
 

 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 

 

 

 

Matej Zapušek 

 

Domenska ontologija programskih vzorcev pri uvodnem programiranju 

 

Doktorska disertacija 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 2022 



 

 

  



 

 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 

 

 

 

Matej Zapušek 

 

Domenska ontologija programskih vzorcev pri uvodnem programiranju 

 

Doktorska disertacija 

 

 

Mentorica: doc. dr. Irena Nančovska Šerbec 

 

 

 

 

Ljubljana, 2022 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahvala 

Zahvaljujem se mentorici doc. dr. Ireni Nančovski Šerbec za vso strokovno pomoč, 

konstruktivne povratne informacije in podporo. 

Zahvaljujem se prof. dr. Ljupču Todorovskemu pri strokovnih usmeritvah, izmenjavi mnenj, 

konstruktivnih debatah in povratnih informacijah, ki so pomembno prispevale k nastalemu 

delu.  

Zahvaljujem se sestri Manci Stare Vuković za skrben jezikovni pregled. 

Hvala študentom, ki ste sodelovali v raziskavi in omogočili pridobitev podatkov za izvedbo 

empirične raziskave veljavnosti formalizacije. 

Hvala kolegom, prijateljem in znancem, ki ste mi na različne načine pomagali pri izdelavi dela. 

Še posebej pa iskrena hvala vsem domačim, ki ste me podpirali, bodrili in stali ob strani na tej 

dolgi ter naporni poti. 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izjava o avtorstvu 

Avtor Matej Zapušek, rojen 20. 01. 1983, v Celju, zagotavljam, da je doktorska disertacija z naslovom 

Domenska ontologija programskih vzorcev pri uvodnem programiranju rezultat mojega raziskovalnega 

dela. 

 

Matej Zapušek 

  



 

 

 

  



 

 

POVZETEK 

Znanje računalniškega programiranja je eno od temeljnih znanj na področju računalništva. 

Učencem omogoča razvijanje veščin za reševanje problemov, algoritmično, analitično in 

abstraktno razmišljanje ter logično sklepanje. S tem jim daje pomembno prednost v sodobnem 

tehnološkem svetu. Izkušnje kažejo, da imajo začetniki pri usvajanju tega znanja pogosto 

težave, ki so posledica pomanjkljivega strateškega znanja. Običajni načini poučevanja 

programiranja se namreč osredotočajo na sintaktično in semantično znanje, ki pa za začetnike 

ni najbolj težavno. Največji izziv jim namreč predstavlja proces zasnove rešitve, ko morajo 

funkcionalnosti posameznih programerskih konstruktov povezati v pravilno rešitev. Eksperti 

so pri tem zelo učinkoviti, saj uporabljajo širok nabor programskih vzorcev, ki so jih izgradili 

v dolgotrajnem procesu učenja. Programski vzorci so abstraktne predstavitve rešitev za 

ponavljajoče algoritmične probleme, ki se pojavljajo pri programiranju in omogočajo 

pristopanje k reševanju problemov na konceptualni ravni. Njihovo vključevanje v učni proces 

pripomore pri usvajanju splošnih strategij reševanja problemov, omogoči uporabo 

abstrahiranih konceptov, pomaga pri pridobivanju splošnega razumevanja o tem, kaj je 

bistveno pri programiranju, in omogoča pisanje oz. razumevanje kompleksnih programov s 

sestavljanjem manjših medsebojno povezanih delov. Začetniki najbolj učinkovito usvojijo 

znanje, ki je vključeno v vzorcih, kadar jih poučujemo eksplicitno, to pa zahteva njihovo 

formalno predstavitev. Slednja omogoča bolj poglobljen vpogled v procese algoritmičnega 

reševanja problemov. Kljub naraščajoči količini literature o programskih vzorcih pa je opazno 

pomanjkanje pristopov za njihovo formalizacijo.  

V okviru doktorske disertacije smo razvili od programskega jezika neodvisno formalizacijo 

programskih vzorcev, ki omogoča njihovo deklarativno predstavitev na različnih ravneh 

abstrakcije. Deklarativna predstavitev programskega vzorca opisuje njegovo strukturo preko 

elementov in relacij med njimi. Izbrana raven abstrakcije pa nam omogoča poljubno podrobno 

predstavitev delov programskega vzorca.  

