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POVZETEK
Računalniško programiranje postaja vedno bolj zaželena veščina. Zanimanje zanjo se
kaže tako pri mlajših kot tudi starejših generacijah. V nekaterih državah so uvedli
predmete, namenjene razvijanju algoritmičnega razmišljanja, kot redni del učnega
načrta. V Sloveniji je učencem na voljo neobvezni izbirni predmet Računalništvo, ki ima
podoben namen. Temu primerno je potrebno raziskati, katere so pomembne didaktične
karakteristike razvojnih orodij in programskih jezikov z namenom, da izberemo najbolj
ustreznega za učni proces. Programski jezik Java je zaradi svoje raznolike uporabe,
široke podpore in prilagojenosti razvijalskih okolij didaktičnim zahtevam predstavlja
dobro osnovo za poučevanje programiranja. Ena izmed možnosti uporabe je razvijanje
aplikacij za operacijski sistem Android, ki spada med najpogosteje nameščene
operacijske sisteme na mobilnih napravah. Zaradi enostavnosti in raznolikosti uporabe
je privlačen tudi za mlajšo populacijo, deluje pa na podlagi tehnologije Java.
Poučevanje programiranja preko alternativnih okolij, prilagojene programske opreme in
najnovejše tehnologije omogoča učencem pridobivanje uporabnih znanj in veščin, jih
spodbudi in motivira za učenje, obenem pa popestri učne ure.

KLJUČNE BESEDE: poučevanje programiranj, razvijanje algoritmičnih sposobnosti,
razvojno orodje, programski jezik, Android, Java

ABSTRACT
Computer programming is becoming an increasingly desirable skill. It is popular with the
older as well as younger generations. Some countries have introduced courses aimed
at developing algorithmic thinking as a regular part of the curriculum. In Slovenia the
pupils are able to attend an elective course about computing, which has a similar
purpose. Therefore it is necessary to research, what the important didactic
characteristics of development tools and programming languages are.

Java

programming language is because of its diverse usage, vast support and didactical
flexibility of development tools, a great fundamental for teaching programming. One
possible use is the development of applications for the Android operating system, which
is among the most widely installed operating systems on mobile devices. Because of its
simplicity and versatility it is attractive to the younger population, and it operates on the
basis of Java technology. Teaching programming through alternative environments,
customized software, and the latest technology enables students to obtain practical
knowledge and skills, encourages and motivates them to learn, and simultaneously
enriches their lessons.

KEYWORDS: teaching programming, developing algorithmic skills, development tool,
programming language, Android, Java
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1 Programiranje
Za skoraj vsako opravilo bi lahko napisali zaporedje pravil/korakov, kako to opravilo
pravilno opraviti. Zaporedje teh korakov v računalništvu imenujemo algoritem.
Algoritmu, napisanemu tako, da ga razume računalnik, rečemo računalniški program,
postopku, ki nas privede do končnega programa, pa računalniško programiranje (krajše:
programiranje). Računalniški program je torej logično zaporedje ukazov, ki jih
računalnik “razume“. Besedilo, ki privede do realizacije računalniškega programa,
imenujemo izvorna koda. Da računalnik “razume“ izvorno kodo, mora biti ta zapisana v
njemu razumljivem naboru ukazov. Postopek se imenuje prevajanje, za katerega je
zadolžen poseben program, imenovan prevajalnik. Slednji prevede izvorno kodo v zbirni
jezik. To je nizkonivojski programski jezik, napisan s kratkim črkovnim zaporedjem.
Sledi zamenjava operandov in črkovnih zaporedij oziroma parametrov z ustreznimi
ukaznimi kodami (www.engineersgarage.com, 2015). Po izvedenem postopku se
program ob predpostavki, da je sintaksa izvorne kode pravilna, izvede.

Prvotno je bilo programiranje zahteven in dolgotrajen proces, saj je bilo potrebno v
primerjavi z današnjo tehnologijo napisati veliko izvorne kode glede na končni rezultat.
Težava je bila v tem, da so bili prevajalniki težavni za uporabo zaradi omejitev, ki jih je
predstavljala takratna strojna oprema. Ukazi so bili zahtevni za razumevanje, potrebno
je bilo razmišljati o podrobnostih delovanja programa in upoštevati strojne sposobnosti
računalnikov, zaradi česar je bilo izvorno kodo težje pisati in brati. Z leti so se
programski jeziki izpopolnili in postali enostavnejši za uporabo, kar je proces
programiranja poenostavilo in skrajšalo. Danes je programiranje zaradi dovršenosti in
pestre ponudbe programskih okolij bolj enostavno, prijetno in hitro. Programiranje
postaja vse bolj popularno med širšo množico, v kateri se ne nahajajo le ljudje z
računalniško izobrazbo, pač pa tudi laiki, ki si z omenjeno veščino ne le lajšajo
vsakodnevna opravila, pač pa tudi krajšajo čas. Obenem so zahteve s strani industrije
po strokovnem kadru, usposobljenem na področju programiranja, vedno večje. Izkazalo
se je, da je zahteva po ljudeh, ki bi imeli zadovoljive sposobnosti programiranja, v
primanjkljaju glede na trenutno stanje na trgu. Temu primerno so nekatere države že
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pričele razmišljati o preureditvi učnega načrta z namenom, da sledijo bodočim
zahtevam na področju razvoja in zaposlovanja (Geron, 2013).

2 Programiranje v osnovnih šolah
Razvijanje algoritmičnega razmišljanja in programerskih sposobnosti postaja vedno bolj
zaželeno in iskano med populacijo. Tako so se nekatere šole odločile učencem
omogočiti razvijanje teh sposobnosti tekom osnovnošolskega izobraževanja. Prva
izmed držav je bila Estonija s poskusnim projektom ProgeTiiger. Namen projekta je bil v
šole vključiti predmete, ki se navezujejo na programiranje in bi se izvajali skozi celotno
osnovnošolsko izobraževanje. Izvajati se je pričel v letu 2012 na nekaterih izbranih
osnovnih šolah. Zaradi uspešnosti se je ministrstvo za šolstvo v letu 2014 odločilo
narediti korak naprej in vključiti razvijanje programerskih sposobnosti kot del rednega
učnega načrta (Olson, 2012). V istem letu je napredku sledila še Velika Britanija
(Dredge, 2014). Obe državi, ki predmet poučujeta, sta v učni načrt vključili osnove
programiranja, pri čemer učencem v prvih letih izobraževanja predstavijo v uporabo le
igre, prilagojene razvijanju abstraktnega razmišljanja, kasneje pa se srečajo s
programiranjem preko prilagojene programske opreme. Tudi Francija je v letu 2014
vpeljala programiranje v osnovnih šolah, vendar kot izbirni predmet. Posodabljanju
učnih načrtov so sledile tudi države, kot so Finska, ki si je zadala končni datum prenove
do leta 2016, Avstralija, ki je s prenovo začela, in Singapur, kjer pa o uvedbi
programiranja kot obvezni predmet še razmišljajo (Johnson, 2014).
Slovenija ni izjema. Učencem je na voljo neobvezni izbirni predmet Računalništvo, kjer
so obravnavani naslednji sklopi:


Algoritmi: simbolna predstavitev algoritma, sledenje tujemu algoritmu, vključevanje
vejitev in zank v algoritme, združevanje algoritmov;



Programi:

računalniško

programiranje

algoritma,

vključevanje

konstant

in

spremenljivk v računalniški program, branje in vključevanje vhodnih podatkov v
program, uporaba pogojnih stavkov in zank;


Podatki: dvojiški sistem zapisa podatkov, razumevanje kodiranja podatkov,
razumevanje potrebe po urejenosti podatkov;
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Reševanje problemov: faze reševanja problemov, najti ustrezno orodje za
reševanje problemov, načrtovanje in realiziranje rešitev, kritično razmišljanje;



Komunikacija in storitev: osnove delovanj računalniških omrežij, poznavanje
glavnih spletnih storitev, uporaba orodij za brskanje po spletu, varna uporaba spleta,
splošen spletni bonton (MIZS, 2013).

Nekatere šole omogočajo učencem dodatna izobraževanja s področja programiranja na
dodatnih krožkih. Programski jeziki, ki so učencem predstavljeni na teh krožkih, sicer
variirajo, v osnovi pa se učitelji držijo enostavnih jezikov, kot so Basic, HTML, Java,
Pascal in Python, s katerimi se pripravljajo na tekmovanja (www.zotks.si, 2012).
Učencem, ki nadaljujejo šolanje na splošnih gimnazijah, je programiranje predstavljeno
znotraj predmeta Informatika. Dijaki spoznajo osnove delovanja računalnika, algoritme,
osnovne ukaze v programiranju in različna razvojna orodja (MIZS, 2008). Tehnične
gimnazije, usmerjene na računalniška področja, imajo učni načrt primerno prilagojen in
zajema poučevanje programiranja v programskih jezikih, kot so HTML, Java, Python in
C (Kavkler, 2015).
Pobudo, da bi v slovenske šole vključili programiranje kot obvezni predmet, je v letu
2013 predstavilo podjetje Hrženjak & partnerji s peticijo, ki pa na žalost ni dobila veliko
pozornosti (Nefiks, 2015).
V peticiji razlagajo:
»Marsikdo se še ne zaveda, a v 21. stoletju postaja znanje programskih jezikov ključno,
tako kot znanje slovenščine ali matematike. 14-letni otrok, ki se nauči oblikovati in
objaviti spletno stran, je lažje zaposljiv kot 22-letni diplomant. Znanje ostalih
programskih jezikov mu odpira vrata neskončnih priložnosti za nadgradnjo v
prihodnosti« (Hrženjak, 2013). To je podobno načinu razmišljanja, ki se ga poslužuje
Estonsko ministrstvo za šolstvo.

