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POVZETEK

Danes se učitelji računalništva srečujejo z raznovrstnimi izzivi. Na enega izmed njih sem
naletel tudi med študijsko prakso, ko sem sodeloval in obdeloval rezultate v šolskem
regijskem lokostrelskem tekmovanju v Brežicah. Takrat sem prišel na idejo, da bi naredil
aplikacijo za obdelavo rezultatov. Ker sem že od malih nog povezan z gimnastiko, sem se
odločil za izdelavo aplikacije za obdelavo rezultatov na šolskih gimnastičnih tekmovanjih.
V prvem delu se bom prikazal kot naročnik takšne aplikacije, v drugem delu pa kot
izdelovalec aplikacije. Za lažjo uporabo aplikacije pa prilagam še priročnik, ki opisuje
uporabo izdelane aplikacije.

Ključne besede: računalništvo, php, MySql

Klasifikacija računalniških vsebin (ACM Computing Classification System, 2012):
•

Sistemi za upravljanje s podatki

•

Spletne aplikacije

•

MySQL

•

Ajax
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ABSTRACT

Computing teachers are facing various challenges at present. I came across such a problem
during my work experience when I was processing the results of regional school competition
in archery in Brežice. It was on that occasion when I got an idea to create an application for
procession results. I have been closely connected with gymnastics since I was a child.
Therefore I decided to make an application for processing results in school competitions in
gymnastics.
In the first part I will take the role of a buyer and in the second part as a producer of such an
application. I enclose a manual describing the application to use it more easily.

Key words: computing, php, MySql

ACM Computing Classification System, 2012:
•

Data management systems

•

Web applications

•

MySQL

•

Ajax
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1 SPECIFIKACIJA

1.1 OSNOVNI PODATKI in NAMEN
Naročamo spletno aplikacijo za obdelavo rezultatov na šolskih gimnastičnih tekmovanjih.
Aplikacija mora omogočati vnos splošnih podatkov o tekmovanju, vnos tekmovalcev po
kategorijah, vnos ocen pri tekmovalcih po orodjih ter izračun in prikaz rezultatov. Aplikacija
bo namenjena učiteljem – administratorjem in učencem. Učitelji bodo obdelovali tekmovanja,
učenci pa doma gledali rezultate s tekmovanj.
Aplikacija mora takoj po vnosu zadnje ocene od zadnjega nastopa nuditi možnost pregleda in
tiskanja rezultatov, da se lahko čim hitreje izvede razglasitev rezultatov.

1.2 PRINCIP DELOVANJA

1.2.1 OSNOVNI KONCEPT

Aplikacija bi bila v prvi vrsti namenjena učiteljem – administratorjem na šolskih gimnastičnih
tekmovanjih, to je tistim, ki so na tekmovanjih zadolženi za hiter izračun končnih ocen oz.
rezultatov. Torej enostavna specialna aplikacija za izračun rezultatov na šolskih gimnastičnih
tekmovanjih. Ker aplikacija deluje na spletu, morajo biti rezultati vidni tudi tekmovalcem
oziroma obiskovalcem spletne strani.
Kasneje bi, če bi bila potreba oz. interes, lahko aplikacijo dodelali oz. predelali še za kakšno
drugo vrsto tekmovanja.

Na gimnastičnih tekmovanjih je organizacija pridobivanja ocen in izračun končnih rezultatov
sledeča:
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Na vsakem orodju je sodnik oz. več sodnikov. Po nastopu tekmovalca sodniki njegov nastop
ocenijo, oceno zapišejo na listek, ki ga potem dostavijo administratorju. Običajno se ocene
dostavijo administratorju po nastopu celotne skupine na orodju. Administrator pa oceno
oziroma ocene prepiše v ustrezen program in na koncu razvrsti tekmovalce glede na vsoto
doseženih točk.

Tukaj se pojavi težava, kajti administratorji sproti prilagajajo tabele s tekmovalci in rezultati.
Pri tem je potrebno nekaj programerskega znanja za izračun ekipnih rezultatov, sproti se
pojavi še kakšna sprememba s tekmovalci oz. kategorijami in na koncu administrator rešuje
vse spremembe, ki so nastale med tekmo, popravlja formule …, čas pa teče in slaba volja
nastopajočih pred razglasitvijo narašča.

Aplikacija, ki jo naročamo, naj bi onemogočila nepotrebne zaplete pri obdelavi rezultatov in
tako pohitrila objavo končnih rezultatov.

1.2.2 ZASNOVA APLIKACIJE

Aplikacija za obdelavo podatkov mora biti v prvi vrsti čim preprostejša za uporabo, vsebovati
pa mora samo tiste funkcije, ki so potrebne za dosego cilja, to je hitra objava končnih
rezultatov.

Da je aplikacija preprosta, pomeni, da je grafično enostavna, brez nepotrebnih slik in znakov
ter da vsebuje hitre tipke oz. bližnjice, s katerimi se pospeši delo – zmanjša se potreba po
miški in s tem prestavljanje roke s tipkovnice na miško in obratno.

Kot prva verzija spletne aplikacije naj bo le-ta namenjena administratorju. V naslednjih
verzijah oz. posodobitvah bi bilo dobro razmisliti tudi o nadgradnji v tej smeri, da ima vsaka
sodniška komisija pri svojem orodju svoj računalnik in za svoje orodje sama vnaša ocene
tekmovalcev, administrator pa bi poskrbel za končno obdelavo podatkov.

Aplikacija naj bo sestavljena iz treh (3) faz.
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Prva faza naj omogoča vnos osnovnih podatkov o posameznem tekmovanju, vnos
tekmovalnih kategorij ter vnos tekmovalcev in tekmovalk – vnašanje pred tekmovanjem.
Druga faza naj omogoča vnos ocen tekmovalcev po posameznih orodjih – vnašanje med
tekmovanjem.
Tretja faza naj omogoča izračun in prikaz rezultatov – takoj po zadnjem nastopu.

1.2.3 PODATKI ZA OBDELAVO

Aplikacija mora omogočati zapis osnovnih podatkov o tekmovanju: ime tekmovanja,
organizatorja, kraj in datum tekmovanja. Omogočati mora tudi zapis tekmovalnih kategorij in
pa podatek o tem, koliko tekmovalcev šteje ekipa.

Pri vsakem tekmovalcu mora biti zabeleženo, v katero kategorijo spada, katera je njegova šola
oziroma ekipa in pri vsakem orodju izhodiščna ter končna ocena.

Tekmovalna orodja pri dečkih so: parter, preskok, bradlja in drog.
Tekmovalna orodja pri deklicah pa so: bradlja, gred, parter in preskok.

Aplikacija naj omogoča tudi popravljanje že vnesenih podatkov oziroma ocen v primeru
morebitnih tipkarskih napak.

1.2.4 IZRAČUN REZULTATOV

Rezultati se obdelujejo po kategorijah in po spolu.

Pri posameznih rezultatih se rezultat posameznika določi tako, da se seštejejo vse končne
ocene (KO), ki jih je prejel na posameznih orodjih. Pri posameznih orodjih mora biti zraven
končne ocene zapisana tudi izhodiščna ocena (IO) posameznika, ta ocena nam pove težavnost
sestave, ki jo je posameznik izvedel na orodju.
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Končni vrstni red se določi na podlagi seštevka vseh končnih ocen pri posameznikih.
Zmagovalec je tisti, ki je dosegel največ točk. V kolikor sta dva tekmovalca dosegla enako
število točk, si delita uvrstitev.

Za ekipni rezultat se štejejo najboljše ocene, ki so jih tekmovalci posamezne ekipe pridobili
na posameznem orodju. Recimo, da ekipa šteje 3 + 2. To nam pove, da je v ekipi lahko največ
5 tekmovalcev, za ekipni rezultat pa se štejejo 3 najboljše končne ocene (KO) na posameznem
orodju. Končni ekipni seštevek pa je vsota seštevkov na vseh orodjih. V kolikor imata dve
ekipi enak končni seštevek, sta dosegli enako uvrstitev.

1.2.5 CILJ SPLETNE APLIKACIJE

Cilj te diplomske naloge je izdelati spletno aplikacijo za izračun rezultatov v čim krajšem
času na šolskih gimnastičnih tekmovanjih, in sicer zato, ker bi bila tako najlažje dostopna
administratorjem na različnih šolah. Vse, kar bi administrator potreboval, je računalnik, ki
ima povezavo s spletom in morda tiskalnik, s katerim bi na koncu učiteljem lahko posredovali
rezultate tudi v pisni obliki.
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2 ANALIZA
OKOLJE UPORABE APLIKACIJE

Uporaba aplikacije je predvidena na šolskih gimnastičnih tekmovanjih, kjer jo bo uporabljal
administrator, ter doma, kjer jo bodo uporabljali tekmovalci ali njihovi straši.

TEHNOLOGIJA

Za uporabo aplikacije bomo potrebovali računalnik z dostopom do interneta, seveda tudi
spletni brskalnik. Administrator bo za tiskanje rezultatov na tekmovanju potreboval tudi
tiskalnik.