Obstoječe formalizacije programskih vzorcev, kot npr. blok diagrami in abstraktna sintaktična 

drevesa, temeljijo na proceduralnih značilnostih algoritmov. To pomeni, da se fokusirajo na 

opisovanje zaporedja izvajanja ukazov in na implementacijske posebnosti v konkretnem 

programskem jeziku, na ta način pa zakrivajo strukturo programskega vzorca in posledično ne 

omogočajo deklarativnega vpogleda v bistvene vidike načrtovanja rešitve. Predlagana 

formalizacija neposredno naslavlja izpostavljene pomanjkljivosti obstoječih pristopov, saj 



 

 

omogoča ekspliciten vpogled v strukturo vzorca, s tem pa predstavlja način za preučevanje in 

študij procesa zasnove rešitve. Deklarativni način predstavitve vzorca prav tako predstavlja 

temelj za realizacijo modularnega pristopa k sestavljanju programskih vzorcev, od 

elementarnih do kompleksnih. Vpogled v to, iz katerih elementov je vzorec sestavljen in na 

kakšen način se ti med seboj povezujejo, omogoča natančnejše spremljanje procesa grajenja 

vzorca, nudi podporo pri sestavljanju kompleksnih vzorcev in olajša uporabo znanja, 

vključenega v programskih vzorcih, pri novih problemih.  

Temeljna premisa pri izdelavi formalizacije je dojemanje algoritma kot prepleta podatkovnih 

operacij z operacijami, ki nadzirajo tok izvajanja ukazov, na osnovi katere smo določili 

elemente formalizacije: elementarne vzorce, kompozitne vzorce, module in relacije. 

Elementarni vzorci predstavljajo osnovne gradnike formalizacije in ponazarjajo osnovne 

programske konstrukte (začetek/konec, pogojni stavek, zanka) in/ali osnovne operacije nad 

podatki (poizvedba/spreminjanje vrednosti in prečenje preko podatkovne strukture). 

Kompozitni vzorec predstavlja deklarativno predstavitev programskega vzorca in izraža 

njegovo strukturo. Kompozitni vzorec dobimo tako, da elementarne vzorce povežemo z 

relacijami, ki določajo, v kakšen odnosu so. Modul je kompozitni vzorec, predstavljen kot ena 

enota, ki ga lahko glede na definiran vmesnik vključimo v drug kompozitni vzorec. Uporaba 

modulov nam omogoča predstavitev kompleksnejših vzorcev na različnih nivojih abstrakcije. 

Veljavnost oz. uporabnost izdelane formalizacije smo prikazali v okviru eksperimenta, ki smo 

ga izvedli na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani s študenti programa Dvopredmetni 

učitelj, smer računalništvo z vezavami, ki so uspešno zaključili predmet iz uvodnega 

programiranja. Analizirali smo njihove rešitve in ugotovili, da so različno implementirane 

pravilne rešitve, ki niso vključevale odvečne kode, ustrezale istemu vzorcu, zapisanemu v 

formalizaciji. Pri pravilnih rešitvah, ki so vključevale odvečno kodo, je formalizacija 

omogočila jasen vpogled, kje v rešitvi je bila dodana odvečna koda. Primerjava vzorcev 

napačnih rešitev s pravilno pa je razkrila, v kateri fazi zasnove rešitve je učenec naredil napako. 

To so pomembni rezultati, ki dokazujejo uporabnost formalizacije pri didaktiki programiranja. 

Naslednji pomemben rezultat doktorske disertacije pa je ontologija programskih vzorcev, ki 

smo jo izdelali na osnovi predstavljene formalizacije. Predstavitev domene znanja o 

programskih vzorcih s pomočjo ontologije namreč omogoča razvoj učinkovitih načinov za 

vrednotenje rešitev, odkrivanje pomanjkljivosti v znanju na konceptualnem nivoju, iskanje 

pogostih napačnih razumevanj, določanje posamezniku prilagojenih učnih poti, strukturiranje 



 

 

učnih gradiv in uporabo v tutorskih sistemih. Izdelana ontologija ponazarja konceptualni 

premik na področju predstavitve programskih vzorcev, saj z njo dobimo vpogled v strukturo 

programskih rešitev programerjev oz. v njihove načine razmišljanja. Ravno ta lastnost formalne 

predstavitve strateškega znanja, ki je vključena v programskih vzorcih, predstavlja osnovo za 

didaktične pristope, s katerimi lahko naslavljamo problem pomanjkljivega strateškega znanja 

pri začetnikih.  Prav tako pa ponuja mnoge priložnosti za nadaljnje raziskovanje, iskanje 

inovativnih načinov uporabe in nadaljnjega razvoja ontologije za potrebe didaktike 

programiranja. 

 

Ključne besede: uvodno programiranje, programski vzorci, od programskega jezika neodvisna 

formalizacija, deklarativna predstavitev, ontologija, didaktika programiranja 

  



 

 

ABSTRACT 

Computer programming is one of the fundamental skills in computer science. It enables 

students to develop problem solving skills, algorithmic, analytical as well as abstract thinking 

and logical reasoning. This gives them an important advantage in today's technological world. 

Experience shows that beginners often find it difficult to acquire this knowledge because they 

lack strategic knowledge. This is because the traditional way of teaching programming 

emphasizes syntactic and semantic knowledge, which is not the biggest problem for beginners. 

The most difficult challenge for beginners is the process of developing a solution when they 

have to combine the functionalities of different programming constructs into a correct solution. 

