
UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

IGOR ČURK 



  



UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Študijski program: Matematika in računalništvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZVOJ ELEKTRONSKEGA UČBENIKA ZA PLATFORMO 

ANDROID 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentor: doc. dr. Branko Kaučič                          Kandidat: Igor Čurk 

 

Ljubljana, maj 2013 



  



Zahvala 

 

Zahvaljujem se vsem, ki so mi v času nastajanja diplomskega dela kakorkoli stali ob strani.  

Zahvala mentorju doc. dr. Branku Kaučiču za vodenje, organizacijo in strokovno pomoč pri 

izdelavi diplomskega dela. 

Zahvalil bi se vsem prijateljem in znancem, ki so si vzeli čas in preizkusili ter napisali 

komentarje na izdelano aplikacijo.  

 

  



  



Tema diplomskega dela 

 

V diplomskem delu načrtujte, opišite in implementirajte aplikacijo za mobilne naprave z 

operacijskim Android, ki bo omogočala prikaz izobraževalnih vsebin. Na kratko opišite tudi 

novosti operacijskega sistema Android in nekaj primerov izobraževalnih aplikacij. 

 

doc. dr. Branko Kaučič 

Ljubljana, avgust 2012 

 

 

 

  



  



I 

 

Povzetek 

 

Tablični računalniki vedno bolj prevzemajo vlogo osebnega računalnika. Na začetku so jih 

uporabniki uporabljali zgolj za brskanje po spletu, igranju iger, gledanje filmov itd. S 

tehnološkim napredkom in pojavom večjega števila aplikacij, so tablični računalniki začeli 

ponujat boljšo uporabniško izkušnjo in uporabniki so jih začeli uporabljati za različne 

namene, med drugim tudi za izobraževanje). V diplomskem delu smo razvijali aplikacijo za 

platformo Android, katera nam omogoča shranjevanje in prebiranje učbenikov v elektronski 

obliki. 

 

Diplomsko delo smo začeli s predstavitvijo operacijskega sistema Android, spletno trgovino 

Google Play, z novostmi operacijskega sistema Android, ki se nanašajo na verzije od Android 

3.0 naprej, ogrodja osnovne aplikacije, namenjene za platformo Android ter opisom nekaterih 

aplikacij iz spletne trgovine z izobraževalno vsebino. Nadaljevali smo s predstavitvijo 

elektronskih učbenikov, kjer smo predstavili njihov razvoj ter podali njihove primere.  

 

Zadnji dve poglavji sta namenjeni predstavitvi razvoja in evalvaciji aplikacije. V prvem delu 

smo opisali arhitekturo aplikacije s predstavitvijo posameznih razredov, nato pa smo opisovali 

razvoj glavnih delov aplikacije, ki skrbijo za prenos in shranjevanje e-učbenikov na mobilni 

napravi, uporabo internetne komunikacije ter prikaz e-učbenika na napravi. Aplikacijo je, na 

svojih mobilnih telefonih in tabličnih računalnikih, testiralo manjše število uporabnikov. 

Njihove povratne informacije smo zapisali v drugem delu. Vsakemu uporabniku, ki je testiral 

napravo, smo podali kratek vprašalnik. S tem smo dobili mnenja o sami aplikaciji ter 

tehničnih težavah, ki so jih imeli. Z odgovori uporabnikov smo izdelali pregled delovanja 

aplikacije in podali možne izboljšave. 

 

Ključne besede: Android, operacijski sistem, Google play, e-učbenik, izobraževalna 

aplikacija 
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Developing of e-textbook for Android platform  

 

Abstract 

 

Tablet computers are increasingly taking over the role of the personal computer. At first, 

people used them just to browse the web, play video games, watch movies, etc. With 

technological advances and the emergence of a large number of applications, tablet computers 

started to offer a vastly improved user experience and people started using them for many 

different purposes, including education. In our diploma thesis, we were developing an 

application for the Android platform, which allows us to share and read textbooks in 

electronic form. 

We started the diploma thesis with the presentation of the Android operating system, the 

Google Play store and the novelties of the Android operating system in versions 3.0 and 

higher. We also presented the structure of a basic application for the Android platform and 

descriptions of some applications from the online store which are meant and used for 

educational purposes. We continued with the presentation of electronic textbooks, described 

their development and presented some examples. 

The last two chapters are used to present the development and evaluation of the application. 

The first part describes the software architecture by describing individual classes. We 

continued with the description of the development of the main components of the application 

which allow us to transfer and save e-textbooks on our mobile device. We also presented the 

use of the internet communication and the display of the e-textbook on a device. The 

application has been tested by a smaller number of users on their mobile phones and tablet 

computers and their responses are gathered in the second part. Each user who tested the 

device has also received a short questionnaire. With the use of their answers, we were able to 

gather their opinion on the application and any technical difficulties they might have 

encountered. We were also able to create an overview of the application's performance and 

wrote down possible improvements. 

Key words: Android, operating system, Google Play, e-books, educational application 
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Seznam uporabljenih kratic in simbolov 

 

APK Android application package file (končnica paketa, v katerem so 

sestavljene Android aplikacije) 

AVD Android Virtual Device (Android virtualna naprava) 

HTML Hyper Text Markup Language (jezik za označevanje spletnih besedil) 

HTTP Hypertext Transfer Protocol (protokol za prenos datotek) 

JSON JavaScript Object Notation (skriptni programski jezik za predstavitev 

preprostih podatkovnih struktur) 

M3U (format za shranjevanje multimedijskih seznamov predvajanj) 

MTP Multipurpose Transaction Protocol (večnamenski transakcijski protokol) 

OS Operating System (operacijski sistem) 

PTP Picture Transfer Protocol (protokol za prenos slik) 

SDK Software Development Kit (orodje za razvoj programske opreme) 

SQL Structured Query Language (strukturirani povpraševalni jezik za delo s 

podatkovnimi bazami) 

URL Uniform Resource Locator (enolični krajevnik vira) 

USB Universal Serial Bus (univerzalno serijsko vodilo) 

ZIP Compressed File (datotečni format za stiskanje datotek) 
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1. UVOD 

 

Ničkolikokrat slišimo kako, predvsem mlajši učenci tarnajo nad težkimi šolskimi torbami, saj 

so le te prepolne težkih učbenikov. Le mislimo si lahko, kako bi se učenci razveselili, če bi 

namesto težkih učbenikov v svojo šolsko torbo postavili le en lahek a zmogljiv tablični 

računalnik, v katerem bi imeli shranjene vse svoje učbenike. 

 

Prodaja tabličnih računalnikov se je začela aprila leta 2010, ko je ameriško podjetje Apple 

začelo s prodajo tabličnega računalnika iPad z operacijskim sistemom iOS. Prva tablica z 

nameščenim OS Android pa je bila Dell Streak 5, ki je šla v prodajo junija 2010 [6].  

 

Trg tabličnih računalnikov je od začetka izredno napredoval, kar pove tudi podatek, da je v 

zadnji četrtini leta 2012 bilo prodanih kar 52,5 milijonov tablic. To je kar 75,3% več, kot isto 

obdobje leta 2011. Po navedbah nekaterih strokovnjakov pa naj bi leta 2013 tablični 

računalniki po prodaji celo prehiteli prenosne računalnike [31].   

 

S trgom je posledično napredovala tudi strojna in programska oprema tabličnih računalnikov. 

Le ti so tako postajali vse zmogljivejši in lažje prenosljivi. Danes jih uporabniki uporabljajo 

predvsem za brskanje po spletu, za zabavo in krajšanje časa. Za vse to pa poskrbijo 

najrazličnejše aplikacije, ki jih imajo uporabniki na voljo za prenos v spletni trgovini. Tam 

uporabniki najdejo igre, poslovne aplikacije, aplikacije za obdelavo slik itd. Med njimi pa se 

najdejo tudi izobraževalne aplikacije.   

 

Z napredkom tehnologije se modernizirajo tudi šole in s tem učilnice. Tako lahko danes skoraj 

v vsaki učilnici najdemo računalnik in tudi elektronsko tablo. Z razvojem tabličnih 

računalnikov pa bi lahko težke papirnate učbenike zamenjala tablica na kateri bi imeli učenci 

in učitelji možnost dostopa do e-učbenikov. Da bi pomagali učencem, se bomo v diplomskem 

delu osredotočili na izdelavo aplikacije, ki jim bo omogočala prebiranje e-učbenikov.  
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1.1 Cilji diplomskega dela 

 

Cilj diplomskega dela je predstaviti platformo Android. Predstaviti želimo osnove 

operacijskega sistema Android ter predstaviti novosti, ki jih prinašajo zadnje različice 

omenjenega operacijskega sistema. Za platformo Android so napisane številne aplikacije, med 

drugim tudi izobraževalne, nekatere od njih si bomo na kratko tudi ogledali. 

 

Glavni cilj diplomskega dela je razvoj izobraževalne aplikacije za operacijski sistem Android, 

s pomočjo katere bodo lahko uporabniki prebirali e-učbenike, katera bi bila v pomoč učencem 

v osnovnih in srednjih šolah. 

 

1.2. Vsebina diplomskega dela 

 

V nadaljevanju si bomo najprej pogledali osnovne lastnosti operacijskega sistema Android. 

Pokazali bomo osnovno ogrodje aplikacije ter kako se aplikacija izdela. Opisali bomo različne 

aplikacije z izobraževalno vsebino ter pogledali, ali bi ji lahko uvrstili v e-učbenik, bodisi kot 

vsebino, bodisi kot aktivnost znotraj e-učbenika. Vsebino in primere e-učbenika si bomo 

pogledali v tretjem poglavju. V četrtem poglavju se bomo osredotočili na našo aplikacijo, ki 

nam omogoča prikazovanje in prebiranje e-učbenikov. Opisali bomo arhitekturo programa, 

način shranjevanja podatkov in e-učbenikov v aplikaciji, internetno komunikacijo ter izdelali 

navodila za uporabo. Zadnje poglavje pa je namenjeno evalvaciji manjše množice 

uporabnikov, ki so aplikacijo testirali. Pregledali bomo njihove komentarje in na podlagi le 

teh predstavili možne izboljšave. 
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2. ANDROID 

 

V tem poglavju bomo na kratko predstavili operacijski sistema Android, novosti, ki so jih 

prinesle najnovejše različice operacijskega sistema Android, posvetili pa se bomo tudi 

arhitekturni zgradbi aplikacij, ki temeljijo na platformi Android. 

 

2.1. Osnovno o Androidu 

 

Android je operacijski sistem za mobilne telefone nove generacije. Za svojo popularnost se 

lahko zahvali predvsem Google-u, ki ga je leta 2007 kupil od matičnega podjetja Android 

inc., ki se je ukvarjalo z izdelavo programske opreme za mobilne telefone. Novembra leta 

2007 je bila ustanovljena organizacija Open Handset Alliance, ki vključuje podjetja različnih 

področij kot so operaterji mobilne telefonije, proizvajalci mobilnih telefonov, proizvajalci 

računalniških vezij, razvijalci programske opreme in komercialna podjetja. Namen združenja 

je pospešitev mobilnih inovacij, ter ponuditi potrošnikom bogatejšo, cenejšo in predvsem 

boljšo izkušnjo z mobilno tehnologijo. Organizacija je izdelala Android
TM

, katera je prva 

odprtokodna in zastonjska platforma za mobilne telefone [24]. 

 

Čeprav je Android zasnovan predvsem za mobilne telefone in tablične računalnike, je zaradi 

svoje prilagodljivosti našel mesto tudi pri drugih elektronskih napravah (prenosni računalniki, 

elektronski bralniki in pametne televizije). Poleg tega operacijski sistem že vidi tržne niže za 

aplikacije na zapestnih urah, slušalkah, CD in DVD predvajalnikih, pametnih očalih (Project 

Glass), hladilnikih, vozilih s satelitsko navigacijskimi sistemi, igralnih konzolah, kamerah, 

tekaških stezah in mnogo drugih [25]. 