UPORABNIKI

Aplikacijo bodo uporabljali učitelji – administratorji na šolskih gimnastičnih tekmovanjih,
upravitelj ter tekmovalci, starši in obiskovalci spletne strani.

KOT IZDELOVALCI APLIKACIJE SE VPRAŠAMO:

Ali rešitve že obstajajo?
Po pogovorih s šolskimi učitelji telovadbe in iz lastnih izkušenj ugotovimo, da so rešitve že na
voljo.
Za gimnastična tekmovanja na mednarodnih tekmovanjih so za obdelavo podatkov in izračun
rezultatov najeta podjetja, ki obravnavano izvedejo proti plačilu. Na tekmovanjih pod
okriljem Gimnastične zveze Slovenije in na šolskih gimnastičnih tekmovanjih pa za obdelavo
podatkov poskrbijo administratorji oziroma učitelji, ki kot pripomoček uporabljajo zelo
razširjen Excel.
Nič od naštetega pa v našem primeru ni uporabno.
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Kaj potrebujemo?
Za izdelavo spletne aplikacije potrebujemo program za izdelavo spletnih strani (druga opcija
je neposredno pisanje html kode), spletni strežnik, na katerem bo aplikacija shranjena in
dostopna na spletu, ter bazo na strežniku, v katero bomo vnašali in shranjevali podatke iz
aplikacije. Aplikacijo bomo realizirali s pomočjo php in MySql programskega jezika, zato
mora spletni strežnik podpirati oba omenjena jezika.

Kdo ima dostop do aplikacije?
Do aplikacije bo lahko dostopal vsakdo, ki ima dostop do spleta (tekmovalci in obiskovalci
oziroma gostje), učitelj – administrator in upravitelj s pomočjo registracije.

Kje in kako se bo aplikacija uporabljala?
Vsak tekmovalec si bo lahko rezultate ogledal doma na svojem računalniku brez omejitev
dostopa.
Učitelj – administrator bo uporabljal aplikacijo na šolskih gimnastičnih tekmovanjih, torej v
šolskih telovadnicah.
Upravitelj bo nadziral uporabo aplikacije, predvsem administratorje tekmovanj in jim nudil
morebitno pomoč.

ZASNOVA SPLETNE APLIKACIJE

Dostop do spletne aplikacije se bo izvedel iz ene od spletnih strani, lahko pa je aplikacija
popolnoma samostojna spletna stran. To določi naročnik (šola, zveza, ministrstvo…)

Grafično okolje aplikacije bo preprosto. Predstavljeni bodo samo podatki, ki so dejansko
potrebni za tekmovanje.
Vsi podatki s tekmovanj bodo shranjeni v bazi na istem strežniku, kot bo aplikacija.

Aplikacija predvideva tri (3) vrste uporabnikov, zato potrebujemo tri načine uporabe
aplikacije.

Prva in najpomembnejša uporaba je namenjena učiteljem – administratorjem. Kot navedeno, v
specifikaciji je ta del aplikacije sestavljen iz treh faz.
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Prva faza bo namenjena osnovnim podatkom o posameznem tekmovanju, vnosu tekmovalnih
kategorij ter vnosu tekmovalcev.
Druga faza bo namenjena vnosu ocen tekmovalcev po posameznih orodjih. Vnos ocen mora
biti kar se da optimalno zasnovan, da se bodo lahko ocene hitro in pregledno vnašale.
Tretja faza pa bo namenjena izračunu in prikazu rezultatov.

Druga uporaba je namenjena tekmovalcem oziroma obiskovalcem spletne strani in bo
omogočala pregled rezultatov z že izvedenih tekmovanj.

Tretja uporaba pa je namenjena upravitelju, ki bo nadziral uporabo aplikacije.

GRAFIČNO OBLIKOVANJE

Nasvete za grafično podobo smo poiskali na spletnem viru http://egradiva.wikispaces.com/E+gradiva pod naslovom Temeljni elementi E-gradiv.

Navigacijske gumbe aplikacije bomo postavili na levo stran. Le-ti so vidni na vsakem obrazcu
in se ne spreminjajo.
Pisave ne določamo in jo prepustimo brskalniku, ki ima običajno privzeto pisavo Times
Roman. Ta pisava je serif pisava, ki je najlažje čitljiva. Barve pisave prav tako ne
spreminjamo, privzeta barva pisave brskalnikov je črna. Ob izdelavi aplikacije moramo biti
pozorni tudi na slovenske posebne znake – šumnike ter jih pravilno prikazati.
Barve ozadij ne določamo, pustimo belo ozadje. Na levi strani, kjer se bodo nahajali
navigacijski gumbi, izberemo svetlo zeleno barvo, saj kot navaja vir, so navigacije predlogi in
kot taki se najbolje ujemajo z izbrano barvo.
Aplikacija bo sestavljena iz več manjših enot, obrazcev, ki bodo vsak na svoji strani. Obrazci
bodo med seboj povezani preko navigacijskih gumbov. Vsakemu obrazcu bomo določili tudi
naslov za boljšo preglednost. Rezultate, ki so namenjeni tiskanju, bomo spremenili v pdf
obliko za enostavnejše in urejeno tiskanje.
Resolucija, v kateri naj bo aplikacija lepo oblikovana, je 1024×768 ali višja. Pri nižjih
resolucijah lahko pričakujemo manjše popačitve. Pozorni smo na velikosti elementov v
obrazcih in pri izpiskih, le- ti bodo podani v odstotkih in ne v pikslih. Izjema bo leva stran,
kjer so navigacijski gumbi, ki bodo križišče celotne aplikacije.
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3 IZDELAVA SPLETNE APLIKACIJE

3.1 UPORABNIŠKI VMESNIK ZA OBISKOVALCE
SPLOŠNO

Ob dostopu do spletne aplikacije se prikaže uporabniški vmesnik, namenjen obiskovalcem
(glej Slika 1).

Slika 1: Vstopna stran aplikacije - obiskovalci

Tu se izpiše seznam tekmovanj, ki so že izvedena in katerih rezultate je mogoče videti. Prav
tako se levo zgoraj nahaja gumb 'Išči po osebi', desno zgoraj pa gumb 'Prijava'.

Tekmovanja se preberejo iz baze na strežniku, s klikom na izbrano tekmovanje pa se
prikažejo uradni rezultati tekmovanja. Izpis se izvede v spletnem brskalniku.

S klikom na izbrano tekmo se nam prikažejo rezultati tekmovanja.

Najprej so zapisani podatki o samem tekmovanju:
-

ime tekmovanja,

-

organizator tekmovanja,

-

kraj tekmovanja in

-

datum tekmovanja.
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Sledi prikaz rezultatov po kategorijah, in sicer najprej kategorije dečkov in potem kategorije
deklic. Kategorije si sledijo od najmlajših do najstarejših, najprej rezultati posamezno in
potem rezultati ekipno.

Pri posameznih rezultatih se izpišejo naslednji podatki:
-

dosežena uvrstitev (doseženo mesto),

-

ime tekmovalca/-ke,

-

priimek tekmovalca/-ke,

-

šola oziroma ekipa,

-

ocene po orodjih, izhodiščne in končne (IO in KO),

-

seštevek.

Najboljši je tisti posameznik, ki doseže največji seštevek.

Pri ekipnih rezultatih se izpišejo naslednji rezultati:
-

dosežena uvrstitev (doseženo mesto),

-

šola oziroma ekipa,

-

seštevki ekipe po posameznih orodjih,

-

skupni seštevek.

Najboljša je tista ekipa, ki je dosegla največje število točk.

Vsi rezultati z izbranega tekmovanja se prikažejo na eni strani.

IŠČI PO OSEBI

Kot že omenjeno, se na uporabniškem vmesniku, ki je namenjen obiskovalcem, pokaže gumb
'Išči po osebi'. S klikom na gumb se nam prikaže prazno polje, v katerega lahko obiskovalec
vpisuje imena oziroma priimke tekmovalcev. Ob tipkanju se sproti izdeluje seznam vseh
tekmovalcev, ki so zabeleženi v bazi iz vseh shranjenih tekmovanj. Po potrditvi tekmovalca se
nam prikažejo tekmovalčevi rezultati z vseh tekmovanj, na katerih je sodeloval. Prikaz
tekmovalčevih rezultatov prikaže za vsako tekmovanje naslednje podatke: za katero
tekmovanje gre, kje se je odvijalo tekmovanje, datum tekmovanja, kategorija, v kateri je
nastopal tekmovalec, šola oziroma ekipa, za katero je nastopal, katero uvrstitev je dosegel,
ocene po orodjih (izhodiščne in končne ocene) in skupni seštevek. Tekmovanja se prikažejo v
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kronološkem vrstnem redu, tako da lahko tekmovalec oziroma obiskovalec vidi napredek
oziroma nazadovanje med nastopi.

