεποσιτορψ οφ σηαρεδ 

κνοωλεδγε.  Χοννεξιονσ ηασ βεεν �ρεαλ� ατ α τιµε ωηεν µανψ οτηερσ σιµπλψ εσπουσεδ α δεσιρε το 

αχηιεϖε τηε σαµε γοαλσ.  Νοω ωιτη οϖερ 1,700 κνοωλεδγε µοδυλεσ, µορε τηαν 40 φυλλ χουρσεσ, 

ανδ α φυλλψ συππορτεδ σετ οφ τοολσ αϖαιλαβλε ιν Ρελεασε 1, τηε εναβλινγ τεχηνολογψ οφ Χοννεξιονσ 

ισ ποισεδ φορ εϖεν µορε σιγνιφιχαντ γροωτη.  Τηε χοντεντ χοµµονσ ισ ρεγυλαρλψ σεαρχηεδ βψ αλλ οφ 

τηε ποπυλαρ ωεβ σεαρχη ενγινεσ, εξποσινγ κνοωλεδγε ανδ τηε αυτηορσ οφ τηατ κνοωλεδγε το α 

ωιδε ϖαριετψ οφ χοµµυνιτιεσ.  Χοννεξιονσ ηασ βεεν χιτεδ ιν νυµερουσ πυβλιχατιονσ τηρουγηουτ 

τηε παστ ψεαρ, ινχλυδινγ Ωιρεδ ανδ τηε Χηρονιχλε οφ Ηιγηερ Εδυχατιον, φυρτηερ σιγνιφψινγ ιτσ ρισε 

ιν ποπυλαριτψ.  Τηε Χοννεξιονσ σιτε ισ λινκεδ ιν νυµερουσ λοχατιονσ αχροσσ τηε ωεβ ασ α σιτε φορ 

ηιγη θυαλιτψ εδυχατιοναλ χοντεντ.  Ωιτηουτ ανψ σιγνιφιχαντ εφφορτ ατ πυβλιχιτψ, τηε προϕεχτ ισ 

ρεχειϖινγ ρεχογνιτιον ασ α υνιθυε ανδ εµποωερινγ ρεσουρχε φορ αυτηορσ, ινστρυχτορσ, ανδ λεαρνερσ 

αρουνδ τηε γλοβε. 

 

Αδδιτιοναλ ενηανχεµεντσ το φυρτηερ λοωερ βαρριερσ το αδοπτιον οφ Χοννεξιονσ ωιλλ συππορτ εϖεν 

ωιδερ δισσεµινατιον οφ τηε τεχηνολογψ.  Νεω δοµαινσ οφ κνοωλεδγε αρε πλαννεδ φορ ινχλυσιον ιν 

τηε χοντεντ χοµµονσ, ινχλυδινγ κνοωλεδγε µοδυλεσ ανδ χουρσεσ ιν αρτ ηιστορψ.  Τηερε ωιλλ βε 
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ινχρεασεδ παρτιχιπατιον ιντερνατιοναλλψ ασ Χοννεξιονσ εσταβλισηεσ α χεντερ οφ εξχελλενχε ιν Ευροπε 

ατ τηε Ιντερνατιοναλ Υνιϖερσιτψ οφ Βρεµεν.   

 

Φουρ ψεαρσ αγο, α φαχυλτψ µεµβερ ατ Ριχε Υνιϖερσιτψ ωηο χαρεδ ϖερψ µυχη αβουτ ηοω ωελλ ηισ 

στυδεντσ ωερε λεαρνινγ ηαδ α ϖισιον φορ εναβλινγ α ριχηερ τεαχηινγ ανδ λεαρνινγ εξπεριενχε τηατ 

ωουλδ βενεφιτ εϖερψονε αρουνδ τηε γλοβε ανδ χοστ τηεµ νοτηινγ.  Τοδαψ Δρ. Ριχηαρδ Βαρανιυκ�σ 

δρεαµ ισ α συχχεσσφυλ ρεαλιτψ ωιτη Χοννεξιονσ.  Τηανκσ το φυνδινγ φροµ τηε Ηεωλεττ Φουνδατιον, 

Χοννεξιονσ ηασ ενριχηεδ τηε ωορλδ, συππορτινγ τηε γροωτη οφ αν οπεν χοµµονσ οφ χοντεντ τηατ 

υνιτεσ χοµµυνιτιεσ ιν φρεελψ σηαρινγ τηειρ κνοωλεδγε το χρεατε α µορε ενλιγητενεδ σοχιετψ.  
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Προχεεδινγσ οφ τηε 2004 Αµεριχαν Σοχιετψ φορ Ενγινεερινγ Εδυχατιον Αννυαλ Χονφερενχε & Εξποσιτιον 

Χοπψριγητ ♥ 2004, Αµεριχαν Σοχιετψ φορ Ενγινεερινγ Εδυχατιον 

ΓΕΝΕςΑ ΗΕΝΡΨ ισ τηε Εξεχυτιϖε Διρεχτορ φορ τηε Χοννεξιονσ προϕεχτ ανδ φορ Ριχε Υνιϖερσιτψ�σ Διγιταλ Λιβραρψ 
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ηασ ινχλυδεδ αππλιεδ ρεσεαρχη ιν αρτιφιχιαλ ιντελλιγενχε (εξπερτ σψστεµσ ανδ νατυραλ λανγυαγε προχεσσινγ), τεξτ σεαρχη, 

δατα µοδελινγ, ανδ διγιταλ λιβραριεσ ατ ΙΒΜ, ΤΡΩ ανδ τηε ΡΑΝΔ Χορπορατιον. 

 

ΡΙΧΗΑΡΔ Γ. ΒΑΡΑΝΙΥΚ ισ α Προφεσσορ ιν τηε Ελεχτριχαλ ανδ Χοµπυτερ Ενγινεερινγ Δεπαρτµεντ ατ Ριχε 

Υνιϖερσιτψ.  Ηε χονδυχτσ αν αχτιϖε ρεσεαρχη προγραµ ιν διγιταλ σιγναλ προχεσσινγ (ΔΣΠ) ανδ ηασ ρεχειϖεδ νυµερουσ 

αωαρδσ ανδ γραντσ φορ ηισ ρεσεαρχη. Ηε ισ α Φελλοω οφ τηε ΙΕΕΕ ανδ ηασ βεεν αωαρδεδ νατιοναλ ρεχογνιτιον ασ αν 

ουτστανδινγ τεαχηερ.  Ηε λαυνχηεδ τηε Χοννεξιονσ Προϕεχτ ατ Ριχε ιν 1999 (χνξ.ριχε.εδυ).   
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