Experts are very effective at this because they use a wide range of programming patterns that 

they have acquired through a long learning process. Programming patterns are abstract 

representations of solutions to recurring algorithmic problems encountered in programming 

and allow problem solving to be approached at a conceptual level. Incorporating these patterns 

into the learning process helps in learning general problem-solving strategies, enables the use 

of abstract concepts, helps in gaining a general understanding of the fundamentals of 

programming, and enables the writing or understanding of complex programs by assembling 

smaller, interconnected parts. Beginners learn most effectively from knowledge embedded in 

patterns when they are taught explicitly. This requires their formal representation. The latter 

provides a deeper insight into the processes of algorithmic problem solving. Despite the 

growing body of literature on programming patterns, there is a conspicuous lack of approaches 

to formalizing them. 

In this dissertation, we have developed a programming language-independent formalization of 

programming patterns that allows their declarative representation at different levels of 

abstraction. The declarative representation of a programming pattern describes its structure 

through its elements and the relations between them. The chosen level of abstraction, in turn, 

allows us to represent the parts of a programming pattern in arbitrary detail. 

Existing formalizations of programming patterns, such as block diagrams and abstract syntax 

trees, are based on procedural features of algorithms. This means that they focus on describing 

the execution order of instructions and implementation peculiarities in a concrete programming 

language, thus obscuring the structure of the programming pattern and consequently not 

providing declarative insight into the essential aspects of the design of the solution. The 



 

 

proposed formalization directly addresses the highlighted shortcomings of existing approaches 

by providing explicit insight into the structure of the pattern, thus providing a means to study 

and investigate the solution design process. The declarative nature of the representation of a 

pattern also provides the basis for realizing a modular approach to the composition of 

programming patterns from elementary to complex. Insight into the elements that make up a 

pattern and how they relate to each other allows the process of pattern construction to be 

followed more closely, supports the construction of complex patterns, and facilitates the 

application of knowledge embedded in programming patterns to new problems. 

The basic premise of formalization is the perception of the algorithm as an interplay of data 

operations with operations that control the flow of instruction execution. On this basis, we have 

defined the elements of formalization: elementary patterns, composite patterns, modules, and 

relations. Elementary patterns represent the basic building blocks of formalization and illustrate 

basic programming constructs (start/end, conditional statement, loop) and/or basic operations 

on data (query/set value and traversals over the data structure). A composite pattern is a 

declarative representation of a programming pattern and expresses its structure. A composite 

pattern is created by linking elementary patterns with relations that define the relationship 

between them. A module is a composite pattern that is represented as a single unit and can be 

included in another composite pattern depending on the defined interface. The use of modules 

allows us to represent more complex patterns at different levels of abstraction. 

The validity or usefulness of the formalization was demonstrated in an experiment with 

students enrolled in the Two-Subject Teacher undergraduate program at the Faculty of 

Education, University of Ljubljana, who had successfully completed the introductory course in 

programming. We analyzed their solutions and found that the correct solutions, which were 

implemented in different ways and did not contain redundant code, corresponded to the same 

pattern written in the formalization. For the correct solutions that contained redundant code, 

the formalization gave a clear indication of where the redundant code was added to the solution. 

Comparing the representation of the patterns of the incorrect solutions with the correct 

solutions showed at which stage of the solution design the learner had made a mistake. These 

are important results that demonstrate the usefulness of formalization in programming 

didactics. 

Another important result of the dissertation is the ontology of programming patterns that we 

developed based on the presented formalization. Representing the knowledge domain of 



 

 

programming patterns using the ontology allows us to develop efficient methods for evaluating 

solutions, identify knowledge deficits at the conceptual level, find common misconceptions, 

define personalized learning paths, structure learning materials and use them in tutoring 

systems. The developed ontology illustrates a conceptual shift in the representation of 

programming patterns by providing insights into the structure of programming solutions or 

ways of thinking of programmers. It is this feature of formal representation of strategic 

knowledge embedded in programming patterns that provides the basis for didactic approaches 

that can address the problem of lack of strategic knowledge among novices. It also provides 

many opportunities for further research to find innovative ways to use and develop ontology 

for the purposes of programming didactics. 

 

Keywords: introductory programming, programming patterns, language-independent 

formalization, declarative representation, ontology, programming didactics  
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1 UVOD 

Na področju poučevanja računalništva se je večkrat izkazalo, da imajo začetniki pri učenju 

uvodnega programiranja težave. Verjetno je bilo tako že pred formalnim izobraževanjem 

uvodnega programiranja, slednji pa je, na podlagi visoke stopnje osipa pri predmetih uvodnega 

programiranja, razkril konkretne dokaze o tem. Različne študije so pokazale, da je pojavljanje 

slabih rezultatov neodvisno od demografskih značilnosti in nivoja poučevanja (Bennedsen in 

Caspersen, 2007; Gomes in Mendes, 2010; McCracken idr., 2001; Watson in Li, 2014). 