3.2 ADMINISTRATOR
Na uporabniškem vmesniku za obiskovalce se zgoraj desno nahaja gumb 'Prijava' (glej Slika
1). S klikom na gumb se nam odpre prijavno okno za vnos uporabniškega imena in gesla. Z
vnosom pravilnih podatkov se administrator prijavi in s tem dostopa do 'svojega' tekmovanja.
Odpre se spletna aplikacija za obdelavo podatkov na šolskih gimnastičnih tekmovanjih.
Na levi strani so stalni navigacijski gumbi, ki ustrezajo trem fazam iz specifikacije, zadnji
gumb služi za odjavo. V središču se najprej izpišeta pozdrav in uporabniško ime, ki ga je
vnesel administrator, saj le- to določa, katero tekmovanje bo administrator urejal (glej Slika
2).

Slika 2: Prikaz ob uspešni prijavi administratorja
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3.2.1 I. FAZA

I. fazi so namenjeni prvi trije navigacijski gumbi ('O tekmovanju', 'Tekmovalci', 'Pregled
Tekmovalci').

O TEKMOVANJU

S klikom na gumb 'O tekmovanju' se nam odpre obrazec za vnos podatkov o tekmovanju. Ti
podatki nam pozneje pomagajo pri vnosu tekmovalcev, pri izračunu ekipnih rezultatov in pri
izpisu končnih rezultatov.

Splošni podatki obsegajo ime tekmovanja, organizatorja tekmovanja, kraj tekmovanja in
datum tekmovanja. Ti podatki se lahko kasneje tudi popravljajo in spreminjajo, če je to
potrebno.
Sledijo podatki o kategorijah. Na voljo je osem praznih polj za določitev kategorij pri dečkih,
kakor tudi osem polj pri dekletih. Po pogovoru z učitelji športne vzgoje, ki sodelujejo na
šolskih tekmovanjih, kakor tudi iz lastnih izkušenj, bi moralo osem kategorij zadoščati za eno
tekmovanje. V kolikor se v prihodnosti pojavi potreba po povečanju števila kategorij, se le to
izvede z minimalnim posegom v aplikacijo. Potem ko je neka kategorija že izbrana pri
katerem od tekmovalcev (sledi v nadaljevanju), se le- ta zaklene in je ni več mogoče
popravljati oziroma spreminjati.
Na koncu se zapiše samo še podatek o številu članov v ekipi v obliki a+b. Prvo število a nam
bo povedalo, koliko najboljših ocen na posameznem orodju se šteje v ekipni rezultat, vsota
a+b pa, koliko članov največ lahko šteje ekipa.

Splošni podatki in podatki o kategorijah se vnesejo iz razpisa tekmovanja, prav tako podatek
o tem, koliko šteje ekipa. Podatki o kategorijah in številu članov v ekipi se odražajo na
naslednjem obrazcu, to je obrazcu za dodajanje tekmovalcev.

S klikom na gumb 'Shrani', ki se nahaja na dnu obrazca, se vneseni podatki shranijo v bazo na
strežniku, odpre pa se obrazec za vnašanje tekmovalcev.
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TEKMOVALCI

S klikom na gumb 'Tekmovalci' se nam odpre obrazec za vnašanje tekmovalcev.

Tekmovalce vnašamo na podlagi prispelih prijav. V prijavah so navedeni tekmovalci z
imenom in priimkom, šolo oziroma ekipo, ki ji pripadajo, in kategorija, v kateri bodo
tekmovali.

Obrazec za vnašanje tekmovalcev se ustvari na podlagi podatkov iz obrazca o tekmovanju. V
splošnem sta pripravljeni polji za vnos imena in priimka tekmovalca, polje za vnos šole
oziroma ekipe in izbirni seznam za kategorijo. Da pospešimo in poenostavimo vnos
tekmovalcev, se pojavi toliko vrstic za imena in priimke, kot je določeno s podatkom o ekipi v
obrazcu o tekmovanju. Ker istočasno obdelujemo tekmovanja za fante in dekleta, pri katerih
lahko ekipa šteje različno število članov, se nam pojavi število vrstic, ki ustreza ekipi z večjim
številom članov.

Polje za šolo oziroma ekipo je samo eno. Podatek, ki se vnese, velja za vse tekmovalce, ki se
vnesejo skupaj. Enako velja za kategorijo. Iz izbirnega seznama, ki se ustvari na podlagi
vnesenih kategorij iz obrazca o tekmovanju, se izbere kategorija, ki je enaka za vse
tekmovalce, ki se vnesejo skupaj.

Na podlagi vnosa tekmovalcev se preveri število tekmovalcev in s tem določi, ali gre za ekipo
ali posameznike.

S klikom na gumb 'Shrani', ki se nahaja na dnu obrazca, se vsi podatki shranijo v bazo in
ponovno se odpre obrazec za vnašanje tekmovalcev.

Po shranitvi obrazca s tekmovalci se izbrana kategorija zaklene in je ni več mogoče
popravljati v obrazcu o tekmovanju.
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PREGLED TEKMOVALCI

S klikom na gumb 'Pregled Tekmovalci' se nam odpre seznam z vsemi shranjenimi
tekmovalci za obravnavano tekmovanje. Seznam je namenjen pregledu tekmovalcev in
ugotavljanju morebitnih tipkarskih napak in popravljanju le- teh.

Seznam vsebuje ime in priimek tekmovalcev, šolo oziroma ekipo in kategorijo. Za lažji
pregled je seznam urejen najprej po kategorijah, nato po šoli oziroma ekipi, potem priimku in
nazadnje imenu. Zraven vsakega tekmovalca se nahaja tudi gumb 'Popravi'. S klikom na
gumb dobimo možnost popravljanja imena ali priimka tekmovalca.

Na dnu seznama se nahaja gumb 'Izbriši ekipo'. S klikom na gumb dobimo možnost brisanja
ekipe ali pa posameznikov. Ta izbira nam pride prav tudi, kadar je prišlo do tipkarske napake
pri zapisu šole oziroma ekipe - z izbrisom ekipe in njenim ponovnim vnosom odpravimo
morebitno napako pri zapisu ekipe.

3.2.2 II. FAZA

II. fazi sta namenjena naslednja dva navigacijska gumba ('Vnos ocen' in 'Pregled in
popravki').

Na tem mestu rešujemo samo vnašanje ocen in njihov pregled in morebitne popravke. Rešitev
vnašanja ocen mora biti kar se da preprosta, hitra in učinkovita. S tem bomo skrajšali čas od
zadnjega nastopa do razglasitve rezultatov, to pa je cilj te aplikacije.

VNOS OCEN

S klikom na 'Vnos ocen' se nam odpre obrazec za izbiranje tekmovalca.
Pri realizaciji obrazca nam je bil v veliko pomoč spletni vir http://www.w3schools.com/, še
posebej AJAX (Asynchronous JavaScript and XML).
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Vnašanje ocen je zasnovano tako, da najprej izberemo tekmovalca. V polje za izbiranje
tekmovalca začnemo vpisovati njegov priimek, ime ali ekipo.

Html koda polja zgleda tako:
<input type="text" name="iskani" onkeyup="showHint(this.value, event)">

Opazimo, da se bo ob tipkanju začela izvajati JavaScript funkcija ''showHint'', ki je zapisana
tukaj:
function showHint(str, evt)
{
var keyCode = document.layers ? evt.which : document.all ? event.keyCode : document.getElementById ? evt.keyCode : 0;
var xmlhttp;
str=encodeValue(str);
if (str.length==0)
{
document.getElementById("namig").innerHTML="";
return;
}
if (window.XMLHttpRequest)
{// code for IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari
xmlhttp=new XMLHttpRequest();
}
else
{// code for IE6, IE5
xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
}
xmlhttp.onreadystatechange=function()
{
if (xmlhttp.readyState==4 && xmlhttp.status==200)
{
document.getElementById("namig").innerHTML=xmlhttp.responseText;
}
}
xmlhttp.open("POST","poiskani.php?q="+str,true);
xmlhttp.send();
}

Funkcija showHint prebere že vtipkane znake in kliče poiskani.php, ki se nahaja na strežniku
ter mu pošlje vtipkane znake. Poiskani.php je funkcija, ki glede na posredovane znake preišče
tabelo s tekmovalci in išče ujemanja s posredovanimi znaki. Išče najprej po priimkih, nato
imenih in nazadnje po ekipi. Zraven si zapomni tudi id posameznega tekmovalca. Ko pregleda
celotno tabelo, ustvari zapis, ki ga posreduje nazaj funkciji showHint. Spodaj je prikaz, kako
se ustvari zapis v funkciji poiskani.php:
$namig=$namig."<select name='najdeni_tekmovalci' id='najdeni_tekmovalci' size='$i'>";
for ($j=1; $j<=$i; $j++)
{
if ($j==1){$namig=$namig."<option id='izbira' value='".$id[$j]."'>".$priimek[$j]." ".$ime[$j].", ".$ekipa[$j].",
".$kategorija[$j]."</option>";}
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else {$namig=$namig."<option value='".$id[$j]."'>".$priimek[$j]." ".$ime[$j].", ".$ekipa[$j].",
".$kategorija[$j]."</option>";}
}
$namig=$namig."</select>";

Opazimo, da vsebuje ustvarjen zapis veliko html značilnosti. Podobnost s html-jem ni
naključna. Potem ko funkcija showHint prejme ustvarjen zapis nazaj iz strežnika, vstavi ta
zapis na vnaprej določeno mesto. Obrazec za izbiranje tekmovalca vsebuje naslednjo kodo:
<form name="najdeni" id="najdeni" action="vnos_ocene_tekmovalca.php" method="POST">
<div id="namig"></div>
<input type="submit" class="mybuttonM" name="Button" id="izberi" value="Izberi tekmovalca">
</form>

Na mestu, kjer je oznaka div, se vstavi ustvarjen zapis in tako dopolni html kodo obrazca za
izbiranje tekmovalca. Uporabnik, to je administrator, tako med tipkanjem vidi, kako se
ustvarja seznam z zadetki. Administrator mora samo potrditi izbranega tekmovalca in odpre
se mu obrazec za vnašanje ocen pri izbranem tekmovalcu.

