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IDEALNO AVTORSKO ORODJE ZA IZDELAVO E-GRADIV  
 

Povzetek 

 

Ponudba različnih avtorskih orodij je danes ogromna, vendar pa je tudi potreba po njih 

čedalje večja. Čeprav je teh orodij veliko, pa ni nujno,da nam katero izmed njih popolnoma 

ustreza, torej da bi bilo povsem idealno. Z vsakodnevnim razvojem pa se približujemo tudi 

temu, kar smo z idejo poskusili tudi mi. 

Avtorskih orodij je več različnih tipov, ki se uporabljajo v različne namene in so bolj ali manj 

kompleksni za uporabo. V diplomskem delu smo naključno izbrali nekaj avtorskih orodij, ki so 

si med seboj čim bolj različna in s tem predstavili širši pogled na pojem avtorska orodja. 

Vsakega izmed izbranih orodij smo uvrstili v določen tip orodja, pregledali nekaj splošnih 

karakteristik, pri posameznem orodju izpostavili in opisali njegove posebnosti ter za lažjo 

predstavo nekatere trditve podkrepili s slikami. S pomočjo tabel smo orodja med seboj 

primerjali v pomembnejših kategorijah, ki smo jih določili na podlagi največjega razlikovanja 

med njimi. S pomočjo primerjav smo izmed lastnosti vseh orodij izluščili le tiste dobre in na 

podlagi tega izdelali osnutek lastnega idealnega avtorskega orodja. 

Osnutek orodja Author, kot smo poimenovali naše idejno orodje, vsebuje podroben opis 

videza uporabniškega vmesnika, opis osnovnih lastnosti, ki jih orodje ponuja ter način 

delovanja celotnega orodja. Avtorsko orodje Author, je torej skupek izbranih dobrih lastnosti 

vseh proučevanih orodij, zato lahko zaključimo, da je Author ideja idealnega avtorskega 

orodja. 

 

Ključne besede: avtorska orodja, orodja za izdelavo e-gradiv, e-izobraževanje, multimedijske 

učne vsebine. 

 

ACM KLASIFIKACIJA 
  

K.3. Računalništvo in izobraževanje 
K.3.2. Poučevanje računalništva ter informatike 
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IDEAL AUTHORING TOOL FOR DEVELOPING E-LEARNING 
MATERIALS  
 

Abstract 

 

The offer of different authoring tools is very big nowadays and the need for them is rising as 

well. Although there are plenty of such tools, it is not necessary that any of them suits our 

needs or that it is ideal. With non-stop development we are getting closer to the goal which 

we also tried to realize with our idea. 

There are several types of authoring tools that are used for different purposes and are more 

or less complex to use. In our thesis we randomly chose some authoring tools that are 

completely different. With that we presented broader view on the authoring tools. Each of the 

selected tools was classified in a specific type-group; its general characteristics were 

examined; with each specific case its distinctive features were pointed out and described; 

finally, some photographic material was provided to illustrate the specific issues. We used 

tables to compare the tools in their most important characteristics that were determined on 

the basis of the biggest differences among them. With the help of the comparisons and 

contrasts, we pointed out only the good ones from all the characteristics of the tools. An idea 

of our own ideal authoring tool was based on that.  

The idea of the tool Author - which is the name of our tool - contains a detailed description of 

the look of the user interface, the description of the basic characteristics that are offered by 

the tool and how the tool functions in general. The authoring tool Author is a genesis and a 

sum of the chosen good characteristics of the all studied tools. Due to that it can be concluded 

that Author is the idea of ideal authoring tool. 

 

Key words: authoring tools, tools for developing e-materials, e-learning, multimedia learning 

contents. 

 

ACM CLASSIFICATION 
  
K.3. Computer and Education 

K.3.2. Computer and Information Science Education 
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SEZNAM KRATIC 
IME RAZLAGA 

AICC 
Aviation Industry CBT (Computer-Based Training) Committee, 

zbirka standardov in navodil za spletno e-učenje 

ASF Advanced System Format, zvočni in video format 

AVI Audio Video Interleave, video format 

BMP Bitmap, slikovni format 

CB CourseBuilder, orodje 

CD-ROM Compact Disc Read-Only Memory, medij 

CMS 
Content Management System, sistem, ki omogoča upravljanje z 

vsebinami spletnih strani brez znanja jezika HTML  

DVD Digital Video Disc, medij 

EXE Executable, format izvršljive datoteke 

FLV Flash Videos, video format 

GIF Graphics Interchange Format, slikovni format 

HTML5 
HyperText Markup Language 5th revision, označevalni jezik za 

izdelavo spletnih strani 

iOS 
iPhone/iPad/iPod Operating System, Applov prenosni opearcijski 

sistem 

JPEG Joint Photographic Experts Group, slikovni format 

LMS 
Learning Management System, sistem, ki je namenjen za upravljanje 

in dostavo učnih vsebin in virov študentom 

MAC Macintosh, linija osebnih računalnikov, ki jih proizvaja Apple 

MDE 
Mobile Delivery Engine, orodje, ki omogoča dostavo učnih vsebin na 

mobilne telefone 

MOV QuickTime Movie, video format 

MPG 
MPEG (Moving Picture Experts Group) extension, zvočni in video 

format 

MP3 Moving Picture Experts Group Layer 3 Audio, zvočni format 

MP4 Moving Picture Experts Group Layer 4, zvočni in video format 

M4A 
Moving Picture Experts Group Layer 4 Audio extension, zvočni in 

video format 

PC Personal Computer, računalnik za osebno uporabo 
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PDF 
Portable Document Format, odprt standard za izmenjavo elektronskih 

dokumentov 

PNG Portable Network Graphic, slikovni format 

PPT PowerPoint, orodje 

QT QuickTime, orodje 

SCORM 
Sharable Content Object Reference Model, zbirka standardov in 

navodil za spletno e-učenje 

SWF Shockwave Flash; Small Web Format, video format 

WMA Windows Media Audio, zvočni format 

WMV Windows Media Video, video format 

WYSIWYG 
What You See Is What You Get, način delovanja nekega orodja, pri 

katerem uporabnik med delom vidi kakšen bo končni izdelek 

3D 
3 Dimensional, prostor, ki ga določajo 3 razsežnosti: širina, višina, 

dolžina 
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1. UVOD 
Danes, ko se razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije kaže tudi z uvajanjem novih 

programov v izobraževanje, je potreba po novem načinu poučevanja vse večja. Izdelava e-

gradiv od avtorjev zahteva različno tehnologijo in znanje. Če so včasih e-gradiva izdelovali le 

računalniški poznavalci, ki so si lahko privoščili primerno opremo, je danes na trgu na voljo 

vse več različnih avtorskih orodij, ki omogočajo preprosto in hitro izdelavo e-gradiv vsakemu, 

ki ima povprečen računalnik in osnovno znanje njegovega delovanja. Avtorji se danes 

poslužujejo predvsem tistih orodij, ki so cenovno ugodna, enostavna za uporabo, intuitivna, 

omogočajo hitro izdelavo e-učnih vsebin in za njihovo uporabo ne potrebujejo posebnega 

računalniškega znanja. Takšna gradiva, v primerjavi z monotonimi učbeniki in knjigami, 

vsebujejo veliko multimedijskih elementov, kar uporabnikom omogoča lažje razumevanje in 

utrjevanje znanja ter vključujejo večjo mero interaktivnosti, ki uporabnike motivira k 

nadaljnjemu učenju. E-gradiva so zelo pomembna že danes in bodo še bolj v prihodnosti, ko 

se bo bolj uveljavil študij na daljavo, kjer so takšna gradiva skoraj nepogrešljiva. 

 

Večina trenutnih in bodočih avtorjev e-učnih vsebin niso poznavalci računalniških programov  

in izdelovanje takih vsebin ni njihova glavna dejavnost. Predpostavljamo torej, da so nekatere 

lastnosti, ki naj bi jih imelo »idealno« avtorsko orodje sledeče: enostavno in hitro dostopni 

seznami z možnostmi za hitro izdelovanje vsebin, intuitivni programski vmesnik, ugodne cene 

orodij ali brezplačne različice, hkrati pa veliko multimedijskih elementov in drugih oblik, ki 

bi povečale interaktivnost z uporabnikom. Posledično predpostavljamo, da bi bil uporabniški 

vmesnik idealnega orodja podoben znanima PowerPoint-u ali Word-u, nabor možnih 

multimedijskih elementov, pa bi bil kombinacija tistih, ki jih ponujajo orodja, ki jih bomo 

proučili. 

1.1. CILJI DIPLOMSKEGA DELA 

Prvi cilj diplomskega dela je ugotoviti, katere lastnosti so pri avtorskem orodju potrebne, za 

avtorjevo lažjo izdelavo in oblikovanje e-učnih vsebin ter enostavno objavljanje in 

dostavljanje le-teh ciljni publiki. V ta namen je potrebno pri posameznem orodju preveriti 

naslednje kriterije, ki določajo razliko med boljšimi in slabšimi orodji: kakšna je najugodnejša 
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najdena cena izbranih orodij na spletu; v katerih formatih je lahko objavljena učna vsebina; na 

katerih platformah lahko orodje deluje; katere multimedijske elemente lahko vključimo v 

učno vsebino, v kateri tip orodij ga uvrščamo; leto izdaje zadnje različice orodja; in obstoj 

različice programa v slovenskem jeziku. Drugi cilj je, na podlagi ugotovitev prvega cilja, 

izoblikovati avtorsko orodje, ki bi imelo vse lastnosti idealnega orodja in čim bolj jasno 

opisati način implementiranja dejanske aplikacije. 

1.2. VSEBINA DIPLOMSKEGA DELA 

V diplomskem delu bomo v prvem, teoretičnem delu, napisali osnovno o avtorskih orodjih, 

kaj so, kdo jih uporablja in za kaj so primerna. Predstavili bomo tiste tipe, med katere se 

uvršča večina avtorskih orodij, ki jih lahko trenutno dobimo na trgu. Med drugim bomo tudi 

izpostavili najpomembnejše kriterije, na katere moramo biti pozorni, pri izbiri orodja in hkrati 

razložili zakaj so ti tako pomembni. Sledili bodo opisi posameznih orodij in kategorizacija le-

teh po različnih karakteristikah. V obliki tabel bomo orodja med seboj primerjali v različnih 

kriterijih, ki bodo izpostavili dobre in slabe strani posameznega orodja. V drugem delu 

diplome bodo sledile ugotovitve, katere lastnosti opisanih orodij so najboljše v odvisnosti od 

namena uporabe tega orodja. Na podlagi teh ugotovitev pa si bomo poskusili zamisliti in 

skicirati avtorsko orodje za učitelje, ki naj bi bilo »idealno«, saj bi vključevalo le izbrane, 

najboljše lastnosti posameznih opisanih orodij. 
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2. AVTORSKA ORODJA  
Avtorsko orodje (angl. authoring tool) je programski paket, ki ga razvijalci uporabljajo za 

ustvarjanje in oblikovanje vsebine za končne uporabnike. Izraz »avtorska orodja« je lahko 

zelo zavajajoč. Ljudje, ki za izraz slišijo prvič, njegov pomen pogosto zamenjajo za orodja, ki 

so namenjena in specializirana za pisatelje, s pomočjo katerih naj bi lažje oblikovali besedila. 

To je seveda v neki meri res, saj so nekatere izmed funkcij avtorskih orodij tudi tista, za lažje 

oblikovanje besedila in jih lahko uporabljajo tudi pisatelji. Vendar pa je namen avtorskih 

orodij veliko širši in ponuja mnogo specializiranih in pomembnih funkcij, ki pa jih pisatelji 

pri urejanju besedil v večini ne potrebujejo. Po analogiji je podobno, kot če bi si za pretvorbo 

barvne slike v črno-belo, za izvedbeno orodje izbrali Photoshop, ki med drugim ponuja tudi to 

funkcijo, v osnovi pa je namenjen veliko bolj zapletenim in širšim stvarem, ki jih veliko 

drugih orodij ne ponuja. Prav tako poznamo t.i. pomožna orodja, ki jih avtorji uporabljajo v 

povezavi z avtorskim orodjem. Uporabljajo jih lahko v primeru, ko avtorsko orodje ne 

omogoča določene funkcije, oziroma je znotraj orodja vključena le osnovna oblika funkcije, 

ki jo avtor pri izdelavi vsebin potrebuje, takrat avtor uporabi primerno pomožno orodje, v 

katerem izdela določen element, nato pa ga uvozi v vsebino, s pomočjo glavnega avtorskega 

orodja. 

 

Čeprav so avtorska orodja običajno večnamenska, jih lahko uporabljamo tudi za ustvarjanje e-

učnih vsebin, ki so podprte s strani mednarodnih standardov, kot sta SCORM (Sharable 

Content Object Reference Model) ali AICC (Aviation Industry CBT [Computer-Based 

Training] Committee). Objava vsebin, izdelanih z avtorskimi orodji je možna na več načinov. 

Vsebine se lahko nahajajo na spletu, v kiosku, na CD-ROM-u (Compact Disc Read-Only 

Memory) ali v izvajalni kodi (npr. EXE [Executable]). Ker je izraz zelo splošen, lahko veliko 

programov štejemo med avtorska orodja, vključno z znanima Flash in PowerPoint-om, vendar 

pa le nekaj programov posebej vključujejo podporo za standarde e-učnih vsebin [75]. 

 

Avtorska orodja so pravzaprav orodja, kjer je programiranje poenostavljeno skoraj do 

skrajnosti oz. ga sploh ni. Skoraj v celoti nadomestijo pisanje računalniških programov, saj 

lahko izdelek v nekaterih orodjih ustvarimo le s klikanjem in redkimi posegi na tipkovnico, 

dopuščajo pa tudi možnost lastnega ustvarjanja za bolj vešče avtorje [52]. 
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Avtorsko orodje je zelo širok pojem, s katerim lahko poimenujemo tako napredno programsko 

opremo, namenjeno ustvarjanju najrazličnejših zapletenih aplikacij (ne nujno za e-učenje), kot 

tudi preprosta orodja, ki pretvarjajo prosojnice PPT v spletne strani. 

 

Na trgu je veliko različnih avtorskih orodij, ki pa jih ni enostavno razvrstiti v kategorije po 

posameznih lastnostih orodij. Različna orodja imajo razne funkcije, možnosti ali lastnosti, po 

katerih bi jih lahko razvrstili celo v več različnih kategorij. Prav tako je težko izbrati 

kategorije, v katere bi razvrščali orodja, saj te lahko določajo bolj podrobne ali pa bolj splošne 

lastnosti avtorskih orodij. Med raziskovanjem smo preučili več različnih orodij, ugotavljali 

njihov namen, način uporabe, intuitivnost orodja, prijaznost vmesnika do uporabnika, možne 

funkcije za obdelavo vsebin in jih na splošno čim bolj razčlenili. Pri primerjavi orodij smo 

poiskali njihove skupne točke, med katerimi je tudi tip orodja, v katerega lahko uvrstimo 

posamezno avtorsko orodje. Ob tolikšni raznolikosti orodij bi lahko našteli veliko različnih 

tipov kamor bi jih potem uvrščali, ker pa je potrebno nekje narediti mejo, smo se odločili za 

štiri različne tipe, ki po našem mnenju kar najbolje razvrščajo proučevana avtorska orodja. 

Vseeno pa so si orodja tako različna in podobna hkrati, da smo nekatera orodja morali uvrstiti 

med različne tipe. 

2.1. AVTORSKA ORODJA, KOT DODATEK ORODJU 

POWERPOINT 

Orodja tega tipa za svoje avtorsko okolje uporabljajo PowerPoint, z možnostjo vključevanja 

interaktivnosti in ocenjevanja ter objave učne vsebine v raznih sistemih LMS (Learning 

Management System). So relativno lahki za uporabo, saj večina pozna delovanje PowerPoint-

a. Trenutno zelo popularno orodje na trgu tega tipa je Articulate [44]. 

2.2. NAMIZNA AVTORSKA ORODJA 

Orodja tega tipa so nameščena na naš računalnik in so v splošnem bolj kompleksna za 

uporabo kot prej omenjena orodja in nam omogočajo večjo kontrolo nad interaktivnostjo in 

slogom vsebine. Primeri orodij tega tipa so Adobe Captivate, Lectora in Articulate Storyline 

[44]. 
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2.3. SPLETNA AVTORSKA ORODJA 

Kot že samo ime pove, orodja tega tipa gostujejo na spletu, do katerih običajno dostopamo s 

pomočjo interneta preko spletnega brskalnika. Ta orodja so lahko zelo enostavna za uporabo, 

in ker so spletna, se obnašajo bolje pri upravljanju z datotekami, posodobitvami in hranjenjem 

celotne učne vsebine. So tudi dobra v delovnih procesih in dovoljujejo strokovnjakom, da 

učne vsebine pregledajo in komentirajo še v času nastajanja. Posebno uporabna so za večje in 

razpršene skupine ljudi, ki sodelujejo pri oblikovanju in nastajanju vsebine. Primeri takih 

orodij sta CourseBuilder in Atlantic Link [44]. 

2.4. ORODJA KOT PRETVORNIKI FORMATOV 

Ta tip orodij nam predvsem omogoča pretvarjanje različnih formatov v želene formate. Prav 

gotovo se nam namreč kdaj zgodi, da imamo kako sliko, video, dokument ali kak drug objekt 

v takem formatu, da tega objekta ne moremo vključiti v želeno vsebino, predvajati v izbranem 

prevajalniku ali objaviti v ustrezni obliki. Pretvorniki formatov nam bodo tako prišli na 

primer prav, če imamo veliko vsebin in učnega materiala že napisanega in izdelanega s 

programom PowerPoint. V tem primeru je najbolje, da izmed avtorskih orodij, izberemo 

tistega, ki omogoča pretvorbo formata PPT (PowerPoint). Veliko avtorskih orodij omogoča 

objavo vsebin v mnogo različnih formatih. Vendar, če je naš namen učne vsebine vključiti v 

sistem LMS, moramo biti pozorni in se prepričati, da orodje omogoča objavo vsebine v 

formatih, podprtih s standardom SCORM, saj si bomo, ko bomo vsebine posredovali našim 

zaposlenim ali študentom, želeli slediti njihovim aktivnostim.  