 

Android ima veliko skupnost razvijalcev, katera piše aplikacije, ki še dodatno razširjajo 

funkcionalnost naprav. Razvijalci aplikacije večinoma razvijajo v programskem jeziku Java s 

pomočjo Android Software Development Kit, na voljo pa so tudi druga orodja, npr. Native 

Development Kit za razvoj ali razširitev aplikacij v C ter C++ in Google App Inventor 

(vizualno okolje za začetnike pri programiranju). Uporabniki lahko aplikacije prenesejo iz 

različnih spletnih straneh ali preko spletnih trgovin, kot je Google Play (prej Android Market), 

katero vodi Google. Maja leta 2012 je bilo na voljo več kot 500.000 aplikacij za platformo 

Android, ocenjeno število prenesenih aplikacij pa je preseglo 15 milijard [12]. 
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2.1.1. Google play 

 

Google play je Googlovo spletišče, na katerem je vključena spletna trgovina z glasbo, filmi, 

knjigami, Android aplikacijami ter medijskim predvajalnikom v oblaku. Storitev je dostopna 

preko spleta, Android aplikacije ali Google TV. Google play, katerega logo lahko vidimo na 

sliki 1, je bil lansiran 6. marca 2012, ko je Google preuredil in združil storitvi Android Market 

in Google Music. V Sloveniji so trenutno na voljo le aplikacije in igre [12]. 

 

 

Brezplačne aplikacije so dostopne po celem svetu, medtem ko so plačljive dostopne trenutno 

v 132 državah [12].  

Aplikacije lahko naložimo prek ustrezne aplikacije ali preko spletne strani Google play.  

 

Zaradi odprtosti kode in možnosti, da prav vsak lahko razvija aplikacije za platformo Android 

bi predvidevali, da lahko tudi prav vsak razvijalec ponudi na trg plačljivo aplikacijo. Vendar 

temu ni tako. Trenutno lahko razvijalci ponudijo plačljive aplikacije le v 31-ih državah po 

svetu, med katerimi trenutno ni Slovenije [12].  

 

Po besedah Google-a je na voljo tisoče filmov v Google Play Movies, nekateri med njimi tudi 

v visoki ločljivosti. Prevladujejo komedije, drame, risani filmi, akcije in dokumentarni filmi. 

Filme si lahko sposodimo in jih gledamo na spletni strani Googla Play ali preko aplikacije na 

napravah Android. Na voljo pa je tudi možnost, da si uporabniki prenesejo film v Google Play 

Movie aplikacijo, saj imajo tako možnost gledanja filma tudi brez internetne povezave. 

Omenjene možnosti so trenutno na voljo le v ZDA, Angliji, Kanadi, Franciji, Avstraliji, 

Španiji in Japonski [12].  

  

Slika 1: Google play logo [16] 
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2.1.2. Novosti operacijskega sistema Android od verzije 3.0. naprej 

 

Operacijski sistem Android je začel svojo pot septembra 2008 in je od tedaj doživel že veliko 

sprememb. Posodobitve so zajemale predvsem odpravo manjših napak ter dodale nove 

funkcionalnosti  že obstoječi verziji. Tako, kot se razvija in nadgrajuje operacijski sistem, se 

posodablja in izboljšuje tudi aplikacijski programski vmesnik – API (angl. Application 

programming interface), katerega uporabljajo razvijalci pri razvijanju aplikacij in iger. 

Nadgradnje API so zasnovane tako, da novejše verzije API ostanejo kompatibilne s prejšnjimi 

verzijami. Spremembe se nanašajo predvsem na uvajanje novih ali zamenjavo 

funkcionalnosti. Pri zamenjavi funkcionalnosti, se starejše, zamenjane dele opušča, vendar se 

jih ne odstrani, tako jih lahko že ustvarjene aplikacije, še vedno uporabljajo. V nadaljevanju si 

bomo pogledali, kakšne novosti nam je prinesel operacijski sistem Android od različice 3.0 

naprej [30]. 

 

Honeycomb (Android 3.0) 

Novosti za uporabnike: 

Android 3.0 je nova različica platforme Android, ki je posebej optimizirana za naprave z 

večjim zaslonom, zlasti tabličnim računalnikom. Uvaja povsem nov, resnično »virtualen« in 

»holografski« dizajn, kot tudi elegantno, vsebinsko osredotočen model interakcije. Android 

3.0 gradi na tem, da bodo imeli uporabniki karseda dobro uporabniško izkušnjo. Tako v tej 

verziji opazimo poudarek na večopravilnosti, bogatih obvestilih, prilagajanju domačega 

zaslona in najrazličnejših pripomočkih. Na sliki 2 lahko vidimo domači zaslon, kjer si ga 

lahko uporabniki prilagajajo po svojih željah in nanj dodajajo bližnjice za zagon aplikacij, 

najrazličnejše pripomočke itd. [14]. 
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Sistemska vrstica za globalne statuse in obvestila 

Skozi sistem in v vseh aplikacijah je uporabniku na voljo sistemska vrstica, kjer ima hiter 

dostop do obvestil, statusa sistema in mehkih navigacijskih tipk. Med temi so na voljo 

standardni tipki za nazaj in domov in tipka za prikaz nedavno odprtih aplikacij [14]. 

 

Akcijska vrstica, za kontrolo nad aplikacijo 

Akcijska vrstica je postavljena na vrh zaslona, kjer lahko uporabniki dostopajo do vsebinskih 

možnosti, navigacije in pripomočkov. Vrstica je vedno prisotna, ko je aplikacija v uporabi, 

vendar je njena vsebina, tema in druge lastnostni odvisna od aplikacije same in ne sistema 

[14]. 

 

Prilagodljiv domači zaslon 

Domači zaslon je več ali manj enak kot pri prejšnjih verzijah Androida, kamor lahko dodajaš 

pripomočke, aplikacije in raznorazne bližnjice. Vsebuje pa tudi novost in sicer novi 3D 

pogled [14]. 

 

 

 

Slika 2: Novi dizajn domačega zaslona [18] 
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Prenovljena tipkovnica 

Androidova mehka tipkovnica je bila prenovljena z namenom hitrejšega in natančnejšega 

tipkanja. Tipkovnica je bila preoblikovana, dodane in spremenjene so lege tipk, ki dajo 

uporabniku bogatejši in učinkovitejši način pisanja [14]. 

 

Nove možnosti povezovanja 

Android 3.0 vključuje nove funkcije povezljivosti, ki prinašajo vsestranskost in udobje za 

uporabnike. Vgrajena podpora protokola za prenos medijskih datotek omogoča uporabnikom 

hitro sinhronizacijo medijskih datotek z USB-priključeno kamero ali računalnikom. Nova 

podpora za privezovanje preko Bluetooth povezave pomeni, da lahko več vrst naprav deli 

omrežne povezave z Android naprave [14]. 

 

Novosti za razvijalce: 

Fragmenti aktivnosti: 

Z Androidom 3.0 lahko razvijalci razdelijo posamezne aktivnosti aplikacij v podkomponente, 

imenovane fragmenti. Fragmente lahko nato kombinirajo na različne načine in tako ustvarijo 

bogatejšo in boljšo uporabniško izkušnjo. Aplikacije lahko uporabljajo množico fragmentov, s 

katerim ustvarijo uporabniški vmesnik z več podokni, pri tem pa lahko uporabnik neodvisno 

komunicira z vsakim podoknom posebej. Fragmente lahko dodajamo, brišemo, zamenjujemo 

in animiramo dinamično v aktivnosti. Primer aktivnosti zgrajene iz dveh fragmentov lahko 

vidimo na spodnji sliki [14]. 

  

Slika 3: Predstavitev fragmentov [18] 
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Razširjeni pripomočki začetnega zaslona: 

Pripomočki začetnega zaslona so popularni, ker omogočajo hiter dostop do podatkov 

posamezni aplikacij direktno iz začetnega zaslona. Razvijalci lahko dodajo pripomočke, ki 

omogočajo uporabnikom prehajanje med vsebino v obliki 3D sklada, mreže ali seznama [14].  

 

Stalna akcijska vrstica: 

Platforma omogoča vsaki aplikaciji svoj primerek akcijske vrstice na vrhu zaslona, katero 

lahko aplikacija uporablja za hiter dostop do vsebinskih možnosti, pripomočkov, statusov, 

navigacije itd. Akcijska vrstica omogoča razvijalcem, da izpostavijo več funkcionalnosti 

njihovih aplikacij za uporabnike v znanem okolju, pa tudi poenoteno izkušnjo z uporabo 

aplikacije, ki se razteza čez več aktivnosti ali stanj [14]. 

 

Novi animacijski okvir 

Razvijalcem je z novim animacijskim okvirjem omogočeno, da enostavno animirajo lastnosti 

elementov uporabniškega vmesnika kot so pripomočki, pogledi, fragmenti ali kateri koli drugi 

poljubni elementi. Animacije lahko ustvarijo gibanje med stanji, rotirajo elementi, 

spreminjajo barve itd. [14] 

 

Multimedija in povezljivost 

Aplikacije lahko sedaj podajo medijskemu okvirju URL seznam predvajanj M3U (format za 

shranjevanje multimedijskih seznamov predvajanj) in začnejo z neposrednim prenosom seje 

prek HTTP.  

Poenostavljen je prenos multimedijskih datotek med napravami in gostiteljevim računalnikom 

s pomočjo posebnih protokolov (MTP/PTP). Razvijalci lahko s pomočjo teh protokolov 

ustvarijo aplikacije, ki omogočajo uporabnikom prenos in delitev datotek med več napravami 

[14]. 

 

Ice Cream Sandwich (Android 4.0) 

Novosti za uporabnike: 

Večopravilnost 

Z verzijo Android 4.0 lahko uporabniki hitro preklapljajo med nedavno odprtimi aplikacijami 

le s pritiskom na gumb v sistemski vrstici. S pritiskom na gumb se pojavijo, s sličicami 



9 

 

predstavljene, nedavno uporabljene aplikacije, katero lahko ponovno zažene s klikom na 

ustrezno sličico [15]. 

 

Mape na domačem zaslonu 

Na telefonu ali tabličnem  računalniku imajo uporabniki naloženih veliko najrazličnejših 

aplikacij. Da bi le te imeli čimbolj urejene, imajo uporabniki sedaj možnost, da različne 

aplikacije združijo v mape. Posamezne mape enostavno ustvarimo le s spustom ikone ene 

aplikacije na ikono druge aplikacije [15].  

 

Spreminjanje velikosti pripomočkov 

Domači zasloni na Android 4.0 so zasnovani tako, da so vsebinsko polni ter prilagodljivi. 

Uporabniki lahko na domače zaslone postavijo interaktivne pripomočke, kateri nudijo pregled 

elektronske pošte, koledarja, glasbe itd. Po novem lahko uporabniki spreminjajo velikost 

pripomočkov in tako prihranijo prostor ali prikažejo več vsebine [15]. 

 

Novosti na zaslonu zaklenjenega telefona (lock screen) 

Zaslon zaklenjenega telefona je bil do sedaj namenjen le odklepanju telefona, sedaj pa lahko 

hitro vklopimo kamero ali odpremo okno z obvestili, kjer lahko preverimo svoja sporočila ali, 

če poslušamo glasbo, upravljamo s pesmimi in albumi [15]. 