Po premisleku hitro ugotovimo, da bomo med tekmovanjem neprestano tipkali imena ali
priimke, da bomo lahko želenemu tekmovalcu vnesli oceno. Takšen način pa je precej
zamuden in ne odraža začetne ideje hitrega vnašanja ocen.
Rešitev se pojavi v načinu, kako samo gimnastično tekmovanje poteka. Na enem orodju je
običajno ena ekipa ali pa nekaj posameznikov ali pa ekipa in kakšen posameznik. Ta skupina
potem skupaj kroži od orodja do orodja.
Pri vnosu ocen lahko upoštevamo to lastnost in ob izbiri določenega tekmovalca za vnos
ocene prikažemo še ostale tekmovalce iz skupine, ki so skupaj na istem orodju.
Po pogovorih z učitelji športne vzgoje in iz lastnih izkušenj se v nadaljevanju lahko pojavijo
tri različne oblike obrazcev za vnašanje ocen pri tekmovalcih.

Prva oblika predvideva začetek tekmovanja oziroma situacijo, ko tekmovalec nima vnesene še
nobene ocene. Potem ko administrator izbere tekmovalca, se pojavi obrazec za vnašanje ocen
pri izbranem tekmovalcu.
Aplikacija pa ponudi možnost vnašanja ocen še ostalim tekmovalcem iz iste kategorije in iste
šole oziroma ekipe, kot je izbrani tekmovalec, saj je velika verjetnost, da so člani iste šole
oziroma ekipe skupaj na orodju. Vsa polja za ocene so seveda prazna. Med polji se lahko
premikamo s tabulatorjem v navpični smeri (torej po določenem orodju), kar pripomore k
hitrejšemu vnosu ocen. V kolikor kateri tekmovalec ni v isti skupini kot izbrani tekmovalec,
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pustimo njegova polja za ocene prazna. Ocene se enostavno shranijo s pritiskom na enter ali
klikom na gumb 'Shrani ocene', ki se nahaja na dnu obrazca.

Druga oblika predvideva vnašanje ocen med tekmovanjem, ko ima izbrani tekmovalec
vneseno že vsaj eno oceno. V tem primeru se že vnesene ocene izpišejo kot besedilo.
Naslednje aktivno in izbrano polje pa je tisto, ki sledi zadnji vneseni oceni oziroma orodju
(glej Slika 3). Pri dečkih je vrstni red orodij sledeč: parter, preskok, bradlja, drog, pri deklicah
pa bradlja, gred, parter, preskok. Torej, če ima tekmovalec recimo že vnesene ocene na
preskoku in bradlji, bo naslednje aktivno in izbrano orodje drog.
Aplikacija ponudi možnost vnašanja ocen tudi tekmovalcem, ki so z izbranim tekmovalcem v
isti kategoriji in imajo vnesene ocene na istih orodjih kot izbrani tekmovalec. Aplikacija
poskuša na takšen način določiti skupine tekmovalcev, ki so skupaj na orodju in tako
pospešiti vnašanje ocen. Ocene se enostavno shranijo s pritiskom na enter ali s klikom na
gumb 'Shrani ocene', ki se nahaja na dnu obrazca.

Slika 3: Vnašanje ocen

Tretja oblika pa nas opozori, da smo pri izbranem tekmovalcu vnesli že vse ocene. Obrazec
nima praznih in aktivnih polj, že vnesene ocene so prikazane, vendar jih ni mogoče
spreminjati.
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PREGLED IN POPRAVKI

S klikom na gumb 'Pregled in popravki' dobimo možnost pregleda vnesenih ocen in
morebitno popravljanje napačno vnesenih ocen.

Pregled ocen je organiziran po kategorijah. Potem ko izberemo kategorijo, se nam prikaže
seznam vseh tekmovalcev, ki tekmujejo v izbrani kategoriji. Seznam vsebuje ime in priimek
tekmovalcev, šolo oziroma ekipo, ocene (izhodiščne in končne) po orodjih ter seštevek. Za
lažji pregled je seznam urejen po šoli oziroma ekipi, nato priimku in nazadnje po imenu.
Zraven vsakega tekmovalca se nahaja gumb 'Popravi', ki omogoča popravljanje shranjenih
ocen pri izbranem tekmovalcu.

3.2.3 III. FAZA

III. fazi so namenjeni naslednji trije stalni navigacijski gumbi ('Rezultati posamezno',
'Rezultati ekipno' in 'Rezultati PDF').

Na tem mestu aplikacija samo obdeluje shranjene podatke oziroma ocene in nam jih prikazuje
v obliki rezultatov. Rezultati posamezno in rezultati ekipno so namenjeni predogledu
rezultatov, rezultati PDF pa so uradni rezultati.

REZULTATI POSAMEZNO

S klikom na gumb 'Rezultati posamezno' imamo možnost pregledati rezultate po kategorijah v
posamični konkurenci. Z izbiro kategorije se nam prikaže seznam tekmovalcev z rezultati,
urejenimi po končnem seštevku. Seznam vsebuje doseženo mesto, ime in priimek, šolo
oziroma ekipo, ocene (izhodiščne in končne) po orodjih in končni seštevek. Tu se vidi, kateri
tekmovalec je zasedel prvo mesto, kateri drugo itn. Najboljši je tisti, ki je dosegel največ točk.

Ti rezultati so namenjeni predogledu in preverjanju ocen. Vendar pa ni praktično, da bi
trenerji in sodniki stali in gledali v ekran pri administratorju, zato je na dnu rezultatov tudi
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gumb 'Izpiši v PDF', ki prikazane rezultate urejeno zapiše v pdf dokument in jih je tako
mogoče natisniti na papir, trenerji in sodniki pa tako lažje pregledajo ocene.

Za hitrejši pregled ocen in rezultatov v vseh kategorijah je možno pri rezultatih posamezno s
klikom na gumbe 'Izpiši M v PDF', 'Izpiši Ž v PDF' in 'Izpiši vse posamezne v PDF' dobiti
rezultate za več kategorij hkrati, odvisno od potrebe administratorja.
Izpiši M v PDF nam v pdf dokument urejeno zapiše vse posamične rezultate v vseh
kategorijah pri moški konkurenci, Izpiši Ž v PDF nam v pdf dokument urejeno zapiše vse
posamične rezultate v vseh kategorijah pri ženski konkurenci, Izpiši vse posamezne v PDF pa
nam v pdf dokument zapiše tako moške kot ženske posamične rezultate.

Pri večjem številu tekmovalcev, ki nastopajo v isti konkurenci, se lahko pojavi težava, da je
nekaj tekmovalcev ali pa samo eden zapisan na naslednji strani. Aplikacija v primeru, kadar
pride do zapisa rezultatov v eni konkurenci na več straneh, poskrbi, da je na vsaki naslednji
strani vsaj pet tekmovalcev ali več in se ne more zgoditi, da bi en sam tekmovalec »padel« na
naslednjo stran.

Pri vseh pdf zapisih se pojavi 'vodni žig' PREDOGLED, kar nam jasno pove, da gre za
neuradne rezultate, torej za rezultate, ki so namenjeni izključno pregledu ocen s strani
trenerjev in sodnikov.

REZULTATI EKIPNO

S klikom na gumb 'Rezultati ekipno' imamo možnost pregledati rezultate po kategorijah v
ekipni konkurenci. Z izbiro kategorije se nam prikaže seznam z ekipnimi rezultati, urejenimi
po končnem seštevku.