2.5. POMOŽNA ORODJA 

Prav tako poznamo t.i. pomožna orodja, ki jih avtorji uporabljajo v souporabi z avtorskim 

orodjem. Uporabljajo jih lahko v primeru, ko avtorsko orodje ne omogoča določene funkcije, 

oziroma je znotraj orodja vključena le osnovna oblika funkcije, ki jo avtor pri izdelavi vsebin 

potrebuje, takrat avtor uporabi primerno pomožno orodje, s pomočjo katerega izdela nek 

objekt, ki ga bo nato vključil znotraj učne vsebine. Obstaja veliko pomožnih orodij, 

namenjenih različnim stvarem, nekatera od njih pa so omenjena tudi v tem diplomskem delu. 
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3. IZBIRA AVTORSKEGA ORODJA 
Izbira avtorskega orodja je ena od najpomembnejših odločitev, ki jih morajo organizacije za 

usposabljanje, izvajalci projektov ali posamezniki sprejeti. Avtorska orodja so lahko 

namenjena različnim načinom učenja, različnim platformam, oblikam datotek, e-učnim 

standardom in delovnim procesom. Če pri odločanju izberemo orodje ali zbirko orodij, ki niso 

optimizirana za naše potrebe, lahko porabimo veliko časa in denarja za izdelovanje e-učnih 

vsebin, ki ne bodo delovale pravilno znotraj našega učnega okolja, ali pa bodo neučinkovite. 

3.1. NAJPOMEMBNEJŠI KRITERIJI 

Ko se odločamo, katero avtorsko orodje bomo uporabljali za izdelavo naše učne vsebine, 

moramo biti pozorni na veliko stvari, ki so odvisne od posameznika. Na naslednjih straneh je 

navedenih in opisanih le nekaj pomembnih kriterijev. 

3.1.1. Koliko denarja lahko oz. smemo vložiti v nakup orodja 

 Nič 

Če smo začetnik in še nismo izdelovali interaktivnih učnih vsebin z avtorskimi orodji ter 

za začetek ne nameravamo vlagati v nakup avtorskega orodja, potem si bomo morali 

poiskati brezplačna avtorska orodja, ki so sicer na voljo, vendar pa včasih ne delujejo 

kakor bi morala ali pa manjkajo nekatere uporabne funkcije, ki so na voljo pri plačljivih 

verzijah [4]. 

Nekateri avtorji izdelujejo učne vsebine pod okriljem podjetij ali raznih projektov, ki 

določujejo, da za nakup avtorskega orodja ni namenjenega nič denarja. Ti avtorji so prav 

tako primorani poseči po orodjih, ki so brezplačna, njegove pomanjkljivosti pa 

dopolnjevati s svojo iznajdljivostjo ali drugimi pomožnimi brezplačnimi orodji, kar pa 

avtorjem vzame precej več časa. 

 

 Manj kot 1200 € 

Če so naša sredstva za nakup omejena, potem je morda smiselno, da se osredotočimo na 

namizna avtorska orodja. Ta za osnovo avtorsko okolje uporabljajo Word ali PowerPoint, 

dodajo pa veliko različnih funkcij, ki pa so odvisne od paketa [41].  
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Ta orodja že ponujajo nekoliko bolj organizirano in hitrejše oblikovanje učnih vsebin. 

Funkcije nekaterih orodij, s katerimi moramo kombinirati pri brezplačnih orodjih, pa so 

že vključena v delovno okolje, s čimer se izognemo prenašanju datotek iz enega orodja v 

drugega in pretvarjanju neustreznih formatov. 

 

 Neomejeno 

Če so naša sredstva za nakup neomejena, ali če iščemo orodje, ki bi nam omogočilo 

izdelovanje učne vsebine v skupini z več avtorji hkrati iz različnih lokacij, bi bilo 

najbolje, da se osredotočimo na avtorska orodja, ki delujejo preko spleta. Ti so običajno 

bolj zmogljivi in ponujajo več različnih možnosti ter funkcij [41]. 

 

Slaba stran teh orodij je predvsem ta, da nam vzame kar nekaj časa, da se naučimo 

uporabljati delovno okolje in ugotovimo delovanje njegovih funkcij, saj ta orodja po 

navadi uporabljajo uporabniški vmesnik, ki je drugačen od tistih, ki smo jih navajeni. 

3.1.2. Kakšno je naše predznanje 

Preden se odločimo za nakup določenega avtorskega orodja, se moramo prepričati, ali ga 

bomo znali tudi uporabljati. Če smo omejeni s časom, je še posebej pomembno, da se 

pozanimamo, kako hitro se lahko kot začetniki spoznamo z uporabo novega orodja. Pri 

namiznih avtorskih orodjih bomo takoj prepoznali podobnost dela z nekaterimi standardnimi 

aplikacijami, npr. Office. To pomeni, da je postopek učenja relativno enostaven in hiter. 

Orodja, ki delujejo preko spleta, zahtevajo nekaj več časa, da se z njimi spoznamo, vendar pa 

ponujajo naprednejše in učinkovitejše rezultate. Sami pa bomo morali pretehtati, kaj je za nas 

primerneje oz. kaj si želimo [41]. 

3.1.3. Kakšne so naše ambicije 

Če od nas pričakujejo oz. si sami želimo izdelati preprosto in manj tehnično zahtevno učno 

vsebino, ki vključuje le kvize in različne tipe vprašanj, potem je dovolj, da si izberemo 

namizno avtorsko orodje. Z nekaj spretnosti in ustvarjalnosti se da s temi orodji ustvariti prav 

zanimivo in privlačno učno vsebino. Vsa orodja, ki so vodilna na trgu, podpirajo video, avdio 

in formate Flash, ki jih lahko vključimo v naš učni tečaj. V splošnem pa velja, bolj kot smo 

ambiciozni v kontekstu kako in na kakšen način bomo predstavili našo učno vsebino, 
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zahtevnejše orodje bomo potrebovali, da bomo to dosegli. Spet je odločitev na naši strani 

[41]. 

3.1.4. Vrsta usposabljanja 

Če je naš prvotni ali edini namen uporabnike usposabljati za razne sisteme, bi morali 

razmisliti o avtorskih orodjih, ki so specializirana za ta namen. Če pa imamo namen 

posredovati splošne učne vsebine, nam osnovna avtorska orodja ponujajo večji obseg orodij 

za ustvarjanje vsebine. Nekatera orodja lahko ponujajo obe možnosti, vendar pa je večji 

poudarek na eni, sicer pa so taka orodja bolj izjema kot pravilo [41]. 

 

Če bi torej radi v nekem podjetju določene uslužbence naučili uporabljati nov program ali 

orodje, ki bi olajšalo njihovo delo, je najbolj primerno, da si za oblikovanje takšnega tečaja 

izberemo orodje, ki omogoča enostavno izdelavo vadnic in snemanje ter vključevanje zvoka. 

Če pa bi radi uporabnikom posredovali neko poučno vsebino in nato preverili njihovo znanje, 

je dovolj, da izberemo orodje z možnostjo vstavljanja slik, animacij, kvizov in podobnih 

multimedijskih elementov. Omenjena sta le dva primera usposabljanja, sami pa moramo 

oceniti, kakšna učna vsebina je primerna za naše ciljne uporabnike in na podlagi tega izbrati 

ustrezno orodje. 

3.1.5. Kakšen je naš namen 

V nekaterih primerih je za avtorje učnih vsebin pomembno, da dobimo povratno informacijo 

o ogledih in rezultatih vsebine. Če želimo dostopati do teh podatkov, bo moralo naše izbrano 

avtorsko orodje imeti možnost izdelati učne vsebine s podporo standardoma SCORM ali 

AICC. To nam omogoča integracijo učne vsebine v večino sistemov LMS in ponuja 

pridobivanje podatkov o tem, kakšna so bila uporabnikova dejanja, kdaj so se izvajala in 

kakšni so bili doseženi rezultati [41].  

3.1.6. Kateri operacijski sistem uporabljamo 

Danes ljudje in s tem tudi avtorji e-učnih tečajev na računalnikih uporabljamo različne 

operacijske sisteme, ki so nam najbolj dostopni. Ob pregledu posameznih orodij ali v 

primerjavi med orodji na koncu dokumenta (Tabela 2), lahko opazimo, da je veliko večino 

avtorskih orodij možno uporabljati le na računalnikih z operacijskim sistemom Windows. Če 



Univerza v Ljubljani-Pedagoška fakulteta  Bregar Maja- diplomsko delo 

22 

 

smo torej uporabnik kateregakoli drugega operacijskega sistema, bo tudi ta kriterij pri izbiri 

orodja ključen. 

3.1.7. Kakšno programsko opremo uporabljamo 

V karakteristikah posameznega orodja so zapisane tudi zahteve, ki so potrebne za delovanje 

avtorskega orodja. Zelo pomemben je torej pregled teh zahtev in primerjava s programsko 

opremo, ki jo sami uporabljamo, zato da po potrebi predhodno pridobimo ustrezno opremo ali 

pa se odločiti za drugo, primernejše avtorsko orodje. Posebej pozorni moramo biti na 

zahtevano programsko opremo, ki je plačljiva, saj si jo bomo po potrebi težje priskrbeli oz. bo 

to od nas zahtevalo več stroškov. 

3.1.8. Ali bomo učno vsebino izdelovali in oblikovali sami ali z več 

avtorji 

V primeru, da nameravamo izdelovati našo učno vsebino v skupini z več avtorji, je za nas 

najbolj uporabno in smiselno, da izmed vseh orodij izberemo tistega, ki med drugim ponuja 

shranjevanje še ne v celoti izdelane vsebine na spletu in tako omogoča dostop do nje od 

koderkoli hočemo in kadarkoli hočemo. Tako bomo lahko vsebino urejali v času in na kraju, 

ki nam bo ustrezal in ne bomo omejeni le na en računalnik in na določeno časovno obdobje, 

npr. le v času službe. Hkrati pa se s tem izognemo težavnemu usklajevanju časa in kraja 

posameznih članov skupine.  

3.1.9. Ali se znajdemo v programu, kjer so funkcije in njihovi opisi 

zapisani v angleškem jeziku 

Dandanes nas veliko ljudi kar dobro govori in razume angleški jezik, v katerem je napisana 

velika večina različic avtorskih orodij. Vsekakor pa se moramo kljub temu vprašati, ali 

razumemo tudi vse angleške strokovne izraze za funkcije orodij in angleške opise, ki so 

potrebni za nemoteno in uspešno uporabo vsega, kar nam orodje ponuja. Razumevanje besed 

in besedil znotraj uporabniškega vmesnika je še posebej pomembno v primeru, ko se lotimo 

učenja uporabe nekega orodja, katerega okolje nam ni znano. Lažje je na primer učenje orodja 

v tujem jeziku, če je uporabniški vmesnik orodja podoben tistemu v programu PowerPoint. 

Torej v primeru, da ne razumemo angleškega jezika oz. ga ne razumemo dovolj dobro, bi bilo 
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za nas najlažje, da si izmed orodij izberemo tistega, ki je na trgu dostopen tudi v slovenski 

različici oz. v različici našega maternega jezika, če pa različice v maternem jeziku ni, si pač 

izberemo različico v enem od ostalih jezikov, ki ga najbolj razumemo (poleg angleškega so na 

trgu še orodja v drugih tujih jezikih). 
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4. IZBOR AVTORSKIH ORODIJ 
V nadaljevanju besedila sledijo opisi nekaterih orodij in informacije o podatkih, ki so po 

našem mnenju ključnega pomena pri izbiri avtorskega orodja. Izbor avtorskih orodij, ki so 

opisana na naslednjih straneh, je sicer potekal naključno, vendar pa smo bili vseeno pozorni 

še na nekatere druge stvari. Z namenom, da bi predstavili čim več različnih orodij, z 

različnimi lastnostmi in funkcijami ter s tem razširili možnosti izbire, smo izmed mnogih 

obstoječih orodij izbirali tako, da se v seznamu pojavijo orodja prej omenjenih vseh štirih 

različnih tipov, da so vključena tako brezplačna kot tudi srednje cenovna in dražja orodja, da 

omenjamo tiste z manj in bolj osnovno in tiste z več in bolj zahtevno funkcionalnostjo in tudi 

tista, ki obstajajo v slovenski različici ali ne. 

 

V seznam orodij smo po lastnem izboru vključili naslednja, za katera menimo, da so najboljši 

predstavniki avtorskih orodij, ki so trenutno na trgu: 

 Adobe Presenter 

 Articulate Studio 

 Articulate Storyline 

 Atlantic Link 

 Brainshark 

 Captivate 4 

 Captivate 6 

 CourseBuilder 

 eActivity 

 eXe/eXeCute 

 eXact 

 Hot Lava Mobile 

 Lectora 

 ProForm 

 Raptivity 

 Sana EasyGenerator 

 SmartBuilder 

 Thinking Worlds 

 Udutu 

 Wondershare 
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Seznam karakteristik, ki smo jih izbrali za lažjo kategorizacijo, je naslednji: 

 Tip orodja 

 Cena 

 Različica v slovenskem jeziku 

 Možnosti objave 

 Podpora standardom 

 Multimedijski elementi 

 Sistemske zahteve 

 Leto zadnje izdaje 

 

V vsebino opisa vsakega orodja smo med drugim vključili nekatere karakteristike, ki so pri 

posameznem orodju najbolj značilne in jih podrobneje opisali, dodali pa smo tudi tiste 

lastnosti in zmožnosti orodja, ki ga delajo različne od drugih in jih posledično nismo dodali na 

seznam karakteristik. 

 

Omeniti moramo tudi, da je velikokrat zelo težko posameznemu orodju določiti tip, 

zahtevnost možnih funkcij, enostavnost uporabe ipd., saj je včasih med temi lastnostmi zelo 

tanka meja, zato smo nekatera orodja razvrstili v več kategorij. Vseeno pa si dve orodji nikoli 

ne moreta biti povsem enaki, zato smo v tabelah (Tabela 1, Tabela 2 in Tabela 3), ki sledijo 

opisom, primerjali lastnosti posameznih orodij in med njimi poskusili prikazati razlike. 

 

Primerjali jih bomo v naslednjih kategorijah: 

 Cena: podatek o najugodnejši najdeni ceni orodja na spletu 

 Velikost: podatek o količini  prostora, ki ga na disku zasede orodje 

 Objava: podatek o tipih formatov, v katerih je lahko objavljena učna vsebina 

 Platforme: podatek o delovanju aplikacije v Windows-ih, iOS-u ali preko spleta 

 Vmesnik: podatek o tipu uporabniškega vmesnika, ki ga uporablja orodje: ali se 

orodje uporablja preko spleta, kot samostojno orodje ali pa je razširitev PowerPoint-a  

 Zadnja izdaja: podatek o letu izdaje zadnje različice orodja 

 Jezik: podatek o obstoju različice programa v slovenskem jeziku 
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4.1. ADOBE PRESENTER 

Karakteristike 

Tip orodja: dodatek PowerPoint-u 

Cena: 150 $ 

Različica v slovenskem jeziku: ne (vendar pa v 10 drugih jezikih) 

Možnosti objave: HTML (HyperText Markup Language), PDF (Portable Document Format), 

mobilne naprave, CD-ROM 

Podpora standardom: SCORM, AICC 

Multimedijski elementi: slike (JPEG [Joint Photographic Experts Group], PNG [Portable 

Network Graphic], zvok (WMV [Windows Media Video]), video (FLV [Flash Videos]), 

Flash, animacije, PPT, kvizi 

Sistemske zahteve: Windows Vista, Windows XP , Windows 7, PowerPoint 2002, 2003, 

2007, 2010 

Leto zadnje izdaje: 2012 

Opis orodja 

Adobe Presenter (Slika 1) je dodatek Microsoft PowerPoint-u, ki nam omogoča 

preoblikovanje prosojnic v interaktivne učne predstavitve, s pomočjo dodajanja zvoka in 

video vsebin, besedil, dodatkov Flash in kvizov. Zvok lahko urejamo (Slika 2) tudi znotraj 

orodja in po potrebi izvedemo sinhronizacijo. Tako lahko avtorji enostavno uredimo, da se 

določeni deli glasbe predvajajo ob posameznih prosojnicah [61]. 
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Slika 1: Uporabniški vmesnik Adobe Presenter [4] 

 
Slika 2: Urejanje zvoka [58] 

Predstavitev lahko obogatimo tudi tako, da v vsebino vključimo video elemente (Slika 3), ki 

jih lahko uvozimo iz datoteke ali spletne kamere. Samo z enim klikom lahko uvozimo tudi 

datoteke SWF (Shockwave Flash; Small Web Format) (Slika 4). Pri izdelovanju kviza imamo 

veliko možnosti. Kviz z več izbirami, kviz pravilno/napačno, kviz, ki se navezuje na 

prosojnico ali pa se pojavi na koncu predstavitve. Lahko je opremljen s točkami ali pa je 

oblikovan kot anketa [61]. 