3 Prenosljive spretnosti
Računalniška pismenost, torej skupek znanj in veščin, potrebnih za uporabo
elektronskih naprav ter programske opreme, je v današnjem času vedno bolj
pomemben faktor pri šolanju, zaposlitvi in splošni življenjski kvaliteti. Nekaterim
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napredkom v tehnologiji je zaradi hitrega razvoja že danes težko slediti, prihodnost pa ni
nič bolj svetla. Podjetja iščejo usposobljene ljudi z znanji programiranja, ki pa jih šolski
sistem ne producira. Posledice se ne poznajo le pri sami izobrazbi in kvaliteti življenja
državljanov, pač pa celotni ekonomiji in državnem razvoju (Bernie Trilling, 2009).
Rešitev težave je uvedba programiranja kot obveznega predmeta šolskega učnega
načrta.
Znanje programiranja pa ni uporabno le z zaposlitvenega vidika, čeprav igra pomembno
vlogo. Programerski kader je namreč zelo iskan in dobro plačan, ne glede na trenutne
razmere na delovnem trgu (www.payscale.com, 2015). Pisanje programov zahteva
veliko mero natančnosti, saj je lahko že zaradi minimalne semantične ali sintaktične
napake delovanje programa nepravilno ali celo nedelujoče. Temu primerno je potrebna
velika mera koncentracije in razmišljanja o strukturi programa, posameznih ukazih in
njihovem zaporedju. Zaradi abstraktne narave programiranja je potrebno krepiti tudi to
področje mentalnega razvoja posameznika, kar pa je običajno kar posledica
programiranja samega. Delovanje programa, ki ga programer napiše, je vedno odvisno
od samega programerja. Program namreč izvede operacije točno tako, kot jih je
programer napisal, pri tem pa se program odvija v logičnem zaporedju, kot ga je
programer začrtal. Algoritmično razmišljanje je ključnega pomena za programiranje.
Temu primerno sta tudi logika in kritično razmišljanje, s pomočjo katerih lahko odkrijemo
napake in izboljšamo delovanje programa, uporabna spektra sposobnosti programerja
(KELLEHER & PAUSCH, 2003).
Prednosti zgodnjega pričetka programiranja je iskati ravno v zgoraj naštetih razlogih.
Učenec se lahko bolje razvija in hitreje napreduje tudi na ostalih področjih svojega
delovanja, saj so prenosljive sposobnosti programiranja uporabne na različnih
naravoslovnih področjih. Dodatna prednost zgodnjega pričetka programiranja je demistifikacija pojma programiranje in odstranitev strahu pred njim, še preden se
strah/odpor razvije (Cuthbertson, 2014).
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4 Izbira primernega programskega jezika in orodja
Izbira primernega programskega jezika in razvojnega orodja za poučevanje začetnikov
na področju programiranja je zaradi raznolikosti programskih jezikov in orodij otežena.
Razmisliti je potrebno o namenskosti programskega jezika, torej, ali je programski jezik
namenjen programiranju spletnih ali namiznih aplikacij, ali je objektno usmerjen ali ne in
seveda o samem nivoju programskega jezika (nižji, kot je nivo programskega jezika,
bliže je zapisu, ki ga razume računalnik). Ob končni izbiri programskega jezika je
potrebno najti tudi primerno razvojno orodje, ki ga je potrebno namestiti na računalnik.
Običajno razvojno orodje vsebuje urejevalnik izvorne kode, prevajalnik oziroma tolmač,
orodje za avtomatizacijo izgradnje programa in v nekaterih primerih razhroščevalnik.
Občasno je v razvojno orodje vgrajen tudi sistem za nadzor verzij programov in orodja
za tvorbo grafičnih uporabniških vmesnikov bodočega programa (Addison-Wesley,
2010). Nekatera razvojna orodja dopuščajo programiranje v različnih programskih
jezikih znotraj istega orodja. Orodja pa so tudi prilagojena uporabnikom glede na
njihove fizične in kognitivne sposobnosti. Tako so orodja, kot recimo BlueJ, DrJava in
JUDO, namenjena začetnikom, saj niso zahtevna za uporabo in razumevanje, zaradi
česar se lahko uporabnik posveti učenju programskega jezika. Učenje programiranja je
tako potrebno prilagoditi na dveh vidikih: programski jezik je potrebno olajšati in ga
narediti enostavnega za uporabo (programski jezik, ki temelji na prvinah naravnega
jezika in avtomatizira nekatere pomembne vidike programiranja, kot je alokacija
spomina) ali pa najti alternativne načine, s katerimi bi lahko začetniki v programiranju
posredovali računalniku svoje ukaze (realizirano z razvojnim orodjem Scratch). Tako je
možno programiranje približati mlajšim otrokom, jim olajšati razumevanje njim težavnih
konceptov programiranja in jim omogočiti, da prenesejo splošno pridobljeno znanje na
kompleksnejše programske jezike in orodja, ki so uporabni ter iskani s strani trga
(Arnold, et al., 2007).

5 Programski jezik
Začetniki v programiranju so postavljeni pred številne težave, s katerimi se morajo
spoprijeti. Prva izmed težav je poznavanje sintakse, torej razumevanje pojmov in
ukazov programskega jezika. Dodatna težava je pomnjenje sintaktičnih pravil, kar zna
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predstavljati težavo in je lahko odbijajoče, saj so ukazi pogosto zapleteni, nejasni ter
težavni za razumevanje.
Ukazi se v večini programskih jezikov pišejo v angleškem jeziku, kar je za učence,
katerih angleščina ni materni jezik, dodatna ovira. Največja težava, s katero se srečajo
začetniki pri učenju programskega jezika in programiranja, pa je razvijanje
algoritmičnega razmišljanja, torej sposobnosti razumevanja, sledenja, ocenjevanja in
izdelovanja navodil, s katerimi lahko rešijo neki problem, saj to zahteva višje logične
možganske operacije, kreativno razmišljanje in sintezo pridobljenega znanja.
Pri izbiri programskega jezika je tako potrebno upoštevati vrsto kriterijev (nekateri izmed
njih so našteti zgoraj). Potrebno je upoštevati, katera programska orodja podpira izbrani
programski jezik in ali je bil pedagoško že preverjen kot uspešen in učinkovit jezik za
začetnike. V primeru, da je nek programski jezik že del kurikuluma na drugih,
primerljivih šolah, je to dodatna prednost, saj omogoča med-šolske projekte in
tekmovanja, s čimer se lahko učence dodatno motivira, obenem pa omogoča izmenjavo
izkušenj med učitelji in posledično izboljša kakovost poučevanja. Prav tako pa je
pomembno predvidevati bodoče zahteve trga oziroma gospodarstva, pri čemer je
potrebno učencem zagotoviti kasnejši enostavnejši prehod na druge programske jezike
(Batty, Memarian, Nienhuis, Pichon-Pharabod, & Sewell, 2015). Začetnikom je v veliko
pomoč tudi spletna skupnost, pester nabor primerov programov, na katerih se lahko
učijo, vodičev ter spletnih strani, namenjenih poučevanju programiranja.
Najbolj pogosti programski jeziki, ki se danes uporabljajo v industriji, so Java, C in C++
(www.tiobe.com, 2015). Čeprav ne veljajo za programske jezike, namenjene
poučevanju programiranja in njegovih konceptov, so za razliko od programskih jezikov
Python, BASIC in Lisp, ki so bili narejeni ravno s tem razlogom, to izredno močna
orodja, na katerih temelji večina moderne tehnologije in s pomočjo katerih je možno
izdelati programe za različna področja industrije. Prav tako so osnove teh treh
programskih jezikov prisotne v večjem številu drugih, modernejših jezikov. Tako so
izobraževalne ustanove deloma prisiljene poučevati omenjene programske jezike, saj je
po tem prisotna tudi želja s strani učencev. Kot primer, Rochesterski inštitut za
tehnologijo je opustil poučevanje programskega jezika Eiffel ravno zaradi zahtev
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njihovih študentov. Kljub temu da omenjeni trije programski jeziki niso didaktično
prilagojeni, njihova uporaba s strani začetnikov ni nemogoča, saj se jih poučuje v
nekaterih osnovnih šolah tekom dodatnih ur. Pogosto pa so ti programski jeziki prvi, s
katerimi se začetnik sreča v srednjih oziroma višjih šolah, saj programiranje v osnovnih
šolah ni reden predmet, v srednjih in višjih šolah ter univerzah pa je odvisen od smeri
izobraževanja. Posledično nekateri učenci niso postopno vpeljani v programiranje preko
vizualnih programskih jezikov, kot je recimo Scratch, ki ne predstavlja specifičnega
programskega jezika, pač pa je namenjen poučevanju razumevanja konceptov
računalniškega programiranja. Tako bi bilo primerno razmisliti o vpeljavi poučevanja
programiranja enega izmed zgoraj omenjenih programskih jezikov preko prilagojene
programske opreme, primerne za mlajše učence. Slednji namreč omogočajo učencem
odlično odskočno desko k uporabnemu in zahtevnejšemu programiranju. Za poučevanje
programiranja programskega jezika Java je tako na voljo več različnih interaktivnih
razvojnih orodij, kot so JUDO, Greenfoot in BlueJ, katerih namen je poučevanje
programiranja začetnikov. Podobno so na voljo tudi druga orodja za mlajše učence, ki
pa so namenjena poučevanju programiranja v programskem jeziku C, C++ in vrsti
drugih. Pri poučevanju programiranja na srednjih šolah, kjer je programiranje del
rednega učnega načrta, pa so v večini uporabljeni programski jeziki Java, C in C++
(Robins, Rountree, & Rountree, 2003).

5.1 Razvojna orodja
Čeprav so razvojna orodja namenjena lajšanju procesa programiranja, lahko začetnim
uporabnikom sprva otežijo delo ali jih celo odvrnejo od učenja računalniškega
programiranja, saj pogosto delujejo izredno formalno in zahtevno za uporabo.
Uporabnik lahko načeloma program napiše v enostavnem urejevalniku besedila, kot je
Notepad, ki je del standardnega nabora programov znotraj operacijskega sistema
Windows, kar pa je nesmiselno, saj so nekatere funkcije interaktivnih razvojnih okolij
uporabne tako za začetnike kot tudi napredne uporabnike. Mednje lahko štejemo
iskanje sintaktičnih napak, ki osvetli napačno napisane dele kode, predvidevanje izbire
funkcij in spremenljivk ter prevajalnik, ki napisano kodo prevede v računalniku
razumevajočo ter jo ob pravilnem sintaktičnem zapisu izvede. Prav tako je vgrajen
razhroščevalnik lahko uporaben z več zornih kotov, v primeru da je primerno enostaven
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za uporabo in razumevanje. Sledenje izvajanja ukazov je koristen didaktičen pristop k
poučevanju programiranja, saj lahko posamezne ukaze izvajamo korak za korakom in
sproti spremljamo posledice, ki jih posamezen izvedeni ukaz naredi. Prikazovanje
datotečne strukture programa, sprotno dopolnjevanje kode ter ostali nabor ponujenih
možnosti, ki jih programska orodja omogočajo, pa lahko le za dodatno kognitivno
obremenijo uporabnika. Posledično so se pričela razvijati interaktivna razvojna orodja,
prilagojena za začetnike. Eno izmed teh orodij je Scratch, katerega idejni avtor in vodja
projekta je Mitchel Resnick. Scratch se je v celoti izognil potrebi po pisanju kode, saj so
ukazi in funkcije, ki jih programski jezik omogoča, predstavljeni z vizualnimi bloki
ukazov, ki se med seboj povezujejo po principu sestavljanke. Potreba po pomnjenju
ukazov je posledično v celoti odpravljena, uporabniku ni več potrebno skrbeti za
sintaktično pravilnost kode, kognitivna obremenitev pa je posledično nižja. Ta in
podobna programska orodja v osnovi nimajo sposobnosti pisanja konkretnih
računalniških programov, ki bi bili splošno uporabni, saj je njihov namen izključno
izobraževalne narave, vizualna predstavitev ukazov pa je omejena na osnovne ukaze.
Pogosto je učenje programiranja v zgodnjih letih možno le s pomočjo podobnih orodij,
saj so vizualno prijetna in prilagojena mlajši populaciji, ukazi in njihove posledice so
vizualno predstavljeni, koncepte delovanja pa je možno razložiti v obliki animacij (Bell,
2015).