Rezultat ekipe se izračuna po sledečem postopku: Na vsakem orodju se za ekipni rezultat
šteje toliko najboljših ocen, kot je določeno v obrazcu o tekmovanju, ostale se ne upoštevajo.
Seštevek teh ocen nam da skupno oceno na orodju. To ponovimo na vseh orodjih. Seštevek
skupnih ocen na vseh orodjih nam da končni seštevek ekipe.
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Seznam z rezultati ekip vsebuje doseženo mesto, šolo oziroma ekipo, seštevke ocen po
orodjih in končni seštevek. Tu se vidi, katera šola oziroma ekipa je zasedla prvo mesto, katera
drugo itn. Najboljša je tista, ki je dosegla največ točk.

Enako kot pri rezultatih posamezno imamo tudi tukaj možnost izpisa v pdf dokument. Lahko
izpišemo samo moške kategorije, lahko samo ženske, lahko pa tako moške kakor ženske
kategorije, odvisno od potrebe administratorja. Prav tako se nam na izpisih pojavi 'vodni žig'
PREDOGLED, kar jasno pove, da gre za neuradne rezultate.

REZULTATI PDF

Na tem mestu so nam na voljo uradni in urejeni rezultati, vsi v pdf obliki. Pdf oblika je
ustrezna zato, ker omogoča enostavno tiskanje rezultatov, prav tako pa omogoča tudi
pošiljanje rezultatov po elektronski pošti.

Na voljo imamo tri gumbe: enega za izpis moških rezultatov, drugega za izpis ženskih
rezultatov in tretjega za izpis vseh rezultatov (glej Slika 4).

Slika 4: Končni rezultati
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Pri vseh omenjenih izpisih se na prvi strani izpišejo splošni podatki o tekmovanju, ki so
vneseni v obrazcu o tekmovanju. Prav tako se na vseh straneh v glavo lista zapiše, za katero
tekmovanje gre.

3.3 UPRAVITELJ
Upravitelj globalno skrbi za vsa tekmovanja, ki se obdelujejo z aplikacijo.

Tako kot administrator se mora tudi upravitelj prijaviti z uporabniškim imenom in geslom. Z
vnosom pravilnih podatkov se upravitelj prijavi in s tem dostopa do nadzora nad tekmovanji.

Na voljo ima dodajanje novega tekmovanja in pregled registra (glej Slika 5).

Slika 5: Upravitelj

DODAJ NOVO TEKMOVANJE

Ob dodajanju novega tekmovanja v bazo mora upravitelj določiti uporabniško ime in geslo, s
katerim bo kasneje administrator na tekmovanju lahko dostopal do 'svojega' tekmovanja.

Uporabniško ime mora biti enolično določeno, nezahtevno in s svojim zapisom mora
natančno izražati, za katero tekmovanje gre.
Primer uporabniškega imena: os_brezice_2013
Razlaga: Iz imena lahko administrator (tudi po več letih) ugotovi, za katero tekmovanje gre in
kdaj je bilo izvedeno.
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V kolikor šola izvede več tekmovanj v enem letu, se lahko uporabniškemu imenu doda še
nekaj besedila, kot na primer os_brezice_2013_b.

Geslo pa je tisto, ki dejansko nudi zaščito pred nezaželenimi dostopi do aplikacije in mora biti
zahtevno za ugotavljanje. Sestavljeno naj bo tako iz malih kot velikih črk in številk.
Sestavljeni niz naj nima nobene zveze s tekmovanjem; zavedati se je potrebno, da čim lažje
kot

je

geslo

za

pomnjenje,

tem

lažje

je

tudi

za

ugotavljanje.

(povzeto

po

http://en.wikipedia.org/wiki/Password)

Po pritisku na gumb 'Shrani' se v bazi na strežniku ustvarita dve tabeli. Prva služi za hranjenje
podatkov o tekmovanju in o kategorijah, druga pa za tekmovalce in njihove ocene.

PREGLED REGISTRA

Upravitelj s pregledom registra vidi, katera tekmovanja so obdelana z aplikacijo. To je
razvidno uporabniških imen. Zraven so zapisana tudi gesla, ki so posredovana
administratorjem.
Tako lahko upravitelj v primeru izgube ali pozabe uporabniških imen ali gesel naknadno
posreduje podatke administratorjem na šolah.

Zraven vsakega tekmovanja se nahaja tudi gumb, s katerim se lahko upravitelj neposredno
poveže z izbranim tekmovanjem in se tako spremeni v administratorja za izbrano tekmovanje.
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3.4 SHEMA REŠITVE
Spodaj je prikazana organizacijska shema aplikacije za upravitelja in administratorja.
index.php
login.html
preveri_prijavo.php

admin.php
nova_tekma.php

vnos_v_register.php

pregled_registra.php

dodeli_userja.php

odjava.php
user.php
shrani_o_tekmi.php
shrani_o_tekmovalcih.php
popravi_tekmovalca.php
shrani_popravljenega_tekmovalca.php

o_tekmi.php
o_tekmovalcih.php
pregled_o_tekmovalcih.php

izbrisi_ekipo.php
izbrisi_izbrano_ekipo.php

poiskani.php

izbira_tekmovalca.php

vnos_ocene_tekmovalca.php

pregled_ocen_izbira.php

shrani_vnos_ocen.php

pregled_ocen.php
popravi_ocene.php
shrani_popravljene_ocene.php

rez_posamezno.php

rez_posamezno_izbira.php

rez_posamezno_pdf.php

rez_ekipno_izbira.php
rezultati.php

rez_ekipno.php
rez_ekipno_pdf.php
odjava.php

rezultati_pdf.php

LEGENDA:
I. FAZA
vidno uporabniku

II. FAZA
III. FAZA

izvajanje v ozadju
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4 NADGRADNJA SPLETNE APLIKACIJE
Aplikacija, ki smo jo predstavili, se da dokaj enostavno nadgraditi tako, da zadošča za
obdelavo rezultatov na vseh tekmovanjih, ki jih obravnava Pravilnik za tekmovanja v
množičnih programih Gimnastične zveze, po katerem se tekmuje na šolskih tekmovanjih.

Omenjeni pravilnik obravnava poleg gimnastike še akrobatiko in skoke z male prožne
ponjave.

Pri akrobatiki in skokih z male prožne ponjave poteka tekmovanje malce drugače kot pri
gimnastiki. Tekmovanje ima en obvezni skok in tri poljubne skoke. Ekipa oziroma skupina
tekmovalcev, ki nastopa, opravi vse štiri skoke (vsi tekmovalci opravijo vse skoke) in s tem
opravi s tekmovanjem, se umakne iz tekmovalnega prostora in na vrsto pride druga ekipa
oziroma skupina.

V nadaljevanju so zapisani samo bistveni dodatki k izvirni aplikaciji.

NOVO TEKMOVANJE - nadgradnja

Pri dodajanju novega tekmovanja se mora na obrazcu zabeležiti, za kakšno tekmovanje gre.
Upravitelj s seznama izbere oznako tekmovanja. Oznaka gimC predstavlja gimnastiko, akr
akrobatiko, mpp pa skoke z male prožne ponjave. Izbrana oznaka pove aplikaciji, kako se
bodo ocene vnašale, obdelovale in kakšen bo izpis rezultatov. Oznaka se shrani v register
zraven uporabniškega imena in gesla.

PREGLED REGISTRA – nadgradnja

Pregled registra se nadgradi tako, da se doda stolpec Tekma, iz katerega je razvidno, za
kakšno tekmovanje gre.
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VNOS OCEN – nadgradnja

Pri vnosu ocen se dodajo spremenjeni obrazci, ki ustrezajo tipu tekmovanja. Pri akrobatiki in
skokih z male prožne ponjave niso napisana orodja ampak obvezni skok, prvi drugi in tretji
poljubni skok.
Premikanje s tabulatorjem ni več v navpični smeri, ampak vodoravni, saj dobi administrator
ocene za vse skoke tekmovalca naenkrat.

REZULTATI – nadgradnja

Podobno kot pri vnosu ocen se tudi pri rezultatih ne izpisujejo samo orodja, ampak glede na
tip tekmovanja tudi obvezni skok, prvi, drugi in tretji poljubni skok.

UPORABNIŠKI VMESNIK ZA OBISKOVALCE - nadgradnja

Aplikacija na vstopni strani omogoča pregled vseh vnesenih tekmovanj in s tem pregled
obdelanih rezultatov z aplikacijo. Ker obdelujemo tri vrste šolskih tekmovanj, se tekmovanja
izpisujejo v stolpcih: prvi stolpec za gimnastiko, drugi za akrobatiko in tretji za skoke z male
prožne ponjave.
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5 TESTIRANJE SPLETNE APLIKACIJE
Za namen testiranja aplikacije sem se dogovoril s Telovadnim društvom Sokol Brežice, da
poskrbim za obdelavo rezultatov na eni izmed prijateljskih tekem, ki jih društvo organizira.
Prvo takšno tekmovanje je bilo s Športnim društvom Tabor iz Ljubljane. Potekalo je v soboto,
20. 4. 2013.