 

Nadzor nad prenosom podatkov 

Mobilne naprave uporabljajo prenos podatkov za pretakanje vsebin, sinhronizacijo podatkov, 

prenos aplikacij itd. Za lažji nadzor nad porabljeno količino podatkov Android 4.0 dodaja 

nove kontrole za upravljanje prenosa podatkov. V nastavitvah lahko najdemo grafe, ki 

predstavljajo skupno porabo podatkov na posameznih omrežjih, mobilnih in brezžičnih, kakor 

tudi količino podatkov, ki so jih prenesle posamezne aplikacije. Za omejevanje prenosa 

podatkov lahko po želji nastavimo opozorilo o že prenesenih podatkih ali v celoti 

onemogočimo prenos mobilnih podatkov [15]. 

 

Bogate in raznolike zmogljivosti kamere 

Kamera vključuje številne nove funkcije, ki nam omogočajo zajemanje posebnih trenutkov s 

slikami in videoposnetki. Po fotografiranju, lahko slike urejamo ali jih enostavno delimo s 

prijatelji.  
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Nova funkcionalnost, ki jo prinaša kamera, je zajemanje slike med snemanjem videa. Zdaj 

lahko posnamemo slike v polni ločljivosti le z dotikom zaslona, medtem ko se video še 

snema. Za lažje in hitrejše slikanje ljudi ima kamera vgrajeno funkcijo zaznavanja obrazov, s 

katero samodejno nastavi ostrino. Prav tako pa nam ostane možnost, da ostrino nastavimo 

samodejno z dotikom kjerkoli na ekranu. 

Po fotografiranju ali snemanju, lahko hitro delimo slike in filme preko elektronske pošte, 

tekstovnih sporočil, Bluetooth-a, socialnih omrežij itd. [15]. 

 

Odklepanje telefona z obrazom 

Android 4.0 prinaša popolnoma nov pristop k varovanju naprave, saj omogoča da uporabniki 

odklenejo svoje naprave s svojim obrazom. To omogoča sprednja kamera ter najnovejša 

tehnologija za prepoznavanje obraza, katero najprej uporabimo med namestitvijo in potem še 

enkrat, ko odklepamo napravo. Uporabniki za odklepanje držijo svoje naprave pred njihovimi 

obrazi ali uporabijo rezervno PIN kodo [15]. 

 

Novosti za razvijalce: 

API kontaktov (Social API) 

Ponudnik socialnih storitev in zanj določen API dajejo razvijalcem enoten prostor za 

shranjevanje kontaktov, podatke o profilu in slike. Vsaka aplikacija ali socialno omrežje, z 

dovoljenjem uporabnika, lahko prispeva kontakte ponudniku storitev, kateri so dostopni iz 

drugih aplikacij ali omrežij. Tako lahko aplikacije, z ustreznimi dovoljenji, prebirajo te 

podatke in jih objavijo v svoji aplikaciji. API kontaktov omogoča shranjevanje osnovnih 

podatkov o kontaktu, kot tudi nove vsebine npr. velike profilne slike in povratne informacije o 

nedavnih aktivnostih. Povratne informacije o nedavnih aktivnostih nam označujejo kontakte, s 

katerimi uporabnik najpogosteje komunicira preko klicev, SMS sporočil ali elektronskih 

sporočil. Te informacije lahko aplikacija uporabi pri avtomatskem dopolnjevanju in nam 

najbolj ustrezne kontakte uvrsti najbližje vrhu [15]. 

 

API koledarja (Calendar API) 

Ponudnik koledarskih vsebin in za to namenjen API omogočata razvijalcem lažje dodajanje 

koledarskih servisov v svoje aplikacije. Z ustreznimi dovoljenji lahko vsaka aplikacija dodaja 

in ureja dogodke, udeležence, opomnike in opozorila v skupni podatkovni bazi. Aplikacije 

lahko podatke iz skupne podatkovne baze, tudi podatke drugih aplikacije, uporabijo in 
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prikažejo dogodke in opozorila v svoji aplikaciji. Tako lahko posamezne aplikacije s pomočjo 

koledarskega ponudnika izkoristijo podatke o vnesenih dogodkih, opozorilih itd. od vseh 

aplikacij in tako ponujajo inovativen način za pregledovanje in upravljanje z dogodki 

uporabnika [15]. 

 

Nove medijske zmogljivosti 

Razvijalci lahko izkoristijo prednosti novih funkcij kamere. Mednje sodijo ZSL 

izpostavljenost, neprekinjeno ostrenje in funkcija povečave, ki pomaga pri zajemu boljših 

fotografij in video posnetkov. Omogočen je tudi zajem fotografij med snemanjem videa. 

Komplet visoko zmogljivih transformacijskih filtrov omogoča razvijalcem, da uporabijo 

različne učinke na slikah. Razvijalci lahko prilagodijo barvne vrednosti in osvetlitev, 

spreminjajo ozadja, ostrenje, obrezovanje, vrtenje in mnoge druge učinke.  

Z uporabo API za daljinsko upravljanje medijskih vsebin, lahko sedaj ustvarimo sprejemnik, 

ki nam omogoča upravljanje z raznimi dogodki, kot so pritiski gumbov na daljinskem 

upravljalniku, ter s tem upravljamo s predvajanjem različnih medijev [15].  

 

Jelly Bean (Android 4.1, 4.2) 

Novosti za uporabnike: 

Ena tablica, več uporabnikov 

Uporabniki tabličnih računalnikov si lahko z verzijo Android 4.2 na svoji napravi ustvarijo 

več uporabniških računov. Tako lahko eno tablico uporablja več uporabnikov, saj si lahko 

vsak uporabnik uredi svoj domači zaslon po svojih željah, si naloži svoje aplikacije in igre , 

upravlja s svojimi nastavitvami naprave. Pri tem pa ne spreminja okolja drugih uporabnikov. 

Uporabniki lahko preklapljajo med računi z enim samim dotikom iz zaslona zaklenjenega 

telefona [17]. 

 

Pripomočki na zaslonu zaklenjenega telefona 

Uporabniki lahko sedaj postavijo pripomočke iz aplikacij direktno na svoje zaslone 

zaklenjenega telefona. Uporabniki lahko dodajo do 5 pripomočkov, kjer je vsak prikazan na 

svoji strani. Do posameznega pripomočka uporabnik pride s pomikom prsta po ekranu v 

želeno smer [17]. 
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Daydream 

Daydream je interaktivni ohranjevalnik zaslona, ki se zažene, ko je mobilna naprava 

priključena na napajanje. Uporabniki ga lahko po želji vklopijo oziroma izklopijo v 

nastavitvah. Daydream omogoča uporabniku pregled različne vsebine, v katero je vključena 

tudi interakcija uporabnika. Tako lahko z enim samim dotikom enostavno pregleduje slike, 

elektronsko pošto, predvaja glasbo ali filme, ali skoči v poljubno aplikacijo [17]. 

 

Posodobljen center za obvestila 

Jelly Bean je prinesel veliko novosti za center obvestil. Uporabnikova obvestila so lahko sedaj 

večja in bogatejša. Vključujejo lahko slike, nastavljamo prioritete posameznih obvestil in 

vključujejo več akcij [17]. 

 

Google now 

Google now je aplikacija, ki uporabniku avtomatično nudi različne želene informacije. 

Uporabnika opozori na dogodke, za katere je kupil karto, ga vodi do hotela, ko pride v novo 

mesto, ga spomni, glede na prometne informacije v živo, kdaj mora oditi v restavracijo, kjer je 

rezerviral mizo, ponudi mu seznam priljubljenih mest v bližini, spremlja rezultate 

priljubljenih športnih ekip itd. [17]. 

 

Kamera in galerija 

Z Android Jelly Bean sta bila posodobitev deležni tudi kamera in galerija slik, kateri imata 

sedaj nekatere nove funkcije, kot so HDR (High Dynamic Range), nov urejevalnik slik z 

novimi filtri, okvirji in drugimi orodji za oblikovanje slik. Omogočen je tudi hitri pregled 

posnetih slik, brez da zapustimo aplikacijo kamere, do katerega pridemo s potegom prsta na 

desno [17].   

Novosti za razvijalce: 

Daydream 

Kot smo že zapisali, Daydream predstavlja novi interaktivni ohranjevalnik zaslona. Z 

DreamService API lahko razvijalci sami ustvarijo svoj ohranjevalnik zaslona. Če je 

ohranjevalnik interaktiven, lahko ta, z interakcijo, začne aktivnost in preusmeri uporabnika v 

določeno aplikacijo. Razvijalci lahko za ohranjevalnik zaslona ustvarijo čisto svoj uporabniški 

vmesnik, določijo ali zavzame tudi vrstico stanja, določijo svetlost itd. [16]. 

Pripomočki na zaslonu zaklenjenega telefona 
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Jelly Bean omogoča uporabnikom dodajanje pripomočkov na zaslon zaklenjenega telefona. 

Če želijo razvijalci, da bi bil pripomoček njihove aplikacije na zaslonu zaklenjenega telefona, 

morajo dodati lastnost android:widgetCategory=''keyguard'' v XML datoteko, ki določa 

AppWidgetProviderInfo  [16]. 

 

Ugnezdeni fragmenti 

Z Android 4.2 lahko razvijalci vgradijo fragment znotraj drugega fragmenta. To je uporabno 

pri različnih situacijah, v katerih želijo razvijalci vstaviti dinamične komponente in 

komponente uporabniškega vmesnika za ponovno uporabo v komponento, ki je sama po sebi 

dinamična in namenjena za ponovno uporabo. Za vgradnjo fragmenta pokličemo metodo 

getChildFragmentManager() na fragmentu, v katerega želimo dodati nov fragment. Ta 

metoda nam vrne FragmentManager, ki ga lahko nato normalno uporabimo, kot pri 

fragmentu na najvišji ravni aktivnosti. Pomembno je še omeniti, da lahko fragment 

ugnezdimo le dinamično [16]. 

 

Posodobljen center za obvestila 

Razvijalci lahko sedaj ustvarijo obvestila z večjo vsebino, predogled z večjo sliko, več 

aktivnih gumbov in nastavljivimi prioritetami. Primere novih obvestil si lahko ogledamo na 

sliki 4. Za obvestilo lahko razvijalci z metodo setStyle() določijo tri različne stile. Obvestila 

podpirajo uporabo do dveh aktivnih gumbov, ki sta prikazana pod sporočilom obvestila. Za 

dodajanje aktivnega gumba, uporabimo metodo addAction(). Metoda ima tri argumente: sliko 

in besedilo gumb ter PendingIntent, ki definira akcijo gumba [16].  

 

Slika 4: Posodobljen center za obvestila [26] 
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2.2. Ogrodje Android aplikacije 

 

Prvi korak pri izdelovanju aplikacij je namestitev ustreznega razvojnega okolja. Za Android je 

priporočeno razvojno okolje Eclipse, katero lahko uporabljamo za razvoj raznovrstnih 

aplikacij v programskih jezikih kot so Java, Ada, C, C++, Python, itd. 

Naslednji pomemben člen pri izdelovanju Android aplikacij je programski paket Android za 

razvoj aplikacij (angl. Android SDK). Le tega lahko enostavno prenesemo iz strani 

http://developer.android.com/sdk/index.html. Pri tem moramo biti pozorni, da prenesemo 

paket, ki ustreza našemu operacijskemu sistemu.  

Android SDK vsebuje:  

 Android knjižnice, 

 Razhroščevalnik, 

 Emulator, 

 ustrezno dokumentacijo za Android API, in 

 primere izvorne kode oziroma aplikacij. 

Da lahko ustvarimo Android projekt v razvojnem okolju Eclipse, nam manjka še ustrezni 

vtičnik (angl. Android Development Tools ali ADT). Ta nam pomaga pri pripravi in 

razhroščevanju Android aplikacij, izvozu aplikacij kot Android paket (APK) ter nam ustvari 

digitalni certifikat za podpisovanje APK. 