 



Univerza v Ljubljani-Pedagoška fakulteta  Bregar Maja- diplomsko delo 

28 

 

 
Slika 3: Vključevanje video datotek [58] 

 
Slika 4: Vstavljanje SWF datotek [58] 

4.2. ARTICULATE STUDIO 09 

Karakteristike 

Tip orodja: dodatek PowerPoint-u, pretvornik formatov, pomožno orodje 

Cena: 1.398 $ 

Različica v slovenskem jeziku: ne 

Možnosti objave: splet, HTML, Word, CD-ROM 

Podpora standardom: SCORM, AICC 

Multimedijski elementi: kvizi, ankete, video (AVI [Audio Video Interleave], WMV, ASF 

(Advanced System Format), MOV [QuickTime Movie], QT [QuickTime], MPG [Moving 

Picture Experts Group], MP4 [Moving Picture Experts Group Layer 4 Audio], itn.), Flash, 

slike, zvok, PPT, animacije, splet 

Sistemske zahteve: Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, Windows 7, PowerPoint 

2000 in novejši 

Leto zadnje izdaje: 2008 (v letu 2013 naj bi prišel Articulate Studio 13 ) 
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Opis orodja 

Orodja, ki jih ponuja: 

- Presenter 

- Quizmaker 

- Engage 

- Video encoder 

 

Articulate Studio omogoča hitro izdelavo predstavitev Flash in e-učnih vsebin s pomočjo 

dobro znanega orodja PowerPoint. Ena izmed mnogih dobrih lastnosti je, da omogoča 

dodajanje glasovnih posnetkov ob posamezni prosojnici in hitro sinhronizacijo posnetka s 

prosojnico (Slika 5) [8].  

 

 
Slika 5: Enostavna sinhronizacija [8] 

Avtorji lahko s pomočjo posebnega predvajalnika (Slika 6) enostavneje manipuliramo z 

vsebino in dostopamo do dodatnih gradiv, hkrati si lahko celoten projekt oblikujemo po 

svojem okusu, dodamo logotip, uredimo postavitev elementov, navigacijske možnosti, barvne 

sheme in jezik. V predstavitev lahko vključimo kviz, anketo, video, datoteke Flash in 

omogočimo ogled spletne strani med potekom predstavitve [8].  
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Slika 6: Uporabniški vmesnik predvajalnika [8] 

Quizmaker ponuja dva načina: izdelavo kvizov s pomočjo obrazcev ali pa prosto oblikovanje 

po naših zamislih. Med obema možnostma lahko preklapljamo kadarkoli, obe pa sta za 

oblikovanje zelo enostavni. To dodatno orodje, vključeno v Articulate Studio, omogoča pri 

izdelavi kvizov kar nekaj zanimivih možnosti: združevanje sorodnih vprašanj in naključni 

vrstni red, vključevanje slik, Flash-a in zvoka, razvejanje vprašanj, animacija objektov, izbira 

že narejenih predlog ali izdelava svoje lastne, prikaz povratne informacije uporabniku, glede 

na rezultate kviza in še marsikaj bi se našlo. Izdelamo lahko vprašanja z več izbirami, 

vprašanja pravilno/narobe, lestvico mnenj, možnost povleci in spusti ter podobno [9]. 

 

Dodatno orodje Video Encoder med drugim omogoča, da lahko skoraj katerikoli video format 

pretvorimo v FLV in ga dodatno oblikujemo, prav tako pa lahko posnamemo lastni video kar 

s pomočjo spletne kamere [10].  

 

V predstavitev so lahko vključeni tudi uporabniki, saj jih lahko glede na njihove odločitve 

pošiljamo na različne prosojnice, ki jih je lahko poljubno veliko. Predstavitve lahko dodelamo 

z elementi različnih oblik in raznimi učinki. Določimo lahko velikost, tip animacije, barve 

ipd. Prosojnice lahko razvrstimo po poglavjih ter si zadnje spremembe ogledamo na 
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posameznih prosojnicah (Slika 7), ne pa nujno celotne predstavitve. Enostavno in hitro lahko 

svoj izdelek objavimo na želen način in v želenem formatu [8]. 

 

 
Slika 7: Možnosti funkcije "Preview" [8] 

4.3. ARTICULATE STORYLINE  

Karakteristike 

Tip orodja: namizno orodje 

Cena: 1.398 $ 

Različica v slovenskem jeziku: ne 

Možnosti objave: HTML, mobilne naprave, PDF, splet, LMS 

Podpora standardom: SCORM, AICC 

Multimedijski elementi: slike, zvok, video (AVI, WMV, MOV, MPG), animacije, PPT  

Sistemske zahteve: Windows Vista, Windows XP , Windows 7, PowerPoint 2000 in novejši 

Leto zadnje izdaje: 2012 

Opis orodja 

Articulate Storyline je samostojna aplikacija in ponuja skoraj vse, kar omogoča Articulate 

Studio. Vsebino, ki smo jo avtorji lahko oblikovali s pomočjo Articulate Studia, lahko z 

Articulate Storyline še nadgradimo. Uporabniški vmesnik (Slika 8) je zelo intuitiven in 

enostaven za uporabo, še posebej za tiste, ki že uporabljajo PowerPoint. Novost, ki jo 
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omogoča je, da lahko na prosojnicah, podobno kot v Photoshopu urejamo plasti (Slika 9). S 

plastmi manipuliramo s pomočjo sprožilcev (Slika 9), ki omogočajo izginjanje in 

prikazovanje plasti ali skok na poljubno drugo prosojnico, ki je določena sprožilcu. Sprožilec 

je lahko katerikoli objekt, ki ga izberemo in mu določimo potrebne lastnosti. Osnovne 

lastnosti so sprožilcem že določene, ki pa jih lahko po potrebi spreminjamo [35].  

 

 
Slika 8: Uporabniški vmesnik Articulate Storyline [10] 

 
Slika 9: Plasti, sprožilci in liki [10] 
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Če smo malo bolj zahtevni, lahko nove lastnosti definiramo tudi sami, s pomočjo znanja 

programskega jezika JavaScript. Uporabna orodja, ki jih omogoča Storyline, so še Zoom 

Region, ki omogoča povečavo le izbranega dela zaslona ter Record Screen (Slika 10). Kot že 

ime pove, orodje Record Screen omogoča snemanje dogodkov na zaslonu, prav tako pa je 

mogoče dogodkom dodajati opise v pravem trenutku na pravi način, tako da je uporabniku 

takoj jasno, kaj hočemo s posnetkom prikazati [35].  

 

 
Slika 10: Uporaba orodja Record Screen [10] 

Zelo uporabna je tudi možnost uporabe likov (Slika 11), ki jih enostavno vključimo v učno 

vsebino. Po potrebi prilagodimo velikost, pozo in izraze in se zahvaljujoč tem možnostim 

izognemo iskanju primernih sličic na spletu. Če nam sicer zelo bogata izbira likov še vedno ni 

dovolj, lahko zbirko razširimo z dodatnimi paketi, ki jih ponuja Articulate [10]. 
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Slika 11: Zbirka likov [10] 

Zelo uporabne in zanimive so tudi povleci/ spusti interakcije ter oživljanje objektov s 

spreminjanjem le-teh ob različnih uporabnikovih potezah. Tako lahko na primer določimo, da 

se ob neki uporabnikovi potezi, lik na prosojnici spremeni v lego raziskovalca (Slika 12) in 

spet ob drugi potezi lik spremeni izraz v jeznega. Tako uporabniku posredujemo takojšnjo 

povratno informacijo [10]. 

 

 
Slika 12: Lik v legi raziskovalca [10] 
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4.4. ATLANTIC LINK 

Karakteristike 

Tip orodja: spletno orodje 

Cena: / 

Različica v slovenskem jeziku: / 

Možnosti objave: HTML, splet 

Podpora standardom: SCORM 

Multimedijski elementi: slike, zvok, video, Flash, PPT, kvizi, ankete  

Sistemske zahteve: Windows XP in novejši, Flash 7.0 ali 8.0, Office 2003 in novejši 

Leto zadnje izdaje: 2010 

 

Opis orodja 

Orodje Atlantic Link lahko uporabljamo za izdelavo zelo zanimivih tečajev. Ker orodje deluje 

preko spleta, ga lahko uporabljamo doma ali kjerkoli drugje, kjer imamo dostop do spleta. S 

pomočjo orodja lahko tečaj izdelamo že v nekaj urah in ga lahko takoj uporabimo za 

usposabljanje uslužbencev ali pa izobraževanje študentov. V vsebino lahko vključimo več vrst 

multimedijskih elementov in tečaj izvozimo v formate s podporo SCORM [12].  

 

Orodje ima tri komponente, ki delujejo skupaj: Content Point, Capture Point in Knowledge 

Point. Komponenta Content Point (Slika 13) deluje ob povezavi z internetom in omogoča, da 

lahko več avtorjev vsebino oblikujemo skupaj, čeprav se nahajamo na različnih lokacijah in 

časovnih območjih. Hkratnemu oblikovanju in spreminjanju vsebine dveh ali več avtorjev se 

izognemo tako, da v času, ko en od avtorjev spreminja vsebino, ostali avtorji do spreminjanja 

vsebine nimamo dostopa, vse dokler ta avtor spremenjene vsebine ne shrani na splet [53]. 

 

Interaktivne in multimedijsko zelo bogate tečaje lahko hitro in enostavno izdelamo le z 

uporabo miške, kar omogoča, da avtorji tečaje izdelajo tudi od 50% do 90% hitreje kot sicer 

[12]. 
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Slika 13: Content Point [59] 

Orodje Capture Point (Slika 14) omogoča izdelavo video tečaja, ki da novemu uporabniku 

pregled nad uporabniškim vmesnikom kakega programa in njegovimi funkcijami. Je kot video 

kamera, ki zajame avtorjeve interakcije s programom in potek dela. Prav tako lahko dodamo 

besedilna pojasnila in zvočne posnetke, zabeležene s pomočjo mikrofona [53]. 

 

Vsebine zajete z uporabo funkcije Capture Point nato lahko uvozimo v Content Point, kjer jo 

dodatno oblikujemo, dodamo tekst in potrebne ostale multimedijske elemente in na ta način 

enostavno in hitro objavimo kvalitetne tečaje. Capture Point omogoča, da izdelanim 

posnetkom dodamo lasten zvok med ali po izdelavi posnetka, pri tem pa ni potrebno imeti 

posebnih programov ali se ukvarjati z uvozom posnetkov, saj je vse to že vključeno v orodje 

[12]. 
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Slika 14: Capture Point [53] 

Knowledge Point (Slika 15) je v bistvu različica sistemov LMS (Learning Management 

System) in CMS (Content Management System), vključena v Atlantic Link. Omogoča vse 

funkcije in možnosti kot LMS, med drugim tudi sledenje tečajem in dostop do podatkov o 

rezultatih uporabnikov. Enostavno lahko spremljamo vključevanje in uporabo tečaja s strani 

študentov, drugih skupin uporabnikov ali avtorjev. Kot administrator lahko ustvarimo, 

dodamo ali izbrišemo (Slika 15) dostop do uporabe Knowledge Point-a drugim uporabnikom 

in omogočimo novim uporabnikom, da se sami registrirajo [12]. 
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Slika 15: Knowledge Point [57] 

4.5. BRAINSHARK 

Karakteristike 

Tip orodja: Spletno orodje 

Cena: brezplačno 

Različica v slovenskem jeziku: ne (vendar pa v 9 drugih jezikih) 

Možnosti objave: mobilne naprave 

Podpora standardom: / 

Multimedijski elementi: slike, zvok, video, animacije, PPT 

Sistemske zahteve: iOS 4.0 ali novejši 

Leto zadnje izdaje: 2012 

Opis orodja 

Orodje Brainshark nam omogoča veliko možnosti, ki se ponujajo na levi strani (Slika 16) 

uporabniškega vmesnika. Nekatere od njih so dodajanje zvočnih in video posnetkov, 
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dodajanje vprašanj, povezav, anket in podobno. Vsebina je izdelana kot zaporedje prosojnic 

ali posnetkov (Slika 17), uvozimo jih lahko iz naših že obstoječih datotek, npr: PowerPoint 

predstavitve, slike, video posnetke, dokumente PDF ipd. ter jih enostavno uredimo in 

dopolnimo ter med seboj tudi sinhroniziramo. Vstavimo lahko povezave na druge prosojnice, 

kar omogoča skoke naprej in nazaj ali izdelavo poddreves. Avtorji lahko hitro preurejamo ali 

posnamemo zvočno datoteko in jo dodamo posamezni prosojnici [36]. 

 

 
Slika 16: Uporabniški vmesnik Brainshark [36] 
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Slika 17: Seznam prosojnic oz. posnetkov [36] 

Ko je vsebina končana, lahko povezavo na vsebino enostavno pošljemo preko elektronskega 

sporočila veliki količini uporabnikov. Ob kliku na povezavo, se predstavitev uporabniku 

avtomatsko odpre v ustrezni aplikaciji. Ena od pomembnejših prednosti opisanega orodja je, 

da si lahko uporabniki vsebino ogledajo tako na računalniku kot tudi preko mobilnih 

telefonov s pomočjo običajnih brskalnikov, Brainshark iOS ali Android aplikacij, vendar pa 

za reševanje interaktivnih anket in vprašanj potrebujejo ustrezno aplikacijo. Ker imamo 

opravka s spletnim orodjem, je velika prednost, da si lahko ob reševanju interaktivnih 

vprašanj in anket za vsako posamezno vprašanje ogledamo, kakšno mnenje (Slika 18) imajo 

drugi uporabniki iste vsebine.  

 

 
Slika 18: Odgovori drugih uporabnikov [36] 

Zelo uporabna funkcija tega orodja je tudi možnost sledenja vsebine v realnem času, saj lahko 

enostavno preverimo, kdo si je vsebino ogledal oz. na katerem mestu si jo je prenehal 
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ogledovati (Slika 19). Podatki so varno shranjeni na strežniku Brainshark, kjer je tudi 

vključena možnost prenosa teh podatkov v LMS [36]. 

 

 
Slika 19: Podatki sledenja [36] 

4.6. CAPTIVATE 4 

Karakteristike 

Tip orodja: namizno orodje 

Cena: 555 $ 

Različica v slovenskem jeziku: ne 

Možnosti objave: HTML, AVI, PDF 

Podpora standardom: SCORM, AICC 

Multimedijski elementi: slike, zvok, video, Flash, PPT, kvizi, ankete 

Sistemske zahteve: Windows Vista, Windows XP , Windows 7, PowerPoint 2007 

Leto zadnje izdaje: 2009  

Opis orodja 

Adobe Captivate 4 nam omogoča izdelovanje interaktivnih projektov v kratkem času. Ponuja 

dodajanje komentarjev v formatu SWF, projektne predloge, uvoz projektov PowerPoint, 

gradnike z nastavljivimi lastnostmi, funkcijo spreminjanja teksta v govor, veliko izhodnih 

možnosti in podporo plasti, podobno kot v programu Photoshop. Če se avtorji med 
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predvajanjem formata SWF odločimo dodati komentar, enostavno ustavimo drsnik na 

želenem mestu, dodamo kar želimo in shranimo projekt [72].  

 

Orodje vsebino, ki vsebuje zvok, slike, video in ostale interaktivne elemente, avtomatsko 

izvozi kot datoteko SWF, vključno z nalagalnikom, tipkami za predvajanje in kazalom (Slika 

20), ki jo lahko nato posredujemo uporabnikom po e-pošti ali preko spletnih strani, blogov, 

ipd. [6]. 

 

 
Slika 20: Predvajalnik [6] 

Vsebino lahko obogatimo z interaktivnimi elementi, vključno s kvizi, ki omogočajo 

točkovanje, z oblikovanjem poddreves ali z raznimi dodatki, kot so igre, grafikoni in veliko 

različnih tipov vprašanj. Vprašanja se lahko pojavljajo naključno, pri vprašanjih z več 

možnimi odgovori pa lahko uporabnike zmedemo tudi tako, da se možni odgovori vsakič 

znova pojavijo v različnem vrstnem redu [6]. 

 

Dodatki (igre, grafikoni, ipd.) so narejeni v orodju Flash in nato uvoženi v Captivate, kjer jih 

nato lahko urejamo kot statične gradnike, interaktivne gradnike ali kot gradnike za vprašanja. 

Orodje omogoča uvoz prosojnic z zvočnimi in video dodatki iz orodja PowerPoint brez večjih 

sprememb. S pomočjo kazala lahko uporabnik stalno sledi, na katerem mestu v vsebini se 
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nahaja in tako spremlja svoj napredek ob pregledovanju vsebine. S pomočjo funkcije 

»besedilo v govor«, lahko, kot že samo ime funkcije pove, natipkano besedilo pretvorimo v 

zvočno datoteko, z zelo dobro kvaliteto zvoka. Uvozimo lahko projekte Photoshop tako, da se 

ohranijo plasti, ki se lahko nato posamezno urejajo v orodju Captivate [72]. 

 

Vsebino lahko objavimo v veliko formatih (Slika 21), kar nam omogoča lažje posredovanje 

vsebin več uporabnikom. Objava v format AVI omogoča ogled vsebin preko YouTube-a in 

raznolikih mobilnih naprav, lahko pa vsebine objavimo v formatu PDF, kar pomeni, da je v 

dokument PDF vključen video z našo vsebino [6]. 

 

 
Slika 21: Možnosti objave [6] 
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4.7. CAPTIVATE 6 

Karakteristike 

Tip orodja: namizno orodje, pretvornik formatov 

Cena: 899 $ 

Različica v slovenskem jeziku: ne 

Možnosti objave: HTML, mobilne naprave, splet 

Podpora standardom: SCORM, AICC 

Multimedijski elementi: slike (PSD, GIF [Graphics Interchange Format], PNG, JPEG, BMP 

[Bitmap]), zvok (MP3 [Moving Picture Experts Group Layer 3 Audio], WAV), video (FLV, 

AVI), Flash, PPT, kvizi 

Sistemske zahteve: Windows XP , Windows 7, MAC (Macintosh) OS X v. 10.6 ali 10.7, 

PowerPoint 2007 in 2010 

Leto zadnje izdaje: 2012 

Opis orodja 

Orodje Captivate 6 je kasnejša verzija orodja Captivate 4. Med obema orodjema je veliko 

podobnosti, vendar pa zadnja verzija prinaša tudi nekaj novosti. Podobnosti so v 

uporabniškem okolju obeh orodij (Slika 22), ki je podoben okolju orodja PowerPoint in pa v 

funkcijah, ki jih omogočata, saj nam vse kar ponuja Captivate 4, ponuja tudi Captivate 6. 