Vzdušje je bilo zelo sproščeno, sam sem poskrbel za računalniško opremo in tiskalnik. Dan
prej sem se srečal z glavno organizatorko tekmovanja, da mi je predala sezname s tekmovalci
in tekmovalkami, ekipami in kategorijami. Nato sem doma vse podatke vnesel v aplikacijo in
bil tako pripravljen na prvo testiranje.

Ob prihodu Ljubljančanov sem pri trenerjih najprej preveril, če se podatki o njihovih
tekmovalcih ujemajo z vnesenimi. Seveda se niso. Popravki tekmovalcev, ki so sledili, so bili
urejeni v dveh minutah, pa čeprav sem moral dve ekipi izbrisati in ju v drugačni zasedbi
ponovno vnesti. Tudi sam sem bil presenečen, kako hitro se da vse urediti. Pri brežiških
tekmovalcih popravki niso bili potrebni.

Tekmovanje se je začelo in začele so prihajati prve ocene, zapisane na listkih. Aplikacija se je
odzivala natanko tako, kot je bilo zamišljeno. Največ težav mi je povzročala pisava sodnikov.
Med tekmovanjem sem imel dovolj časa in sem tako preverjal in testiral vse možnosti, ki jih
ima aplikacija. Izkazale so se za zanesljive in uporabne.
Tekmovalci so bili sila zadovoljni, ko so med tekmovanjem po ozvočenju slišali vmesne
rezultate po opravljenih dveh menjavah (po nastopih na dveh orodjih). Le- te sem pripravil z
dvema klikoma in tiskanjem na papir. Vmesni rezultati drugače niso praksa na slovenskih
tekmovanjih. Razlaga enega od trenerjev (v šali) je bila, da se z Excelom ne da tako hitro
računati.

Kot administrator sem imel pregled nad celotnim tekmovanjem. Tako sem hitro ugotovil,
katera skupina je z nastopi na orodjih že zaključila. V aplikaciji sem preveril, če imajo vsi
tekmovalci v tisti skupini že vse ocene. V tem primeru takoj tiskal neuradne rezultate in jih
dal v preverjanje.
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Na tekmovanju je bila tudi določena skupina za pisanje diplom. Nekateri preverjeni rezultati
so tako prišli do skupine za pisanje diplom, še preden se je končal zadnji nastop na orodju.

Aplikacija je svoje delo odlično opravila.
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6 ZAKLJUČEK
Obdelavo rezultatov na tekmovanju lahko danes realizira že skoraj vsakdo, ki ima vsaj malo
računalniškega znanja. Tu se posamezniki, po mojih izkušnjah, najpogosteje zatekajo k Exelu,
ki je pri nas najbolj razširjen. Sam sem želel izdelati aplikacijo, ki bi v čim večji meri
pripomogla k hitremu, preprostemu in zanesljivemu izračunu rezultatov na šolskih
gimnastičnih tekmovanjih. Uspelo pa mi je realizirati še več. Aplikacija obdela tudi rezultate
na šolskih tekmovanjih iz akrobatike in skokov z male prožne ponjave.
Med izdelavo aplikacije sem ugotovil, da ni dovolj zgolj ideja, ampak je potrebno tudi veliko
znanja iz programiranja, povezano s tem pa tudi smiselna uporaba sintakse in semantike.
Pojavilo se je tudi ogromno vprašanj in zapletov, na katere pred izdelavo aplikacije sploh
nisem pomislil.
Sedaj, ko je aplikacija izdelana, že vidim, kako bi se le- ta dala nadgraditi in služiti tudi za
izračun rezultatov na pokalnih tekmovanjih in tekmovanjih višjega ranga. Morda in če bo
interes v gimnastičnih krogih, realiziram tudi to.
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1 SPLOŠNO
Aplikacija za obdelavo podatkov je preprosta za uporabo, vsebuje pa samo tiste funkcije, ki so
potrebne za dosego cilja, to je hitra objava končnih rezultatov.

Aplikacija je grafično enostavna, brez nepotrebnih slik in znakov ter vsebuje hitre tipke oz.
bližnjice, s katerimi se pospeši delo – zmanjša se potreba po miški in s tem prestavljanje roke
s tipkovnice na miško in obratno.

Aplikacija je sestavljena iz treh (3) faz.
Prva faza omogoča vnos osnovnih podatkov o posameznem tekmovanju, vnos tekmovalnih
kategorij ter vnos tekmovalcev in tekmovalk – vnašanje pred tekmovanjem.
Druga faza omogoča vnos in popravljanje ocen tekmovalcev po posameznih orodjih –
vnašanje med tekmovanjem.
Tretja faza omogoča izračun in prikaz rezultatov – takoj po zadnjem nastopu.
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2 UPRAVITELJ
Ta del aplikacije omogoča globalni nadzor nad tekmovanji. Upravitelj se mora prijaviti, da
lahko pride do svojega dela aplikacije (glej Slika 6).

Slika 6: Obrazec za prijavo

Prva in najpomembnejša funkcija je dodajanje novega tekmovanja. Druga funkcija pa je
pregled nad tekmovanji. Seveda mora biti tudi možnost odjave (glej Slika 7).

Slika 7: Možnosti upravitelja
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2.1 NOVO TEKMOVANJE
Ob kliku na 'Dodaj novo tekmovanje' se odpre obrazec za dodajanje novega tekmovanja (glej
Slika 8).

Slika 8: Obrazec za določitev novega tekmovanja

Vnesti je potrebno uporabniško ime in geslo (ki pa naj ne vsebujeta šumnikov) ter določiti, za
kakšno vrsto tekmovanja gre. Vnesena uporabniško ime in geslo bosta služila
administratorjem za prijavljanje na njihova tekmovanja.
Primer: za ustvarjanje tekmovanja v šolski športni gimnastiki na Osnovni šoli Brežice, ki se
bo odvijalo v letu 2013, uporabimo uporabniško ime OS_brezice_2013, geslo pa naj nudi
zaščito pred neželenimi vstopi in naj bo čim težje rešljivo.
Upravitelj določi vrsto tekmovanja. Oznaka gimC predstavlja gimnastiko, akr akrobatiko,
mpp pa skoke z male prožne ponjave.
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2.2 PREGLED REGISTRA
Ob kliku na 'Pregled registra' (glej Slika 7) se odpre seznam z že vnesenimi tekmovanji (glej
Slika 9).

Slika 9: Pregled registra

Seznam služi samo za pregled uporabniških imen in gesel, ki so shranjena v registru.
Lahko pa se upravitelj, s klikom na izbrani gumb, prijavi na izbrano tekmovanje in ga ureja
kot šolski administrator.
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3 ADMINISTRATOR
Administrator ureja tekmovanje, tekmovalce in njihove dosežene ocene. Do svojega
tekmovanja pride tako, da se prijavi (glej Slika 6). Ob uspešni prijavi se mu pokaže Slika 10.

Slika 10: Prikaz ob uspešni prijavi administratorja

Na levi strani so stalni navigacijski gumbi, ki administratorju omogočajo dostopanje do
posameznih faz aplikacije med samim tekmovanjem.

Kot že omenjeno, je aplikacija sestavljena iz treh faz.
Prva faza je namenjena za osnovne podatke o tekmovanju, tekmovalnih kategorijah in za
tekmovalce. Temu so namenjeni gumbi 'O tekmovanju', 'Tekmovalci' in 'Pregled Tekmovalci'.
Druga faza je namenjena vnosu ocen tekmovalcev ter pregledu in morebitnim popravkom.
Temu sta namenjena gumba 'Vnos ocen' in 'Pregled in popravki'.
Tretja faza je namenjena rezultatom. Temu so namenjeni gumbi 'Rezultati posamezno',
'Rezultati ekipno' in 'Rezultati'.
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Podatki za prvo fazo se običajno izpolnijo že pred samim tekmovanjem. Na dan tekmovanja
se samo preveri, če vneseni podatki ustrezajo dejanskemu stanju tekmovalcev. V kolikor se
kaj ne ujema (bolezen, poškodba…), se naredijo samo še ustrezni popravki. Podatki za drugo
fazo se vnašajo med samim tekmovanjem, to so ocene tekmovalcev. Tretja faza pride na vrsto
po nastopu zadnjega tekmovalca, to so rezultati.

3.1 PRVA FAZA – osnovno o tekmovanju in tekmovalcih

3.1.1 O TEKMOVANJU

V prvi fazi aplikacija ponudi obrazec (glej Slika 11) za vnos osnovnih podatkov o
tekmovanju. To so:
-

ime tekmovanja,

-

organizator tekmovanja,

-

kraj tekmovanja,

-

datum tekmovanja,

-

kategorije za dečke,

-

koliko šteje ekipa dečkov,

-

kategorije za dekleta,

-

koliko šteje ekipa deklet.
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Slika 11: O tekmovanju

Podatki o tekmovanju se bodo izpisali na rezultatih, prav tako pa bodo vidni obiskovalcem, ki
si bodo želeli ogledati rezultate na spletu (Slika 33). Podatki o kategorijah se vnesejo iz
razpisa tekmovanja, prav tako podatek o tem, koliko tekmovalcev šteje ekipa. Omenjeni
podatki se odražajo na naslednjem obrazcu, ki sledi, to je obrazec za dodajanje tekmovalcev
(glej Slika 12).