Med razvojem lastne aplikacije moramo večkrat testirati njeno delovanje. To nam omogoča 

virtualna naprava (angl. Android Virtual Device ali AVD). AVD je emulator, s katerim lahko 

predstavimo dejanski model določene naprave. Z njim lahko ustvarimo virtualne naprave, ki 

se med seboj ločijo po verziji nameščenega operacijskega sistema, strojni opremi in drugih 

lastnostih. Podrobnejša navodila o ustvarjanju in urejanju virtualnih naprav se nahajajo na 

spletnem naslovu http://developer.android.com/tools/devices/managing-avds.html [1, 32]. 

 

Ustvarjanje prve aplikacije 

Sedaj, ko imamo nameščena vsa potrebna orodja, se lahko lotimo kreiranja naše prve 

aplikacije. Zaženemo Eclipse in v orodni vrstici izberemo nov Android projekt. Odpre se nam 

novo okno, kjer moramo vpisati imena naše aplikacije, projekta in paketa. Izbrati moramo še 

najmanjšo verzijo OS Android, katero bo naša aplikacija še podpirala ter pritisnemo gumb 

dokončaj. Tako smo sedaj ustvarili Android projekt, ki že vsebuje nekatere privzete datoteke, 
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ki predstavljajo osnovno Android aplikacijo. Ta na zaslon izpiše pozdrav in ime aplikacije 

[33]. 

 

Preden zaženemo aplikacijo, si poglejmo nekatere pomembne datoteke in mape, ki jih imamo 

v Android projektu [34]: 

- AndroidManifest.xml: Vsaka aplikacija mora v svoji korenski mapi vsebovati datoteko 

AndroidManifest.xml. Ta datoteka predstavlja pomembne informacije o aplikaciji, 

katere sistem Android potrebuje, preden lahko aplikacijo zažene. Notri so opisane 

komponente aplikacije – aktivnosti, sprejemniki, storitve in ponudniki vsebin iz 

katerih je sestavljena aplikacija. Zapisano je, katera dovoljenja aplikacija potrebuje za 

dostop do zaščitenih delov API in za interakcijo z drugimi aplikacijami, dovoljenja, ki 

jih morajo imeti druge aplikacije, če želijo komunicirat s komponentami v aplikaciji, 

najnižja verzija Android API, ki ga aplikacija potrebuje itd. [7] 

-  src/: V tej mapi so shranjene glavne izvorne datoteke aplikacije. Privzeto vsebuje 

podrazred razreda Activity, ki se zažene, ko odpremo aplikacijo. 

- res/: Vsebuje številne podmape, namenjene virom aplikacije. Nekatere med njimi so 

drawable-hdpi/ (mapa za shranjevanje slik, ki so zasnovane za zaslone z visoko 

gostoto slikovnih pik. Ostale drawable mape vsebujejo sredstva, ki so zasnovana za 

zaslone, ki imajo drugačno gostoto slikovnih pik), layout/ (mapa za datoteke, ki 

predstavljajo uporabniški vmesnik aplikacije) in values/ (mapa, ki vsebuje različne 

XML datoteke, v katerih so shranjene različne vrednosti, kot so nizi, barve, dimenzije 

itd.). 
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Če sedaj zaženemo aplikacijo, se nam na emulatorju prikaže napis »Hello World, Main!«, kot 

kaže slika spodaj. Da bi razumeli, kako je prišlo do izpisa besedila, si najprej poglejmo 

datoteko main.xml, ki se nahaja v mapi res/layout. V tej datoteki je zapisana postavitev 

uporabniškega vmesnika, ki ga predstavlja naša prva aktivnost(Activity) Main.  

 

Slika 5: Okno emulatorja s prikazom testne aplikacije 

 

 

main.xml 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:layout_width="fill_parent" 

    android:layout_height="fill_parent" 

    android:orientation="vertical" > 

     

<TextView 

        android:layout_width="fill_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:text="@string/hello" /> 

</LinearLayout> 

 

Kot vidimo, je main.xml sestavljen iz dveh značk (angl. tag) in sicer iz značke LinearLayout 

ter TextView.  

LinearLayout nam predstavlja okvir uporabniškega vmesnika, kamor vstavljamo posamezne 

grafične elemente. V zgornjem primeru ima zapisane tudi tri atribute oziroma lastnosti. 

android:layout_width in android:layout_height označujeta širino in višino okvirja, v našem 
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primeru sta oba atributa nastavljena na fill_parent, kar pomeni, da bo okvir zajel celoten 

prostor svojega starša. Atribut android:orientation="vertical" pa nam pove, da bodo novi 

grafični elementi v tem okvirju postavljeni navpično, torej eden pod drugim.  

TextView je vidna komponenta, ki jo uporabljamo za izpis besedil na zaslon. Vsi grafični 

elementi morajo biti postavljeni v okvirju in ne morejo stati zunaj njih. Tako kot okvirjem, 

lahko tudi vidnim komponentam dodajamo lastnosti. V našem primeru bo besedilo zajelo 

celotno širino svojega starša, torej okvirja, atribut višine pa je nastavljen na wrap_content, kar 

pomeni, da bo zajel le višino, ki jo zajame tekst. Atribut android:text=''@string/pozdrav'' se 

uporablja za nastavljanje besedila. Besedilo lahko nastavimo na dva načina. Pri prvem 

enostavno med narekovaje vpišemo besedilo, pri drugem pa uporabimo klic spremenljivke 

tipa string, ki je shranjena v datoteki strings.xml v mapi res/values. @string predstavlja klic 

datoteke strings.xml, pozdrav pa se nanaša na niz, definiran v tej datoteki.  

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<resources> 

    <string name="pozdrav">Pozdravljen svet!</string> 

    <string name="ime_aplikacije">Test</string> 

</resources>  

 

 

Da bi aplikacija pravilno delovala, je potrebno vsako aktivnost prijaviti v datoteki 

AndroidManifest.xml. Znotraj datoteke uporabimo značko <activity>. V našem privzetem 

primeru, je aktivnost že prijavljena. Pri dodajanju novih aktivnosti, pa moramo vsako 

aktivnost prijaviti sami, kot kaže spodnji primer. 

<application ... > 

    <activity 

        android:name=".Main " 

        android:label="@string/ime_aplikacije" ... >  

    </activity> 

</application> 
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Za zagon aplikacije nam sedaj manjka le še izvorna koda, kjer se odvija vsa logika naša 

aplikacije. Pri kreiranju novega projekta, se nam je samodejno ustvarila datoteka Main.java, 

kjer se nahaja izvorna koda našega programa. Kot vidimo spodaj, nam razred Main razširja 

razred Activity in tako tvori našo prvo aktivnost, ki predstavlja uporabniški vmesnik 

aplikacije. Znotraj razreda imamo metodo onCreate, ki se izvede ob prvem zagonu aktivnosti. 

Za prikaz uporabniškega vmesnika na zaslonu poskrbi metoda setContentView(), katere 

parameter je datoteka, v kateri je zapisana postavitev posameznih vidnih komponent, ki se 

nahaja v mapi res/layout.  

 

Main.java 

public class Main extends Activity { 

     

    @Override 

    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.main);  

    } 

} 

 

2.3. Izobraževalne aplikacije za Android 

 

V spletni trgovini Google Play najdemo preko 500 tisoč najrazličnejših aplikacij [12]. Da bi 

uporabniki lažje našli želeno aplikacijo, nam spletna trgovina omogoča iskanje le teh po 

kategorijah. Tako so aplikacije razvrščene med: družabne, fotografija, komunikacija, prevoz, 

pripomočki, vreme, zabava, igre in še mnoge druge kategorije. Ker je tema aplikacije, ki smo 

jo izdelali za diplomsko delo, namenjena učencem v šolah, si bomo v nadaljevanju pogledali 

nekatere že objavljene aplikacije iz kategorije izobraževanje, ki bi lahko bile do določene 

mere predstavljene kot samostojni učbenik ali pa del učbenika.  

 

Math PRO for Kids 

Aplikacija je namenjena vsem osnovnošolcem, ki želijo utrditi svoje znanje pri računanju z 

operatorji seštevanja, odštevanja, deljenja in množenja. Uporabna je predvsem za ponavljanje 

in utrjevanje računskih operacij. Da bi aplikacijo lahko uporabljali učenci v vseh treh triadah, 

nam je omogočeno, da v možnostih določimo razpon števil, ki se bo pojavljal v računih. 

Razpon določimo posebej za prvo in drugo število. Tako lahko na primer računamo s števili, 
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kjer bo prvo število v razponu od 0 do 99 in drugo od 0 do 10. Aplikacija nam omogoča 

možnost, da rezultat vpišemo ročno ali ga izberemo med podanimi odgovori. Aplikacijo bi 

lahko uporabili v šoli kot del učbenika, s katerim bi preverili znanje računanja pri učencih, ali 

pa bi jo uporabili za vajo in ponovitev računanja. Spodaj si lahko pogledamo zaslonske slike 

aplikacije [21]. 

  

 

 

Pre-Algebra Guide 

V osnovni šoli se učenci pri matematiki učijo veliko pravil, izrekov in definicij. Za lažje 

učenje in ponavljanje so razvili aplikacijo Pre-Algebra Guide, ki zajema večji del 

matematične snovi iz osnovne šole. V aplikaciji najdemo pravila za seštevanje, množenje, 

deljenje in potenciranje, predstavitev distributivnega zakona, ulomke, Pitagorov izrek, 

reševanje enačb z eno spremenljivko, polinome itd. Pri vseh pravilih in izrekih so podani tudi 

primeri, tako da učenci oziroma uporabniki aplikacije vidijo kje lahko kakšen izrek ali pravilo 

uporabijo. Snov je lepo razdeljena in pregledna, tako da lahko vsak učenec iz katerega koli 

razreda najde snov, ki je primerna zanj. S priročno iskalno vrstico pa lahko vsak izrek ali 

pravilo tudi hitro najdemo. Ker aplikacija obravnava snov celotne osnovne šole, bi le to težko 

uporabili v šoli kot samostojni učbenik. Lahko pa bi bila del gradiva skozi celotno osnovno 

šolo, saj je zelo pregledna, učenci pa z možnostjo iskanja hitro najdejo želen primer, definicijo 

oziroma enačbo [27]. 

 

 

Slika 6: Zaslonske slike aplikacije Math PRO for Kids [21] 
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Math Formulae 

Math Formulae je aplikacija, namenjena dijakom srednjih šol. V njej so zapisani vsi 

pomembnejši izreki, formule in definicije iz snovi algebre, analize, geometrije in 

trigonometrije. Zaradi širokega pokritja snovi je aplikacija primerna za učence, kot pomoč 

skozi celotno srednjo šolo. Zaradi svoje pregledne strukture in razdeljene vsebine, uporabniki 

hitro najdejo iskano formulo oziroma definicijo. Uporabna je predvsem kot pomoč pri 

reševanju domače naloge ali pri učenju in utrjevanju znanja [19]. 

  

Grapher 

Z aplikacijo Grapher lahko uporabniki narišejo grafe funkcij kot so linearne funkcije, 

trigonometrične funkcije, polinomi, logaritemske funkcije itd. Nekatere primere si lahko 

ogledamo na spodnjih slikah.  Omogoča nam tudi enostavno iskanje presečišča dveh funkcij, 

približevanje, premikanje grafa itd. Aplikacija bi bila zelo uporabna, če bi jo integrirali kot del 

kakšnega učbenika. Z rahlimi omejitvami v posameznih učbenikih bi učenci v osnovnih šolah 

pri obravnavanju linearne funkcije imeli v učbeniku možnost, da sami vpišejo koeficiente 

funkcije in opazujejo spremembe na grafu. V učbenikih za srednje šole, pa bi dodali možnosti 

risanja trigonometričnih funkcij, polinomov itd. S takim pripomočkom bi učenci nedvomno 

lažje in boljše razumeli delovanje funkcij in njenih koeficientov [13]. 