Rezultati raziskav kažejo, da je učenje programiranja za začetnike izziv, saj tudi tisti, ki so 

uspešno opravili zaključni izpit iz uvodnega programiranja, velikokrat ne izkazujejo 

pričakovane ravni znanja (Lister idr., 2004; McCracken idr., 2001; Soloway, 1986; Utting idr., 

2013).  

Začetniki običajno nimajo težav pri usvajanju sintaktičnega in semantičnega znanja. Težave 

jim predstavlja znanje o tem, kako programske konstrukte na ustrezen način povezati v 

delujočo rešitev, strukturiranje problemov na podprobleme in povezovanje med različnimi 

komponentami programa (Soloway, 1986). Pedagoški pristop, ki vključuje uporabo 

programskih vzorcev, neposredno naslavlja te probleme. Programski vzorci namreč 

predstavljajo rešitve za ponavljajoče algoritmične podprobleme, ki se pogosto pojavljajo pri 

reševanju računalniških problemov in predstavljajo osnovne gradnike pri pisanju novih 

programov (de Aquino Leal in Ferreira, 2016). Številne raziskave so pokazale, da je njihova 

uporaba v učnem procesu pri učenju oz. poučevanju uvodnega programiranja pripomogla k: 

izboljšanju usvajanja splošnih strategij pri reševanju računalniških problemov (de Barros idr., 

2005); signifikantnemu povečanju izrazne moči pri programiranju, saj so z njimi študenti 

pridobili obsežen nabor višjenivojskih konceptov, se naučili uspešnih pristopov k snovanju 

rešitev ter kdaj in na kakšen način jih lahko uporabijo (Astrachan in Wallingford, 1998); 

ustvarjanju jasnejše slike o tem, kaj je bistveno pri programiranju in kako ustvariti kompleksen 

program, ki je sestavljen iz manjših, vzajemno delujočih komponent (Proulx, 2000); uvajanju 

dobrih programerskih navad, izogibanju slabemu slogu pri programiranju, in ker so programski 

vzorci neodvisni od programskega jezika, tudi generaliziranju naučenega znanja (Amanullah 

in Bell, 2018). 

Programski vzorci že desetletja predstavljajo aktivno in pomembno raziskovalno področje. 

Soloway (Soloway, 1986) je k preučevanju programskih vzorcev pristopal tako, da je analiziral 

različne probleme pri programiranju in jih razdelil glede na cilje, ki jih je moral posamezni del 
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programa rešiti, in plane, ki so predstavljali način, kako se jih reši. Plani so predstavljali 

programske vzorce, ki jih je programer uporabil, da je zadostil nekemu cilju. Rist (1995) je pri 

analizi programov uporabljal t. i. »diagrame razgradnje«, s katerimi je program razgradil na 

delčke, ki so ustrezali posameznim programskim vzorcem. Več avtorjev (Astrachan in 

Wallingford, 1998; Bergin, 1999; Clancy in Linn, 1999; Proulx, 2000) se je ukvarjalo s 

prepoznavanjem, opisovanjem in razvrščanjem programskih vzorcev. De Barros idr. (2005) so 

implementirali programsko okolje za učenje programiranja ProPAT, ki je študentom med 

pisanjem programa omogočilo izbiranje in dodajanje programskih vzorcev. De Raadt (2008) 

je preučeval učinkovitost poučevanja z uporabo programskih vzorcev na visokošolskem 

nivoju, ki jih je v učni proces vključil tako, da jih je eksplicitno poučeval. Ferreira in Leal 

(2016) sta uporabila programske vzorce pri učenju z igrami. Qian in Lehman (2017) sta 

prikazala uporabo programskih vzorcev pri analizi napačnih konceptov in ostalih težav v 

okviru uvodnega programiranja. Amanullah in Bell (2018) pa sta jih uporabila pri analizi 

kompleksnosti rešitev v programskem okolju Scratch.  

Zgoraj naštete študije zajemajo različne in pomembne vidike programskih vzorcev. Kolikor 

vemo iz podrobnega in izčrpnega pregleda literature, ki se nanaša na programske vzorce v vseh 

relevantnih bazah, vprašanje formalne predstavitve programskih vzorcev, ki je neodvisna od 

konkretnega programskega jezika, prav tako pa problem izgradnje ontologije, ki bi bila 

osnovana na taki formalizaciji, še nista bila obravnavana. Zato smo se odločili, da bomo v 

okviru doktorske disertacije razvili konceptualni okvir za od programskega jezika neodvisno 

formalizacijo programskih vzorcev, ki bo služila kot osnova za razvoj domenske ontologije 

programskih vzorcev. Predlagana formalizacija in na njej osnovana ontologija lahko izboljšata 

prenos in komuniciranje znanja, ki je zajeto v programskih vzorcih, ter spodbujata njihovo 

uporabo v učnem procesu. Prav tako omogočata bolj natančen vpogled v proces reševanja 

problemov, kar zagotavlja natančnejše prepoznavanje morebitnih pomanjkljivosti v znanju in 

posledično bolj usmerjeno ocenjevanje in kvalitetnejšo povratno informacijo.  