5.2 Programski jezik in razvojna orodja za učence
Trend razvoja računalništva nakazuje vedno večjo popularnost aplikacij, namenjenih
delovanju na mobilnih napravah, na večini le-teh pa je nameščen operacijski sistem
Android. Odstotek uporabnikov se povečuje, trenutno pa ga ima nameščenega preko 50
% uporabnikov mobilnih naprav (McCracken, www.time.com, 2013). Namen aplikacij je
pomoč uporabnikom z lajšanjem vsakodnevnih opravil, ker pa je operacijski sistem
Android nameščen na mobilnih napravah, kot so pametni mobilni telefoni, ki so stalno
pri roki, so aplikacije takoj dostopne. Tako bi lahko z znanjem razvijanja mobilnih
aplikacij uporabniki izdelali aplikacije, specifične njihovim potrebam, in si posledično
olajšali življenje, kar je glavni razlog in motivacija za pridobivanje novih znanj in veščin.
Prednost sposobnosti samostojne izdelave aplikacije pa ni omejena le na uporabo v
izobraževalnih ustanovah, saj je glede na rast in razvoj trenutne tehnologije varno
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predvidevati porast povpraševanja po kadru z omenjenega področja, zaslužek pa je
možen že danes, kar je dokazal Samo Login z aplikacijo Talking Tom, s čimer si je
prislužil mesto med najbogatejšimi Slovenci (Manager, 2014). Prednosti operacijskega
sistema Android pa se ne zaključijo tu. Potrebno je upoštevati njegovo odprtokodnost,
brezplačnost, široko podporo s strani skupnosti, enostavno arhitekturo in široko podporo
naprav, na katere ga je možno namestiti.
Predpogoj za razvijanje aplikacij, ki delujejo na operacijskem sistemu Android, je znanje
programiranja v programskem jeziku Java, na katerem sistem temelji. Jezik, katerega
avtor je James Gossling, izhaja iz leta 1991 in velja za enega najpogosteje zastopanih
programskih jezikov s strani uporabnikov. Zaradi združljivosti, prenosljivosti in varnosti
je široko zastopan tako v akademskih vrstah kot v industriji. Java je bila izdelana z
namenom, da bi bila enostavna za uporabo, zaradi česar bi lahko programerji hitreje in
lažje pisali programe. Namesto prevajalnika uporablja tolmača oziroma interpretorja, ki
namesto prevajanja in izvedbe celotnega programa in njegove izvedbe prevaja
posamezen ukaz za ukazom. Dodatno prednost predstavlja enostavna implementacija
in uporaba knjižnic grafičnega uporabniškega vmesnika, spletnih tehnologij in ostalih
pomembnih konceptov, uporabljenih v moderni tehnologiji (Rao, 2015). Izkazalo se je,
da se število institucij, ki poučujejo Javo kot prvi programski jezik, povečuje (Michal
Armoni, 2015 ). Za lažji pričetek programiranja v programskem jeziku Java je bilo
razvitih več programskih orodij, katerih glavni namen ni možnost pisanja zahtevnih
programov, pač pa usvajanje pomembnih računalniških konceptov in osnov
programiranja. Primeri teh orodij so JUDO, Greenfoot in BlueJ. Omenjena razvojna
orodja s svojim omejenim in prilagojenim naborom funkcij, enostavnim in prijaznim
izgledom ter vizualiziranjem izvajanja ukazov lajšajo uporabnikom prehod na
programska orodja, ki omogočajo konkretno programiranje. Prav tako ima Java široko
podporo s strani skupnosti in pester nabor prosto dostopnih knjižnic, s katerimi si lahko
programerji skrajšajo čas pisanja programa.
Za razvijanje aplikacij za operacijski sistem Android je potrebno imeti poleg Javinih
naložene primerne knjižnice. Slednje se nahajajo v razvojnem kompletu, imenovanem
»Android komplet za razvoj programske opreme«, v katerem so vključeni prevajalnik,
razhroščevalnik, emulator, dokumentacija, vzorčna koda in vodiči za uporabo ter
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programiranje. Tako je za razvijanje aplikacij potrebno znanje programskega jezika
Java, pri čemer so vključene dodatne knjižnice s strani Androida, ki drastično olajšajo
izdelavo aplikacije. Tudi razvojna orodja, namenjena razvijanju aplikacij za operacijski
sistem Android, so prilagojena za lažjo uporabo in s specifičnim namenom v mislih.
Uradno razvojno orodje se imenuje Android Studio. Zaradi svoje enostavnosti ga lahko
brez težav uporabljajo tudi začetniki, saj ima poleg inteligentnega urejevalnika kode tudi
vizualnega. Prav tako ima pripravljen nabor primerov, s katerim si začetniki lahko
pomagajo, s pomočjo emulatorja android naprave (slednjo lahko definira uporabnik)
lahko uporabnik preizkusi svojo aplikacijo na računalniku ter že izdelane najpogosteje
uporabljene elemente Android aplikacij. Mednje spadajo gumbi, polja za besedilo,
multimedijske vsebine in dostop ter upravljanje s senzorji. Zaradi enostavnosti uporabe
in prilagodljivosti uporabnikom je orodje možno uporabljati že z le osnovnim
razumevanjem

programiranja

in

splošno

računalniško

pismenostjo

(developer.android.com, 2015). Z vse večjo popularnostjo razvijanja aplikacij za
operacijski sistem Android se je povečalo tudi število razvojnih orodij ter specifično
prilagojenih kompletov za razvoj programske opreme za Android. Podjetje Google, ki
ima glavni doprinos pri razvijanju operacijskega sistema Android in je razvilo razvojno
orodje Android Studio, želi programiranje približati širši populaciji, kot je razvidno iz
njihovih znanih projektov Pencil Code Gym, Blacky Games, Made with Code in tečajev
CS First ter Google's Python Class (sites.google.com, 2015). Poleg vseh naštetih je
Google v sodelovanju z inštitutom za razvoj tehnologije Massachusetts razvil spletno
aplikacijo,

imenovano

App

Invenotor.

Vodja

projekta

je

Mitchel

Resnick

(https://www.media.mit.edu/people/mres, 2015), katerega študije zajemajo preučevanje
alternativnih metod učenja. Tekom svoje kariere je postal znan po ideji vizualiziranja
delov kode oziroma programljivih blokov, ki so bili osnova razvojnih orodij Lego
Mindstorms in StarLogo. Njegova ekipa je prav tako razvila programski jezik Scratch.
Njegov trenutno najodmevnejši projekt se imenuje 100 $ prenosnik oziroma prenosnik
za vsakega otroka, s čimer želijo vsakemu otroku omogočiti prenosnik. App Inventor je
aplikacija, dostopna na spletnih straneh inštituta za razvoj tehnologije Massachusetts, in
omogoča izdelavo aplikacij za operacijski sistem Android s podobnim vizualnim
vmesnikom, kot ga ima orodje Scratch. Na spletni strani so prav tako na voljo vodiči
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tako za učitelje kot za učence, spletni forum ter dokumentacija. Brezplačnost
omenjenega orodja in celotnega ponujenega študijskega materiala na njihovi spletni
strani predstavlja dodatno prednost za uporabo v izobraževalne namene.
Orodja za razvijanje Android aplikacij pa so se poenostavila celo do te mere, da je
možno aplikacijo izdelati z le nekaj kliki računalniške miške. Tako je možno na spletnih
straneh, kot je »www.appypie.com«, idejo aplikacije realizirati v le nekaj minutah.
Potrebno pa je upoštevati, da je zaradi svoje enostavnosti ter začetnikov kot ciljne
publike nabor ukazov izredno omejen. Slednji se tako razteza med ukazi za delo s
spletnimi elementi, multimedijo in dostopanjem do senzorjev naprave. Ukaze je možno
le izbirati in vizualno urediti glede na želeno postavitev na uporabniškem zaslonu in
vizualni izgled. Tako je možno v aplikacijo dodati vsebino, omogočiti dostop do spletnih
mest in virov ter prikazati informacije, dobljene s senzorjev naprave.
Izkaže se, da ponudba razvojnih orodij zaradi njihove raznolike kompleksnosti uporabe
omogoča

postopno

učenje

programiranja,

razvijanje

sposobnosti

in

splošne

računalniške pismenosti preko prilagojene izbire le-teh. Razvoj aplikacij preko spletnih
strani (aplikacij) je dokaj enostaven, saj zahteva le osnovno računalniško znanje in
spletne veščine, s pomočjo katerih lahko uporabnik razvije osnovno znanje in
razumevanje spletnega programiranja s programskima jezikoma HTML in CSS, s
katerima ureja grafični vmesnik aplikacij. Spletne aplikacije predstavljajo dodatno
prednost zaradi vmesnika »povleci in spusti«, ki je priporočljiv za začetnike v
programiranju, saj se lahko uporabnik posveča razumevanju samih pojmov v
programiranju in ne sintaksi programskega jezika. Nadgradnja veščin je možna preko
orodij, ki omogočajo vizualno programiranje. Primer omenjenega je spletna aplikacija
App Invenotor. Naprednejše in uporabnejše programiranje pa je možno preko razvojnih
orodij, ki delujejo na osebnih računalnikih. Primer omenjenega je uradno razvojno
orodje Android Studio. Slednje in podobna profesionalna razvojna orodja, kljub temu da
zahtevajo znanje programiranja v programskem jeziku Java, do neke mere omogočajo
grafično programiranje preko predpripravljenih elementov aplikacije, zaradi česar je
njihova uporaba možna tudi za začetnike. Večina orodij za razvoj Android aplikacij je na
voljo brezplačno, kot so tudi vodiči, dokumentacije in primeri aplikacij s priloženo
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izvorno kodo. Dodatno prednost predstavlja spletna skupnost uporabnikov razvojnih
orodij preko forumov, blogov in spletnih klepetalnic, ki so uporabne tako za začetnike
kot tudi za izkušene programerje.

6 Operacijski sistem Android
Android je operacijski sistem, ki je bil prvič predstavljen širši populaciji v letu 2008.
Takratna verzija se je imenovala Android 1.0 in je delovala izključno na pametnih
mobilnih telefonih. Predstavljal je uporabniški vmesnik med uporabnikom in strojno
opremo, ki jo je naprava, na kateri je bil operacijski sistem nameščen, vsebovala.
Uporabniški vmesnik je bil direktno manipulativen, kar pomeni, da so manipulacije
oziroma akcije, opravljene s strani uporabnika, predstavljene tekom celotnega procesa
(Yaghmour, Embedded Android, 2013).
Osnovni koncepti operacijskega sistema Android, katerega trenutna verzija se imenuje
Lollipop, se do danes niso spremenili. Android je brezplačen in odprtokoden operacijski
sistem, ki temelji na Linuxovem jedru. Za njegov razvoj v večinskem deležu skrbi
podjetje Google. K razvoju pripomore tudi OHA oziroma Open Handset Alliance, ki je
konzorcij podjetij, kot so Google, Sony, HTC, Dell ipd., ki skrbijo za razvoj odprtokodnih
standardov

za

mobilne

naprave

(http://www.openhandsetalliance.com/,

2015).