 

 

Slika 7: Zaslonske slike aplikacije Grapher [13] 
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Mathway 

Aplikacija Mathway nam omogoča reševanje matematičnih nalog iz področja osnovne 

matematike, analize, algebre, trigonometrije in statistike. Z njo lahko poenostavimo 

polinomske izraze, nariše kvadratno funkcijo itn., pri tem pa so nam na voljo posamezni 

koraki reševanja. Aplikacija je, zaradi svoje tematike, primerna predvsem za srednješolce. 

Uporabljali bi jo lahko za pomoč pri domačih nalogah ali za dodatno razlago skozi podane 

primere nalog [22].  

 

Pre-Algebra 

Pre-Algebra je primer aplikacije, ki nam ponuja video predavanja iz algebre. Na video 

posnetkih je uporabnikom razložena snov, podani primeri reševanja nalog, uporabnikom se 

dodeljuje naloge, na voljo pa so tudi interaktivni primeri nalog z vgrajeno podporo itd. 

Aplikacija bi se lahko uporabila kot samostojni učbenik, vendar mislimo da bi bila bolj kot za 

delo v šoli, primerna za samostojno delo oziroma ponavljanje snovi doma. V šoli imajo 

učenci že svojega učitelja, zato učbeniki z video posnetki predavanj ne sodijo v učilnice. Prav 

gotovo pa bi bile v veliko pomoč učencem doma, saj bi si tako lahko ponovno ogledali 

razlago snovi. Spodaj lahko vidim zaslonske slike aplikacije. Prva slika prikazuje meni, kjer si 

uporabnik izbere poglavje, druga slika pa prikazuje predvajanje predavanja [28]. 

 

 

Slika 8: Zaslonske slike aplikacije Pre-Algebra [28] 

 

 

 



22 

 

Multiplication table 

Aplikacija Multiplication table je namenjena ponavljanju poštevanke. Uporabniki lahko z 

njeno pomočjo vadijo poštevanko števil do 9 ali do 12. Pri usvajanju poštevanke je zelo 

pomembna vaja. Aplikacija bi bila tako odličen pripomoček kot del učbenika, kateri bi bil 

namenjen vaji in ponavljanju [23]. 

 

Geometry Quest 

Geometry Quest je igra, skozi katero uporabniki spoznavajo like, obseg, površino, vrste 

kotov, merjenje kotov, Pitagorov izrek itd. Igra nas vodi skozi naloge različnih težavnosti, ki 

obsegajo snov od preprostih geometrijskih izrazov do glavnih geometrijskih konceptov, 

namenjenih za osnovnošolce. Igra bi bila primerna za delo v šoli kot del učbenika, uporabili 

pa bi jo pri ponavljanju ali preverjanju usvojene snovi. Zaradi preprostega in prijetnega 

uporabniškega vmesnika, ki ga lahko vidimo tudi na spodnjih slikah, bi jo učenci hitro 

vzljubili. Tako bi dolgočasno ponavljanje z delovnimi zvezki zamenjalo ponavljanje snovi 

skozi igro, ki bi prav gotovo prineslo boljše rezultate [11].  

 

Slika 9: Zaslonske slike aplikacije Geometry Quest [11] 

 

Math Games for Kids 

Omenjena igra nudi ponavljanje snovi kot so seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje. Pri 

vsaki od teh snovi, pa imajo uporabniki možnost izbrati katere nalogo bodo reševali. Tako 

lahko npr. pri seštevanju izberejo seštevanje do 20, seštevanje dvomestnih števil itd. Cilj igre 
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je, da rešimo pingvine pred padajočimi kometi. S pravilnim odgovorom izparimo komet in 

tako rešimo pingvina. Aplikacijo bi v šoli lahko uporabili kot vadnico oziroma za preverjanje 

računanja v nižjih razredih [20].  
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3. E-UČBENIK 

 

Pri izobraževanju igra pomembno vlogo učbenik, kot osnovno učno gradivo. Zaradi različnih 

vplivov, kot so sprememba šolskega sistema, vse večje uporabe informacijsko-

komunikacijske tehnologije v izobraževanju, se spreminja oblika, pomen in vloga učbenika v 

izobraževanju [4].  

Svetovni splet nam omogoča komuniciranje in sodelovanje z učenci in učitelji kjerkoli se 

nahajamo, s tem se naše sodelovanje preseli iz učilnice na dom, knjižnico oziroma prostor 

kjer se učimo. Svetovni splet in mediji tako določajo drugačen koncept učenja, kot smo ga 

vajeni iz tradicionalnih učbenikov. Za učbenik v elektronskem mediju se je uveljavil izraz e-

učbenik [2]. 

 

3.1. Razvojna pot e-učbenika 

 

Z razvojem tehnologije, spreminjajočimi potrebami in koncepti v izobraževanju, s 

pričakovanji učiteljev in učencev ter pogledi raziskovalcev tega področja se opredeljujejo 

različne definicije e-učbenika. Z vidika tehnologije pojem e-učbenik uporabljamo za učbenike 

v elektronskem formatu, ki ga je možno uporabljati na računalniku, tabličnem računalniku in 

tudi pametnih telefonih. Po tej definiciji e-učbenik predstavlja le digitalni zapis tiskane knjige.  

Koncept e-učbenika danes predstavlja veliko več kot le digitalizacijo tiskanih knjig in 

predstavlja kompleksno digitalizirano učno okolje, v katerem je učbenik le eden izmed 

njegovih sestavnih delov. Razvojno pot e-učbenika si lahko ogledamo na spodnji sliki.  

 

Slika 10: Razvojna pot e-učbenika [4] 
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E-učbeniki se od klasičnih učbenikov v tiskani obliki razlikujejo v digitalizaciji celotnega 

učnega okolja. Osnovne klasične gradnike, kot so besedilo in grafični prikaz pa nadgradijo z 

interaktivnimi in multimedijskimi gradniki, kot prikazuje spodnja slika. Druga razlika med 

klasičnimi in e-učbeniki je njuna dostopnost. E-učbeniki so praviloma dostopni na svetovnem 

spletu, kar pomeni da so neodvisni od kraja in časa učenja, so pa odvisni od dostopa na 

svetovni splet. To pomanjkljivost je sicer možno rešiti s prenosom e-učbenika na posamezen 

računalnik oziroma drugo prenosno napravo, vendar s tem izgubimo možnost spremljanja in 

ocenjevanja učečega [4]. 

 

Slika 11: Gradniki e-učbenika [5] 

 

3.2. Kako zasnovati e-učbenik 

 

Zaradi nenehnega razvoja tehnologije, spremembah strojne in programske opreme je že pri 

zasnovi e-učbeniki potrebno razmisliti o rešitvah naslednjih problemov: 

- Kakšna bo življenjska doba e-učbenika? 

- Prilagajanje vsebine na spremembe tehnologije (recimo geogebrine datoteke ne 

delujejo že pri minornih spremembah verzij predvajalnika; ali lahko danes na primer 

odpremo WordStar datoteke?) 

- Prikaz e-učbenika na novi strojni opremi. 

- Kakšna je ustrezna kvaliteta multimedijskih gradiv? 

- Ali bo vsebina imela inovativne interaktivne elemente? To niso samo kvizi ampak 

recimo odgovori preko risb, igre, vključevanje kamere, mikrofona pri odgovarjanju. 
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Zaradi odvisnosti od strojne opreme in dostopa do svetovnega spleta je zaželena izvedba v 

različnih oblikah (polna izvedba, spletna učilnica, wiki, izvedba brez interneta, …) pri katerih 

so vse razen polne izvedbe funkcionalno okrnjene (npr. klasična wiki izvedba nima vseh 

interaktivnih elementov). Vse večja dostopnost različne tehnologije nam narekuje, da moramo 

uporabo e-učbenika prilagoditi različnim izhodnim tehnologijam: dlančniki, pametni telefoni, 

interaktivne table, uporaba e-bralnikov itd.[2].   

 

3.3. Primer e-učbenika 

 

Trenutno je število e-učbenikov, ki vsebujejo klasične, interaktivne in multimedijske gradnike 

zelo malo. Prevladujejo predvsem e-učbeniki zgolj s klasičnimi gradniki oziroma le 

digitalizacija klasičnega tiskanega učbenika. Kljub majhnemu številu smo uspeli najti 

nekatere e-učbenike, ki vsebujejo klasične, interaktivne kot tudi multimedijske gradnike. 

Poglejmo si primer e-učbenika z naslovom Uvod v sistemsko programsko opremo, namenjen 

študentom TŠC Nova Gorica [10]. 

 

Spodnja slika prikazuje uvodu učbenika, kjer ima bralec na izbiro po kakšni učni poti bo 

pristopil k učenju. Na voljo ima teoretično in klasično pot, kateri sta podobni klasičnim 

predavanjem in laboratorijskim vajam, ter raziskovalno pot, ki bralca spodbuja k 

samostojnemu razmišljanju, povezovanju s kolegi in iskanju povezav med teoretičnimi in 

praktičnimi vsebinami. 

 

Slika 12: Primer e-učbenika [10] 
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Za predstavitev učbenika smo izbrali teoretično pot, kjer nas poleg klasičnih gradnikov 

pričakajo tudi multimedijski gradniki kot so animacije in zvok, ki bralcu vzbudijo večje 

zanimanje za branje. 

 

Učbenik je razdeljen na dva učna sklopa, Klasifikacija sistemske programske opreme in 

Distribucijski in licenčni vidiki programske opreme. Po končani teoretični poti vsakega od 

sklopov ima bralec na voljo kratek test. S pomočjo interaktivnih gradnikov e-učbenika bralec 

reši test kar v učbeniku samem. Po končanem testu so bralcu ponujeni rezultati testa kot tudi 

pravilne rešitve, kar prikazuje spodnja slika.  

 

Slika 13: Primer e-učbenika z interaktivnimi gradniki [10]    
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4. RAZVOJ ELEKTRONSKEGA UČBENIKA 

 

V tem poglavju bomo opisali postopke razvoja naše aplikacije. Pogledali si bomo razrede, ki 

sestavljajo našo aplikacijo, načine shranjevanja podatkov in še nekatere druge podrobnosti 

naše aplikacije. Za nove uporabnike aplikacije smo pripravili navodila za uporabo, ki smo jih 

podkrepili z zaslonskimi slikami. 

 

Izdelana aplikacija nima natančno izbrane ciljne množice uporabnikov, saj jo lahko 

uporabljajo prav vsi, kateri si lahko pri učenju ali ponavljanju določene snovi pomagajo z 

učbeniki, ki se nahajajo v bazi aplikacije. Tako je množica uporabnikov odvisna predvsem od 

baze elektronskih učbenikov, ki so na voljo v aplikaciji.  

 

Vsebina aplikacije 

V osnovnem meniju aplikacije ima uporabnik na voljo dve možnosti. Izbira prve možnosti, ga 

privede do seznama vseh elektronskih učbenikov, ki so na voljo v bazi aplikacije. Tukaj lahko 

uporabnik prenese izbran učbenik na svojo mobilno napravo. Druga možnost uporabnika 

privede do njegove osebne knjižnice, kjer se nahajajo vsi elektronski učbeniki, ki jih je 

prenesel na svojo napravo in so mu na voljo za branje. Dodatne možnosti, ki nam jih omogoča 

bralnik, so kazalo, galerija slik ter dodajanje opomb. 

 

4.1. Arhitektura programa 

 

Naš program je sestavljen iz večjega števila datotek, ki so napisana v programskem jeziku 

Java. Vsaka datoteka vsebuje razred, ki pripomore k delovanju naše aplikacije. V 

nadaljevanju si bomo pogledali in opisali namen pomembnejših razredov ter nekatere izmed 

njegovih metod. 