Doktorska disertacija sestoji iz naslednjih poglavij. V drugem poglavju »Težavnost učenja 

programiranja« predstavimo relevantno literaturo, ki se ukvarja s preučevanjem težav pri 

poučevanju programiranja. Podrobno predstavimo raziskave, v okviru katerih so analizirali 

rezultate študentov pri predmetih uvodnega programiranja z namenom, da s tem prikažemo, da 

gre v primerjavi z ostalimi predmeti za vsebine, ki so za študente težavne in posledično 

zahtevajo posebne pristope pri poučevanju oz. učenju. 
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V tretjem poglavju »Poučevanje programiranja« predstavimo zgodovino poučevanja 

programiranja od začetkov, ko so izobraževanja potekala v okviru podjetij, vpeljevanja 

akademskega poučevanja programiranja, temeljnih konceptualnih premikov v pristopih k 

poučevanju programiranja do aktualnih state of the art pristopov. Prav tako naredimo pregled 

pomembnih raziskav s tega področja ter izpostavimo ključne smeri v raziskovanju. Glede na 

izsledke iz relevantne literature znanje o programiranju razdelimo na: sintaktično, semantično 

in strateško ter umestimo programske vzorce v okvir slednjega.  

V četrtem poglavju »Programski vzorci« osvetlimo pojem programskega vzorca in 

predstavimo njihove lastnosti. Najprej naredimo obsežen pregled definicij pojma 

programskega vzorca in jih razvrstimo v pomensko ekvivalentne skupine. Nato naredimo 

pregled najbolj pomembnih prispevkov na področju uporabe programskih vzorcev pri 

uvodnem programiranju in s tem izpostavimo problem pomanjkanja raziskav na področju 

njihove formalizacije. Na osnovi analize pregleda literature izpostavimo bistvene prednosti 

uporabe programskih vzorcev pri poučevanju programiranja in izdelamo obsežen seznam do 

sedaj identificiranih programskih vzorcev. Te uredimo po pomenskih sklopih.  

V petem poglavju »Formalizacije« naredimo pregled literature s področja formalizacij 

algoritmov, ki so neodvisni od programskega jezika. Pri tem predstavimo prvi poskus zapisa 

semantičnih značilnosti algoritmov – Plan Calculus, ki predstavlja temelj za razvoj naše 

formalizacije. Nato predstavimo sodobne načine za primerjavo sintaktično različnih, a 

semantično ekvivalentnih delov programske kode, ki se uporabljajo za optimizacijo 

prevajalnikov. Ideje iz teh formalizacij programske kode, ki jih lahko nato primerjamo glede 

na semantične značilnosti, predstavljajo pomembne usmeritve pri zasnovi naše formalizacije. 

V šestem poglavju »Ontologije« predstavimo načine za predstavitev znanja v računalniku, 

definicije pojma ontologije v okviru računalništva ter ključne razloge za izdelavo in vpeljavo 

ontologij. S tem smo želeli predstaviti razloge za odločitev, da v okviru disertacije izdelamo 

ontologijo programskih vzorcev. Nato smo podrobno predstavili uveljavljeno metodologijo 

Noy in McGuinness (2001), ki smo jo uporabili pri izdelavi naše ontologije. Nadaljevali smo s 

pregledom pomembnih raziskav s področja uporabe ontologij pri uvodnem programiranju. S 

tem smo želeli pokazati, da so različni avtorji obravnavali številne vidike izdelave in uporabe 

ontologij pri uvodnem programiranju, nihče pa do sedaj ni izdelal ontologije programskih 

vzorcev. 
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V sedmem poglavju »Konceptualni okvir za formalizacijo programskih vzorcev« smo 

podrobno opisali zasnovo in izdelavo formalizacije programskih vzorcev. Na začetku smo 

pojasnili splošne usmeritve pri izdelavi in definirali ključne elemente formalizacije: 

elementarne vzorce (podatkovne, povezane s tokom izvajanja algoritma, začetkom/koncem 

programskega vzorca, test in zanka), kompozitne vzorce, module in relacije. Sestavne dele 

formalizma smo natančno ponazorili in obširno pojasnili, kako jih uporabimo pri predstavitvi 

poljubnega programskega vzorca na izbrani ravni abstrakcije.  

V osmem poglavju »Formalizacija izbranih programskih vzorcev« smo predstavili uporabo 

izdelane formalizacije na množici programskih vzorcev, ki se pogosto pojavljajo v okviru 

uvodnega programiranja: linearno iskanje, zaščiteno linearno iskanje, iskanje ekstrema, 

preštevanje elementov z lastnostjo, mehurčkasto sortiranje, urejanje rdečih in modrih kroglic 

in palindrom. S tem smo želeli pokazati, da je z izdelano formalizacijo možno predstaviti širok 

nabor različnih programskih vzorcev.   