Novosti, ki jih prinaša Captivate 6, glede na prejšnje verzije je veliko. Novost, ki bo 

razveselila predvsem uporabnike naprav Apple je, da lahko orodje od sedaj uporabljamo tudi 

znotraj OS X (Slika 23), verzije 10.5.7 ali 10.6 [2]. 

 



Univerza v Ljubljani-Pedagoška fakulteta  Bregar Maja- diplomsko delo 

45 

 

 
Slika 22: Uporabniški vmesnik Captivate 6 [55] 

 
Slika 23: Uporabniški vmesnik Captivate 6 - MAC OS [3] 

Kar nekaj novosti ja tudi na področju interakcije. Orodju je dodatno priloženih več 

interakcijskih gradnikov, kot so piramida, časovnica, krožna matrika, pojmovnik, certifikat in 

iskalnik besed (Slika 24). Interakcije so za avtorje enostavne za uporabo, eno izberemo ji 

določimo barvo, dodamo tekst, potrdimo in interakcija je avtomatsko narejena. Novost je tudi 

ta, da ima sedaj Captivate 6 na voljo 12 različnih ne animiranih likov (Slika 24), ki jih lahko 

avtorji enostavno dodamo učnim vsebinam. Vsak od likov pa ima tudi 50 različnih grafik za 
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izražanje različnih situacij. Po novem lahko posnamemo visoko kakovostne posnetke 

dogajanja na zaslonu. Zanimivo je tudi to, da lahko dodamo demonstrativni video na 

obstoječo predstavitev in ga nato urejamo, dodajamo premike in povečavo na video. Prav tako 

lahko povečamo točno določeno območje zaslona, dodamo poudarek ali več, nato pa zopet 

pomanjšamo. Izboljšanja so tudi na področju kvizov, kjer lahko točkujemo tako, da 

uporabimo negativne in delne točke. Ostale novosti so še dodajanje senc objektom, hitro 

ustvarjanje lastnih gumbov ter več možnosti pri oblikovanju le-teh, združevanje objektov in 

raznolikost značk [31]. 

 
Slika 24: Velika izbira interakcij in likov [14] 

V zadnji izdaji orodja Captivate lahko izdelke izvozimo tudi v formatu HTML5, kar nam 

omogoča posredovanje vsebin tudi na mobilne naprave (Slika 25). Na področju videa, se je 

poleg tega, da lahko posnamemo dogajanje na ekranu, izboljšalo tudi to, da lahko vključimo 

video tudi znotraj slike [18]. 

 

 
Slika 25: Naprave za ogled vsebin [33] 
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4.8. COURSEBUILDER 

Karakteristike 

Tip orodja: spletno orodje 

Cena: 995 $ 

Različica v slovenskem jeziku: ne 

Možnosti objave: HTML, splet, PDF 

Podpora standardom: SCORM, AICC 

Multimedijski elementi: slike, zvok, video, Flash, animacije, kvizi, testi 

Sistemske zahteve: Windows 95 in novejši 

Leto zadnje izdaje: 2012 

Opis orodja 

Orodje CourseBuilder deluje preko spleta, zato ni potrebno imeti vtičnike ali opravljati 

zamudnih prenosov na računalnik, prav tako je enostavno dopolnjevati vsebino več avtorjem, 

ki se ne nahajamo na istem kraju. Vmesnik je zelo intuitiven, saj deluje na principu 

oblikovanja WYSIWYG (What You See Is What You Get), v veliko pomoč pa so tudi meniji 

(Slika 26), ki avtorja vodijo po korakih [16]. 
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Slika 26: Uporabniški vmesnik CourseBuilder [56] 

Orodje podpira standarda SCORM in AICC (Slika 27), zato je omogočeno sledenje 

podatkom. Avtor lahko spremlja podatke o rezultatih kvizov, anket, vprašanj, testov in čas 

ogleda vsebine določenega uporabnika [54].  

 

 
Slika 27: Podpora SCORM in AICC [54] 
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Orodje je enostavno in primerno tudi za avtorje, brez izkušenj z orodjem Flash. Zelo priročna 

in uporabna je funkcija CB (CourseBuilder) Voice, ki omogoča ustvarjanje zelo realističnih 

glasov. Orodje je zelo prijazno invalidom, saj omogoča generiranje oblik, ki so prilagojene 

ljudem z različnimi potrebami. V vsebino lahko avtorji vključimo slike, interaktivne vaje, 

teste in kvize (Slika 28). Enostavno lahko vključimo tudi animacije izdelane z orodjem Flash 

in predstavitve, izdelane z orodjem PowerPoint [38]. 

 

 
Slika 28: Seznam interakcij [54] 

4.9. EACTIVITY 

Karakteristike 

Tip orodja: spletno orodje 

Cena: / 

Različica v slovenskem jeziku: ne 

Možnosti objave: Flash 

Podpora standardom: / 

Multimedijski elementi: slike, zvok (MP3), video, Flash, kvizi 

Sistemske zahteve: / 

Leto zadnje izdaje: 2012 

Opis orodja 

EActivity je enostavno spletno orodje za izdelavo interaktivnih elementov Flash in 

vključevanje le-teh v učno vsebino, brez znanja programiranja v Flash-u. Za uporabo je 



Univerza v Ljubljani-Pedagoška fakulteta  Bregar Maja- diplomsko delo 

50 

 

potrebna samo registracija in ni potrebe po kakršni koli programski opremi. Uporabniški 

vmesnik je intuitiven in na pogled prijazen (Slika 29). Ob začetku se na celotni strani 

vmesnika pojavi seznam interakcij (Slika 30), med katerimi si lahko avtorji izberemo 

poljubno vrsto, glede na to kaj želimo ustvariti (interaktivne piramide, interaktivni pogovori, 

kviz, vrtiljaki). Orodje ima na voljo več kot 30 predlog, ki jih lahko poljubno spreminjamo in 

prilagajamo po svojih željah. Lahko ji spreminjamo barvo, velikost ter jo poljubno 

prilagodimo (Slika 31). Za lažje razumevanje interakcije, njenega videza in delovanja, se nam 

pod seznamom interakcij pojavi tekst, ki opisuje posamezno interakcijo [39]. 

 

 
Slika 29: Uporabniški vmesnik eActivity [25] 

 
Slika 30: Seznam interakcij [25] 
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Slika 31: Možnosti spreminjanja interakcije [25] 

Po koncu izdelave interakcije lahko datoteko takoj objavimo ali pa jo shranimo in kasneje 

objavimo, v vsakem primeru pa jo lahko kadarkoli spreminjamo ali odstranimo. Število 

shranjenih oz. objavljenih interakcij je neomejeno. Vstavljamo lahko še lastne slike, tekst in 

zvočne datoteke (Slika 31) [26]. 

 

Produkt interakcije, izdelane z orodjem eActivity, je datoteka Flash, zato lahko interakcijo 

vključimo v katerokoli e-učno orodje, ki podpira ta format. Interakciji lahko spreminjamo 

slike, naslov aktivnosti, povratno informacijo, vrsto vprašanj in jo tako prilagodimo, da se 

bolje vključi med preostalo e-učno vsebino. Zelo priročna funkcija, ki jo ponuja orodje, je tudi 

preverjanje slovničnih napak (Slika 31) [27].  
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4.10. EXE(CUTE) 

Karakteristike 

Tip orodja: namizno orodje 

Cena: brezplačno 

Različica v slovenskem jeziku: da 

Možnosti objave: HTML, splet 

Podpora standardom: SCORM 

Multimedijski elementi: slike, zvok (MP3), video, Flash, animacije, kvizi 

Sistemske zahteve: Windows XP in novejši, Linux, Mac OS X 

Leto zadnje izdaje: 2011 

Opis orodja 

EXeCute je odprtokodno e-učno avtorsko orodje. Orodje eXeCute je nadgradnja avtorskega 

orodja eXe, ki so se je lotili študentje Mariborske univerze. Nadgradnja vključuje modernejšo 

vizualno podobo (Slika 32), nekaj novih učnih elementov, možnost uporabe v vseh 

operacijskih sistemih, veliko manjših izboljšav na področju delovanja interakcij in predvsem 

prevod programskega orodja v slovenski jezik [13]. 

 

 
Slika 32: Modernejši eXeCute (levo) in starejši eXe (desno) [13] [30] 
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Je enostaven za uporabo, vmesnik je zelo intuitiven (Slika 32) in se ga lahko hitro naučimo. 

Omogoča nam izdelavo e-učnih vsebin v obliki spletnih strani, brez posebnega znanja jezika 

HTML. Avtorji lahko vsebino razdelimo na odseke, strani ali glede na temo. Vsaka dodana 

nova stran je v začetku prazna, nato pa ji lahko dodamo interakcijo, ki si jo želimo, kot so 

animacije izdelane z orodjem Flash, tekst, slike, zvok, video, razne naloge, kvizi in podobno 

ali ustvarimo kombinacije med njimi (Slika 33 in Slika 34). Za uporabo in predogled ne 

potrebujemo internetnega dostopa [40]. 

 

 
Slika 33: Seznam interakcij [30] 



Univerza v Ljubljani-Pedagoška fakulteta  Bregar Maja- diplomsko delo 

54 

 

 
Slika 34: Primera nalog [30] 

 

 

 

Orodje deluje na način WYSIWYG (Slika 34), kar pomeni, da deluje na podoben način kot 

vsem poznano orodje Word. Tako kot vsebino vidimo mi, znotraj orodja, bo videti tudi v 

spletnem brskalniku, ko bomo vsebino objavili. Dobra stran orodja eXeCute je tudi 

kompatibilnost med staro in novo različico programa. Razvijalci tega orodja so namreč 

poskrbeli, da je možno gradiva, narejena v orodju eXe odpreti in urejati tudi v orodju eXeCute 

[13]. 
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4.11. EXACT 

Karakteristike 

Tip orodja: Spletno orodje, pomožno orodje 

Cena: / 

Različica v slovenskem jeziku: ne 

Možnosti objave: mobilne naprave, splet, PDF 

Podpora standardom: SCORM, AICC 

Multimedijski elementi: slike, zvok, video, Flash, kvizi 

Sistemske zahteve: / 

Leto zadnje izdaje: 2012 

Opis orodja 

Orodje eXact deluje preko spleta. S pomočjo že vgrajenih predlog, lahko avtorji tečaje in učne 

vsebine enostavno ustvarjamo z vlečenjem interaktivnih elementov, kot so kvizi, vprašanja, 

zvočne in video datoteke ter slike v strukturo drevesa, ki predstavlja predlogo (Slika 35). 

Orodje je tudi priročno za ustvarjanje vsebine, ki mora ustrezati različnim učnim zahtevam, 

kot na primer dobavo za PC (Personal Computer), tiskane materiale in mobilne naprave [28].  

 

 
Slika 35: Primer interakcije [63] 
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Orodje omogoča vključevanje že obstoječih gradiv v učne vsebine, skupinsko oblikovanje, 

enostavno in hitro objavo na spletu, oblikovanje na način »primi in spusti« omogoča hitrejše 

izdelovanje vsebine in indeksiranje gradiv, za hitrejše in lažje iskanje (Slika 36) [29]. 

 

 
Slika 36: Organizacija orodja eXact [29] 

Okolje orodja eXact deluje na principu dinamičnega učnega oblikovanja in avtorjem ponuja 

izdelavo učnih vsebin, ki temelji na uporabi predlog, oblikovanje in dopolnjevanje predlog, 

izdelavo učnih vsebin v več različnih jezikih in videzih ter možnost uporabe vsebin ob 

povezavi z internetom ali brez. Ker podpira standarda SCORM in AICC nam omogoča tudi 

sledenje uporabnikom, njihovim rezultatom in času, ki so ga porabili za ogled [17]. 
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4.12. HOT LAVA MOBILE 

Karakteristike 

Tip orodja: dodatek PowerPoint-u 

Cena: / 

Različica v slovenskem jeziku: / 

Možnosti objave: mobilne naprave 

Podpora standardom: AICC, SCORM 

Multimedijski elementi: kvizi, ankete, video (MP4), slike, PDF, zvok (MP3, WAV, WMA 

[Windows Media Audio], M4A [Moving Picture Experts Group Layer 4 Audio]) 

Sistemske zahteve: BlackBerry OS 4.5 ali novejši, iOS 3.0 ali novejši, android 2.2 ali 

novejši, Windows Phone 7  

Leto zadnje izdaje: 2012  

Opis orodja 

Orodje Hot Lava Mobile je namenjeno izdelovanju učnih vsebin za uporabo na kateremkoli 

mobilnem telefonu. Je dodatek orodju PowerPoint in je enostavno za uporabo. Orodje ponuja 

številne interakcije za predstavitev in raziskovanje vsebine, kot so kvizi (Slika 37), različni 

tipi vprašanj (Slika 37), ankete, povezave na zunanje vire, slike, razne oblike in podobno. 

Orodje je idealno za dodajanje video posnetkov v predstavitve, ki jim sledijo vprašanja. MDE 

(Mobile Delivery Engine) omogoča dostavo mobilnih vsebin, zazna kateri telefon je v uporabi 

in vsebino avtomatsko optimizira za ta telefon, brez potrebe po posredovanju uporabnika tega 

telefona. Orodje Hot Lava Mobile je torej prava izbira, če se avtorji ne želimo osredotočiti le 

na eno mobilno platformo, ampak je naš namen, da si našo vsebino lahko ogleda čim več 

uporabnikov, ne glede na platformo, ki jo ima njegova naprava. Podpira formata AICC in 

SCORM [42]. 
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Slika 37: Primera nalog na mobilnem telefonu [34] 

Posebna prednost orodja, ki nakazuje njegovo svetlo prihodnost je torej prav ta, da lahko v 

orodju izdelane vsebine posredujemo na naprave, ki so danes najbolj v uporabi. Ogled vsebin 

je torej možen tako na mobilnih telefonih kot tabličnih računalnikih, vsebine podpirajo tudi 

Symbian, BlackBerry, Windows, iPhone/iPad in Android. Orodje omogoča tudi takojšnjo 

povratno informacijo ob reševanju vsebin. Ponujene so informacije o številu pregledanih 

vprašanj in odgovorov nanje, o doseženih točkah, času reševanja in številu poskusov (Slika 

38). Podatki so za uporabnika zelo uporabni, saj se jih lahko sproti analizira in preveri [79].  

 

 
Slika 38: Podatki o reševanju vsebin [32] 
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4.13. LECTORA INSPIRE 

Karakteristike 

Tip orodja: namizno orodje, pomožno orodje 

Cena: 2790 $ 

Različica v slovenskem jeziku: ne (v 6 drugih) 

Možnosti objave: HTML, CD-ROM, DVD (Digital Video Disc), mobilne naprave 

Podpora standardom: SCORM, AICC 

Multimedijski elementi: slike, zvok (MP3), video(MP4), Flash, animacije, PPT 

Sistemske zahteve: Flash Player v. 9.0.115.0 ali novejši, Microsoft DirectX 9 ali novejši,  

Leto zadnje izdaje: 2011 

Opis orodja 

Orodje Lectora Inspire je samostojno orodje in ne le kot dodatek kakemu drugemu orodju. Za 

izdelavo vsebin, bogatih z interaktivnimi elementi, ni potrebno imeti posameznih orodij za 

oblikovanje slik ali urejanje zvočnih in video datotek, saj je vse to že vsebovano v samem 

paketu. Ta paket vsebuje aplikacije SnagIt (orodje za zajem zaslona), Camtasia (kombinacija 

orodij video zajema zaslona, urejevalnika in snemalnika zvoka) in Flypaper (orodje za  

animacije Flash) (Slika 39). Avtorji lahko vsebino enostavno razdelimo na poglavja in 

podpoglavja, ki so vidna v meniju. Zelo priročna je hitro dostopna pomoč, z enostavnim 

klikom na želeni element. Omogoča uvoz različnih obstoječih datotek, kot so datoteke 

PowerPoint in zvočne datoteke, formati SWF ter slike [43].  

 

 
Slika 39: Integrirana orodja SnagIt, Camstasia in Flypaper [50] 
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S pomočjo integriranega orodja Flypaper (Slika 40), lahko sedaj tudi avtorji s samo osnovnim 

znanjem oblikovanja vsebin, izdelajo profesionalne, po meri izdelane interaktivne naloge. Z 

možnostjo dodajanja posebnih učinkov, Flash animacij in prehodov v učnih vsebinah, lahko v 

tečaj vključimo tudi uporabnike. Integrirano orodje Camstasia pa nam omogoča izdelavo 

profesionalnih vadnic, z enostavnim snemanjem dogajanja na zaslonu, animacijami Flash ali 

3D (3 Dimensional) oblik, urejanjem videa in dodajanjem zvoka. Z orodjem SnagIt, ki 

omogoča zajem zaslona, lahko izdelamo slike po meri in jih vključimo v vsebine ter 

izboljšamo videz s pomočjo dodajanja posebnih učinkov, združevanjem slik in povečevanjem 

določenih delov na njej [51]. 