V kolikor so že vneseni tekmovalci, ki imajo s tem že določene kategorije, se te kategorije
zaklenejo in se jih ne sme popravljati. Prav tako, v kolikor je že vnesena posamezna kipa, se
podatek o številu tekmovalcev v ekipi ne da popravljati.

Po pritisku na gumb 'SHRANI' se vsi podatki shranijo na strežnik, odpre pa se obrazec za
vnos tekmovalcev (glej Slika 12).

3.1.2 VNOS TEKMOVALCEV
Obrazec za vnos tekmovalcev (glej Slika 12) ponudi naslednje možnosti za vnos:
-

ime tekmovalca,

-

priimek tekmovalca,

-

kategorijo,

-

ekipo.
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Slika 12: Dodajanje tekmovalcev

Vnos tekmovalcev poteka po ekipah. Torej vnašamo po eno ekipo naenkrat. V kolikor želimo
vnesti posameznika, bomo vnašali enako kot ekipo, le da bo vnesen en sam tekmovalec.

Kategorija, v kateri tekmovalec tekmuje, se izbere iz seznama, ki se generira iz vnesenih
podatkov iz prvega obrazca (Slika 11). Kategorija se določi le pri prvem tekmovalcu iz ekipe,
saj imajo tudi vsi tekmovalci iz iste ekipe isto kategorijo.
Prav tako se samo pri prvem tekmovalcu zapiše podatek o ekipi, za preostale tekmovalce velja
enak podatek.
Koliko tekmovalcev se vnese v eno ekipo, se določi na podlagi podatka, ki smo ga vnesli v
prvem obrazcu (Slika 11) – ekipa šteje. Ker se lahko ekipa pri dečkih številčno razlikuje od
ekipe pri deklicah, se na obrazcu za vnos tekmovalcev enostavno pripravi večje število vrstic
za tekmovalce.

Po pritisku na gumb 'SHRANI' se vsi podatki shranijo na strežnik in ponovno se odpre prazen
obrazec za vnos tekmovalcev.
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3.1.3 PREGLED TEKMOVALCEV

Pregled tekmovalcev je namenjen morebitnim popravkom, ki so posledica tipkarskih napak
(glej Slika 13).

Slika 13: Pregled tekmovalcev

V kolikor ugotovimo, da ima tekmovalec napačno zapisano ime ali priimek, kliknemo na
gumb 'Popravi' zraven tekmovalca, odpre se nam obrazec za popravljanje tekmovalcev (glej
Slika 14). Popravljati je možno samo ime in priimek. Ekipe in kategorije ni mogoče popraviti
na tem mestu. V kolikor je prišlo do tipkarske napake pri zapisu ekip, je potrebno celo ekipo
izbrisati in jo potem ponovno vnesti. Izbris ekipe je možen tako, da kliknemo na gumb 'Izbriši
ekipo', odpre se nam obrazec za izbris ekipe (glej Slika 15).
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3.1.4 POPRAVI TEKMOVALCA

Kot že omenjeno, se tukaj popravlja tekmovalec. V kolikor je prišlo pri vnosu tekmovalca do
tipkarske napake pri imenu ali priimku tekmovalca, se le- to lahko popravi na spodnjem
obrazcu (glej Slika 14).

Slika 14: Popravi tekmovalca

S klikom na gumb 'Popravi tekmovalca' se vneseni podatki (ime in priimek) shranijo. Ekipe in
kategorije ni možno popravljati v tem obrazcu.
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3.1.4.1 IZBRIS EKIPE

Slika 15: Izbriši ekipo

Izbris ekipe se uporablja za izbris celotne ekipe ali za izbris posameznika. Pri izpisu ekip se
izpišejo tudi posamezniki, posameznik se jasno prepozna po imenu in priimku ter po besedi
DA v stolpcu Posameznik (glej Slika 15).

Brisanje celotne ekipe se izvede takrat, kadar pride do tipkarske napake pri vpisovanju ekipe
ali pa pri odpovedi od sodelovanja na tekmovanju. Tipkarska napaka se šteje tudi, če ima šola
več ekip v isti kategoriji, ekipe pa so enako poimenovane. Praksa na tekmovanjih je, da če
ima šola več ekip v isti kategoriji, se ekipam dodajo številke, kot na primer OŠ Brežice 1, OŠ
Brežice 2…

Brisanje posameznikov se prav tako izvede na tem mestu.
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V kolikor želimo izbrisati posameznika, ki je del ekipe, moramo izbrisati celotno ekipo in jo
potem ponovno vnesti brez tistega posameznika.

3.2 DRUGA FAZA – vnašanje ocen

3.2.1 VNOS OCEN

Pri vnosu ocen se ob izbiri določenega tekmovalca za vnos ocene prikažejo še ostali člani iz
ekipe oziroma ostali tekmovalci iz skupine, ki so skupaj na orodju. Prikaz sledi v
nadaljevanju.

Slika 16: Izbira tekmovalca

Ob kliku na gumb 'Vnos ocen' se nam odpre obrazec za izbiro tekmovalca (glej Slika 16).
Tekmovalca lahko iščemo po priimku, imenu ali ekipi. Z vnašanjem se nam sproti izdeluje
seznam možnih zadetkov (glej Slika 17), zraven tekmovalcev pa so zapisane tudi kategorije

12

za nedvoumno izbiro tekmovalca. V iskalno vrstico lahko vnašamo tako dolgo, da je na
seznamu samo en tekmovalec, lahko pa ga izberemo iz seznama že prej in tako pridobimo
nekaj časa (glej Slika 18).

Slika 17: Izbiranje tekmovalca 1
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Slika 18: Izbiranje tekmovalca 2

Izbranega tekmovalca potrdimo s tipko 'enter' (↵) ali kliknemo na gumb 'Izberi tekmovalca'.
Po potrditvi tekmovalca se nam dejansko odpre obrazec za vnos ocen.

Oblika obrazca je odvisna od že vnesenih ocen. Imamo tri možnosti.

Prva možnost je, da izbrani tekmovalec še nima vnesene nobene ocene. Vsa polja pri
izbranem tekmovalcu so prazna. Zraven izbranega tekmovalca so zapisani še tekmovalci, ki
so z izbranim tekmovalcem skupaj v ekipi in seveda tekmujejo v isti kategoriji (glej Slika 19).
Ponavadi so tekmovalci iste ekipe na istem orodju. Vendar to ni pravilo.
Na ta način se izognemo izbiranju vsakega tekmovalca posebej in pospešimo vnašanje ocen.
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Slika 19: Vnašanje ocen - 1. možnost

Če kateri tekmovalec ni v isti skupini kot izbrani tekmovalec, pustimo njegove ocene prazne,
ne vnašamo ničesar.

Ob pritisku na tipko 'enter' (↵) ali na gumb 'Shrani ocene' se vnesene ocene shranijo in odpre
se obrazec za izbiranje tekmovalca (glej Slika 16).

Druga možnost je, da ima izbrani tekmovalec že zabeleženo oceno na vsaj enem orodju. V
tem primeru se že zabeležene ocene izpišejo kot besedilo. Naslednje aktivno in izbrano
okence pa je tisto, ki sledi zadnji vneseni oceni oziroma orodju. Torej, če ima tekmovalec na
primer že vnesene ocene na preskoku in bradlji, bo naslednje aktivno in izbrano orodje drog,
pri tekmovalkah pa, če ima na primer že vnesene ocene na gredi in parterju, bo naslednje
aktivno in izbrano orodje preskok (glej Slika 20).
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Slika 20: Vnašanje ocen - 2. možnost

Zraven izbranega tekmovalca so zapisani še tekmovalci iz iste kategorije in z enako količino
zapisanih ocen po orodjih, kot jih ima izbrani tekmovalec. Na ta način nam obrazec ponudi
celo skupino, ki skupaj ''kroži'' po orodjih.
Tako se izognemo izbiranju vsakega tekmovalca posebej in pospešimo vnašanje ocen.

Ob pritisku na tipko 'enter' (↵) ali na gumb 'Shrani ocene' se vnesene ocene shranijo in odpre
se obrazec za izbiranje tekmovalca (glej Slika 16).

Tretja možnost pa je, da ima izbrani tekmovalec vnesene že vse ocene. V tem primeru se
samo izpišejo vse ocene izbranega tekmovalca (glej Slika 21). Vpisovanje ali urejanje ocen ni
mogoče. S klikom na gumb 'Nazaj' se odpre obrazec za izbiranje tekmovalca (glej Slika 16).
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Slika 21: Vnašanje ocen - Vse ocene že shranjene

Ta izpis lahko tudi služi za morebitni hitri pregled ocen v primeru, da je prišlo do napake pri
vnosu, v primeru, da se je sodnik zmotil pri vpisovanju ocen na listek. Popravljanje ocen je
opisano v poglavju 3.2.2.