Operacijski sistem Android se je poleg pametnih mobilnih telefonov prav tako pričel
nameščati in prilagajati še drugim napravam, kot so tablični računalniki, ročne ure,
televizije, računalniki in celo avtomobili. Njegovo popularnost je iskati v enostavnosti
uporabe, prilagodljivosti in stabilnem delovanju. Android odlično izkorišča senzorje za
interakcijo z okolico, ki so vgrajeni v napravah, s čimer naredijo uporabnikovo izkušnjo z
napravo prijetno in interaktivno. Uporabnikom je prav tako na voljo izredno pester nabor
aplikacij na spletni tržnici, kakor so poimenovali spletni portal, kjer so aplikacije
razporejene v kategorijah po uporabnosti ter ceni oziroma licenci.

6.1 Arhitektura
Da lahko na neko elektronsko napravo namestimo operacijski sistem Android, je za to
zahtevana primerna arhitektura sistema. Prvotno je bila zahtevana procesna arhitektura
sistema ARM. Arhitektura ARM je 32-bitna procesna arhitektura RISC (»Reduced
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Instruction Set Computer«). To je tip mikroprocesorjev, ki imajo relativno majhen nabor
ukazov. Prednost tehnologije je, da so procesorji hitrejši in cenejši, strojna oprema pa je
tudi cenejša za izdelavo (cs.stanford.edu, 2015). Posledično se omenjena arhitektura
uporablja predvsem za prenosne naprave. Kasnejše verzije operacijskega sistema
Android so bile prilagojene še drugima dvema vrstama arhitekture, X86 in MIPS.
Trenutno najnovejša verzija operacijskega sistema Android Lollipop podpira tudi 64bitne sisteme. Nabor senzorjev, ki jih Android trenutno podpira, je dokaj obsežen,
vendar enostavno dostopen in manipulativen s strani programerjev. Ti senzorji so
sledeči: sprednja in zadnja video kamera, sistem globalnega pozicioniranja, orientacijski
senzor, merilnik pospeška, giroskop, barometer, magnetometer, senzor za zaznavanje
oddaljenosti, termometer in zaslon na dotik. Težava prenosljivih naprav pa je njihov čas
delovanja. Zaželeno je, da je ta čim daljši. K temu pripomore zgoraj omenjena
arhitektura, dodatno pa ima Android vgrajen nadzornik spomina, ki občutno pripomore k
daljšemu življenjskemu času naprave oziroma baterije. Ko se androidna aplikacija
preneha uporabljati, jo sistem suspendira v spomin. Ko je aplikacija suspendirana, ne
uporablja nobenih sredstev, tehnično gledano pa je vseeno »odprta«, saj je aplikacija v
pomnilniku že naložena. Na tak način posamezne aplikacije ni potrebno ponovno
zagnati od samega začetka, s čimer se prihrani čas do odprtja aplikacije, kar je
pomembno za uporabnika, ter porabljeni procesorski čas, kar pa vpliva na čas
delovanja baterije (Yaghmour, Embedded Android, 2013).

6.2 Tehnologija Android
Operacijski sistem Android je sestavljen iz štirih glavnih elementov oziroma slojev, in
sicer iz aplikacij, njihovega ogrodja, knjižnic in Linuxovega jedra. Linuxovo jedro je na
najnižjem nivoju. Njegova naloga je nadzor nad procesorjem, notranjim pomnilnikom,
vhodno-izhodnimi napravami ter procesi povezovanja z drugimi napravami. Sloju sledijo
knjižnice, ki omogočajo podporo različnih vhodnih naprav in funkcij, ki jih operacijski
sistem Android ponuja. V tem sloju se nahaja tudi ključna komponenta operacijskega
sistema Android, imenovana navidezna naprava Dalvik, ki je prilagojena navidezna
naprava Java, optimizirana za Android. Ta navidezna naprava omogoča posamezni
aplikaciji delovanje znotraj lastnih procesov (operacijski sistem Android poganja
posamezne aplikacije kot individualne procese, kjer je vsakemu procesu dodeljena
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navidezna naprava Dalvik), s čimer so delovanje naprav izboljšali za faktor 3
(Yaghmour, Embedded Android, 2013). Naslednji sloj se imenuje ogrodje aplikacij, kjer
se

nahajajo

javanski

razredi,

namenjeni

omogočanju

delovanja

aplikacij

in

poenostavljanju dela programerjev zaradi lajšanja dostopnosti do ponujenih servisov.
Zadnji sloj predstavljajo aplikacije, ki so naložene na operacijskem sistemu in jih
uporabnik vidi. Primeri teh so imenik, spletni brskalnik, urejevalnik dokumentov …
Posamezna Android aplikacija je sestavljena iz petih osnovnih gradnikov. Prvi izmed
njih je dejavnost. Dejavnost predstavlja posamezen zaslon z uporabniškim vmesnikom,
ki ga uporabnik vidi. Aplikacija ima lahko več kot le eno samo dejavnost. Kot primer
vzemimo imenik. Ena dejavnost je lahko seznam vseh vnesenih oseb v imeniku.
Naslednja primer dejavnosti bi lahko bila natančnejša predstavitev specifične osebe ali
zgodovina klicev, kategorije oseb ... Pri tem pa moramo upoštevati, da mora imeti ena
izmed teh dejavnosti posebno lastnost, in sicer da se ob zagonu aplikacije prikaže prva.
Dejavnosti

omogočajo

uporabnikov

nadzor

nad

napravo

preko

grafičnega

uporabniškega vmesnika, preko katerega posredujejo tudi informacije. Naslednji
gradniki so servisi, ki delujejo v ozadju aplikacije in skrbijo za dlje trajajoče operacije.
Primer servisa je stalno preverjanje prejetja elektronskega sporočila s pomočjo
aplikacije, ki deluje na principu poštnega odjemalca. Čeprav na napravi omenjena
aplikacija ni vidna, na vnaprej definirane časovne intervale preverja, ali je uporabnik
prejel novo elektronsko sporočilo in mu po potrebi javi. Tretji izmed gradnikov aplikacije
je sprejemni gradnik. Slednji skrbi za sprejemanje informacij od aplikacij, naloženih na
napravi, ter med individualnimi napravami. Zadnji izmed gradnikov se imenuje ponudnik
vsebin. Njegov namen je pridobivanje potrebnih informacij, ki jih neka aplikacija
potrebuje. Poleg teh osnovnih gradnikov so prisotni še drugi, ki pa niso pogosto
uporabljeni. Za pravilno delovanje aplikacije ni potrebno, da so vsi vključeni v njeno
delovanje. Dovolj je le eden izmed njih (Yaghmour, Embedded Android, 2013).

6.3 Aplikacije
Aplikacije uporabniki programirajo na osebnih računalnikih, na katerih je v več kot 75 %
nameščena

ena

izmed

verzij

operacijskega

sistema

Windows

(www.netmarketshare.com, 2015). Nabor programske opreme, ki omogoča razvijanje
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Android aplikacij, je najbolj pester ravno za operacijski sistem Windows. Čeprav imajo
interaktivna razvojna orodja na voljo emulatorje, s katerimi navidezno prikažejo
delovanje naprav z vnaprej definiranimi verzijami Androida s strani uporabnika, je
najboljši način preverjanja pravilnega delovanja in kasnejše rabe aplikacije na realni
napravi. Napravo je potrebno prestaviti v način delovanja za razvijalce. To se nastavi v
nastavitvah naprave z izbiro zavihka »o napravi« in 7-kratnim pritiskom na napis
»številka modela«. Nato aplikacijo, izdelano v enem izmed interaktivnih razvojnih okolij,
ki podpirajo in imajo naložen Androidov komplet za razvoj programske opreme,
shranimo kot .APK datoteko, kar je podobno .EXE datotekam v okoljih Windows, le da
je njeno delovanje namenjeno operacijskim sistemom Android. Datoteko nato uporabnik
prenese na izbrano napravo, jo poišče in zažene. S tem se prične razpakiranje vsebin
datoteke in namestitveni postopek aplikacije na tablico. Po celotnem postopku je
uporabniku med seznamom aplikacij prikazana tudi slednja.
Končno izdelane aplikacije, narejene iz osebnih, izobraževalnih ali finančnih razlogov, je
uporabno ponuditi tudi drugim ljudem, saj so pogosto najbolj preproste ali zabavne
aplikacije tiste, ki so v Googlovi spletni trgovini popularne (primer sta igri Flappy Bird in
Crossy Road). S tem lahko v didaktične namene izkoristimo tudi tekmovalno naravo
učencev in pri posamezniku ustvarimo željo po stalni izboljšavi svojega znanja in
razumevanju programiranja in delovanja operacijskega sistema Android.

7 Razvojne platforme
Razvijanje aplikacij, namenjenih delovanju na operacijskem sistemu Android, je z
razvojem v tehnologiji vedno bolj enostavno in razumljivo za začetnike v programiranju.
Prvotno je proces izdelave aplikacij vključeval samostojno postavitev datotečne
strukture, knjižnic, prilagajanja slik, definiranje velikosti in orientacije zaslona ter vrsto
drugih pomembnih spektrov, pomembnih za pravilno delovanje aplikacije. Zaradi težnje
po približevanju programiranja širši publiki se je proces programiranja Android aplikacij
izredno poenostavil (Leon & Robles, 2015). Interaktivna razvojna orodja dandanes
vključujejo vrsto pomoči in poenostavitev za začetnike. Dandanes vključujejo vnaprej
pripravljeno kodo, ki jo lahko uporabniki uporabljajo po želji, jo prilagajajo lastnim
potrebam in vključujejo v svojo kodo brez skrbi, da bi kršili avtorske pravice. Prav tako
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vključujejo že vnaprej pripravljene elemente aplikacij. Razvoj je napredoval celo do te
mere, da nekatera razvojna orodja vključujejo vmesnike, imenovane »drag and drop«
oziroma »povleci in spusti«, ki uporabnikom omogočajo vizualno postavitev elementov v
aplikaciji, kot želi uporabnik, brez potrebe po kodiranju, razvojno orodje pa samo
poskrbi za primerne popravke znotraj kode.
Prvotno je bilo programiranje za Android možno le znotraj operacijskega sistema
Windows in Linux. Zaradi enostavnega koncepta arhitekture operacijskega sistema in
programskega jezika, na katerem temelji, ter napredkov v razvojnih orodjih pa je danes
možno izdelati aplikacije za Android celo znotraj spletnega brskalnika. Razvojna orodja
za Android so danes prisotna na treh različnih področjih tehnologije:


na operacijskem sistemu, ki podpira razvojna orodja, kot je Android Studio
(Windows, Linux in Mac OS),



na operacijskem sistemu Android,



v spletnem brskalniku.