V devetem poglavju »Empirična raziskava veljavnosti formalizacije« smo predstavili 

eksperimentalni del raziskave, ko smo za dokazovanje veljavnosti izdelane formalizacije 

izvedli raziskavo med študenti Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani na študijskem 

programu Dvopredmetni učitelj, smer: računalništvo z vezavami. V okviru raziskave so 

reševali naloge, pri katerih so morali uporabiti različne programske vzorce. Njihove rešitve 

smo razdelili na tri skupine: 1) pravilne brez odvečne kode, 2) pravilne z odvečno kodo in 3) 

napačne. Z raziskavo smo želeli pokazati, da bo možno različne implementacije pravilnih 

rešitev predstaviti z enotnim vzorcem, zapisanim v izdelani formalizaciji. Da bo mogoče pri 

pravilnih rešitvah z vključeno kodo iz predstavitve natančno ugotoviti, kje v procesu zasnove 

rešitve je študent naredil napako. Pri napačnih rešitvah pa smo želeli pokazati, da je možno na 

osnovi formalizacije ugotoviti napake oz. pomanjkljiva konceptualna znanja v študentskih 

rešitvah. 

V desetem poglavju »Poskusi avtomatizacije prepoznavanja programskih vzorcev iz kode« 

smo se ukvarjali z raziskovanjem možnosti avtomatiziranja postopka prevajanja programske 

kode, zapisane v programskem jeziku Python, v predstavitev v izdelani formalizaciji. V ta 

namen smo razvili posebno programsko kodo, ki na osnovi abstraktnih sintaktičnih dreves, ki 

jih pridobimo iz programske kode, ta drevesa abstrahira, nato pa v njih s pomočjo algoritma 

gspan poišče skupne vzorce.  
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V enajstem poglavju »Izgradnja ontologije programskih vzorcev« smo podrobno predstavili 

proces izdelave ontologije programskih vzorcev. Izdelali smo jo na osnovi metodologije Noy 

in McGuinness (2001) in opisali vsak korak pri izdelavi. Elemente ontologije (opredelitev 

razredov, razredne hierarhije, njihovih lastnosti in vrednosti) smo definirali v programskem 

orodju Protege, postopek pa smo obširno pojasnili. Izdelano ontologijo smo predstavili na 

primeru zapisa programskega vzorca za linearno iskanje.   
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2 TEŽAVNOST UČENJA PROGRAMIRANJA 

Na področju poučevanja računalništva je splošno pripoznano, da imajo študenti pri predmetih 

uvodnega programiranja težave. Njihovo znanje, ki ga izkazujejo na izpitih po koncu izvajanja 

predmeta, običajno ne dosega pričakovane ravni. Prav tako je pri teh predmetih delež osipa 

visok (Bergin in Reilly, 2005; Dehnadi in Bornat, 2008; Gomes idr., 2012; Jenkins, 2002). 

Diskusija o težavnosti učenja programiranja je prisotna že dalj časa, npr. Woszczynski in 

Haddad (2005) zapišeta, da si učitelji in raziskovalci že od samega začetka razvoja 

računalništva prizadevajo izboljšati uspešnost študentov, še posebno pri predmetih uvodnega 

programiranja, saj ga velik del njihovih študentov ne zaključi uspešno. Dehnadi in Bornat 

(2008) se slikovito izrazita, da je predmete uvodnega programiranja “okužil” visok delež osipa 

in da je pojav mogoče opaziti po celem svetu, z leti pa se situacija ne izboljšuje, ampak 

poslabšuje. Podobno ugotavljata Bennedsen in Caspersen (2007), a obenem izpostavljata, da 

se o tem problemu tako pogosto govori, da ga  jemljemo kot dejstvo, kljub temu da razen 

nekaterih avtorjev, ki so govorili o rezultatih pri svojih predmetih (npr. Guzdial in Forte, 2005), 

ni bila narejena obsežnejša študija, ki bi preučevala deleže osipa pri predmetih uvodnega 

programiranja na velikem vzorcu univerz po celem svetu in tako podala empirični dokaz te 

trditve.  Z enakim argumentom pričneta Watson in Li (2014) na začetku svoje raziskave, v 

kateri se ukvarjata z analizo visokega deleža osipa pri uvodnem programiranju, pri čemer 

pripoznata zaključke Bennedsen in Caspersenove študije, a dodajata, da ni bila narejena nobena 

druga podobna študija, ki bi potrjevala isto. V nadaljevanju poglavja bomo zato predstavili 

najbolj pomembne raziskave, ki so se ukvarjale s statistično podprtimi analizami tega 

fenomena, z namenom utemeljiti tezo, da je uvodno programiranje za študente kompleksno in 

težko, ker ima posebne značilnosti, ki zahtevajo svojevrsten pristop k učenju in poučevanju.  

Prvo raziskavo, s katero so sistematično proučevali pridobljen nivo znanja pri predmetih 

uvodnega programiranja, je izvedla McCrackenova delovna skupina (McCracken idr., 2001). 