3.2.2 PREGLED OCEN in POPRAVLJANJE OCEN

Pregled ocen je dosegljiv s klikom na gumb 'Pregled in popravki'. Pokaže se nam Slika 22.
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Slika 22: Izbira kategorije za pregled ocen

V prvem koraku moramo izbrati kategorijo, v kateri želimo pregledati ocene. Kategorijo
izberemo iz seznama in jo potrdimo. Odpre se nam seznam vseh tekmovalcev v izbrani
kategoriji, skupaj z njihovimi ocenami (glej Slika 23).
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Slika 23: Pregled ocen

Pregled je urejen po ekipah, torej so tekmovalci iste ekipe zapisani skupaj. Tako je lažje
poiskati tekmovalca, v kolikor bo potrebno pri njem popravljati kakšno oceno.

Iz pregleda se da tudi hitro ugotoviti, če pri katerem tekmovalcu še katera ocena manjka. To
se vidi s praznino na ustreznem mestu (glej Slika 24). Na konkretnem primeru hitro opazimo,
da ekipa Cerkelj še nima zabeleženih ocen na parterju. Za vnos ocen kliknemo gumb 'Vnos
ocen' (glej Slika 16).
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Slika 24: Pregled ocen - manjkajo ocene

V kolikor ugotovimo, da je pri katerem tekmovalcu napačno zapisana ocena, kliknemo na
gumb 'Popravi', ki je v vrstici tekmovalca. Odpre se nam obrazec za popravljanje ocen pri
izbranem tekmovalcu (glej Slika 25).

Slika 25: Popravljanje ocen
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Na tem mestu je možno popraviti katerokoli oceno. Spremembe potrdimo s pritiskom na tipko
'enter' (↵) ali na gumb 'Shrani ocene'.

3.3 TRETJA FAZA – obdelava rezultatov
Ta faza je namenjena obdelavi podatkov oz. prikazu rezultatov, tako tistih za pregled kot tudi
uradnih, vsi pa so pripravljeni tudi za tiskanje.
Ker gre za tiskanje podatkov iz spletnega brskalnika, se rezultati pripravijo v pdf obliki.

3.3.1 REZLTATI POSAMEZNO - pregled

S klikom na gumb 'Rezultati posamezno' se nam odpre stran, kjer izbiramo kategorijo za
prikaz rezultatov v posamični konkurenci (glej Slika 26).

Slika 26: Rezultati posamezno (pregled) - izbira kategorije
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Na tem mestu si iz seznama izberemo kategorijo in jo potrdimo. Prikažejo se nam rezultati
izbrane kategorije (glej Slika 27).

Lahko pa preskočimo pregled po kategorijah in kliknemo na ustrezen gumb za izpis v pdf
obliki. Na voljo so trije gumbi. Lahko izberemo samo moške kategorije, lahko samo ženske
kategorije, lahko pa vse kategorije naenkrat, odvisno od potrebe na tekmovanju. Ker gre za
predogled rezultatov, ki so namenjeni trenerjem in sodnikom, se na izpisu kot vodni žig v
ozadju izpiše PREDOGLED (glej Slika 28).

Slika 27: Rezultati posamezno (pregled) - izbrana kategorija

Rezultati so predstavljeni padajoče glede na dosežene točke. Boljši je tisti, ki je dosegel več
točk.

Na voljo imamo tudi gumb 'Izpiši v PDF', ki nam predstavljene rezultate izpiše v pdf obliki
(glej Slika 28).
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Slika 28: Rezultati posamezno (pregled) v pdf obliki

S pdf obliko pridobimo enostavno možnost tiskanja in nismo odvisni od spletnega brskalnika.

3.3.2 REZULTATI EKIPNO - pregled

S klikom na gumb 'Rezultati ekipno' se nam odpre stran, kjer izbiramo kategorijo za prikaz
ekipnih rezultatov (glej Slika 29).
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Slika 29: Rezultati ekipno (pregled) - izbira kategorije

Na tem mestu si iz seznama izberemo kategorijo in jo potrdimo. Prikažejo se nam rezultati
izbrane kategorije (glej Slika 30).

Lahko pa preskočimo pregled po kategorijah in kliknemo na ustrezen gumb za izpis v pdf
obliki. Na voljo so nam trije gumbi. Lahko izberemo samo moške kategorije, lahko samo
ženske kategorije, lahko pa vse kategorije naenkrat, odvisno od potrebe na tekmovanju. Ker
gre za predogled rezultatov, ki so namenjeni trenerjem in sodnikom, se na izpisu kot vodni žig
v ozadju izpiše PREDOGLED (glej Slika 31), enako kot pri posameznih rezultatih.
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Slika 30: Rezultati ekipno (pregled) - izbrana kategorija

Rezultati so predstavljeni padajoče glede na dosežene točke ekip. Boljša je tista ekipa, ki je
dosegla več točk.
Ekipni rezultat se izračuna na podlagi števila članov v ekipi, ki je podan v obrazcu 'O
tekmovanju' (glej Slika 11).

Na voljo imamo tudi gumb 'Izpiši v PDF', ki nam predstavljene ekipne rezultate izpiše v pdf
obliki (glej Slika 31).
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Slika 31: Rezultati ekipno (pregled) v pdf obliki

S pdf obliko pridobimo enostavno možnost tiskanja in nismo odvisni od spletnega brskalnika.

3.3.3 KONČNI REZULTATI

S klikom na gumb 'Rezultati PDF' se nam odpre stran, kjer imamo na voljo tri gumbe za izpis
končnih in uradnih rezultatov (glej Slika 32).
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Slika 32: Končni rezultati - izbira izpisa

S klikom na gumb 'Izpiši M v PDF' se nam odprejo rezultati v pdf obliki za moške kategorije.
Izpis je zasnovan tako, da so na prvi strani zapisani podatki o tekmovanju, na preostalih
straneh pa izmenično posamezni in ekipni (če seveda obstajajo) rezultati. Kategorije si sledijo
od najmlajših do najstarejših.

Podobno se nam s klikom na gumb 'Izpiši Ž v PDF' odprejo rezultati v pdf obliki za ženske
kategorije.

S klikom na gumb 'Izpiši vse rezultate v PDF' pa se nam odprejo rezultati v PDF obliki za vse
kategorije, tako moške kot ženske.
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4 GOST
Aplikacija na vstopni strani omogoča pregled vseh vnesenih tekmovanj in s tem pregled
obdelanih rezultatov z aplikacijo. Ker obdelujemo tri vrste šolskih tekmovanj, se tekmovanja
izpisujejo v stolpcih, prvi stolpec za gimnastiko, drugi za akrobatiko in tretji za skoke z male
prožne ponjave (glej Slika 33).

Slika 33: Vstopna stran aplikacije

Seznam tekmovanj se generira iz tekmovanj, ki so shranjena na strežniku, urejena pa so
padajoče od novejšega k starejšemu. S klikom na želeno tekmovanje se nam v brskalniku
odprejo rezultati. Prikaz je skoraj identičen tistemu, ki je predstavljen v poglavju 3.3.3, le da
ni v pdf obliki. Najprej so zapisani podatki o tekmovanju, potem pa sledijo posamezni in
ekipni rezultati za vse moške in vse ženske kategorije.

S klikom na gumb 'Prijava' se nam odpre obrazec za prijavo, ki smo ga že predstavili (glej
Slika 6). Prijavi se lahko upravitelj ali pa administrator.

S klikom na gumb 'Išči po osebi' pa se nam odpre iskalnik, ki omogoča iskanje rezultatov po
tekmovalcih (glej Slika 34).
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Slika 34: Izbira tekmovalca - gost

Opazimo, da je iskalnik skoraj identičen že prej predstavljenemu (glej Slika 16). Razlika je v
tem, da tukaj ni možno iskanje po ekipi. Išče se izključno po priimku ali imenu. Naprej je
izbiranje enako, kot je opisano v poglavju 3.2.1. Ob potrditvi izbranega tekmovalca se nam
prikažejo njegovi rezultati s tistih tekmovanj, na katerih je sodeloval. Prikaz najprej izpiše
gimnastična tekmovanja, potem akrobatiko in nazadnje skoke z male prožne ponjave. Prikaz
po vrsticah izpiše naziv, kraj in datum tekmovanja, kategorijo, v kateri je tekmovalec na
tekmovanju tekmoval, ime njegove ekipe, mesto, ki ga je zasedel, vse ocene, ki jih je
tekmovalec prejel na posameznih orodjih oziroma pri posameznih skokih in končni seštevek
točk (glej Slika 35).

Slika 35: Prikaz tekmovalčevih rezultatov
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Na prikazu vidimo, da je tekmovalec tekmoval na dveh tekmovanjih iz gimnastike in enem iz
akrobatike. Prav tako je pri gimnastiki iz ocen razvidno, kako je napredoval.
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