 

 
Slika 40: Uporabniški vmesnik orodja Flypaper [20] 
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4.14. PROFORM  

Karakteristike 

Tip orodja: namizno orodje, pretvornik formatov 

Cena: 999 $ 

Različica v slovenskem jeziku: / 

Možnosti objave: HTML, CD-ROM, splet  

Podpora standardom: SCORM, AICC 

Multimedijski elementi: animacije, slike (JPEG), zvok (MP3), video (FLV), Flash, kvizi, 

testi, PPT, splet 

Sistemske zahteve: Microsoft Windows 2000, XP, Vista ali Windows 7, Flash Player 7 ali 

novejši 

Leto zadnje izdaje: 2012 

Opis orodja 

Z orodjem Proform (FlashForm) lahko avtorji ustvarjajo vsebine z elementi Flash, brez 

posebnega znanja Flash-a ali okolja tega orodja. Glede na to, da orodje temelji na 

izpolnjevanju obrazcev (Slika 41), je zelo uporabna sprotna pomoč ob prvi uporabi orodja. 

Orodje ponuja številne predloge, od katerih nekatere omogočajo spremembo barvne sheme. 

Avtorji lahko spreminjamo lastnosti izdelka, kot so razni gumbi, ki se pojavijo ob gledanju 

vsebine, prehodi med stranmi in navigacija. Prav tako si lahko izberemo različne standarde, ki 

jih potrebujemo, kot sta SCORM in AICC. Spremembe na predlogah si lahko ogledamo, brez 

predogleda v brskalniku. Slike, ki jih uporabljamo v orodju morajo biti v formatu JPEG, 

zvočne datoteke v formatu MP3 in videi v formatu FLV. V orodju lahko izdelujemo kvize 

(Slika 42), za druge interaktivne elemente pa potrebujemo ustrezne dopolnilne urejevalnike 

[62]. 
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Slika 41: Uporabniški vmesnik Proform [64] 

 

 
Slika 42: Primer kviza [24] 
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Kljub uporabnosti orodja, pa moramo biti pozorni na nekatere pomanjkljivosti. Pri 

zaključevanju vsebine, po tem, ko smo vanjo vključili nekaj sprememb, nas program včasih 

ne vpraša po shranitvi teh sprememb in se nam lahko kaj hitri zgodi, da izgubimo del vsebine. 

Poleg tega nas pusti v negotovosti, ko nas po kliku na gumb »Publish«, orodje ne obvesti o 

uspešni objavi te vsebine, najbolj neugodno pa je, da moramo posamezne projekte shranjevati 

v različnih mapah, saj se nam sicer prekrijejo, brez predhodnega opozorila. Orodje je 

pregledno zaradi kazala, ki je urejeno po temah in straneh. Omogoča tudi pretvorbo formata 

PPT v format SWF, kar nam omogoča, da obstoječe predstavitve PowerPoint dopolnimo z 

učinki Flasha [24]. 

4.15. RAPTIVITY 

Karakteristike 

Tip orodja: dodatek PowerPoint-u, pomožno orodje 

Cena: 750 $ 

Različica v slovenskem jeziku: ne 

Možnosti objave: Flash, mobilne naprave, splet 

Podpora standardom: SCORM, AICC 

Multimedijski elementi: slike (JPEG, PNG, GIF), zvok, video (FLV), Flash, animacije, 

miselne interakcije, ankete, interaktivni diagrami, kvizi 

Sistemske zahteve: Microsoft Windows XP, Vista ali Windows 7, Flash Player 8, Net 

Framework 2.0 

Leto zadnje izdaje: 2012 

Opis orodja 

Uporabniški vmesnik orodja že na prvi pogled ponuja veliko možnosti, saj je do zadnjega 

prostora zapolnjen z gumbi (Slika 43). To sicer daje občutek prenatrpanosti, vendar pa zato ni 

potrebno brskati kaj nam orodje omogoča. Sicer pa, ko se enkrat navadimo okolja in 

delovanja orodja, lahko enostavno preoblikujemo dane predloge, iz njih izdelujemo 

predstavitve in jim dodajamo razne interakcije. Predlog je veliko, in so urejene po kategorijah, 

tako da si posamezno lahko izberemo, glede na to kako bo vsebina predstavljena in kakšno 

stopnjo znanja bo zahtevala (Slika 44) [68].  
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Slika 43: Uporabniški vmesnik Raptivity [68] 

 
Slika 44: Razporeditev predlog po Bloomovi taksonomiji [68] 

Z orodjem Raptivity lahko avtorji dodajamo razne igre, simulacije in aktivnosti, pri čemer je 

zelo uporaben takojšen predogled posameznega elementa. Ponuja kar obsežno pomoč na 

vsakem zavihku orodja, ki pojasnjuje katere vrste interakcija je, našteje prednosti in dodatna 

pojasnila. Pred izborom interakcije je možen njen predogled na celotnem zaslonu. Orodje 
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ponuja tudi preverjanje slovničnih napak. Nekatere izmed mnogih interakcij, ki jih orodje 

omogoča, so miselne interakcije, interaktivni diagrami, sestavljanke, ankete in interaktivna 

vprašanja (Slika 45). Poleg pisnih navodil, ki so napisana pod vsako posamezno interakcijo, 

nas ob vklopu interakcije preseneti še glas, ki opiše njeno sestavo in delovanje. Vsebino lahko 

objavimo v SCORM, AICC, JavaScript in Flash [74]. 

 

 
Slika 45: Primera interakcij (anketa, sestavljanka) [60] 
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4.16. SANA EASYGENERATOR 

Karakteristike 

Tip orodja: spletno orodje 

Cena: brezplačno 

Različica v slovenskem jeziku: ne (4 druge) 

Možnosti objave: HTML, mobilne naprave, splet, CD-ROM 

Podpora standardom: SCORM 

Multimedijski elementi: slike, zvok, video, Flash, animacije, kvizi, tekst, vprašanja 

Sistemske zahteve: Windows XP, Vista ali Windows 7, Internet Explorer 7.x ali novejši, 

Adobe Flash Player 10.x ali novejši  

Leto zadnje izdaje: 2012 

Opis orodja 

Orodje Sana EasyGenerator je namenjeno tako avtorjem brez tehničnega znanja, kot tudi 

tistim, ki imajo več znanja iz razvijanja in programiranja. Glede na to, da orodje deluje preko 

spleta, za delovanje potrebuje internetno povezavo, vendar pa nam to omogoča lažje 

izdelovanje vsebin v skupini več avtorjev. Zadnja različica omogoča lastno izdelavo predlog, 

avtorji si torej izberemo primerno mesto za sliko ali tekst in dodamo tip zaslona. Enostavno 

lahko spreminjamo lastnosti prosojnic, določimo barvo ali sliko za ozadje ter ikone ali 

dodamo navigacijske gumbe (Slika 46). Karkoli dodamo na prvo prosojnico, se avtomatsko 

vključi še na vse ostale, kar nam prihrani veliko časa [45].  
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Slika 46: Prosojnica z interaktivnimi elementi [49] 

Oblikovanje s časovnico (Slika 47), nam omogoča, da naredimo vsebino čim bolj 

interaktivno. Objekte, vključene na posamezni prosojnici, lahko skrijemo ali prikažemo le ob 

določenih časih, ki jih določimo s pomočjo časovnice. Okolje deluje na principu WYSIWYG, 

tako da nam ni potrebno skrbeti, kako bodo predstavitev in interaktivne elemente videli 

uporabniki v svojih brskalnikih, po objavi vsebine [22]. 

 

 
Slika 47: Videz časovnice v orodju EasyGenerator [23] 
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Vključimo lahko tudi video posnetke in dodajamo povezave na YouTube. Zelo enostavno 

lahko vključujemo različne vrste vprašanj, kot so zapolni prazna polja (Slika 48), povleci in 

spusti, razvrstitvena vprašanja in podobne. Kvize lahko naredimo tudi tako, da se vprašanja 

pojavljajo v naključnem vrstnem redu [45]. 

 

 
Slika 48: Primer naloge z dopolnjevanjem [49] 

Orodje prav tako omogoča učinkovito izobraževanje uporabnikov, saj lahko z njim izdelamo 

prilagodljive e-učne tečaje. Z oceno stopnje in področja uporabnikovega (ne)znanja lahko 

uporabnika usmerjamo na zanj primerne vsebine, glede na njegove pomanjkljivosti 

poznavanja posamezne teme [21]. 
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4.17. SMARTBUILDER 

Karakteristike 

Tip orodja: spletno orodje 

Cena: 1,970 $ 

Različica v slovenskem jeziku: / 

Možnosti objave: CD-ROM, Splet, HTML 

Podpora standardom: SCORM, AICC 

Multimedijski elementi: slike (JPG, GIF, PNG), video (FLV), zvok (MP3), Flash, animacije, 

PPT, kvizi 

Sistemske zahteve: Windows XP, Vista, 7; Linux; Mac OSX , Flash player 8 ali novejši 

Leto zadnje izdaje: 2008 

Opis orodja 

Orodje SmartBuilder omogoča enostavno izdelavo učnih vsebin, osnov uporabe tega orodja se 

lahko avtorji naučimo v uvodnem 10 minutnem predstavitvenem filmu. Ikone uporabniškega 

vmesnika ponujajo tekstovne zaznambe, ki nam olajšajo učenje okolja, saj hitreje ugotovimo 

kaj je njena funkcija. Vmesnik deluje na osnovi postavitve strani z osnovnimi orodji za 

urejanje. Vsebino lahko avtorji popestrimo z dodajanjem slik z raznimi posebnimi učinki, 

vstavljanjem poljubnih oblik, gumbov, kvizov, anket, zvočnih datotek v formatu MP3 in s 

spreminjanjem predlog (Slika 49 in Slika 50). Če si želimo vsebino ustvariti v več jezikih, 

SmartBuilder ponuja vrsto orodij za lažje prevajanje, brez spreminjanja oblike vsebine [46]. 
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Slika 49: Nekateri elementi, ki jih lahko vključimo v vsebino - gumbi, oblike, slike [66] 

 
Slika 50: Primeri interakcij [66] 

Orodje ponuja izvoz vsebin v formatu SWF in podporo standardom SCORM in AICC, zato 

nam je omogočeno sledenje raznim podatkom (Slika 51). Za izdelovanje in oblikovanje 

vsebin moramo imeti internetno povezavo, saj imamo opravka s spletnim orodjem. Vsebina, 

ki jo shranimo na strežniku, je varna, saj je strežnik ustrezno zavarovan, podatki pa potujejo 

po varnih kanalih. Vsebina je zaščitena in dostopna le tistim, ki jih sami določimo. Vsebine 
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lahko uporabnikom posredujemo s pomočjo internetne povezave, z uporabo sistema LMS ali 

spletnih strežnikov, ali pa brez internetne povezave z uporabo formata EXE [65]. 

 

 
Slika 51: Seznam podatkov, ki jih lahko pridobimo s pomočjo sledenja (levo) in način 

sledenja (desno) [66] 

4.18. THINKING WORLDS 

Karakteristike 

Tip orodja: namizno orodje 

Cena: brezplačno 

Različica v slovenskem jeziku: / 

Možnosti objave: splet, mobilne naprave 

Podpora standardom: SCORM 

Multimedijski elementi: kvizi, zvok, slike, animacije, video, Flash, PPT 

Sistemske zahteve: Windows Me, Windows 2000, Windows Vista, Windows XP, DirectX 

9.0, Net Framework 2.0 

Leto zadnje izdaje: 2011 
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Opis orodja 

Orodje je idealno avtorsko orodje za tiste, ki bi se radi prvič preskusili v izdelovanju in 

oblikovanju 3D iger (Slika 52), kot tudi za tiste bolj zahtevne in izkušene avtorje, ki za 

izdelavo iščejo orodje z bogatim naborom funkcij, hkrati pa bi omogočalo hitro oblikovanje. 

Prav tako orodje ne predstavlja nobenega stroška, saj ga lahko enostavno in brez plačila 

prenesemo s spleta. Izdelane vsebine lahko po želji posredujemo tudi uporabnikom iPhone in 

iPad naprav, vendar pa bomo zato imeli dodatne stroške [70]. 

 

 
Slika 52: Primeri 3D iger [15] [69] [67] 

Orodje Thinking Worlds je uporaben za izdelavo 3D iger ali 3D okolja (Think Doom, Second 

life), kjer lahko uporabnik sodelujejo z navideznimi ljudmi, objekti in okolico. Posebej 

primeren je za e-učenje, saj ponuja orodja za ustvarjanje interakcij, ki so primerna za učne 

vsebine. Avtorji lahko ustvarimo okolje v katerem se uporabnik lahko sreča z liki, z njimi 

sodeluje, se pogovarja in opravlja tako težje kot lažje naloge (Slika 53). Izdelamo lahko kvize 

in časovno omejene izzive. Prav tako lahko uporabnik iz okolice pobira predmete za 

dokončanje nalog, kot to podobno deluje v igri Tomb Raider. Okolja lahko poživimo z 

uporabo fotoaparata, gibanjem likov, ki opravljajo naključne dejavnosti in z učinki, kot so 

požari, dež in uporaba zvoka. Izdelki so podprti s formatom SCORM in jih lahko enostavno 

vključimo v LMS [37]. 
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Slika 53: Primera interakcije z liki [1] [73] 

4.19. UDUTU 

Karakteristike 

Tip orodja: spletno orodje 

Cena: brezplačno 

Različica v slovenskem jeziku: / 

Možnosti objave: / 

Podpora standardom: SCORM 

Multimedijski elementi: Flash, slike, zvok, kvizi, video, PPT 

Sistemske zahteve: / 

Leto zadnje izdaje: / 
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Opis orodja 

Udutu je avtorsko orodje, ki je brezplačno, za uporabo si moramo avtorji ustvariti le račun 

(Slika 54). Izdelamo lahko lastne vsebine, jih preurejamo ali pa spreminjamo predloge na  

zelo enostaven način. Primerno je za avtorje, ki se s takim ali podobnim okoljem srečujejo 

prvič, saj so ikone in funkcije lepo opremljene z jasnimi opisi. V vsebino lahko vključujemo 

razne animacije Flash, slike, različne tipe vprašanj, kvize, zvok, različne tipe nalog (Slika 55), 

video, katerekoli dokumente, ki jih želimo naložiti ali pa vključimo kar datoteko PPT. 

Vsebine lahko izvozimo v obliki, ki je podprta s standardom SCORM, ali pa jih enostavno 

objavimo na Facebooku [47]. 

 

 
Slika 54: Potrebni podatki, da ustvarimo račun [71] 
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Slika 55: Primer naloge in seznam različnih tipov vaj [19] [7] 

Deluje po principu WYSIWYG, s pomočjo katerega lahko zelo hitro ustvarimo e-učni tečaj. 

Tečaj lahko s pomočjo orodja oblikujemo v obliki drevesne razvejanosti, kar daje občutek 

večje interaktivnosti, lahko pa ga oblikujemo na običajen linearen način. Uporabniški 

vmesnik (Slika 56) je z zavihki razdeljen na delovni prostor, kjer direktno ustvarjamo vsebino 

in sproti opazujemo spremembe, del vmesnika zaseda knjižnica, kjer avtorji dodajamo in 

hranimo vso vsebino, na podlagi katere izdelujemo učni tečaj, preostali prostor pa je 

namenjen upravljanju ostalih stvari, kot na primer določanje tem (Slika 57), oblikovanje 

videza in dodajanje ter odstranjevanje uporabnikov, z možnostjo dostopa do vsebin [5].  

 

 
Slika 56: Uporabniški vmesnik Udutu [5] 
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Slika 57: Upravljanje s temami [5] 

4.20. WONDERSHARE 

Karakteristike 

Tip orodja: dodatek PowerPoint-u, pretvornik formatov 

Cena: 238.94 $ 

Različica v slovenskem jeziku: / 

Možnosti objave: mobilne naprave, AVI, PDF, SWF, splet, CD_ROM 

Podpora standardom: SCORM, AICC 

Multimedijski elementi: slike, zvok, video, kvizi, ankete 

Sistemske zahteve: / 

Leto zadnje izdaje: / 

Opis orodja 

Orodje Wondershare je na prvi pogled podobno orodju Articulate, glede na to, da je prav tako 

dodatek orodju PowerPoint, vsebuje pa tudi Quiz Creator, ki je zelo podoben Articulate 

Quizmaker-ju. Okolje je zelo intuitivno, zato je zelo enostavno za uporabo. Avtorji ne 

potrebujemo znanja Flash-a ali Actionscript-a le poznavanje okolja PowerPoint, vsebina pa 

vseeno zgleda kot profesionalen izdelek Flash. V vsebino lahko avtorji vključimo video, zvok, 

elemente Flash, različne tipe kvizov, kot so vprašanja z več izbirami, vprašanja z več 

odgovori, vprašanja prav/narobe, zapolni prazna polja in podobno (Slika 58 in Slika 59).  
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Kvize lahko točkujemo, nastavljamo težavnostne stopnje, jim določimo število poskusov, ki 

jih lahko ima uporabnik ali pa jih časovno omejimo. Kviz se shrani v format, ki ga lahko 

enostavno uvozimo v predstavitev PowerPoint. Orodje ponuja tudi program, ki omogoča 

snemanje dogajanja na zaslonu, videu pa lahko kasneje dodamo zvočno spremljavo in vse 

skupaj vključimo v učno vsebino. Podpira formata AICC in SCORM [48]. 

 

 
Slika 58: Nekatere funkcije in možnosti orodja [76] 

 
Slika 59: Tipi vprašanj in objektov ter možnosti urejanja [78] 

Orodje prav tako ponuja pretvorbo iz datotek PowerPoint v datoteke Flash, kar nam omogoča, 

da z njim hitro in enostavno izdelamo učne vsebine s elementi Flash. V vsebino tečaja dodane 

multimedijske elemente lahko med seboj sinhroniziramo, vse pa lahko popestrimo tako, da v 

vsebino vključimo spletno stran ali druge datoteke (Slika 58). Orodje že vsebuje več predlog 

za predvajanje predstavitve na spletu (Slika 60), ponuja pa tudi dobro organizacijo vsebin, na 

podlagi drevesne razvejanosti, kar daje občutek večje interaktivnosti [77]. 