Razvoj aplikacij in orodja, ki so na voljo, se glede na tehnologijo oziroma operacijski
sistem, v katerem uporabnik razvija aplikacijo, spreminjajo in predstavljajo individualne
prednosti in slabosti pred drugimi.

8 Razvojna orodja na osebnih računalnikih
Aplikacije se najpogosteje razvija znotraj interaktivnih razvojnih orodij, ki so nameščeni
na operacijskih sistemih Windows, Linux in Mac OS. Ta orodja omogočajo uporabnikom
najkvalitetnejšo izkušnjo kar se tiče uporabnosti in funkcionalnosti. Primeri teh so
Android Studio, Xamarin Studio in Corona. Ti ne vključujejo le vmesnika za pisanje
kode in pomoči uporabnikom s sprotnimi opombami ter popravki in predvidevanji o delih
kode, ki bi uporabniku skrajšale čas pisanja, pač pa tudi grafični urejevalnik aplikacije,
vnaprej pripravljene elemente aplikacije ter emulatorje naprav, ki jih lahko uporabnik
vnaprej definira in prilagodi lastnim zahtevam. Podpora s strani spletne skupnosti v
obliki forumov, blogov in spletnih vodičev je za te vrste razvojnih orodij izredno velika.
Na voljo je vrsta vnaprej pripravljenih primerov kode, ki jih lahko razvijalec uporabi v
svoji aplikaciji. Zaradi naprednih knjižnic, vključenih v razvojni komplet v razvojnem
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orodju, pa je programiranje manj zahtevno in časovno manj potratno v primerjavi z
razvijanjem aplikacij v drugih vrstah tehnologij. Dodatna prednost omenjenih razvojnih
orodij je njihova cena, ki je v osnovi brezplačna.

8.1 Android Studio
Android Studio je interaktivno razvojno orodje, ki je v letu 2015 nadomestilo popularno
orodje Eclipse. Je uradno razvojno orodje za operacijski sistem Android. Razvito je bilo
s strani podjetja Google, ki je prav tako zaslužno za največje napredke v razvoju
operacijskega sistema Android. Tako je omenjeno razvojno orodje vedno prvo izmed
vseh, ki je posodobljeno in prilagojeno glede na posodobitve operacijskega sistema
Android.
Razvojno orodje je v celoti brezplačno za uporabo. Namestitvena datoteka se nahaja na
njihovi uradni spletni strani, uporabnik pa ima na voljo več različic, in sicer za
operacijske sisteme Windows (podpira operacijske sisteme Windows od verzije Vista
dalje, pri čemer sta za vsako na voljo 32 in 64-bitna različica), Linux (podpira tako
GNOME kot tudi KDE namizje) in Mac OS X (od verzije 10.8.5 dalje). Za pravilno
delovanje razvojnega orodja je potrebno poleg programa Android Studio imeti
nameščene tudi knjižnice Jave. Namestitev razvojnega orodja je enostavna.
Namestitveni program vodi uporabnika do zaključka namestitve, pri tem pa mu pomaga
z enostavnimi razlagami ob vsaki odločitvi.
Poleg namestitvenih datotek je na uradni spletni strani orodja razloženo delovanje
operacijskega sistema Android, njegova struktura, cikel življenja aplikacije ter vodič za
uporabo njihovega razvojnega orodja. Ob namestitvi Android Studia lahko obenem
prenesemo praktične primere že napisanih aplikacij, s katerimi si lahko pomagamo pri
prilagajanju na programsko orodje. Dodatna prednost omenjenega razvojnega orodja je
široka podpora spletne skupnosti s strani forumov, spletnih vodičev, You-tube
posnetkov in spletnih tečajev. Tako je za pričetek programiranja potrebna le spletna
povezava in splošna računalniška pismenost. Zagon in delovanje razvojnega orodja
Android Studio sta nekoliko počasna. K hitrosti delovanja pripomore dobra strojna
oprema, kar pa ne odpravi počasnega prevajalnika in emuliranja operacijskega sistema
Android na računalniku. Orodje dodatno ponuja emuliranje delovanja naprav (primer:
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tablica Nexus 7) ter kreiranje in definiranje naprav s strojno opremo po želji. Podpira
celo emuliranje najnovejših naprav, kot sta televizija in ura, ki delujeta na operacijskem
sistemu Android. Tako lahko preverimo pravilnost delovanja aplikacij na različnih
napravah, jih prilagodimo glede na velikost zaslona in jih optimiziramo v odvisnosti od
strojnih specifikacij.

Slika 1: Grafični uporabniški vmesnik razvojnega orodja Android Studio.

V primeru, da želimo aplikacijo preizkusiti na fizični napravi, kot je recimo tablica z
naloženim operacijskim sistemom Android, je potrebno storiti naslednje. Napravo
prestavimo v razvojni način delovanja in jo preko USB-vmesnika priključimo na
računalnik. Android studio ob zagonu aplikacije samodejno zazna prisotnost zunanje
naprave z zahtevanim operacijskim sistemom in uporabnika vpraša, ali želi napravo
emulirati ali pa želi aplikacijo namestiti na zunanjo napravo, ki je trenutno na voljo. Izbira
slednje prične namestitev aplikacije na tablični računalnik, nakar je uporabniku na voljo
za uporabo tudi kasneje, ko naprava ni več priključena na računalnik.

8.2 Appcelerator Titanium
Appcelerator Titanium je razvojno orodje, namenjeno programiranju aplikacij za več
različnih platform hkrati. Posamezna aplikacija, napisana v tem razvojnem orodju, tako
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načeloma deluje na različnih operacijskih sistemih brez potreb po prilagajanju kode.
Razvojna orodja, ki to omogočajo, se spoprijemajo z več težavami. Podpora funkcij in
njihove nadgradnje, ki jih različni operacijski sistemi ponujajo, niso vedno omogočeni,
saj komunikacijska povezava med dvema različnima sistemoma ni vedno prilagodljiva.
Temu primerno so posodobitve kasnejše kot pri razvojnih orodjih, ki podpirajo le enega
izmed omenjenih operacijskih sistemov. Prav tako so orodja in ukazi znotraj takšnih
razvojnih orodjih omejeni, saj morajo biti kompatibilni z vsemi podprtimi sistemi, ukazov
pa se je potrebno naknadno učiti, saj so specifični za vsako razvojno orodje posebej.
Težava se skriva tudi v neučinkoviti kodi, saj je programer ne more optimizirati za točno
določen operacijski sistem, prevajanje kode in delovanje aplikacije pa je posledično
počasnejše.

Slika 2: Grafični uporabniški vmesnik razvojnega orodja Appcelerator Titanium.

Appcelerator Titanium je težave, povezane s podporo različnih operacijskih sistemov,
uspešno prilagodil. Podpira delovanje aplikacij na operacijskih sistemih Android, iOS
(vendar le v primeru, da uporabnik programira aplikacijo znotraj operacijskega sistema
OS X), Windows Phone, BlackBerry OS in Tizen. Za razvijanje aplikacij je tako kot v
razvojnem orodju Android Studio potrebno znanje programskih jezikov Java, HTML in
19

CSS. Tako so ukazi nespecifični za orodje, pač pa za jezik, kar zmanjša čas učenja
programiranja za orodje, pridobljeno znanje pa je prenosljivo tudi v druga razvojna
orodja. Dodatno prednost pred ostalim naborom možnih razvojnih orodij predstavljata
shranjevanje in branje uporabniških podatkov na spletnem oblaku, za katerega skrbi in
ga vzdržuje podjetje Appcelerator, ter avtomatsko testiranje delovanja izdelanih aplikacij
na vnaprej definiranih napravah s končno statistično analizo rezultatov delovanja in
podpore. Na žalost je povezava med aplikacijo in spletnim oblakom tako ob preverjanju
pravilnosti delovanja, kot tudi ob samem delovanju aplikacije, ko ta želi prenesti ali
shraniti neke informacije nanj, izredno počasna.
Appcelerator Titanium ima tako kot Android Studio vnaprej pripravljene elemente
aplikacije, ki olajšajo izdelavo le-te, le da je ni možno vključiti v kodo preko vmesnika
»povleci in spusti«, saj ga nima. Temu primerno se tako vključuje le dele kode, ki pa jih
je možno dodatno najti na njihovi spletni tržnici. Tam si lahko uporabniki izmenjujejo
knjižnice, vtičnike, elemente in dodatke za kodo z več kot 200.000 drugimi razvijalci.
Vsebina na tržnici je razdeljena glede na kategorije uporabe, operacijski sistem, ki mu je
namenjena, ter cikel življenja aplikacije. Večina vsebin je brezplačnih ali pa imajo
časovno omejenost, le majhen nabor je plačljivih. Tako je lahko izdelava aplikacij
enostavna, obenem pa je podpora s strani forumov odlična. Dodatno prednost
predstavlja pester nabor učne snovi, ki se nahaja na njihovi spletni strani. Na voljo je
splošna dokumentacija, video vodiči, brezplačne knjige, blogi razvijalcev ter
laboratorijske vaje za posamezna poglavja iz video vodičev. Poleg spletnega
izobraževanja so na voljo tudi tečaji, ki se odvijajo v več kot 50 mestih po celem svetu,
vendar so plačljivi. Podjetje Appcelerator preko spleta omogoča tudi pridobitev
certifikata Titanium, ki je svetovno priznan in iskan med ponudniki zaposlitev.

8.3 Xamarin
Xamarin je interaktivno razvojno orodje, namenjeno razvijanju programov in aplikacij za
orodja Android, iOS in Windows. Tako kot Appcelerator Titanium je tudi Xamarin
namenjen pisanju aplikacij za več platform hkrati, pri čemer v večini primerov ni
potrebno spreminjati kode za pravilno delovanje na drugih platformah. Izdelava aplikacij
je s pomočjo interaktivnega razvojnega orodja Xamarin dokaj enostavna, na žalost pa je
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omejena pri oblikovanju zaradi vnaprej pripravljenih gradnikov, ki jih je težavno vizualno
dodatno prilagajati specifičnim zahtevam uporabnikov. Nabor gradnikov je pester ter
prijeten za uporabo zaradi učinkovitega uporabniškega vmesnika.

Slika 3: Grafični uporabniški vmesnik razvojnega orodja Xamarin.