 

Main.java 

- je podrazred razreda Activity in je namenjen osnovnemu meniju, kjer ima uporabnik 

na voljo gumba Seznam knjig in Moja knjižnica.  

 

 

 



29 

 

ListDownloadableBooks.java  

- je podrazred razreda ListActivity, kjer se izpišejo vsi učbeniki, ki so na voljo v bazi 

aplikacije. Aktivnost se zgodi po kliku na gumb Seznam knjig v osnovnem meniju. 

Razred vsebuje podrazred SpisekGradiv, ki je podrazred razreda AsyncTask in skrbi za 

izdelovanje seznama knjig, ki so na voljo za prenos. 

- Pomembnejše metode:  

 isOnline() preveri, če imamo internetno povezavo 

 showNoInternetConnectionDialog() nam prikaže dialog, če nimamo povezave 

z internetom.  

 

XMLHandler.java 

- Seznam učbenikov, ki so na voljo za prenos, hranimo v datoteki spisekGradiv.xml, ki 

se nahaja na strežniku. Razred, ki je podrazred razreda DefaultHandler nam pomaga 

pri razčlenjevanju te XML datoteke. 

 

DownloadingBook.java 

- je podrazred razreda Service, kateri nam prenese knjigo iz strežnika na našo mobilno 

napravo. V razredu se nahaja podrazred Unzip, ki nam prenesen učbenik v ZIP 

formatu razširi. O stanju prenosa in razširjevanja učbenika nas razred obvešča v centru 

za obvestila. 

- Pomembnejše metode: 

 startDownload(String book, String url, String page, int ID) začne s prenosom 

knjige. Metoda sprejme za parametre naslov knjige, URL naslov knjige, število 

strani knjige in unikaten id.   

 

Library.java 

- je podrazred razreda Activity. Aktivnost se nam odpre po kliku na gumb Moja 

knjižnica v osnovnem meniju. Namenjen je prikazu in urejanju osebne zbirke 

učbenikov. 

 

ViewBook.java 

- je podrazred razreda Activity in je namenjen prikazu posameznega učbenika ter 

dodajanju opomb v učbeniku. 
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- Pomembnejše metode: 

 getScale() nam, glede na resolucijo naprave, izračuna število katero uporabimo 

za preoblikovanje vidne komponente webview, ki prikazuje posamezne strani 

e-učbenika. 

 premikDesno(final int page) skrbi za animacijo premika na naslednjo stran. 

Kot parameter sprejme številko naslednje strani. 

 premikLevo(final int page) skrbi za animacijo premika na prejšnjo stran. Kot 

parameter sprejme številko prejšnje strani. 

 addNotesIntoLayout(ArrayList<String> a) nam na posamezni strani napolni 

seznam opomb. Kot parameter metoda sprejme seznam opomb, ki smo jih 

shranili na določeni strani. 

 gettingNotesFromDB(int p) nam vrne seznam opomb na strani, katera je 

podana kot parameter metode. 

 checkForNotesAddNotesButton() nam prikaže jeziček na strani, kjer imamo 

shranjeno kakšno opombo. Če opomb nimamo shranjenih na tej strani, jezička 

ne prikaže. 

 

Index.java 

- je podrazred razreda Activity in je namenjen prikazu kazala, galerije slik in opomb v 

branem učbeniku. 

 

ListOfBooks.java 

- je razred namenjen obdelavi podatkov v podatkovni bazi. Skrbi za seznam učbenikov, 

ki so shranjeni v naši aplikaciji 

- Pomembnejše metode: 

 createEntry(String book, String page) shrani naslov in število strani knjige v 

podatkovno bazo, kjer imamo shranjen seznam knjig, ki so bile prenesene na 

našo napravo. 

 deleteEntry(String book) izbriše knjigo iz seznama, kjer imamo shranjene 

naslove prenesenih knjig. 

 getTitles() vrne seznam naslovov vseh prenesenih knjig. 
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Notes.java 

- je razred namenjen shranjevanju in brisanju opomb v podatkovni bazi. 

 createEntry(String book, int page, String note) nam shrani opombo v 

podatkovno bazo. Za parametre sprejme naslov knjige, številko strani, kjer smo 

opombo shranili ter opombo. 

 getNotes(int page, String book) nam vrne seznam vseh opomb, ki so shranjene 

v knjigi na določeni strani. Kot parameter sprejme stran v knjigi in naslov 

knjige. 

 getNotes(String book) nam vrne vse opombe iz določene knjige. Za parameter 

metoda sprejme naslov knjige. 

 deleteNote(String book, int page, String note) izbriše opombo iz podatkovne 

baze. Parametri metode so naslov knjige, stran na kateri je shranjena opomba 

in opomba. 

 

Poleg javanskih datotek vsebuje aplikacija datoteke v formatu xml. V tem formatu so 

zapisane datoteke, ki nam pomagajo pri izgradnji uporabniškega vmesnika aplikacije, 

datoteke, ki vsebujejo vrednosti, v formatu xml pa je napisana tudi datoteka 

AndroidManifest.xml. Datoteke za postavitev uporabniškega vmesnika in datoteko 

AndroidManifest.xml smo bolj podrobno pogledali že v drugem poglavju, zato si sedaj 

poglejmo še datoteko, ki shranjuje vrednosti. 

 

Spodaj lahko vidimo primer datoteke strings.xml iz naše aplikacije, ki se nahaja v mapi 

res/values. Datoteka je namenjena shranjevanju različnih vrednosti (nizi, barve, dimenzije 

itd.), ki jih lahko nato uporabimo pri izgradnji uporabniškega vmesnika s klici 

@string/<ime>, @color/<ime> in @dimen/<ime>. Spodaj vidimo uporabo vrednosti pri 

izgradnji tekstovnega polja.   

 

 

strings.xml 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<resources> 
 
    <string name="app_name">eBooks</string> 
    <string name="main_title">Elektronski Učbeniki</string> 
 
    <color name="notes">#9a6d0c</color> 
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    <color name="text_index">#d5d5d5</color> 
 
    <dimen name="actionBarHeight">48dp</dimen> 
    <dimen name="mainTitleSize">50dp</dimen> 
 
</resources> 

Primer uporabe vrednosti iz datoteke strings.xml: 

<TextView 
        android:layout_width="wrap_content" 
        android:layout_height="wrap_content" 
        android:text="@string/main_title" 
        android:textColor="@color/notes" 
        android:textSize="@dimen/mainTitleSize"      
/> 

 

4.2. Podatkovna baza 

 

Eden od načinov shranjevanja podatkov na platformi Android je uporaba relacijske 

podatkovne baze SQLite. Z njeno pomočjo lahko aplikacija shranjuje podatke, ki jih kasneje 

prikliče in uporabi. V naši aplikaciji smo uporabili podatkovno bazo za shranjevanje seznama 

naloženih učbenikov ter opomb.  

 

SQLite je vgrajen v pogon podatkovne baze SQL. Od večine preostalih SQL podatkovnih baz, 

se razlikuje po tem, da ne izvaja ločenih procesov na strežniku. SQLite bere in piše 

neposredno v navadne datoteke na disku. Celotna podatkovna baza z vsemi tabelami se nahaja 

v eni datoteki na disku in je shranjena v formatu, ki je podprt na različnih platformah. Tako 

lahko datoteko s podatkovno bazo brez skrbi prenašamo med 32 in 64 bitnimi sistemi. SQLite 

je kompaktna knjižnica, saj je njena velikost, z omogočenimi vsemi funkcijami, lahko manjša 

od 350kB. Ker za svoje delovanje potrebuje zelo malo prostora na skladu in uporablja zelo 

majhno kopico, je postala priljubljena izbira podatkovne baze pri razvijalcih, ki razvijajo za 

naprave z omejenim pomnilnikom, kot so mobilni telefoni in tablični računalniki [29]. 

 

SQLite podpira podatkovne tipe TEXT (podobno String v Javi), INTEGER (podobno long v 

Javi) in REAL (podobno double v Javi). Vse preostale podatkovne tipe moramo najprej 

pretvoriti v enega od zgoraj omenjenih tipov in ga šele nato shraniti v bazo.  

SQLite je na voljo na vsaki napravi Android. Uporaba SQLite baze podatkov v Androidu ne 

potrebuje nobene posebne namestitve. Vse kar moramo storiti je, da definiramo SQL stavke 
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za kreiranje in posodabljanje baze, saj potem  z bazo podatkov samodejno upravlja platforma 

Android [29]. 

 

V naši aplikaciji smo za shranjevanje seznama naloženih učbenikov in opomb ustvarili 2 

tabeli, ListOfBooks in Notes. 

 

Tabela ListOfBooks je sestavljena iz stolpcev _id, book in pages, kot je razvidno na spodnji 

sliki. Naslov vsake knjige, ki jo naložimo na mobilno napravo, se shrani v stolpec book. Vsaki 

naloženi knjigi pripada tudi unikatna identifikacijska številka, ki se shrani v stolpec _id. 

Pomemben podatek pri branju učbenika je število strani, ki jih ima določen učbenik. Ta 

podatek se shrani v stolpec pages in nam pomaga pri ugotavljanju ali je uporabnik pri branju 

prišel do konca učbenika. Prav tako se uporabi pri kreiranju iskalne vrstice, kjer nam pomaga 

določiti razpon le te.  

 

Slika 14: Primer tabele ListOfBooks 

Spodnja slika prikazuje tabelo Notes, ki je sestavljena iz stolpcev _id, book, page in note. 

Stolpec note je namenjen shranjevanju opombe, ki jo uporabnik shrani v učbeniku na poljubni 

strani. Da bi vedeli kateremu učbeniku shranjena opomba pripada, sta namenjena stolpca 

book in page, ki hranita naslov in stran knjige shranjene opombe. Podobno kot v prvi tabeli, 

_id hrani unikatno identifikacijsko številko posamezne opombe. 

 

Slika 15: Primer tabele Notes 

Omenili smo že, da naša aplikacija omogoča prenos učbenikov iz strežnika na našo mobilno 

napravo. Vsak učbenik je predstavljen kot množica html datotek, ki lahko prikazujejo tudi 

multimedijske datoteke. Tako naš osnovni učbenik sestavljajo HTML in slikovne datoteke. 

Učbenika tako ne moremo shraniti v podatkovno bazo. Edina možnost za shranjevanje takšnih 
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datotek je pomnilnik telefona ali spominska kartica. V naši aplikacij vse datoteke, ki pripadajo 

učbeniku shranjujemo na spominsko kartico. 

 

4.4. Internetna komunikacija 

 

Danes si življenja brez interneta sploh več ne moremo predstavljati. Prav tako skoraj ne 

obstaja več aplikacija, ki za svojo delovanje nebi uporabljala takšno ali drugačno internetno 

komunikacijo. Uporabljajo jo za prenos datotek in podatkov iz spleta, brskanje po spletu, 

video komunikacijo in še bi lahko naštevali.   

V naši aplikaciji internetno komunikacijo uporabljamo za branje datoteke, iz katere dobimo 

seznam učbenikov, ki so na voljo za prenos, ter za prenos ZIP datoteke, v kateri so shranjene 

vse datoteke, ki pripadajo določenemu učbeniku. V datoteki, kjer je shranjen seznam 

učbenikov, ki so na voljo za prenos so, za vsak učbenik posebej, shranjeni tudi osnovni 

podatki. Tako ima vsak učbenik shranjene podatke o številu strani, datum, kdaj je bil naložen, 

velikost datoteke za prenos in unikatno identifikacijsko številko. Za lažji in hiter dostop do 

podatkov, smo te shranili v formatu JSON. 