 



Univerza v Ljubljani-Pedagoška fakulteta  Bregar Maja- diplomsko delo 

78 

 

 
Slika 60: Izbira predlog [78] 
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5. PRIMERJAVA AVTORSKIH ORODIJ 
Avtorska orodja se med seboj zelo razlikujejo v kompleksnosti, intuitivnosti, interaktivnosti in 

podobnih kategorijah, ki uvrščajo orodja v različne težavnostne stopnje. V takih kategorijah je 

orodja med seboj težko primerjati, saj so meje med količino zastopanosti kategorije v 

posameznem orodju, zelo tanke. Ne gre torej vedno le za vprašanje ali je orodje npr. 

interaktivno ali ne, vendar tudi ali je npr. interaktivnost bolj ali manj zastopana. Vseeno pa tri 

tabele (Tabela 1, Tabela 2 in Tabela 3), ki sledijo v nadaljevanju, prikazujejo en način, kako 

lahko orodja primerjamo v nekaterih kategorijah, ki smo jih izbrali in opisali v sledečem 

podpoglavju. V prvi tabeli bomo orodja primerjali v kategorijah cena oz. velikost orodja, ter 

objava, v drugi v kategorijah platforma in vmesnik, v tretji pa v kategorijah zadnja izdaja in 

slovenski jezik. Posamezne kategorije so za lažjo primerjavo, razdeljene še na podkategorije, 

ki kategorijo natančneje določajo. Tabela je zasnovana tako, da z enostavnima da/ne 

zabeležimo, ali je lastnost, objekt, ipd. zastopana v posameznem orodju. Tako pri vseh 

kategorijah, z izjemo kategorij cena oz. velikost in zadnja izdaja, zelena barva označuje 

zastopanost lastnosti v orodju, bela barva oz. okence brez barve pa označuje, da orodje te 

lastnosti ne vsebuje. Polja tabele, ki so označena z znakom »/«, sporočajo, da podatka o 

določeni lastnosti orodja ni, oz. da tega podatka nismo zasledili. 

5.1. IZBRANE KATEGORIJE 

Pri izbiri kategorij smo se osredotočili predvsem na tiste, ki naj bi na proces izbiranja 

avtorskega orodja kar najbolj vplivale. Pri pregledu orodij moramo ohraniti visoko mejo 

kritičnosti in se strogo držati naših zahtev, kar pripomore k lažjemu in hitrejšemu izločanju 

neustreznih orodij. Spodaj naštete kategorije, določajo tiste informacije, ki jih avtor potrebuje 

za izločanje orodij, ki ne izpolnjujejo pričakovanj avtorja. 

5.1.1. Cena (podatek o najugodnejši najdeni ceni orodja na spletu) 

Odločanje o stroških nakupa avtorskega orodja in dodatkov orodju je vedno težavno in 

zahteva čas za premislek in pregled orodij. Orodje, ki ga dobimo brezplačno na internetu ali 

pa so cenejša, včasih od avtorjev zahtevajo več časa pri oblikovanju in pisanju e-učnih 

tečajev, kot tista dražja orodja. Spet v drugih primerih nekatera cenejša ali brezplačna orodja 

ponujajo veliko več za nas uporabnih funkcij, kot dražja, profesionalna orodja. Prav tako smo 
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nekateri pri stroških nakupa tako ali drugače omejeni. V vsakem primeru bi morali razmisliti 

o začetnih stroških, stroških nadgradnje in morebitnih dodatkov. Podatki o cenah posameznih 

orodij v spodnji tabeli, nam bodo tako v pomoč. 

5.1.2. Velikost (podatek o količini prostora, ki ga na disku zasede orodje) 

Danes na računalnikih hranimo že veliko različnih podatkov, od katerih lahko nekateri na 

disku zavzamejo veliko prostora. Pomembno pri izbiri orodja je torej med drugim, da pred 

nakupom preverimo, koliko prostora bo orodje zavzelo in si po potrebi takšno količino 

prostora na računalniku zagotovimo, si izberemo namizno orodje, ki podatke hrani na spletu, 

ali pa se odločimo raje za enega od spletnih orodij. 

5.1.3. Objava (podatek o tipih formatov, v katerih je lahko objavljena učna vsebina) 

Preden se lotimo izbire avtorskega orodja, se moramo prav tako vprašati, kako oz. kje želimo, 

da bo naš e-učni tečaj objavljen. Odgovor na to vprašanje nam bo izbiro med orodji zelo 

zmanjšalo, vendar pa bo tečaj ob pravi izbiri po objavi viden v želenem formatu (npr. PDF) in 

želenem mestu (mobilne naprave). 

5.1.4. Platforme (podatek o delovanju aplikacije v Windows-ih, iOS-u ali preko 

spleta) 

Kot že omenjeno, danes ljudje na računalnikih uporabljamo različne operacijske sisteme. 

Kriterij nam bo pri izbiri avtorskega orodja prišel zelo prav, saj različna orodja delujejo na 

različnih operacijskih sistemih. Prav tako moramo biti pozorni na to, kaj potrebujemo za 

učinkovito delovanje orodja na našem računalniku. Nekaterih orodij ne moremo uporabljati 

brez kakšnega dodatnega programa, ki si ga moramo priskrbeti sami, nekaterih pa ne brez 

stalne povezave z internetom. Preveriti moramo torej tudi, ali lahko zahtevana dodatna 

programska oprema sploh deluje na našem računalniku, koliko prostora zavzame, koliko stane 

in kakšna je njegova prihodnost na področju razvoja (kompatibilnost z novejšimi verzijami, 

ali se sploh še razvija, ipd.).  



Univerza v Ljubljani-Pedagoška fakulteta  Bregar Maja- diplomsko delo 

81 

 

5.1.5. Vmesnik (podatek o tipu uporabniškega vmesnika, ki ga uporablja orodje: ali se 

orodje uporablja preko spleta, kot samostojno orodje ali pa je razširitev 

PowerPoint-a) 

Nekatera od orodij so dodatek zelo razširjenega in poznanega orodja PowerPoint, zato 

omogočajo odlično izhodiščno točko in lažje uvajanje v orodje tistim, ki so že uporabniki 

PowerPointa in so dobro seznanjeni z njegovimi funkcijami. Čeprav so taka orodja v večini 

primerov bolj omejena v številu funkcij v primerjavi z ostalimi orodji, lahko z inovativnim 

ustvarjanjem, dobrimi idejami in domišljijo, prav tako oblikujemo zelo kvalitetne e-učne 

tečaje. Spet z drugimi orodji tečaje oblikujemo s pomočjo čarovnikov ali obrazcev, zaradi 

katerih smo sicer bolj omejeni, kot če bi imeli možnost svobodnega pisanja in oblikovanja po 

svojih zamislih, vendar pa nam ta način omogoča, da se izognemo napakam pri oblikovanju e-

učnega tečaja in ga včasih tudi pohitri. 

5.1.6. Zadnja izdaja (podatek o letu izdaje zadnje različice orodja) 

Če nas o posameznem avtorskem orodju zanima, ali se to orodje razvija ali pa je razvoj orodja 

obstal, lahko preverimo datum izdaje zadnje različice orodja. Tako bomo vedeli, ali bomo 

lahko kdaj v prihodnosti naše orodje nadgradili ali pa začeli uporabljati kakšne uporabne 

dodatke k orodju. 

5.1.7. Jezik (podatek o obstoju različice programa v slovenskem jeziku) 

Avtorji, ki nismo toliko podkovani v znanju angleškega ali katerega drugega jezika v katerem 

je določeno orodje napisano, nam bo zelo pomembno, da na trgu obstaja tudi avtorsko orodje 

v slovenski različici. Lažje razumevanje funkcij in boljše poznavanje okolja orodja, nam bo 

precej olajšalo oblikovanje atraktivnega in bolj poučnega e-učnega izdelka. 
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Orodje Cena/velikost Objava 

  
HTML/ 

Flash 

Mobilne 

naprave 

MP4/ 

AVI 
Splet 

Word/ 

PDF 

Articulate Studio 1.398 $      

Articulate 

Storyline 
1.398 $      

Atlantic Link       

Adobe Presenter 150 $      

Brainshark 
Brezplačno/6,7 

MB 
     

Captivate 4 555 $      

Captivate 6 899 $/4,1 GB      

CourseBuilder 995 $/3,64 MB      

eActivity       

eXeCute Brezplačno      

eXact       

Lectora       

ProForm 999 $/700 MB      

Raptivity 750 $/157,39 MB      

EasyGenerator Brezplačno      

SmartBuilder 1,970 $      

Thinking Worlds 
Brezplačno/65,52 

MB 
     

Udutu Brezplačno      

Hot Lava Mobile       

Wondershare 
238.94 $/73,78 

MB 
     

Tabela 1: Primerjava orodij v kategorijah cena oz. velikost in možnosti objave 
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Orodje Platforma Vmesnik 

 Windows Macintosh Splet PPT Časovnica Splet Obrazec 

Articulate 

Studio 
       

Articulate 

Storyline 
       

Atlantic Link        

Adobe 

Presenter 
       

Brainshark        

Captivate 4        

Captivate 6        

CourseBuilder        

eActivity        

eXeCute        

eXact        

Lectora        

ProForm        

Raptivity        

EasyGenerator        

SmartBuilder        

Thinking 

Worlds 
       

Udutu        

Hot Lava 

Mobile 
       

Wondershare        

Tabela 2: Primerjava orodij v kategorijah platforma in vmesnik 
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Orodje 
Zadnja 

izdaja 

Slovens

ki jezik 

   

Articulate 

Studio 

2008  

Articulate 

Storyline 

2012  

Atlantic Link 2010 / 

Adobe 

Presenter 

2012  

Brainshark 2012  

Captivate 4 2009  

Captivate 6 2012  

CourseBuilder 2012  

eActivity 2012  

eXeCute 2011  

eXact 2012  

Lectora 2011  

ProForm 2012 / 

Raptivity 2012  

EasyGenerator 2012  

SmartBuilder 2008 / 

Thinking 

Worlds 

2011 / 

Udutu / / 

Hot Lava 

Mobile 

2012 / 

Wondershare / / 

Tabela 3: Primerjava orodij v kategorijah zadnja izdaja in slovenski jezik 
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6. UGOTOVITVE 
Skozi podroben pregled in primerjavo orodij, vključenih v diplomsko delo, smo prišli do 

najrazličnejših ugotovitev. Med drugim je tudi ta, da si moramo pri izbiri orodja za izdelavo 

e-učnih tečajev vzeti čas za razmislek in temeljito pretehtati, katere lastnosti avtorskih orodij 

so za nas najpomembnejše. Orodja so zelo različna in uporabna v veliko pogledih, zato ne 

moremo posploševati in določiti katero orodje je za posameznika najprimernejše, saj na to 

vpliva veliko subjektivnih dejavnikov. Na naslednjih straneh bomo najprej podrobno zapisali, 

kaj naj bi neko avtorsko orodje vsebovalo, da bi ustrezalo vsaj osnovnim zahtevam in 

kakovosti, ki si jo zasluži vsak izdelovalec vsebin. Čeprav je težko določiti katera orodja so 

najbolj ustrezna za različne izdelovalce, z različnimi pogoji in iz različnih okolij, pa bomo 

nato vseeno v grobem, glede na njihove najbolj tipične lastnosti orodij, določili, za kateri tip 

avtorjev in v kateri situaciji naj bi bilo orodje najprimernejše. 

6.1. OSNOVNA MERILA ZA DOSEGANJE KAKOVOSTI IN 

PRIMERNOSTI ORODIJ 

Spodaj omenjene lastnosti avtorskih orodij so tiste, ki naj bi določale kakovost in primernost 

orodij za vsakega izdelovalca e-učnih tečajev. Pri izbiri moramo torej paziti, da izbrano orodje 

vključuje vsaj večino teh, saj se bomo s tem izognili sicer nepotrebnemu nakupu pomožnih 

programov, raznim zapletom, pomanjkljivim in neučinkovitim tečajem ter si s tem olajšali 

delo z orodjem in prihranili veliko časa. 

6.1.1. Uporabljena učna tehnologija 

Orodje naj omogoča uporabo različnih učnih strategij in učnih tehnologij (podpora družabnim 

medijem, mobilno učenje, realistična tehnologija - simulacije, virtualni svet, igre). 

6.1.2. Navigacija 

Orodje naj: 

- omogoča razvejanje in določanje zaporedja, odvisno od uporabnikovih odgovorov in 

rezultatov interakcij; 

- omogoča izdelavo učnih poti po meri uporabnika; 



Univerza v Ljubljani-Pedagoška fakulteta  Bregar Maja- diplomsko delo 

86 

 

- omogoča nastavitev osnovnih navigacijskih gumbov, za prehajanje med vsebino; 

- omogoča nastavljanje zaznamkov, za označitev lokacije med različnimi dejanji 

uporabnika. 

6.1.3. Interaktivni elementi 

Orodje naj: 

- ponuja čim večje število različnih tipov nalog ali omogoča njihovo lastno izdelavo 

(osnovni elementi so: možnost več izbir, zapolnite prazna polja, poveži, povleci in 

spusti, razvrsti, esejski ali kratki odgovori); 

- omogoča nastavitev naključnega prikazovanja nalog (prikaz naključnega vprašanja iz 

nabora vseh vprašanj, vrstni red vprašanj je naključen, vrstni red možnih odgovorov na 

vprašanje je naključen, prikaz naključnega števila vprašanj); 

- omogoča vključevanje namigov pri posamezni nalogi in za vsak posamezen napačen 

odgovor ali poskus; 

- omogoča omejevanje števila poskusov pri posamezni nalogi ali celotnem tečaju; 

- omogoča uvažanje zunanjih sklopov vprašanj v standardni obliki. 

6.1.4. Tehnične značilnosti (izvoz) 

Orodje naj: 

- omogoča visoko stopnjo podpore standardom kot sta SCORM in AICC; 

- podpira številne multimedijske formate in vsebuje programe, ki z njimi manipulirajo 

(razni predvajalniki in vmesnik z navigacijskimi možnostmi); 

- omogoča objavo v oblikah, ki so podprte s strani čim več različnih platform in 

brskalnikov; 

- omogoča izvoz tečajev v obliki za mobilne telefone; 

- podpira nabore tujih znakov (kitajski, japonski, arabski, ipd.); 

- podpira izdelavo tečajev, ki jih lahko zaženemo z namizja ali delujejo na prenosnih 

medijih (CD, DVD, ipd.); 

- omogoča izdelavo tečajev, ki jih lahko oblikujemo in uvozimo v druga avtorska 

orodja. 
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6.1.5. Enostavnost za učenje in uporabo 

Orodje naj: 

- bo enostavno za učenje in uporabo (najboljša so tista, ki omogočajo, da si uporabniki 

sami izberemo težavnost, ki nam ustreza), kar omogoča uporabnikom hiter začetek in 

postopen napredek pri uporabi zahtevnejših funkcij; 

- uporablja direktne, preproste in intuitivne poti za izvajanje avtorskih funkcij; 

- omogoča enostavno namestitev in konfiguracijo, po možnosti z uporabo čarovnika. 

6.1.6. Usposabljanje uporabnikov, podpora in dokumentacija 

Orodje naj: 

- ponuja veliko dokumentacij, v oblikah video vadnic, primerov, raznih oblikah pomoči, 

referenc, priročnikov, spletnih seminarjev, brezplačnih spletnih forumov, ipd.; 

- ima podporo izkušenega osebja z veliko znanja, ki so dostopna preko telefona ali 

elektronske pošte. 

6.1.7. Optimizacija procesov 

Orodje naj: 

- omogoča osnovno podporo za izdelavo tabel in diagramov; 

- vključuje funkcijo najdi in zamenjaj; 

- omogoča preverjanje črkovanja in slovnice; 

- vključuje funkcije, ki avtorjem omogoča pregled strukture tečaja (diagrami, osnutki, 

drevesni pogled, ipd.); 

- vključuje možnost avtomatske izdelave navigacijskih funkcij tečaja (meni, kazalo, 

struktura tečaja, slovar, ipd.); 

- ponuja veliko število različnih predlog, kar omogoča izdelavo ustreznega tečaja z 

minimalnim prilagajanjem določene predloge; 

- vsebuje knjižnico komponent za namene večkratne uporabe v istem ali drugem učnem 

tečaju; 

- vsebuje nekatera orodja za osnovno oblikovanje komponent znotraj avtorskega orodja. 
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6.1.8. Sodelovalno izdelovanje tečajev 

Orodje naj omogoča delovanje preko strežnika (spletna orodja), kar omogoča dostop do 

vsebine s kateregakoli računalnika. Primerno je za skupine izdelovalcev istega učnega tečaja, 

saj rešuje težave usklajevanja časa in kraja izdelave. Pomembno je tudi, da orodje onemogoča 

hkratno oblikovanje učnega tečaja in s tem ponavljanja iste vsebine. 

6.2. PRIMERNOST ORODIJ OZ. NJIHOVIH LASTNOSTI V 

RAZLIČNIH SITUACIJAH 

S pomočjo avtorskih orodij lahko ustvarimo različne vrste vsebin ali pa posameznih 

interaktivnih elementov. Izdelamo lahko razne interaktivne predstavitve, e-učbenike z mnogo 

multimedijskimi objekti in interaktivnimi elementi, razne spletne strani, pa tudi lastne 

animacije, video vadnice, več vrst kvizov in drugih interaktivnih elementov, interaktivne igre, 

ipd. Vse to pa lahko posredujemo na splet, mobilne telefone, tablične računalnike, osebne 

računalnike, prenosljive medije, ali pa vključimo v sistem LMS. Nekatera orodja nam 

ponujajo tudi objavo vsebin s podporo standardov, kot sta SCORM in AICC. Vseeno pa je od 

nas, našega dela, namena in okolja v katerem delamo odvisno, katere od zgoraj naštetih 

lastnosti, oziroma možnosti orodij so za nas najbolj primerne. 