Postopek izdelave aplikacije je skoraj identičen postopku v razvojnem orodju Android
Studio. Razlika pred ostalo podobno programsko opremo je v programskem jeziku, v
katerem se aplikacije kodira. Programski jezik, ki ga podpira Xamarin, je C#. Slednji
velja za enostaven, objektno usmerjen programski jezik. Prednost pred ostalo podobno
programsko opremo pa predstavlja njihov spletni oblak, kamor razvijalci naložijo svoje
končane aplikacije. Slednje se za pravilno delovanje avtomatično testirajo na več kot
1000 različnih emuliranih napravah, obenem pa lahko uporabnik specifično definira
testne pogoje in jih prilagodi svojim zahtevam in namenom delovanja aplikacije. Čeprav
je to velika prednost pred ostalo programsko opremo podobnega kova, je za začetnike
to nepotrebno in nesmiselno. Uporabnikom je na voljo dokumentacija za Xamarin, ki pa
je ob spremembah v operacijskem sistemu Android hitro posodobljena. Prav tako so na
njihovi spletni strani primeri kode in razlage celotnega postopka kodiranja od začetnega
razmišljanja do zaključene aplikacije. Dodatno se lahko uporabniki prijavijo na njihove
spletne tečaje, ki so plačljivi. Čeprav je interaktivno razvojno orodje v osnovi
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brezplačno, obstajajo tudi plačljive različice omenjene programske opreme, ki so za
začetnega

uporabnika

nesmiselne,

saj so

namenjene

podjetniški uporabi in

naprednejšim programerjem.

8.4 Primerjava didaktičnosti orodij
Didaktično primernost razvojnih orodij sem primerjal glede na kriterije, omenjene v
poglavju »Programski jezik in orodje za učence«, lastno uporabo in obstoječo spletno
podporo. Prvi kriterij predstavlja Android studio kot najbolj primernega kandidata zaradi
uporabniku prijaznega vmesnika, urejevalnika »povleci in spusti«, enostavnosti
uporabe, spektra ponujenih možnosti in rednega posodabljanja. Med konkretnim
preverjanjem delovanja in uporabe vseh treh orodij je bilo delo v programskih orodjih
Android studio in Xamarin hitro in brez napak v delovanju, v nasprotju z razvojnim
orodjem Appcelerator Titanium, kjer je bilo emuliranje naprav počasno in zahtevno. Vsa
tri orodja kljub temu zahtevajo srednje zmogljive računalniške sisteme. Spletna podpora
je bila pri vseh orodjih dovolj obsežna za učenje programiranja, kljub temu pa je bila v
primeru orodij Appcelerator Titanium in Xamarin izredno tehnična in napredna in kot
taka ni primerna za začetnike. Za programsko orodje Android studio pa je na voljo vrsta
raznolikih vodičev, knjig in multimedijskega materiala, namenjenih različnim starostnim
skupinam.
Tako je Android studio programsko orodje, ki se meni osebno zdi najbolj primerno za
uporabo v didaktične namene. Zaradi relativne enostavnosti uporabe je najbolj primeren
za otroke, ki so v zadnji triadi osnovnošolskega izobraževanja, kjer bi se spoznavali z
vmesniki »povleci in spusti« in z dodatnim urejanjem njihovih lastnosti in postavitve.
Tako bi se poučili tudi o kodiranju HTML, spletnih elementih in algoritmičnem
razmišljanju. Poučevanje programiranja na višjih stopnjah izobraževanja je lahko
enostavno implementirano skozi razvojno orodje Android Studio zaradi platforme Java,
ki pa za razliko od tipičnih JAVA IDE-jev ponuja enostavnejšo uporabo, dodatne funkcije
in naprednejši izgled izdelanih aplikacij s široko strojno podporo le-teh.
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9 Razvojna orodja znotraj spletnih brskalnikov
Najenostavnejši način izdelave aplikacije je preko spletnih aplikacij. Slednje temeljijo na
vmesnikih »povleci in spusti«, programiranje pa je v večini primerov vizualno, tako kot
pri razvojnem orodju Scratch. Uporabnikom so na voljo vnaprej pripravljene teme in
postavitve elementov, slednji pa so tudi pripravljeni za uporabo in razdeljeni na
kategorije po uporabnosti. Za posamezne elemente so dodatno po kategorijah
razdeljeni ukazi, namenjeni upravljanju z njimi. Ukaze uporabnik vizualno združuje v
bloke ukazov, ki skrbijo za primerno delovanje aplikacije in nadomestijo klasično pisanje
kode. Izdelava aplikacij s to vrsto razvojnih orodij je tako dokaj enostavna in je hitra ter
primerna rešitev za začetnike. Prednost tovrstnih razvojnih orodij je, da programske
opreme pred uporabo ni potrebno nameščati, saj je vse potrebno dostopno na spletni
strani, aplikacija pa se shranjuje na njihovem spletnem strežniku. Slabost teh aplikacij
pa je, da so z izjemo nekaterih plačljive ter ne omogočajo izdelave naprednejših
aplikacij.

9.1 App inventor
Izdelovalec aplikacij, kot se glasi slovenski prevod spletne aplikacije App Inventor,
omogoča izdelavo Android aplikacij znotraj spletnega brskalnika. Orodje je produkt
sodelovanja inštituta za tehnologijo v Massachussetsu in Googla. Prvotna verzija je bila
izdelana v letu 2010, nadgradnja pa je sledila v letu 2013, ko je podjetje Google začelo
financirati projekt.
Enostavnost uporabe in izdelave aplikacij je moč najti v preprosti zasnovi same
aplikacije.

Posamezni

elementi

aplikacij

so

že

izdelani

in

ponujeni

uporabniku/programerju, postavitev in način uporabe pa sta odvisna od izbire
uporabnika. Ta s pomočjo vizualnega urejevalnika izbira posamezne komponente
aplikacije in definira njihove lastnosti s pomočjo vmesnika »povleci in spusti«. Tako je
celoten postopek programiranja podoben interaktivnemu razvojnemu orodju Scratch, le
da je App Inventor spletna aplikacija, ki ne potrebuje predhodne namestitve na
računalnik, njegovo delovanje pa ni odvisno od operacijskega sistema. Prav tako je
potrebno prišteti funkcionalno naravo končnega produkta, ki ga je možno namestiti na
fizično napravo.
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Slika 4: Grafični uporabniški vmesnik aplikacije App Inventor.

Koncept izdelave aplikacije je izredno enostaven. Uporabnik sprva definira posamezne
zaslone oziroma dejavnosti, katerih namen je bil opisan v poglavju »Android
tehnologija«. Vsak zaslon predstavlja »stran« v aplikaciji, tako kot si lahko
predstavljamo spletno stran in njene podstrani. Nato mora uporabnik zaslone urediti in
povezati z ostalimi. Pri tem vsakega »opremi« z izbranimi elementi. Ti so razdeljeni v
več kategorij. Prva in najpomembnejša se imenuje »uporabniški vmesnik«, kjer so
uporabniku na voljo elementi, ki omogočajo izmenjavo informacij med uporabnikom
aplikacije in aplikacijo samo. Tako je tu možno najti različne gumbe, polja za besedilo,
opomnike in tako dalje. Vsakič, ko uporabnik vstavi v svojo bodočo aplikacijo nov
element, se mu na desni strani spletne strani ponudi možnost dodatnega urejanja tega
elementa, kasneje pa se lahko kadarkoli vrne in ga dodatno uredi tako, da nanj klikne.
Kljub temu je v celotnem postopku izdelave aplikacije s pomočjo App Inventorja pisanje
kode izvzeto. Naslednja možnost, ki je programerju na voljo, je vstavljanje medijskih
vsebin, torej glasbenega predvajalnika, zvočnega snemalnika, video predvajalnika in
tako dalje. Ti elementi prvotno niso prikazani v aplikaciji. Z njihovo izbiro uporabnik le
definira, da so znotraj aplikacije specifične dejavnosti na voljo, dostop do njih pa mora
definirati preko elementov, najdenih pod uporabniškim vmesnikom. Na podoben način
je možen tudi dostop do večine senzorjev, ki jih podpira operacijski sistem Android.
Prav tako so na voljo tudi elementi, ki skrbijo za povezavo s spletom. Tako so na voljo
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socialni elementi, ki skrbijo za izmenjavo elektronske pošte, opravljanje telefonskih
klicev in izmenjavo datotek, elementi za shranjevanje podatkov na različnih spletnih
strežnikih in elementi za povezovanje z drugimi napravami preko povezave bluetooth.
Po končani postavitvi elementov in njihovem urejanju mora uporabnik posledično
definirati njihovo delovanje in obnašanje ter njihove med-odvisnosti. To stori s
spremembo načina delovanja aplikacije App Inventor. Izbrati mora blokovni način
delovanja, ki pa je skoraj identičen interaktivnemu razvojnemu orodju Scratch.
Posamezni bloki oziroma ukazi so razdeljeni v več logično urejenih kategorij, ki
uporabniku olajšajo proces izdelave aplikacije. Ukazi so razdeljeni v naslednje
kategorije:


nadzor izvajanja aplikacije (bloki za pogojne stavke, zanke, začetek in konec
izvajanja dejavnosti/zaslona …),



logični bloki (bloki, ki glede na posredovane podatke vrnejo logične rezultate),



matematični bloki (uporabnik izbira med nekaterimi osnovnimi matematičnimi
funkcijami, kot so recimo kvadratna in korenska funkcija, kotne funkcije, negacije
…),



bloki za delo z znaki (z njimi se ureja in upravlja z besedili, ki jih uporabnik
končne aplikacije vnese),



bloki za delo s seznami oziroma tabelami,



vnos spremenljivk (tu programer vključi v aplikacijo spremenljivke, s katerimi
lahko nadzoruje potek aplikacije),



procedure (da uporabniku ni potrebno večkrat sestavljati identičnih zaporedij
blokov, lahko ustvari podprograme in uporabi ista zaporedja blokov oziroma
podprogram brez večkratnega pisanja).

Vse naštete kategorije blokov predstavljajo osnovne koncepte programiranja. Ker App
Inventor omogoča dostop tudi do drugih delov naprav, kot so recimo senzorji,
multimedija in povezovanje s spletom, so za lažjo uporabo vnaprej pripravljeni tudi bloki
za delo z njimi.
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App Inventor je na voljo brezplačno na spletni strani http://ai2.appinventor.mit.edu.
Spletna stran omogoča shranjevanje projektov na njihovem strežniku, kasnejše urejanje
projektov, povezovanje, shranjevanje in namestitev izdelane aplikacije na fizično
napravo ali emuliranje na virtualni, shranjevanje aplikacije v zaključno .apk obliko ter
močno podporo in skupnost s strani uporabnikov. Poleg dokumentacije, izredno široke
ponudbe vodičev in foruma je na njihovi spletni strani vodič za učitelje, ki bi radi s
pomočjo App Inventorja pričeli s poučevanjem programiranja. Temu primerno so na
voljo vnaprej pripravljene že izdelane aplikacije, postopni vodiči, ki nas vodijo od
začetka do zaključne faze izdelave aplikacije in celo navodila o pripravi delovnega
orodja za poučevanje programiranja.