 

JSON 

 

JSON (angl. JavaScript Object Notation) je vrsta besedila, ki je namenjena izmenjavi 

podatkov. Izhaja iz skriptnega jezika JavaScript za predstavitev preprostih podatkovnih 

struktur. Jezik se pogosto uporablja za prenos strukturiranih podatkov preko omrežne 

povezave. Uporablja se predvsem za prenos podatkov med strežnikom in spletno aplikacijo in 

služi kot alternativa XML-ju. Osnovni tipi podatkov, ki jih JSON podpira, so [18]:  

 double 

 String 

 Boolean 

 Array (razvrščeno zaporedje vrednosti, ločenih z vejico in v oglatih oklepajih; 

vrednosti niso nujno istega tipa) 

 Object (nerazvrščena zbirka podatkov, shranjena v obliki para ključ : vrednost, kjer sta 

ključ in vrednost podatka ločena z dvopičjem, podatek pa je od drugega podatka ločen 

z vejico. Za ključ je pomembno, da je unikaten in tipa String.  

 null (prazen tip) 
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Spodnji primer prikazuje predstavitev naših podatkov za učbenike, shranjene v formatu 

JSON. 

 

{ 

 "Knjige": 

 [ 

  { 

    "Naslov" : "Strojna oprema", 

   "Strani" : "48", 

   "Dodano" : "12.2.2012", 

   "Velikost" : "548.45 kB" 

  }, 

  { 

    "Naslov" : "Matematika", 

   "Strani" : "56", 

   "Dodano" : "18.6.2012", 

   "Velikost" : "184.45 kB" 

  }, 

  . 

. 

. 

  { 

    "Naslov" : "Programiranje", 

   "Strani" : "23", 

   "Dodano" : "12.2.2012", 

   "Velikost" : "548.45 kB" 

  }  

 ] 

} 
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Branje JSON datoteke 

 

Pri branju JSON datoteke je pomembno, da razlikujemo pojma JSONArray in JSONObject. 

Na zgornjem primeru lahko vidimo da JSON datoteka vsebuje oglate in zavite oklepaje. 

Razlika med oglatimi in zavitimi oklepaji je ta, da oglata oklepaja omejujeta JSONArray, 

zavita pa JSONObject.  

 

Slika 16: JSON objekt 

Pri razčlenjevanju JSON datoteke nam pomaga Androidov JSON API. Pomembno je, da 

imamo vse potrebne podatke shranjene, zato je prvi korak branje celotne datoteke pri čemer 

rezultat shranimo kot niz, ki ga nato uporabimo za kreiranje objekta JSONObject, ki dejansko 

poskrbi za razčlenitev danega niza. 

JSONObject jObj = new JSONObject(jsonstring); 

Objekt jObj nam sedaj predstavlja celotno razčlenjeno datoteko. Za dostop do podatkov o 

knjigah, je potrebni ustvariti nov objekt tipa JSONArray, ki bo vseboval podatke o vseh 

knjigah. Ustvarimo ga s pomočjo že prej ustvarjenega objekta jObj in ključem naše tabele. 

JSONArray knjige = jObj.getJSONArray("Knjige"); 

Do posameznega JSON objekta v tabeli dostopamo podobno kot pri navadni tabeli. Najprej 

ustvarimo nov JSONObject in mu nato pripišemo podatke izbrane knjige v tabeli. V našem 

primeru bomo izbrali drugo knjigo. 

JSONObject drugaKnjiga = knjige.getJSONObject(1); 
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Sedaj imamo v objektu drugaKnjiga shranjene vse podatke o naši izbrani knjigi. Za dostop do 

podatkov uporabimo metode getString(String name), getBoolean(String name) ipd., odvisno 

od tipa shranjenega podatka. Spodnja vrstica kode nam shrani niz Programiranje. 

String naslov = drugaKnjiga.getString("Naslov"); 

 

Pravice za uporabo internetne komunikacije 

 

Aplikacija potrebuje za branje omenjene JSON datoteke dostop do interneta, saj se ta nahaja 

na oddaljenem strežniku. Aplikacija v osnovi nima pravic za dostop do interneta, zato ji 

moramo, če hočemo dostopati do vsebin na internetu, te pravice dodeliti. To storimo v 

datoteki AndroidManifest.xml s spodnjim ukazom. 

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /> 

Za vse večje število nevarnosti, ki na nas prežijo na internetu, kot so virusi, črvi itd. je 

Android poskrbel s posebnimi pravicami, ki jih mora aplikacija imeti, če želi dostopati do 

podatkov drugih aplikacij na mobilni napravi, interneta, pisanja/branja iz spominske kartice 

itd. Za zahtevo uporabe podatkov oziroma storitev iz drugih aplikacij moramo v datoteki 

AndroidManifest.xml dodati značko uses-permission. Uses-permission ima le eno lastnost, 

android:name, ki je ime dovoljenja naše zahteve. Pravice za aplikacijo mora uporabnik 

potrditi med namestitvijo, kjer se izpišejo zahteve pravic do katerih želi aplikacija dostopati. 

Seznam vseh pravic je zapisan na spletnem naslovu 

http://developer.android.com/reference/android/Manifest.permission.html.  

 

Prenos e-učbenika iz strežnika na napravo 

 

Za prenos e-učbenika iz strežnika na napravo nam je pri razvoju aplikacije pomagal razred 

DownloadManager. DownloadManager je sistemska storitev, ki nam omogoča prenos datotek 

iz svetovnega spleta na napravo preko HTTP protokola. Prednosti razreda DownloadManager 

so v enostavnosti prenosa ter v tem, da sam poskrbi, da prenos poteka v ozadju in nam tako 

omogoča nadaljnje delo v aplikaciji.  
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Primer uporabe razreda DownloadManager 

 

Sedaj si bomo pogledali primer uporabe razreda DownloadManager, ki nam prenese e-

učbenik iz spletnega naslova http://www.e-ucbeniki.si/matematika.zip in jo shrani na ustrezno 

mesto na mobilni napravi [9]. 

 

//Ustvarimo mapo na spominski kartici kamor bomo shranili e-učbenik 
file = Environment.getExternalStorageDirectory(); 
File dir = new File(file.getAbsolutePath() + "/ebooks"); 
dir.mkdirs(); 
 
Uri uri = Uri.parse("http://www.e-ucbeniki.si/matematika.zip") 
DownloadManager.Request request =  

new DownloadManager.Request(uri); 
request.setTitle("Naslov prenosa v centru za obvestila"); 
request.setDestinationUri(Uri.parse("file://eUcbeniki/matematika.zip")); 
DownloadManager dManager = 

(DownloadManager)getSystemService(Context.DOWNLOAD_SERVICE); 
dManager.enqueue(request);  

 

4.5. Zgradba e-učbenika 

 

V enem od prejšnjih razdelkov smo omenili, da so naši e-učbeniki zgrajeni iz več HTML 

datotek, skupek le teh pa tvori celoten e-učbenik. Pred samim začetkom pisanja in oblikovanja 

posamezne strani e-učbenika, je bil potreben razmislek, kako narediti stran, da se bo ta 

prilegala celotnemu ekranu tabličnega računalnika oziroma mobilne naprave, ki imajo 

različne razmerje stranic kot tudi različno resolucijo ekrana. Da bi lahko rešili to težavo, si 

najprej poglejmo vidno komponento, s pomočjo katere bomo prikazovali posamezno stran e-

učbenika, WebView.  

 

4.5.1 WebView 

 

WebView je vidna komponenta, ki prikazuje spletne strani. Je temelj na katerem lahko 

zgradimo svoj spletni brskalnik ali prikazujemo spletne vsebine v aplikaciji. S pomočjo 

mehanizma WebKit lahko implementiramo metode za premikanje naprej in nazaj skozi 

zgodovino brskanja, povečanje in približevanje, iskanje po besedilu itd.  

Poglejmo si primer uporabe WebView-a, kjer v svoji aplikaciji odpremo prvo stran našega 

učbenika z naslovom Matematika.  
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webview = (WebView) findViewById(R.id.webview); 
webview.loadUrl("file:///" + Environment.getExternalStorageDirectory() 

    + "/ebooks/Matematika/stran1.html"); 

 
WebView nam omogoča nastavljanje številnih lastnosti in funkcij brskalnika. Vendar za naše 

potrebe, katere so le pregledovanje HTML datotek, bomo uporabili le dve in sicer funkciji 

setJavaScriptEnabled (boolean flag) ter setInitialScale (int scaleInPercent). Prva nam 

omogoča uporabo jezika JavaScript v HTML datotekah našega učbenika, druga pa nam bo v 

pomoč pri reševanju zgoraj omenjene težave, torej prilagajanju strani e-učbenika različnim 

mobilnim napravam [3, 8].  

 

4.5.2 Prilagajanje e-učbenika različnim mobilnim napravam 

 

Aplikacija in e-učbeniki so prvotno namenjeni tabličnim računalnikom, saj so ti zaradi svoje 

velikosti veliko bolj uporabni kot manjši mobilni telefoni. Da bi omogočili branje tako na 

tablicah kot tudi mobilnih telefonih, smo morali uporabiti funkcijo razreda WebView, 

setInitialScale(int parameter), ki kot parameter prejme odstotek, s katerim želimo naš prikaz 

vsebine v brskalniku povečati oziroma pomanjšati. Za izračuna parametra smo napisali svojo 

funkcijo getScale(), ki nam vrne želen odstotek. 

private int getScale() { 
Display display = ((WindowManager) 

getSystemService(Context.WINDOW_SERVICE)); 
display.getDefaultDisplay(); 
 
Double val; 
int width = display.getWidth(); 
val = (double) width / 800.0; 
val = val * 100d; 
return val.intValue(); 

} 

Pri izračunu smo uporabili razred Display, s katerim smo ugotovili širino ekrana naprave, ki 

jo uporabljamo. Ker je standardna resolucija tabličnih računalnikov 1280 x 800 slikovnih pik, 

smo pri pisanju e-učbenikov uporabili prav takšno velikost za velikost posamezne strani. Zato 

moramo širino naprave, ki jo predstavlja število pik, deliti s številom 800 ter jo pred vrnitvijo 

le še pretvorili v odstotek. 
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4.6. Navodila za uporabo 

 

Prenos učbenika na mobilno napravo: 

Po zagonu aplikacije na mobilni napravi, se nam pokaže začetni zaslon, kjer lahko izbiramo 

med prenosom knjige na napravo in ogledom lastne zbirke učbenikov. S klikom na gumb 

»Prenesi knjige« se nam odpre nov zaslon, kjer lahko najdemo vse učbenike, ki so na voljo za 

prenos. S klikom na ikono za prenos se začne izbrani učbenik prenašati na našo mobilno 

napravo. Stanje prenosa knjige lahko spremljamo v centru za obvestila. Posamezne korake 

prenosa si lahko ogledamo na spodnjih slikah. 

 

Slika 17: Prenos učbenika na mobilno napravo 

 

Branje e-učbenika: 

Po prenosu učbenika na našo napravo, nam je ta na voljo v naši knjižnici, kamor pridemo s 

klikom na gumb »Moja knjižnica« na začetnem zaslonu aplikacije. V knjižnici so uporabniku 

na voljo vsi preneseni učbeniki. Učbenik za branje uporabnik izbere s klikom nanj. Listanje 

uporabnik aktivira s pomikom prsta po ekranu v želeno smer. Za hitro listanje lahko 

uporabimo iskalno vrstico v spodnjem delu zaslona, kjer s klikom in potegom prsta skočimo 

na želeno stran. Spodnje slike prikazujejo kako odpreti in začeti z branjem e-učbenika. 
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Slika 18: Branje e-učbenika 

Dodajanje, branje in brisanje opombe: 

Za dodajanje opombe najprej pri branju učbenika prikličemo menijsko vrstico z dolgim 

klikom kjerkoli na ekranu. Nato kliknemo gumb za dodajanje opombe, kateri nam prikliče 

pogovorno okno v katerega zapišemo opombo in pritisnemo gumb shrani. Ko opombo 

shranimo, se nam v desnem zgornjem kotu strani, na kateri je shranjena opomba, pokaže zelen 

jeziček, ki nas opomni, da imamo na tej strani zapisano opombo. Po kliku nanj, se nam 

prikažejo vse opombe na tej strani. Opombo izbrišemo s potegom po njej in klikom na križec. 