Vzorec raziskave je predstavljalo 216 študentov s štirih različnih univerz, ki so leto dni 

sodelovali pri predmetu iz uvodnega programiranja. Pričakovana znanja, ki naj bi jih usvojil 

programer začetnik v okviru predmeta, so razdelili na naslednjih pet sklopov: 

1) Abstrahiranje problema iz njegovega opisa;  

2) Razdelitev kompleksnega problema na enostavnejše podprobleme;  

3) Oblikovanje pravilne rešitve za vsakega od podproblemov;  
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4) Kombiniranje rešitev posameznih podproblemov v delujoč program, ki reši dan 

problem;  

5) Vrednotenje svoje rešitve in njeno iterativno izboljševanje.  

Za potrebe raziskave so zasnovali tri različno težke naloge, ki bi jih po njihovem mnenju moral 

rešiti vsak študent računalniške smeri. Ponudili so jih učiteljem, da so za testiranje svojih 

študentov izbrali zgolj eno od njih, študentje pa so lahko za implementacijo rešitev izbrali 

poljuben programski jezik in okolje. Raziskovalci so se odločili za obliko testiranja charette, 

kjer študentje dobijo nalogo v okviru laboratorijskih vaj, ki jo morajo v predvidenem času v 

celoti rešiti. Dobra stran te oblike je, da se tako praktično izniči možnost plagiatorstva, 

posledično pa so pridobljeni rezultati bolj realni, slaba pa, da mora biti zastavljena naloga 

kognitivno manj kompleksna kot npr. tista, ki jo lahko dobijo za domačo nalogo in imajo za 

njeno rešitev ponavadi vsaj en teden časa. Prav tako pa je tako ocenjevanje diskriminatorno do 

tistih študentov, ki težko delajo pod časovnim pritiskom oz. doživljajo občutke tesnobe v 

situacijah preverjanja znanja. Primerljivost rezultatov med različnimi univerzami oz. učitelji 

so zagotovili tako, da so za ocenjevanje razvili skupen kriterij. Po opravljenem testiranju so 

izračunali povprečno splošno oceno (angl. general evaluation score«) za vse študente, naloge 

in institucije ter ugotovili, da so rezultati veliko slabši, kot so sprva pričakovali. Izračunana 

ocena je vključevala naslednje vidike – ocena izvajanja kode (maksimalno 30 točk), 

preverjanje, ali programska koda zadosti ciljem naloge (maksimalno 60 točk), preverjanje, ali 

programska koda zadosti pričakovanemu nivoju kompleksnosti implementacije (maksimalno 

10 točk), ocena stila programiranja (maksimalno 10 točk) – znašala pa je zgolj 22.89 od 110 

možnih točk (20 %). Avtorji so razloge za tako slabe rezultate iskali v svojih previsokih 

pričakovanjih, težavnosti nalog oz. v preskopo odmerjenem času, a so ne glede na pomisleke 

zaključili, da začetniki po enem letu šolanja ne programirajo na želenem nivoju in da so slabi 

rezultati primerljivi med različnimi univerzami oz. učitelji. 

Prvo raziskavo, ki je preučevala delež osipa pri predmetih uvodnega programiranja na 

fakultetah in višjih šolah, sta izvedla Bennedsen in Caspersen (2007). Njun cilj je bil ugotoviti, 

kolikšen delež študentov uspešno zaključi predmet in koliko je takih, ki ga ne zaključijo s 

pozitivno oceno, ter ali je delež slednjih visok. Za potrebe raziskave sta izdelala spletni 

vprašalnik, v katerem sta spraševala po številu študentov, ki so: a) odnehali pred zaključkom 

predmeta, b) niso prišli na zaključni izpit, c) niso uspešno opravili izpita in d) so uspešno 

opravili izpit. V vzorec sta vključila študente z institucij avtorjev prispevkov, ki so v tistem 

letu objavili prispevke na eni od petih odmevnih konferenc s področja računalniškega 
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izobraževanja (Baltic Sea Conference on Computer Education, Technical Symposium on 

Computer Science Education, Conference on Innovation and Technology in Computer Science 

Education, International Conference on Advanced Learning Technologies ter Australian 

Computers in Education Conference). Geografska distribucija institucij, ki sta jih zajela v 

vzorec, je prikazana na grafu (Slika 1): 

 

Slika 1: Delež študentov glede na državo v raziskavi (povzeto po Bennedsen in Caspersen, 2007) 

Vidimo, da je največ univerz iz ZDA, sledijo evropske države, manjši delež jih je iz Avstralije 

in najmanj iz Južne Afrike. Vprašalnike sta poslala 575 institucijam, odzvalo se jih je 80, od 

tega pa 17 odgovorov ni bilo ustreznih in jih nista vključila v raziskavo, tako da sta dobila 

informacije od 63 institucij, kar predstavlja zgolj 13 % odzivnost. Končni rezultati študije na 

opisanem vzorcu so pokazali, da v povprečju uspešno opravi izpit iz uvodnega programiranja 

67 % študentov, medtem ko je 33 % neuspešnih. Pokazala se je signifikantna razlika v deležu 

uspešnih študentov med velikimi (69 %) in majhnimi (82 %) skupinami (tj. skupinami z manj 

kot 30 udeležencev). Prav tako se je pokazala razlika v uspešnosti študentov med višjimi šolami 

(88 % uspešnost) in fakultetami (zgolj 66 % uspešnost). 