9.2 Appypie
Spletna stran www.appypie.com omogoča brezplačno izdelavo tako aplikacij kot tudi
iger, namenjenih delovanju na več operacijskih sistemih hkrati. Podpira Android, iOS,
BlackBerry, Windows in celo Kindle. Izdelava aplikacije poteka v štirih korakih. Najprej
uporabnik izbere operacijski sistem, na katerem želi, da izdelana aplikacija deluje, in
njen namen delovanja oziroma prevladujočo tematiko. Izbira lahko med več kot 30
različnimi nameni, od izobraževalnih namenov, fotografskih, športnih, potovalnih,
glasbenih in tako dalje. Po končani izbiri mora uporabnik urediti nastavitve aplikacije,
torej njeno ime, logotip in ikono, pri čemer lahko izbira med že vnaprej pripravljenimi ali
pa naloži lastnega, ozadje aplikacije, pri čemer ima enake možnosti kot pri logotipu,
postavitev menijev oziroma navigacije ter prevladujočo barvo celotne aplikacije oziroma
temo. Nato sledi vnos vsebin v aplikacijo. Najprej je potrebno izbrati, katere funkcije
oziroma izbire bodo v meniju na voljo. Nabor je dokaj pester, saj lahko uporabnik izbira
med vključevanjem različnih socialnih omrežij (Facebook, Twitter, Google+), blogov,
spletnih klepetalnic, videoposnetkov, foto-albumov, osnovnih orodij (kalkulator, svetilka,
snemalnik zvoka ter shranjevalnik opomb) in vrsto drugih splošno uporabnih predpripravljenih elementov aplikacije. Ob vključevanju nekega elementa v aplikacijo mora
uporabnik definirati le nekaj osnovnih nastavitev, ki pa so enostavni za razumevanje.
Ob zaključku zapolnitve vseh zahtev posameznih elementov aplikacije lahko uporabnik
končano aplikacijo shrani na računalnik in kasneje na lastno napravo. Postopek
izdelave aplikacije spremlja video vodič, ki je stalno na voljo in novim uporabnikom
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predstavi postopek in razlago posameznega koraka. Prav tako je ob strani prikazana
vizualizacija aplikacije, ki je v izdelavi. Slednja se ob vsaki spremembi sproti posodablja,
kar uporabnikom izboljša izkušnjo.

Slika 5: Koraka pri izdelavi aplikacije.

Na spletni strani appypie je možno izdelati tudi igre, ki delujejo na operacijskih sistemih
iOS in Android. Vnaprej je pripravljenih 9 iger, pri čemer se nabor veča, uporabnik pa
lahko posamezne igre ureja le vizualno. Pri tem vsaka izmed možnih iger predstavlja
drugačen žanr. Individualizacija iger je izredno omejena. Po končanem urejanju
vizualnih elementov je izdelava igre končana, uporabnik pa jo lahko namesti na osebno
napravo.

9.3 Goodbarber
Www.goodbarger.com je plačljiva spletna stran, ki ponuja izdelavo aplikacij, ki delujejo
na operacijskih sistemih Android in iOS. Vsak novi uporabnik ima na voljo 31 dni
brezplačne uporabe, nakar mora nadgraditi svoj račun, kar pa je plačljivo. Spletna stran
je vizualno zelo prijetna, enostavna za uporabo, nabor funkcij, ki jih ponuja, pa je veliko
bolj obsežen kot spletni strani prejšnjega poglavja.
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Slika 6: Grafični uporabniški vmesnik razvojnega orodja Goodbarger.

Postopek izdelave aplikacij v osnovi ne odstopa od že značilnega. Najprej mora
uporabnik izbrati temo aplikacije, pri čemer lahko izbira med več kot 30 že vnaprej
pripravljenimi, lahko pa izdela svojo. Nato mora izbrati postavitev elementov znotraj
aplikacije. Na voljo ima že vnaprej pripravljene postavitve, ob izbiri »prazno« pa lahko
sprogramira lastno postavitev, pri čemer se zahteva znanje programiranja v tehnologiji
HTML. Nato sledi vnos vsebin oziroma izbira elementov aplikacije. Nabor le-teh ni tako
širok, kot je možnosti vizualnega urejanja aplikacije, saj je dokaj podoben temu, ki ga
ponujajo brezplačne spletne strani z enakim namenom. Prednost pa se pojavi pri
vključevanju tako imenovanega HTML elementa, ki ga je možno izbrati, če je uporabnik
registriran kot plačljivi. Znotraj tega lahko uporabnik z znanjem jezika HTML in CSS
sprogramira zaslon po želji, brez omejitev, ki jih predstavlja nabor izbir strani
Goodbarger. Ravno zaradi pestrosti ukazov, ki jih predstavlja HTML, je uporabniku
omogočeno vključevanje vsebin in elementov spletnih strani po lastni želji. Tako lahko
uporabnik vključi različne programe Java, vprašalnike, multimedijske vsebine ter
dostopa do spletnih strežnikov in oblakov. Temu primerno je z dodatnim znanjem
programiranja možno izdelati aplikacije s funkcijami, ki so neodvisne od tistih, ki jih
spletni portal ponuja.
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9.4 Primerjava didaktičnosti orodij
Didaktična primerljivost teh treh spletnih orodij med seboj je zaradi raznolikosti v načinu
in namenu uporabe ter možnosti, ki jih ponujajo, nemogoča. K temu pritrjuje različen
namen uporabe spletnih aplikacij Appypie in Goodbarber, katerih glavni cilj je hitra in
enostavna izdelava izredno okrnjenih aplikacij za razliko od aplikacije App Inventor.
Dodatna slabost teh dveh aplikacij je plačljiva nadgradnja, ki je skoraj nujna v primeru,
da želi uporabnik aplikacijo več kot le vizualno prirejati svojim željam. Kljub temu pa je
njune brezplačne funkcije možno uporabiti pri poučevanju spletnih tehnologij zaradi
enostavne implementacije različnih elementov spletne strani, kot so recimo gumbi, polja
in multimedija. Izdelava aplikacij na omenjenih spletnih straneh ni povezana s
programiranjem, pač pa le z oblikovanjem že začrtanih. Tako ju je možno uporabiti v
začetnih fazah poučevanja računalništva. App Inventor pa omogoča izdelavo aplikacij,
kjer jih je moč sprogramirati na enak princip kot v razvojnem orodju Scratch. Na uradni
spletni strani aplikacije je na voljo vrsta prilagojenih vodičev, namenjenih tako učiteljem
kot učencem, kar naredi aplikacijo uporabnejšo za začetnike v programiranju. Temu
primerno je aplikacija App Inventor izredno priporočljiva za poučevanje osnov in
konceptov programiranja. Dodatna prednost pred razvojnim orodjem Scratch je v širši in
realni uporabni vrednosti končnih produktov.

10 Razvojna orodja znotraj operacijskega sistema Android
Razvoj Android aplikacij pa ni možen le z drugega operacijskega sistema, pač pa tudi
znotraj samega operacijskega sistema Android. Ta orodja aplikacijo prevedejo in je na
napravi takoj na voljo za uporabo. Aplikacije so na voljo na Googlovi spletni tržnici.
Primeri teh so AIDE, RFO BASIC! in ALGOID. Omenjena programska oprema ni tako
napredna kot namizne aplikacije, saj so tablične aplikacije omejene s strojno opremo,
na katerih so nameščene. Tako ne vključujejo grafičnih urejevalnikov in vmesnikov
»povleci in spusti«, niti ne odpravljajo sintaktičnih napak, ki jih uporabnik naredi med
procesom pisanja kode. Orodja ne vključujejo vnaprej pripravljenih elementov aplikacije.
V osnovi so ta orodja vključevala le urejevalnik besedil in prevajalnik kode, vendar
vsakodnevni napredki skrbijo za lajšanje programiranja tudi v teh aplikacijah. Pisanje
aplikacij je tako bolj podobno klasičnemu programiranju, ki pa je časovno zamudno ter
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zahteva veliko znanja in razumevanja. Posledično je razvijanje aplikacij znotraj
operacijskega sistema Android razmeroma zahtevno za začetnike. Programska oprema
je v večini primerov brezplačna, vendar izredno omejena. Uporabniki pogosto ne morejo
shranjevati svojih projektov, videti vodičev, dokumentacije ali pa je aplikacija časovno
omejena.

10.1 AIDE
AIDE je brezplačna aplikacija, katere namen je razvijanje aplikacij, kar pomeni, da gre
za razvojno orodje, ki deluje na istem operacijskem sistemu, za katerega omogoča
razvijanje aplikacij. Podobne aplikacije so dokaj okorne in težavne za uporabo zaradi
nepreglednosti, počasnega delovanja in slabe pomoči uporabniku. AIDE je prvo izmed
te vrste orodij, ki je približalo in olajšalo razvijanje aplikacij na operacijskem sistemu
Android. Razvijanje aplikacij poteka v programskem jeziku Java. Aplikacija vključuje
prevajalnik, razhroščevalnik, urejevalnik uporabniškega vmesnika in inteligenten
urejevalnik kode (samo-zaključevanje imen spremenljivk). Začetnikom so dodatno na
voljo izobraževalne vsebine znotraj razvojnega orodja v obliki interaktivnih vodičev.
Slednji so namenjeni poučevanju programiranja v programskem jeziku Java, razvijanju
aplikacij za operacijski sistem Android ter izdelavi iger in aplikacij za Android ure. Na
žalost pa so omenjeni vodiči možni le v plačljivi verziji aplikacije, kot je tudi shranjevanje
projektov.

10.2 RFO BASIC!
RFO BASIC! je podobna aplikacija, katere namen je razvijanje aplikacij za znanstvene
namene znotraj operacijskega sistema Android. Programski jezik, v katerem se
programira znotraj razvojnega orodja, je visokonivojski jezik Basic, uporabljen v
znanstvene namene zaradi enostavnosti in časovne nezahtevnosti razvijanja aplikacij,
zaradi česar je bil v preteklosti izredno popularen pri poučevanju programiranja
začetnikov.

Aplikacija

je

grafično

nedodelana,

z

vgrajenim

urejevalnikom

in

prevajalnikom kode. Končane aplikacije je kasneje možno shraniti v obliki namestitvene
datoteke, kar omogoča enostavno deljenje lastnih aplikacij. Kljub okornemu izgledu ima
široko podporo s strani knjižnic, ki so enostavno dostopne in brezplačne. Nekatere
izmed knjižnic, ki so na voljo, so:
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grafična knjižnica (s podporo za t. i. »Multitouch«),



GPS knjižnica,



knjižnica za senzorje,



knjižnica za generiranje tonov,



knjižnica za delo s spletnimi tehnologijami (TCP/IP, FTP, E-mail).

Podpora s strani uporabnikov trenutno še ni na voljo, edina se nahaja na uradni spletni
strani aplikacije.

10.3 ALGOID
Podobno kot prej omenjeni aplikaciji tudi Algoid omogoča programiranje znotraj
operacijskega sistema Android, le da ni namenjen razvijanju aplikacij, pač pa razvijanju
sposobnosti programiranja. Njegov namen je izobraževalne narave, namenjen je
začetnikom, da lažje osvojijo pojme v programiranju s pomočjo vizualizacije
posameznih ukazov. Programiranje poteka v programskem jeziku Algoid, jeziku,
specifično namenjenem začetnikom v programiranju. Ukaze se kot pri večini
programskih jezikov posreduje preko pisanja kode in ne tako kot pri običajnih
didaktičnih programskih jezikih, kjer je programiranje opravljeno preko vmesnika
»povleci in spusti« s pomočjo simbolno predstavljenih delov kode. Omogoča izdelavo
naprednejših programov, ki služijo vizualizaciji podatkov, ter celo iger z enostavno
implementacijo močnih ukazov in vnaprej pripravljenih delov kode. Dodatno prednost
predstavlja brezplačnost aplikacije in spletnih vodičev, ki so na voljo na njihovi uradni
spletni strani.