 

Recimo, da smo učitelj na šoli in bi radi s pomočjo avtorskih orodij izboljšali učne pogoje 

učencem, jim ponudili raznolikost učnega materiala, jih spodbudili k učenju in omogočili lažji 

dostop do ustrezne literature. Naštejmo nekaj hipotetičnih primerov: 

- V primeru, da bi radi vse svoje zapiske in literaturo, ki jo uporabljamo pri poučevanju 

v razredu, zapisali v elektronski obliki in jo preko spleta ponudili učencem, se bomo 

odločili za izdelavo e-učbenika. Pri tem nam bodo prišla prav tista avtorska orodja, ki 

omogočajo izdelavo vsebin v obliki poglavij in ponujajo možnost vključevanja 

različnih elementov, kot so tekst, slike, različni tipi vprašanj, simulacije, animacij, ipd. 

Primer orodja: eXe(Cute). 

- Recimo, da so naše želje podobne kot v prejšnjem primeru, le da bi radi e-učbenik 

izdelali s pomočjo drugih učiteljev in hkrati vključili še njihove zapiske v vsebino, 

potem nam bodo prišla prav spletna orodja, saj omogočajo lažje izdelovanje vsebin 

večji skupini ljudi. Primer orodja: Atlantic Link. 
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- V primeru, da bi radi popestrili učno vsebino, ki jo že imamo v obliki prosojnic PPT, 

potem so za nas najprimernejša orodja, ki omogočajo uvoz datotek v formatu PPT in 

njihovo preoblikovanje in urejanje. Primer orodja: Adobe Presenter. 

- V primeru, da bi radi učencem omogočili samo preverjanje znanja na domu, lahko s 

pomočjo orodij izdelamo razne kvize, ankete, animacije, simulacije, različne vrste 

interaktivnih nalog, ki se dotikajo teme, obravnavane pri učni uri ali sklopu učnih ur. 

Poslužimo se lahko avtorskih orodij, ki so specializirana za določeno stvar, običajno 

so to pomožna orodja, ki za uporabo niso tako zahtevna, so cenejša in ne zavzamejo 

veliko prostora na našem računalniku. Primer orodja: Articulate Quizmaker. 

- Recimo, da bi podobno kot v zgornjem primeru radi preverili učenčevo znanje, 

oziroma ga utrdili in vsebino hkrati prilagodili posameznikovi stopnji znanja in 

njihovim različnim odločitvam, potem lahko prav tako s pomočjo specializiranega 

pomožnega orodja izdelamo interaktivno igro, ki se odvija pri vsakem učencu 

različno. Primer orodja: Thinking Worlds. 

- Zelo uporabna je tudi možnost, da lahko spremljamo uporabnike naših vsebin v več 

pogledih, kot so rezultati reševanja nalog, trajanje reševanja nalog, število poskusov 

reševanja, časovni podatki o ogledu vsebine, ipd. V tem primeru se bomo odločili za 

orodje, ki podpira standard, kot je npr. SCORM in AICC. Primer orodja: 

SmartBuilder. 
 

Recimo, da vodimo izobraževalno podjetje in želimo našim strankam ponuditi kar se da 

optimalno izobraževalno ponudbo. To pomeni, da bi bila ponudba cenovno ugodna, 

namenjena več različnim ljudem, z različnimi stopnjami znanja, učno zelo učinkovita, z 

veliko interaktivnimi elementi, hkrati pa profesionalnega in privlačnega videza ter z 

možnostjo sledenja uporabnikom vsebine. Da bodo vsebine dostopne kar najširši skupini 

ljudi, mora orodje, v katerem bomo izdelali izobraževalno vsebino, ponujati možnost objave 

vsebine v čim več različnih formatih, ki za delovanje potrebujejo čim manj, oziroma čim bolj 

osnovne sistemske zahteve, ogled vsebine bi moral biti možen na čim več različnih 

platformah in v različnih spletnih brskalnikih, po možnosti, pa bi bila vsebina primerna tudi 

za ogled na mobilnih telefonih ali tabličnih računalnikih. V tem primeru bomo za izdelavo 

vsebine potrebovali bolj profesionalno orodje, ki znotraj orodja ponuja veliko različnih 

funkcij, interaktivnih elementov, možnost vključevanja zunanjih datotek, možnost izdelave 

lastnih interakcij, animacij, simulacij, video datotek, ipd. Običajno so ta orodja cenovno malo 
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manj ugodna, bolj zahtevna za uporabo, uporabniški vmesnik pa deluje na principu 

izdelovanja in oblikovanja posameznih prosojnic, kot na primer orodje PowerPoint. Primer 

orodja: Captivate 6. 
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7. OSNUTEK IDEALNEGA AVTORSKEGA ORODJA 
Pri oblikovanju idealnega avtorskega orodja, smo se opirali na ugotovitve iz prejšnjega 

poglavja, kjer smo našteli osnovne lastnosti, ki naj bi jih ponujalo vsako avtorsko orodje in 

določili ustreznost orodja v posameznih hipotetičnih primerih. Kar se tiče načina izdelovanja 

vsebine, smo se odločili, da bo idealno orodje namenjeno učiteljem, ki želijo izdelati lasten e-

učbenik, z veliko multimedijskimi elementi, orodje bo možno naložiti na računalnik, za 

delovanje pa ne bo potrebna internetna povezava. Delovalo bo po principu WYSIWYG, poleg 

tega pa bo okolje kar se da intuitivno. Za čim bolj realno predstavo o orodju in občutku večje 

možnosti implementiranja ideje, smo se ga odločili poimenovati in sicer z imenom AUTHOR, 

ki ga bomo uporabljali tudi v nadaljnjem besedilu. 

7.1. VIDEZ UPORABNIŠKEGA VMESNIKA 

Uporabniški vmesnik avtorskega orodja je razdeljen na 5 delov (Slika 61). Če bi jih 

poimenovali, bi lahko rekli, da se v zgornjem okvirju poleg imena avtorskega orodja nahajajo 

delovna orodja, na sredini vmesnika, na z belo barvo obarvanem prostoru, pa se nahaja 

delovna površina. Poleg teh dveh glavnih okvirjev, se desno od delovne površine nahaja še 

pomožni prostor, kjer se na začetku nahaja simbolična slika nekega lika, med uporabo orodja 

pa je prostor namenjen prikazovanju dodatnih možnosti orodja, ki se pojavijo ob kliku na 

določene ikone. Levo od delovne površine se nahajata še dva okvirja, od katerih nam zgornji 

okvir ponuja pregled nad zgradbo trenutne vsebine, v spodnjem okvirju pa lahko spremljamo 

količino in vrsto, v trenutno vsebino vključenih objektov. Pri oblikovanju smo se osredotočili 

na tri skladne barve, ki dajejo videz bolj privlačnega in sodobnega orodja, vse skupaj pa smo 

za večjo atraktivnost popestrili še z ločilnimi črtami, ustreznih barv. Poleg tega je vmesnik 

zelo intuitiven, saj so vsa orodja in možnosti na vidnem mestu, ali pa so poti do njih zelo 

očitne. Prav tako uporaba takega orodja ni pretirano zahtevna, saj je delovno okolje podobno 

znanim orodjem Office, ki jih uporablja večina ljudi in se posledično v okolju in razporeditvi 

lažje znajdejo. 
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Slika 61: Uporabniški vmesnik orodja Author 

Podroben pregled orodja bomo začeli kar pri delovnih orodjih, ki se, kot že prej omenjeno, 

nahajajo na vrhu uporabniškega vmesnika. Prvi zavihek, ki nam je na voljo, se imenuje 

DATOTEKA, podobno kot pri drugih orodjih, ki jih imamo na računalniku, na primer orodje 

Word. Videz, oziroma način prikaza vseh možnosti je v obliki večjih ikon (Slika 62), kar 

spominja na način prikaza v orodjih Office, na primer v orodju PowerPoint (Slika 63). 

 

 
Slika 62: Delovna orodja zavihka DATOTEKA 

 
Slika 63: Delovna orodja zavihka Vstavljanje v orodju PowerPoint 

Ikone so sicer zelo jasne, saj so podobne ali enake tistim, ki jih lahko najdemo na osebnem 

računalniku ali znotraj posameznih orodij, vseeno pa je za večjo natančnost, ob prehodu 

računalniške miške preko ikone, dodano dodatno pojasnilo funkcije posamezne ikone (Slika 



Univerza v Ljubljani-Pedagoška fakulteta  Bregar Maja- diplomsko delo 

93 

 

64). Prav tako se za bolj zanimivo in interaktivno okolje orodja, ob prehodu miške preko 

ikone zgodi sprememba oblike ikone, ki je vidna tudi na spodnji sliki (Slika 64).  

Po analogiji je videz in obnašanje ikon v drugih zavihkih podoben, kot v zdaj opisanem 

zavihku DATOTEKA.  

 

 
Slika 64: Sprememba ikone in dodan napis ob prehodu miške čez ikono 

7.2. FUNKCIJE IN MOŽNOSTI ORODJA 

Glede na rezultate proučevanja nekaterih avtorskih orodij, glede na ugotovitve iz prejšnjega 

poglavja in glede na namen in ciljne kupce orodja Author, smo se odločili, katere funkcije in 

možnosti bo idealno orodje ponujalo. Če je videz uporabniškega vmesnika bolj podoben, 

oziroma spominja na videz Office-ovih orodij in njim sorodnim orodjem, je ostali del, to 

pomeni možne funkcije, multimedijski elementi in način izdelovanja vsebine, skupek 

nekaterih funkcionalnostih izbranih proučevanih orodij. Največ lastnosti je povzetih po orodju 

eXe(Cute), vsaj kar se tiče delovnega področja, kjer vsebino zapisujemo na posamezne strani 

in ne na posamezno prosojnico, kot je to običajno pri večini proučevanih orodij. 

 

Če zopet z opisom začnemo v zgornjem delu vmesnika, potem lahko povemo, da orodje 

ponuja štiri gumbe, oziroma štiri zavihke (Slika 62): DATOTEKA, OBLIKOVANJE, 

GRADNIKI in POMOČ.  

 

Ob kliku na prvi gumb, se nam odprejo ikone, ki ponujajo običajne funkcije iz zavihka 

datoteka kot pri drugih orodjih. Te funkcije so: Začni nov projekt, Odpri projekt, Shrani, 

Shrani kot…, Izvozi kot… in Izhod (Slika 62).  

Že sama imena funkcij povedo, kaj je njihov namen, tako da se v to ne bomo podrobneje 

spuščali, vredno pa je omeniti, oziroma našteti, v katere oblike lahko izvozimo naše projekte. 

Ker naj bi bil naš ciljni proizvod elektronski učbenik v standardni obliki, smo se odločili, da 
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je ustrezno, da lahko končni projekt objavimo v obliki PDF, v obliki spletne strani in v 

tekstovni obliki (Slika 65). 

 

 
Slika 65: Možni formati za izvoz 

Ob kliku na drugi gumb, torej gumb OBLIKOVANJE, se nam ponudijo 3 funkcije, ki so 

(Slika 66): Izberi temo, Preoblikuj in Vstavi obliko. 

 

 
Slika 66: Delovna orodja zavihka OBLIKOVANJE 

Prva ikona simbolizira izbiro raznih tem za izdelavo e-učbenika. Ob kliku na to ikono se nam 

v okviru, ki se nahaja desno od delovne površine, pojavi 9 različnih tem. Na dnu okvirja pa se 

pojavi gumb, ki ponuja možnost dodajanja lastne teme (Slika 67). Ker so slike posameznih 

tem prilagojene velikosti okvirja, so manjše in posledično slabše vidne, zato nam orodje 

omogoča predogled teme, ki deluje tako, da se ob kliku računalniške miške na sliko 

posamezne teme, ta slika poveča na ustrezno vidno velikost. Povečana slika ponuja možnost 

uporabe teme v učni vsebini, s klikom na sliko pa le-ta izgine, kar nam tudi napove pomožno 

besedilo ob miškinem kazalcu (Slika 68). Kot lahko vidimo, nam različne teme ponujajo tudi 

različne načine zapisovanja vsebine v učbenik. Izmed vseh devetih tem, nam tri ponujajo 

zapisovanje v enem stolpcu, torej običajen način, tri omogočajo zapis vsebine v dveh stolpcih 
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in tri zapis vsebine v treh stolpcih. Po en primer vsake je viden na sliki s povečanimi primeri 

tem (Slika 67). 

 

 
Slika 67: Nabor tem in gumb za izdelavo nove teme (levo) ter nekaj povečanih primerov 

(desno) 



Univerza v Ljubljani-Pedagoška fakulteta  Bregar Maja- diplomsko delo 

96 

 

 
Slika 68: Primer povečane teme, z možnostjo uporabe teme in pomožnim besedilom 

Druga ikona simbolizira nabor različnih barv in nekaj osnovnih funkcij. Ob kliku na to ikono, 

se nam zopet v desnem okviru pojavi paleta različnih barv ter najosnovnejše funkcije za 

oblikovanje besedila (Slika 69). Funkcija je namenjena oblikovanju glavnih naslovov in 

podnaslovov, ki smo jih vstavili s pomočjo gumba Vstavi naslov, ki se nahaja na vrhu 

delovne površine in si jo bomo natančneje ogledali kasneje. Spreminjamo lahko osnovne 

lastnosti, kot so barva in tip pisave, odebeljenost, podčrtanost, poševnost in prečrtanost 

naslova ter razmik med posameznimi črkami in sprememba velikosti črk. Pod tabelo barv se 

nahaja informacija o barvi, ki je trenutno izbrana. Spremenimo jo s klikom na drugo barvo, 

pri čemer pa se nam, za natančnejše prepoznavanje barve, ob prehodu miškinega kazalca čez 

barvo, izpiše barva v obliki kode HTML. Pri izbiri tipa pisave imamo na voljo 7 različnih 

pisav, pri oblikovanju pisave pa 6 različnih funkcij, ki so posebej opisane v pomožnem 

besedilu, ob prehodu miške čez posamezno funkcijo (Slika 69). 
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Slika 69: Tabela barv, funkcije oblikovanja in različni tipi pisave 

Tretja in hkrati zadnja ikona tega zavihka simbolizira nabor oblik, ki jih lahko najdemo tudi v 

orodju Word. Ob kliku na to ikono, se torej v desnem okvirju izrišejo vse oblike, ki jih lahko 

vstavimo v vsebino. Ob prehodu miške čez posamezno obliko, se poleg miškinega kazalca 

izpiše pomožno besedilo, ki označuje tip izbrane oblike (Slika 70). 
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Slika 70: Tabela oblik, s primerom  izpisa pomožnega besedila 

Ob kliku na tretji gumb glavnega menija, torej gumb GRADNIKI, se nam ponudi 8 možnosti 

(Slika 71), od katerih nam vsaka posamezna ponuja vstavljanje ali dodajanje nekega elementa 

v vsebino. Od leve proti desni se torej nahajajo ikone Vstavi tekst, Vstavi sliko, Vstavi zvok, 

Vstavi video, Dodaj priponko, Vstavi lik, Vstavi internetno povezavo in Vstavi nalogo, kar 

nakazujejo že same slike na ikonah in pomožni napisi ob prehodu miške čeznje. 

 

 
Slika 71: Delovna orodja zavihka GRADNIKI 

Ob kliku na posamezno ikono se v nekaterih primerih v desnem okvirju pojavijo pomožna 

orodja ali dodatne možnosti, spet v drugih primerih, pa se v ločenem oknu pojavi vmesnik 

ustreznega pomožnega orodja, s katerim lahko dodatno oblikujemo in spreminjamo gradnik, 

ki ga želimo vključiti v vsebino. Ta pomožna orodja vsebujejo le osnovne funkcije za 

preoblikovanje, kot jih ima za slike orodje Paint, za kakšne bolj zapletene in zahtevne 
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spremembe, pa si bo moral uporabnik tega orodja, pomagati z ustreznim pomožnim avtorskim 

orodjem, nato pa končni izdelek posebej uvoziti v orodje Author in ga vključiti v vsebino. 

 

Če kliknemo na ikono Vstavi tekst, se na področju delovne površine pojavi polje, kamor 

izdelovalec e-učbenika, oziroma uporabnik orodja Author, vpiše želeni tekst, ki se nato ob 

kliku na gumb Vstavi, zapiše kot del vsebine. Ko je polje aktivno, je obarvano in obrobljeno z 

odtenki zelene barve, v polju pa je napisano opisno besedilo, ki se ob začetku pisanja 

samodejno izbriše (Slika 72). Po kliku na gumb Vstavi, obarvano tekstovno polje izgine, 

besedilo pa postane del ostale vsebine, s privzetim belim ozadjem in črnim tekstom, ki pa ga 

je možno naknadno še urejati. Hkrati s pojavitvijo polja za tekst, se v okvirju desno od 

delovne površine prikažejo orodja za oblikovanje besedila (Slika 73). Nabor orodij je podoben 

tistemu v Wordu, samo da so tu izbrana le tista orodja, ki so potrebna za osnovno oblikovanje. 

Ob prehodu računalniške miške čez gumb posameznega orodja, se gumb poveča, tako da 

uporabnik lažje spremlja, kje se nahaja, hkrati pa se za hitrejše razumevanje ikon, ob 

miškinem kazalcu izpiše ustrezen tekst, ki opisuje funkcijo posameznega gumba (Slika 73). V 

prvem spustnem seznamu ima uporabnik na voljo 7 osnovnih pisav, v drugem spustnem 

seznamu pa lahko pisavi določimo 11 različnih velikosti, vendar pa možnosti niso omejene, 

saj se lahko tako tipi pisav kot velikosti pisave po potrebi še dodajo (Slika 73).  