Spodnje slike prikazujejo posamezna koraka dodajanja nove opombe ter prikaz opombe. 

 

Slika 19: Dodajanje in branje opomb 
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Brisanje e-učbenika: 

Učbenik zbrišemo iz knjižnice tako, da v knjižnici pritisnemo gumb »Uredi«, nato pa 

izberemo želen učbenik za izbris. Omogočena je izbira večih učbenikov hkrati. Izberemo jih s 

klikom nanje, kar nam potrdi kljukica na izbranem učbeniku. Po končani izbiri pritisnemo na 

gumb »Izbriši«, ki nam dokončno izbriše učbenike iz naše naprave. Postopek brisanja 

učbenikov iz naprave je prikazan na spodnjih slikah. 

 

Slika 20: Brisanje e-učbenika 
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5. EVALVACIJA 

 

Z evalvacijo dobimo povratne informacije o težavah in možnih izboljšavah aplikacije. Za 

pomoč smo prosili sošolce in znance avtorja diplomskega dela, ki si lastijo primerno mobilno 

napravo ali tablični računalnik z nameščenim OS Android. Aplikacijo je testiralo 5 

uporabnikov. Vsakemu testirancu smo po elektronski pošti poslali namestitveno datoteko z 

navodili, kako si jo namestiti na napravo. Prav tako je vsak testiranec dobil vprašalnik, 

katerega je po končanem testiranju moral izpolniti in ga poslati nazaj. Posamezno testiranje 

aplikacije ni bilo natančno določeno, obvezno pa je bilo potrebno opraviti naslednje postopke: 

- prenos e-učbenika na napravo 

- listanje skozi e-učbenik 

- dodajanje opombe 

- pregled in branje opomb 

- preizkušanje hitrega listanja 

- hiter premik na stran s pomočjo kazala 

- premik na stran iz celotnega seznama opomb 

- pregled galerije slik 

 

Aplikacija je bila testirana na spodaj naštetih mobilnih napravah: 

- HTC Desire S 

- Samsung Galaxy S2 

- Samsung Note 10.1 

- Samsung Galaxy S3 mini 

- Prestigio MultiPhone 4300 DUO 

 

5.1. Odgovori uporabnikov 

Vsak testiranec je dobil v reševanje sklop vprašanj. V nadaljevanju si bomo pogledali njihove 

odgovore. 

Ali se vam zdi aplikacija pregledna in "razumljiva"? 

Aplikacija je bila pregledna in razumljiva za vse testirance.  
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Kakšna se vam zdi vizualna podoba aplikacije? 

Testirancem je bila vizualna podoba všeč, saj je preprosta, nevpadljiva in brez velikih barvnih 

kontrastov. 

 

Kakšna se vam zdi uporabniška izkušnja? 

Uporaba aplikacije se je zdela testirancem preprosta in funkcionalna. Nekatere je motilo le 

počasno nalaganje strani pri listanju skozi učbenik. 

 

Ali je prenos e-učbenikov dovolj jasen in pregleden?  

Testiranci niso imeli problemov s prenosom e-učbenika. Enega izmed njih pa je zmotilo, da se 

ne zgodi nobena akcija po kliku na vrstico, kjer se nahaja posamezen e-učbenik in da moraš 

za prenos klikniti na ikono.   

 

Bi pri prenosu e-učbenikov kaj spremenili? 

Le eden od testirancev je želel dodati akcijo za klik na vrstico e-učbenika, kjer bi se 

uporabniku lahko odprle podrobnosti o literaturi. 

 

Bi poleg opomb, kazala in galerije slik dodali še kakšno funkcijo? 

Testiranci bi dodali iskanje po ključnih besedah. 

 

Kakšna se vam zdi dostopnost in preglednost opomb pri e-učbenikih?  

Večina testirancev ni ugotovila, da lahko z dolgim klikom na strani skrijejo menijsko vrstico. 

Posledično, po dodani opombi, niso opazili zavihka na strani, ki jih je opozoril na opombo na 

strani. Tako so nekateri odgovorili, da se jim opombe nikjer ne prikažejo, čeprav so se jim. 

 

Bi pri tem kaj dodali/spremenili?  

Tisti, ki niso videli opozorilnega zavihka za opombe, so predlagali prav ta zavihek. Nekateri 

pa bi dodali tudi možnost dodajanja opomb k posameznim odsekom besedila.  

 

Ali vas pri listanju/prebiranju e-učbenika kaj moti? Bi kaj dodali/spremenili?  

Nekatere je motilo, da niso videli celotnega naslova na strani, kar je bila posledica, da niso 

ugotovili, da lahko skrijejo zgornjo menijsko vrstico. Nekateri bi dodali še 180 stopinjsko 

obračanje e-učbenika. 
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Ali se vam zdi aplikacija uporabna za učence oziroma učitelje?  

Vsi se strinjajo, da bi bila aplikacija lahko uporabna za učence oziroma učitelje. Predvsem so 

se tukaj opredelili na učitelje, ki bi tako lahko hitreje našli določeno informacijo. Za učence se 

je večini zdela ideja o e-učbenikih trenutno neizvedljiva, saj bi vsak učenec potreboval svoj 

tablični računalnik. 

 

Ali bi kot učitelj/učenec uporabljali aplikacijo? Kako in kdaj?  

Vsem se je zdela ideja, da bi namesto vseh učbenikov imeli le eno tablico, izredno dobra. 

Aplikacijo bi uporabljali tako pri pouku, kot tudi doma pri učenju. 

 

Ali bi pri aplikaciji kaj spremenili, dodali ali odstranili?  

Želene spremembe so testiranci napisali že pri prejšnjih odgovorih.  

 

Ali menite, da aplikacija vsebuje vse potrebno za uporabo v šoli? (tako za učence kot učitelje)  

Vsem se zdi, da aplikacija vsebuje vse potrebno za uporabo v šoli. Predhodno bi bila potrebna 

prilagoditev glede na starost učencev, ter dodati čim več interaktivnosti v posamezna gradiva.  

 

Ali ste pri uporabi naleteli na kakšne tehnične težave? 

Testiranci niso naleteli na nobene tehnične težave. 

 

 

Vsem testnim uporabnikom se je zdela aplikacija dobra in preprosta. Prav tako so bili v večini 

mnenja, da bi se aplikacija lahko uporabljala v šoli, uporabna pa bi bila tako za učence kot 

tudi za učitelje. Pri uporabi tablic v šoli, so nekateri zapisali, da bi bilo težje izvedljivo, saj 

nimajo vsi učenci tabličnih računalnikov oziroma primernih mobilnih telefonov. Veliko 

uporabnikov ni opazilo, da lahko pri branju, z dolgim klikom na strani, skrijemo menijsko 

vrstico. Posledično so imeli pripombe, da nikjer ne vidijo shranjene opombe. Težava je 

enostavno rešljiva z navodili za uporabo. 

 

O tehničnih težavah uporabniki niso poročali. So pa podali kar nekaj predlogov za izboljšave, 

ki se nanašajo predvsem na uporabniško izkušnjo uporabnikov. V nadaljevanju smo zapisali 

predloge ter razmislek, kako bi jih lahko uvedli v našo aplikacijo. 
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Začetna navodila: 

Začetna navodila bi bila primerna predvsem pri branju opomb, saj vsi uporabniki niso opazili, 

da pri branju e-učbenika z daljšim klikom skrijejo/prikažejo menijsko vrstico, posledično se 

jim pokaže jeziček za opombo, če imajo na tisti strani kakšno opombo shranjeno. 

Implementacija navodil ne zahteva velikega popravka. Napisali bi zgolj preverjanje, če je 

aplikacija zagnana prvič in če je bi navodila prikazali drugače ne. Navodila bi lahko preprosto 

prikazali z dialogom. 

 

Iskanje po ključnih besedah: 

Pri branju e-učbenikov, so nekateri pogrešali iskanje po ključnih besedah. Ker je učbenik 

sestavljen iz večih HTML datotek je ena od tehnik iskanja ta, da v vsaki datoteki posebej s 

pomočjo jezika Java Script poiščemo ključne besede in jih nato posredujemo aplikaciji. Za 

omenjeno izboljšavo bi bil potreben dober premislek, kako bi lahko to najhitrejše izvedli in 

katero tehniko bi pri tem izbrali.  

 

Akcija na klik pri prenosu e-učbenikov: 

Predlog se nanaša na to, da bi za prenos e-učbenika zadostoval klik na vrstico in ne, da mora 

uporabnik klikniti na ikono za prenos. Druga možnost bi bila, da bi se ob kliku pojavil 

povzetek e-učbenika. Obe možnosti ne potrebujeta veliko prilagajanja saj za prvo zgolj po 

kliku kličemo enak dialog za potrditev, kot po kliku na ikono za prenos. Drugo možnost pa bi 

lahko rešili s prikazom dialoga oziroma novo aktivnostjo, kjer bi prikazali povzetek e-

učbenika.  
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Zaključek 

 

Danes uporabo osebnih računalnikov v vse večji meri zamenjuje uporaba tabličnih 

računalnikov, kar je posledica hitrega razvoja mobilne tehnologije. Zaradi cenovno dostopnih 

in tehnično dovršenih tabličnih računalnikov se uporabniki vse več odločajo za lažje in enako 

zmogljive tablične računalnike, kot za prenosne oziroma namizne računalnike. Z razvojem OS 

Android in posledično vse večjim številom aplikacij, lahko tablični računalniki postanejo 

veliko več, kot le naprava za kratkočasenje. S pravilno izbranimi aplikacijami so lahko v 

veliko pomoč tudi učencem in učiteljem v šoli.   

 

V diplomskem delu smo razvijali aplikacijo za prebiranje in shranjevanje učbenikov v 

elektronski obliki. Pri razvoju je bil zelo pomemben začetni premislek o tem, kako bodo 

zgrajeni naši e-učbeniki. Na koncu smo se odločili, da bodo strani v e-učbenikih napisane v 

HTML jeziku, ki jih bo v aplikaciji prikazovala ustrezna vidna komponenta. Za tako zgradbo 

smo se odločili zaradi lažje izdelave aplikacije, saj smo se tukaj prvič srečali z OS Android.  

Elektronski učbenik lahko ponudi učencu veliko več kot navadni učbenik v tiskani obliki, saj 

lahko vsebuje tako interaktivne kot tudi multimedijske gradnike, ki mu jih tiskani učbenik ne 

more nuditi. Zaradi vse težjih šolskih torb, bi z zamenjavo težkih učbenikov z veliko lažjimi 

tabličnimi računalniki bili še dodatno zadovoljnejši učenci. 

 

Povratne informacije uporabnikov so bile zelo vzpodbudne in večina jih je mnenja, da bi bili 

e-učbeniki lahko zelo koristni v šolah. Za uporabo aplikacije v šolah, bi jo bilo potrebno 

nadgradit in dobro premisliti o vsebini in sami izdelavi e-učbenikov, saj lahko e-učbeniki, ki 

so premišljeno in dobro sestavljeni, nudijo učencem veliko več kot le navadni učbeniki. Skozi 

povratne informacije smo dobili predloge o izboljšavah, katerih pa bi bilo prav gotovo veliko 

manj, če bi se izdelave lotili sedaj, ko že imamo nekaj izkušenj s samim razvojem.    
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