10.4 Primerjava didaktičnosti orodij
Zaradi še ne dovolj dodelanih vmesnikov, urejevalnikov besedil, slabe podpore
uporabnikov in spletnih strani ter nepotrebnih dodatnih korakih pri izdelavi aplikacije je
uporaba teh orodij v didaktične namene zelo okrnjena. Njihova uporaba je možna kot
popestritev klasično uporabljene tehnologije in predstavitev sposobnosti obstoječe. Na
žalost pa je potrebno še veliko dodelanosti za uporabniško izkušnjo, saj so ta orodja
zaenkrat še vedno težavna za uporabo, pri čemer je možno pogosto naleteti na hrošče
v samem okolju. Kljub temu pa je izmed vseh treh najbolj uporabna aplikacija Algoid, ki
31

je zaradi Scratchu podobnega prikazovanja izvajanja kode uporaben pripomoček tekom
izobraževanja. Kljub temu pa je njena zahtevnost za uporabo in slaba preglednost
uporabniškega vmesnika velika ovira za začetnike, zaradi česar ni primerna kot
začetniško orodje.

11 Primeri nalog
Tekom osnovnošolskega izobraževanja so učencem na voljo 4 različni predmeti, katerih
namen je računalniško izobraževanje. Ti so Urejanje besedil, Multimedija, Računalniška
omrežja in Računalništvo, ki pa spada pod razširjeni program. V sklopu učnih ciljev
posameznih predmetov so v nadaljevanju navedeni primeri nalog, ki povzamejo
pomembnejše cilje predmetov, povezane s programiranjem.

11.1 Aplikacija z vejiščem
Izdelati enostaven program, ki vključuje vejišče, je eden izmed učnih ciljev predmeta
Računalniška omrežja. Pri tem je razumljivo, da zna učenec ustvariti spremenljivke in
postaviti pogojni stavek. Ker učencem še niso predstavljene zanke in podprogrami, se
program izvede samo enkrat, linearno in brez ponovitev. Primer naloge je naslednji:
učenec naj napiše program, ki uporabnika aplikacije vpraša po številki, ki jo ugiba,
program pa mu izpiše, ali je to število večje, manjše ali enako od skritega.
Enostavne naloge, kot je ta, je možno rešiti s pomočjo različnih vrst programske
opreme, vsekakor pa je za učence osnovnih šol najboljša rešitev App Inventor, ki je
zaradi podobnosti z razvojnim orodjem Scratch didaktično najbolj primerna. Možno
realizacijo predstavljajo tudi namizna razvojna orodja kot tudi orodja, ki delujejo na
operacijskem sistemu Android, vendar so zahtevnejša za uporabo.

11.2 Aplikacija z zanko in vejiščem
Vključevanje zank v računalniške programe se predstavi učencem pri predmetu
Multimedija. Zanke omogočajo večkratno izvajanje enake kode, dokler neki pogoj ni
oziroma je zadoščen. Primer nadgradnje prejšnjega programa je sledeč: učenec naj
napiše aplikacijo, kjer uporabnik ugiba skrito številko. Aplikacija uporabnika sprašuje po
skritem številu, pri tem pa mu vsakič vrne informacijo, ali je izbrano število večje ali
manjše od skritega. V primeru, da je uporabnik uganil skrito številko, mu program izpiše
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»Konec igre« in število potrebnih ugibanj. Aplikacija je izredno podobna prejšnji, tako v
težavnostnem nivoju kot tudi programski opremi, ki bi bila primerna za uporabo
realizacije njene rešitve.

11.3 Izdelava spletne strani
Znotraj predmeta Računalniška omrežja je minimalno zahtevano znanje, da učenec zna
izdelati enostavno spletno stran. HTML in CSS sta tehnologiji, ki sta pomembni tako za
izdelavo spletnih strani kot tudi za oblikovanja in postavitve elementov Android aplikacij.
Zahtevnost naloge in uporabljeno tehnologijo je enostavno prilagoditi glede na različne
nivoje.
Spletno stran lahko učenci nižjih razredov izdelajo s pomočjo prilagojene programske
opreme, kjer je izdelava možna preko klikov miške. Izdelava aplikacij, kjer so
uporabniku na voljo le informacije, znotraj različnih menijev pa je možno izdelati s
podobno programsko opremo, prilagojeno zahtevam platforme. Višji razredi, kjer pa je
zahtevano konkretno kodiranje spletne strani, pa lahko izdelajo identično aplikacijo, s
podobno kodo, kot bi bila potrebna za izdelavo spletne strani. Spremenil bi se samo
ukaz za povezave.

11.4 Uporaba nizov, seznamov ali tabel znotraj aplikacije
Neobvezen izbirni predmet Računalništvo omogoča učencem spoznavanje s temeljnimi
računalniškimi koncepti in osnovami računalniškega programiranja. Vse naslednje
naloge so namenjene povzemanju ciljev znotraj tega predmeta.
Vključevanje vseh treh podatkovnih struktur (niz, seznam in tabela) je nesmiselno
vključevati hkrati, pač pa predstavljajo odlično nadgradnjo težavnosti v abstraktnem
razmišljanju. Temu primerno je za vsako strukturo navedena posebna naloga:


Obdelava niza: učenec naj izdela program, ki prebere niz. Program naj prešteje,
kolikokrat se je v nizu pojavilo število in kolikokrat črka.



Računanje povprečnega števila: učenec naj napiše program, ki izračuna
povprečje števil, podanih v seznamu.
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Povprečna ocena glede na vrsto, v kateri učenci sedijo: učenec naj napiše
program, ki izračuna povprečno oceno za posamezno vrsto v učilnici. Ocene
posameznih učencev so že shranjene v tabeli, ki je razumljivo predstavljena.

Večina šol, ki izvaja poučevanje programiranja, poučuje s pomočjo razvojnega orodja
Scratch. Temu primerno je prehod na App Inventor enostaven in predstavlja zaradi
didaktične primernosti prednost pred ostalimi orodji.

11.5 Popravi napako v dani aplikaciji
Zaradi dinamične narave tega tipa nalog jih je možno implementirati na različnih nivojih
znanja računalniškega programiranja, od odpravljanja napak na diagramih poteka do
popravljanja konkretne programske kode. Tako lahko od učencev zahtevamo popravilo
napake znotraj programa, izdelanega v razvojnem orodju Scratch, ali pa na kakšnem
drugem, naprednejšem razvojnem orodju, kot je BlueJ. Vsekakor pa veljajo te naloge za
zahtevnejše. Primeri nalog in programska oprema, na kateri bi se znanje preverjalo, je
tako neomejeno.

11.6 Aplikacija, ki shrani rezultate v datoteko
Shranjevanje informacij v datoteke omogoča njihovo kasnejšo ponovno rabo in
predstavlja izredno uporabnost izdelanih aplikacij. Tako lahko učenci začnejo izdelovati
aplikacije, ki so uporabne v resničnem svetu, zaradi česar morajo biti tudi primeri nalog
temu primerni. Zanimiv primer seminarske naloge je naslednji: izdelaj aplikacijo, ki si
zapomni lokacijo, kje je uporabnik parkiral svoj avto in ga po potrebi vodi do njega.
Slednja je opisana na strani:http://explore.appinventor.mit.edu/ai2/android-wheres-mycar. Realizirana je v aplikaciji App Inventor. Vodič je namenjen učencem osnovnih šol,
razvoj podobne aplikacije znotraj namiznih razvojnih orodij pa zahteva nekoliko višje
razumevanje kode in tako za razvoj omenjene aplikacije niso primerni v osnovnih šolah.

11.7 Izdelava enostavne igre
Popestritev učnega načrta vključuje izdelavo igre, ki jo lahko učenci kasneje sami igrajo.
Zaradi enostavnega vključevanja zaslona na dotik kot uporabniškega vmesnika je
izdelava

igre,

kot

je

Molemash,

ki

je

predstavljena

na

strani

http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/molemash.html, razmeroma enostavna. Vodič je
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prav tako realiziran v aplikaciji App Inventor in predstavlja enake težave z uporabo
drugih vrst orodij kot prejšnja aplikacija.
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12 Zaključek
Poučevanje računalništva in programerskih sposobnosti postaja vedno bolj pomemben
del izobraževanja, kar se kaže v vpeljevanju novih oz. spreminjanju učnih načrtov že
obstoječih računalniških predmetov. Finska je v letu 2014 že uvedla spremembo,
Slovenija pa je uvedla neobvezni izbirni predmet Računalništvo, kjer so v ospredju
računalniški koncepti med katere spadata algoritmično razmišljanje in programiranje. Ti
morajo biti učencem podani preko didaktično prilagojene programske opreme.
Programski jezik Java učencem ponuja različne možnosti uporabe, prilagoditev
programske opreme in podpore za končne programe. Prav tako obstaja veliko
didaktično prilagojenih razvojnih orodij (npr. BlueJ), ki olajšajo proces učenja
programiranja.
Operacijski sistem Android je zaradi svoje enostavne uporabe, zanesljivosti delovanja,
široke podpore na različnih napravah in dejstva, da je brezplačen, vedno bolj popularen.
Nameščen je na več kot polovici mobilnih naprav, njegov delež pa se povečuje.
Tehnologija, na kateri temelji, je Java, kar pomeni, da je za razvijanje aplikacij zanj
potrebno znanje tega programskega jezika. Izkazalo se je, da je na voljo vrsta
prilagojene programske opreme, ki omogoča mlajšim uporabnikom samostojno izdelavo
aplikacij. Zanimalo nas je katero od obstoječih orodij je najbolj primerno za uporabo v
učnem procesu v osnovni šoli. Po analizi literature smo določili didaktične kriterije po
katerih smo ocenili različna razvojna okolja in jih med seboj primerjali. Ugotovili smo, da
je med njimi najbolj primerna aplikacija App Inventor, katere princip delovanja in
vmesnik je podoben Scratchu. Dodatno prednost pred ostalimi razvojnimi orodji mu daje
vrsta prilagojenih vodičev za učitelje in učence.
Poučevanje programiranja lahko izvedemo preko izdelovanja aplikacij za operacijski
sistem Android. Na ta način bodo učenci bolj motivirani, saj bodo lahko sami na
enostaven izdelovali aplikacije in se obenem učili programiranja. Pridobljeno znanje je
prenosljivo tudi na druge tehnologije, kot npr. spletno programiranje (preko grafičnega
oblikovanja aplikacij s HTML in CSS tehnologijo) in razvijanje namiznih aplikacij.
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