 

 
Slika 72: Tekstovno polje in gumb Vstavi 
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Slika 73: Orodja za oblikovanje besedila in nabor različnih tipov in velikosti pisave 

Ob kliku na ikono Vstavi sliko, se nam najprej pojavi posebno okno, kjer se na črnem ozadju, 

pojavi ikona velikega rdečega križca, s katerim lahko okno zapremo. Pod ustreznim 

besedilom, ki sugerira namen okna, se pojavi gumb Izberi datoteko, ki omogoča nalaganje 

slike z diska in pa ikona, ki nam ponuja nalaganje več datotek hkrati. Na sliki je lepo vidno, 

da se je okno prikazalo ob kliku na ikono Vstavi sliko, saj je ta ikona v ozadju okna v 

spremenjeni obliki in barvi, namesto napisa Nobena datoteka ni izbrana, desno od gumba, pa 

je za primer že izbrana slika KOLO-2008 169.jpg. Ker je bila ob zajemu slike računalniška 

miška na ikoni za dodajanje več datotek, je lepo viden tudi napis, ki opisuje funkcijo te ikone. 

Ko si izberemo vse slike, ki bi jih radi naložili, pritisnemo na gumb NALOŽI, ki pa se nahaja 

na dnu celotne vsebine okna (Slika 74). 
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Slika 74: Okno s funkcijo nalaganja ene ali več slik 

Klik na omenjeni gumb, nas ne vrne nazaj na uporabniški vmesnik orodja Author, vendar pa 

vse izbrane slike naloži v knjižnico slik orodja za oblikovanje vsebine, ki je vključeno v 

orodje Author. Knjižica se nahaja na dnu tega orodja, klik na posamezno sliko iz knjižnice, pa 

povzroči prikaz izbrane slike v delovnem polju. Levo od delovnega polja se nahajajo orodja 

za osnovno preoblikovanje slik, ki jih najdemo tudi v nekaterih drugih orodjih namenjenim 

obdelavi slik. Kot povsod v orodju Author, je tudi to orodje opremljeno s pomožnimi napisi, 

ki se pojavijo ob prehodu miške čez posamezno ikono, prav tako pa se ob prehodu ikone le-ta 

malo poveča, da uporabnik ve, na kateri ikoni se nahaja. Orodje malo manj veščim ponuja 

tudi samodejno optimalno popravljanje slike, kar nakazuje tudi gumb, ki je vključen v 

uporabniški vmesnik. Ko uredimo vse slike iz knjižnice kot si želimo, z gumbom POTRDI te 

slike vključimo v učno vsebino (Slika 75).  
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Slika 75: Uporabniški vmesnik orodja za oblikovanje slik 

Ob kliku na ikono Vstavi zvok, se nam najprej, podobno kot pri vstavljanju slike, pojavi 

posebno okno, kjer je razporeditev na črnem ozadju enaka. Okni se razlikujeta le v vsebini, 

saj je okno namenjeno nalaganju zvoka, funkcije posameznih gumbov in ikon pa prav tako 

ostajajo podobne (Slika 74). Podobno nas tudi v tem primeru gumb NALOŽI ne vrne na 

uporabniški vmesnik orodja Author, temveč na uporabniški vmesnik pomožnega orodja. 

Tokrat zvočno datoteko oz. vse datoteke, ki smo jih izbrali, s klikom na gumb naložimo v 

knjižnico zvočnih datotek orodja za obdelovanje zvoka, ki je prav tako vključeno v orodje 

Author. Knjižica se nahaja na dnu tega orodja, klik na posamezno zvočno datoteko iz 

knjižnice, pa povzroči prikaz izbranega zvoka v delovnem polju. Le-to je ustrezno razdeljeno 

na dva dela, kar nam omogoča obdelavo zvoka posebej za levi in desni zvočnik. Opremljeno 

je tudi z dvema meriloma, zgornji označuje merjenje časa, levi pa višino zvoka. Nad delovnim 

poljem se nahajajo orodja za osnovno obdelavo zvoka, ki jih najdemo tudi v nekaterih drugih 

temu namenjenih orodjih, npr. v orodju Audacity in gumbi za predvajanje. Orodje je 

opremljeno s pomožnimi napisi, ki se pojavijo ob prehodu miške čez posamezno ikono, prav 
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tako pa se ob prehodu ikone le-ta malo poveča. Ko zaključimo z urejanjem vseh zvočnih 

datotek iz knjižnice, z gumbom POTRDI te datoteke vključimo v učno vsebino (Slika 76). 

 

 
Slika 76: Uporabniški vmesnik orodja za obdelovanje zvoka 

Ob kliku na ikono Vstavi video, se analogno, kot v prejšnjih dveh primerih pojavi ločeno 

okno, kjer je vsebina ustrezno spremenjena in prilagojena nalaganju video datotek (Slika 74). 

Podobno nas tudi v tem primeru gumb NALOŽI pripelje do uporabniškega vmesnika 

pomožnega orodja. Tokrat video datoteko oz. vse datoteke, ki smo jih izbrali, s klikom na 

gumb naložimo v knjižnico video datotek orodja za obdelovanje videa, ki je vključeno v 

orodje Author. Knjižica se nahaja znotraj delovnega polja tega orodja, klik na posamezno 

zvočno datoteko iz knjižnice, pa povzroči prikaz izbranega videa znotraj predvajalnega okna. 

Poleg predvajalnega okna in knjižnice se v delovnem polju nahaja še nabor različnih 

prehodov, ki jih lahko uporabimo za prehod med posameznimi odseki videa. Ker je prehodov 

veliko, so ikone, ki prikazujejo načine prehodov majhne in posledično ne razvidne, zato nam 

orodje omogoča predogled prehoda v povečani obliki, ki smo je že vajeni iz načina delovanja 

orodja Author (Slika 77). Nad delovnim poljem se nahajajo orodja za osnovno obdelavo 

videa, ki jih najdemo tudi v nekaterih drugih temu namenjenih orodjih in gumbi za 



Univerza v Ljubljani-Pedagoška fakulteta  Bregar Maja- diplomsko delo 

104 

 

predvajanje. Čisto na dnu okna se nahaja časovnica, ki vključuje merilo za merjenje časa. En 

pod drugim se nahajata polje za urejanje videa in polje za urejanje spremljevalnega zvoka 

posebej. Na dnu časovnice se nahajata še dva drsnika. S pomočjo prvega lahko povečujemo 

ali zmanjšujemo velikost časovnega merila, s pomočjo drugega, pa se premikamo levo in 

desno po časovnici. Orodje je opremljeno s pomožnimi napisi, ki se pojavijo ob prehodu 

miške čez posamezno ikono, prav tako pa se ob prehodu ikone le-ta malo poveča. Ko 

zaključimo z urejanjem vseh video datotek iz knjižnice, z gumbom POTRDI te datoteke 

vključimo v učno vsebino (Slika 78). 

 

 
Slika 77: Predogled prehoda v povečani obliki 
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Slika 78: Uporabniški vmesnik orodja za obdelovanje videa 

Ob kliku na ikono Dodaj priponko ali Dodaj internetno povezavo, se v novem oknu pojavi 

enostavna vsebina. Okni sta podobni kot pri vstavljanju nekaterih že prej omenjenih 

gradnikov. Razlikujeta se v funkciji gumba NALOŽI oz. DODAJ, saj nas ob kliku gumb 

pripelje nazaj do uporabniškega vmesnika orodja Author, hkrati pa v učno vsebino vključi vse 

izbrane datoteke oz. priponke in vse zapisane internetne povezave. 

 

 
Slika 79: Videz ločenega okna za nalaganje datotek (levi) in dodajanje povezav (desno) 
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Ob kliku na ikono Vstavi lik, se v okvirju, desno od delovne površine pojavi nabor različnih 

risanih in slikanih likov, z različnimi izrazi in telesnimi potezami (Slika 80). Slike likov so 

majhne in ne razvidne, zato je podobno kot pri predogledu tem, oziroma predlog, omogočen 

ogled večje slike, ki se pojavi ob kliku računalniške miške na izbrani lik. Povečana slika 

ponuja možnost vstavitve lika v učno vsebino, s klikom na sliko pa le-ta izgine, kar nam tudi 

napove pomožno besedilo ob miškinem kazalcu (Slika 81). Ideja je podobna kot pri Orodju 

Articulate Storyline, ki smo ga tudi opisali v diplomskem delu, prav tako pa so liki, ki so na 

voljo v orodju Author, vzeti iz nabora likov tega orodja (Slika 11). Namen uporabe likov v 

različnih delih učne vsebine je, z različnimi pozami in izrazi likov, uporabniku učne vsebine 

sugerirati težavnost, cilj, namen, ipd., posameznega teksta ali objekta, poleg katerega 

vstavimo lik. Količina likov, ki so na voljo, prav tako ni omejena, saj se lahko tako kot pri 

pisavi, po potrebi še dodajo. 

 

 
Slika 80: Nabor risanih likov in nekaj povečanih primerov 
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Slika 81: Primer povečane slike, z možnostjo vstavitev lika in pomožnim besedilom 

Če kliknemo na zadnjo ikono zavihka GRADNIKI, torej na ikono Vstavi nalogo, se nam v 

desnem okvirju izpiše seznam nalog, ki nam jih orodje ponuja, da jih vključimo v učno 

vsebino (Slika 82). Te naloge so: naloga s povezovanjem, naloga primi/spusti, naloga z 

dopolnjevanjem, naloga z razvrščanjem, vprašanje s točkovanjem, vprašanje z več izbirami, 

vprašanje prav/narobe, anketa in sestavljanka. Izbor nalog je izbran iz naborov nalog orodij, 

proučevanih v tem diplomskem delu. Samo ime naloge pove, kako je sestavljena in kaj je njen 

namen. 



Univerza v Ljubljani-Pedagoška fakulteta  Bregar Maja- diplomsko delo 

108 

 

 
Slika 82: Seznam nalog, ki nam jih ponuja orodje Author 

Ob kliku na zadnji gumb glavnega menija, torej gumb POMOČ, se nam pojavi ena ikona s 

sliko vprašaja, ki simbolizira pridobivanje informacij o delovanju orodja (Slika 83). To 

funkcijo ima večina orodij, ki jih poznamo, pri vseh pa jo uporabimo v primeru, če znotraj 

orodja ne najdemo kakšne funkcije, ali je ne znamo uporabljati, ali pa če želimo o orodju 

izvedeti kaj več. Tudi v orodju Author ima ta ikona podoben pomen, zato se ob kliku na 

ikono, v novem oknu pojavi ustrezna vsebina, oziroma kar vsa vsebina, ki je napisana v 

sedmem poglavju tega diplomskega dela (Slika 84). 
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Slika 83: Delovno orodje zavihka POMOČ 

 
Slika 84: Vsebina pomoči v posebnem oknu 

Če se po podrobnem opisu glavnega menija osredotočimo še na videz delovne površine, lahko 

povemo, da je podlaga te površine običajne bele barve, ki je zaradi preostalega temnega dela 

uporabniškega vmesnika zelo dobro vidna. Površina je razdeljena na dva dela, ki ju ločuje 

vodoravna zelena črta, in sicer na glavo dokumenta, ki jo sestavljajo trije gumbi: Preimenuj, 

Izbriši in Vstavi naslov (Slika 85). Namen prvega gumba je preimenovanje naslovov v 

dokumentu, namen drugega je brisanje naslovov, namen zadnjega pa je vstavljanje naslovov, 

kot pove že samo ime. Ob kliku na zadnji gumb se pojavi okence in spustni seznam, kjer si 

lahko izdelovalec vsebine izbere raven naslova, ki ga želi vstaviti. 
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Slika 85: Trije gumbi v glavi delovne površine 

Drugi del delovne površine pa predstavlja področje, kjer se po principu WYSIWYG izpisuje 

vsebina bodočega elektronskega učbenika (Slika 86). Namen tega dela je, da lahko izdelovalci 

vsebine neposredno opazujemo sprotne spremembe in videz dokumenta, kot ga bo po 

končanju in objavi videl uporabnik učnih vsebin. Na spodnji sliki je v namene boljše 

predstave, že zapisanega nekaj brez vsebinskega teksta, z dvema dodanima elementoma, ki ju 

ponuja orodje Author. Dodana je slika sveta, ki se nahaja na desni strani dokumenta ter štiri 

priponke, ki so obarvane z modro barvo (Slika 87). 

 

 

Slika 86: Pogled na celotno obliko izdelane učne vsebine 
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Slika 87: Primera dveh vstavljenih elementov 

Levo od delovne površine se nahajata še dva okvirja, oziroma dva dela uporabniškega 

vmesnika, ki imata različni, pomembni funkciji.  

 

Zgornji okvir, prikazuje zgradbo vsebine, ki jo trenutno izdelujemo, in sicer podatke o vseh 

naslovih, podnaslovih, itn., ki smo jih vstavili z že omenjenim gumbom Vstavi naslov, ki se 

nahaja v glavi delovne površine. Zapis naslovov je seveda hierarhično urejen in glede na 

raven naslova zapisan z ustreznimi zamiki v desno (Slika 88). Hierarhija na sliki ustreza 

obliki vsebine iz delovne površine (Slika 86). Pri količini naslovov, ki bi segali čez spodnji 

rob okvirja, se ob robu okvirja samodejno pojavi drsnik, s katerim si lahko nato ogledamo 

celotno hierarhijo. 

 

Slika 88: Okvir , ki prikazuje hierarhijo naslovov trenutne učne vsebine 

Spodnji okvir, prikazuje seznam vseh objektov, oziroma gradnikov, uporabljenih v učni 

vsebini, ki jo trenutno izdelujemo (Slika 89). Seznam na sliki ustreza vsebini iz delovne 
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površine, naštete so torej vse štiri uporabljene priponke in vstavljena slika sveta (Slika 87). Pri 

količini uporabljenih objektov, ki bi segali čez spodnji rob okvirja, se ob robu okvirja 

samodejno pojavi drsnik, s katerim si lahko ogledamo celoten seznam. 

 

 

Slika 89: Okvir, ki prikazuje seznam vseh uporabljanih objektov 
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8. ZAKLJUČEK 

V današnjem času se hitro razvijajo in nadgrajujejo raznorazna avtorska orodja, v upanju, da 

bi z njimi zadovoljili čim večji krog avtorjev raznih vsebin ali pa bi k ustvarjanju pritegnili 

nove avtorje. Ne moremo se izogniti temu, da so orodja narejena za različne namene, tako so 

na primer nekatera namenjena izdelavi učbenikov, nekatera izdelavi bolj ali manj zahtevnih in 

kompleksnih predstavitev, spet druga izdelavi raznih iger, nalog ali posameznih interakcij, 

ipd. Avtorska orodja tudi avtorjem omogočajo izdelavo vsebin za različno populacijo, 

oziroma uporabo le-teh v različnih institucijah. Tako so lahko uporabniki avtorskih orodij 

učitelji, ki želijo svojim učencem narediti učno vsebino čim bolj zanimivo, lažje učljivo in 

dostopnejšo, prav tako so uporabniki orodij zaposleni v raznih podjetjih, kjer poskušajo na 

čim bolj interaktiven način izobraževati ostale zaposlene, lahko pa so avtorji navadni ljudje, ki 

si pač želijo določeno znanje posredovati ostalim ljudem. 

Po eni strani bi lahko rekli, da so avtorska orodja za zdaj še pogrešljiva, saj lahko učne 

vsebine, ki jih z njimi ustvarjamo, vseeno ustvarjamo in posredujemo na drugačne, sicer manj 

privlačne načine. Po drugi strani pa so ta orodja že nepogrešljiva, saj lahko z njihovo pomočjo 

izdelujemo vsebine, ki imajo na uporabnike teh vsebin edinstven učinek, s tem mislimo 

predvsem na to, da se uporabniki na ta način naučijo veliko več, dobijo praktične izkušnje, 

vsebine si lažje zapomnijo, hkrati pa za to porabijo manj časa, kar je v današnjem hitrem 

tempu življenja zelo pomembno. 

Cilj našega diplomskega dela je bilo narediti oziroma osnovati idejo avtorskega orodja, ki bi 

bilo za uporabnika idealno. V ta namen smo proučili več različnih avtorskih orodij, ki 

ustrezajo različnim namenom in različni ciljni populaciji, jih med seboj primerjali in izmed 

njihovih lastnosti izbrali tiste, ki so najbolj izstopale oziroma bile pri posameznem orodju še 

posebej poudarjene kot zelo dobre. Te lastnosti smo nato vključili v idejo našega orodja, ga še 

vizualno privlačno oblikovali ter naredili okolje čim bolj intuitivno. 

Razumljivo je, da se da vsako še tako idealno avtorsko orodje še bolj izpopolniti in ga narediti 

boljšega. Tako bi lahko tudi k ideji našega orodja dodali kakšno lastnost ali ga na kakršenkoli 

način spremenili, da bi bilo to orodje še bolj idealno, vendar pa mislim, da je ideja orodja ta 

trenutek, kar najbolj optimalna. Ideja nam ali bralcem ponuja dobro podlago za nadaljnji 

razvoj te ideje, njeno nadgrajevanje, izboljševanje in dodajanje novih lastnosti, ki jih bodo 

omogočile prihodnje tehnologije in razvoj. Prav tako je ideja odlično izhodišče za dejansko 

izdelavo, oziroma implementacijo tega avtorskega orodja, saj je ideja orodja zelo natančno 
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opisana in dodatno podkrepljena s podrobnim slikovnim gradivom. Izdelava tega orodja bi 

lahko pravzaprav potekala tako, da bi bilo branje ideje podobno, kot branje načrta izdelave 

avtorskega orodja. 
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