Dve pogosti kritiki raziskave sta bili: relativno slab odziv in dejstvo, da sta v vzorec zajela 

avtorje, ki so objavljali na konferencah z vsebino iz računalniškega izobraževanja, iz česar bi 

lahko sklepali, da so to učitelji, ki so pri svojem delu bolj motivirani, uporabljajo sodobnejše 

pristope k poučevanju in so v primerjavi s povprečnim učiteljem programiranja verjetno 

uspešnejši. Poleg tega je bilo večkrat izpostavljeno, da so avtorji obravnavali rezultate le pri 

uvodnem programiranju, brez da bi jih primerjali z drugimi predmeti na isti instituciji. Iz 

rezultatov tako ni razvidno, ali je rezultat pri predmetu uvodnega programiranja na določeni 

instituciji nekaj posebnega ali je tak delež neuspešnih študentov primerljiv z drugimi predmeti. 

Watson in Li (2014) v svoji kritiki rezultatov te raziskave izpostavita, da je mogoče špekulirati, 
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da je na anketo odgovorilo več učiteljev, ki imajo boljše rezultate, saj tisti z visokimi deleži 

osipa niso želeli poročati o “svojem” neuspehu. Svojo domnevo podkrepita z dvema primeroma 

iz dokumenta, ki je bil namenjen zgolj notranji uporabi združenja ACM Educational Council 

in razkriva, da je na neki dvoletni višji šoli v Ameriki delež neuspešnih študentov pri uvodnem 

programiranju devetdeset odstoten (90 %), na eni od fakultet s 4000 vpisanimi pa je bilo 

neuspešnih dvainsedemdeset odstotkov (72 %) študentov pri tem predmetu.  

Rezultate si lahko sicer različno interpretiramo, vendar tretjina neuspešnih študentov pri 

predmetih uvodnega programiranja na 13 % institucijah, ki so bile pripravljene deliti podatke 

o svoji uspešnosti in zaposlujejo učitelje, ki so raziskovalno vpeti v področje poučevanja 

računalništva, lahko razumemo kot empirično potrditev večdesetletnih opažanj, da je 

programiranje za začetnike kompleksno in težko.  

S problemom težavnosti in posledično nizke uspešnosti učenja programiranja sta se ukvarjala 

tudi raziskovalca Gomes in Mendez (2010), ki sta v svoji raziskavi preučevala uspešnost 

študentov pri vseh predmetih prvega letnika na smeri Inženir računalništva (N=173) in iskala 

korelacije z uspehom študentov pri predmetih uvodnega programiranja. Predvidevala sta, da 

bo uspeh pri tem predmetu visokokoreliran s predmeti, ki zahtevajo podobna znanja, tj. veščine 

v reševanju problemov, matematično predznanje in sposobnost, da iz opisa problema najdejo 

ustrezen algoritem, ki ga reši. Študenti, ki so sodelovali v raziskavi, so prav tako opravili test 

učnega stila, ki ga po Keffe (1979) opišemo kot sklop značilnih kognitivnih, čustvenih in 

psiholoških vedenj, ki služijo za relativno stabilne indikatorje, ki kažejo na to, kako učenec 

sprejema, ima interakcijo oz. se odziva na učno okolje. S tem sta želela preveriti, ali je nek učni 

stil povezan z uspešnostjo pri uvodnem programiranju in predmetih, ki so mu po zahtevanih 

znanjih podobni. Čeprav gre za zanimivo idejo, povezav nista našla. Raziskava pa je opozorila 

na posebnosti uvodnega programiranja, na katere sicer ni bila prvotno osredinjena. Ugotovila 

sta, da je bila ocena pri predmetih, ki so vključevali programiranje (npr. programiranje 

večpredstavnostnih vsebin), visoko korelirana z oceno pri uvodnem programiranju. To se je 

pokazalo tudi pri predmetih, ki sicer niso vsebovali programerskih vsebin, so pa zahtevali 

veščine reševanja problemov. Povezanosti med matematičnimi in programerskimi predmeti pa 

na njuno presenečenje nista našla. Najbolj zanimiva ugotovitev pa je naslednja: iz rezultatov je 

bilo razvidno, da so študenti, ki so pri nekem predmetu imeli visoko oceno, imeli visoke ocene 

tudi pri vseh drugih predmetih ne glede na tip predmeta, njihove ocene pa so se razlikovale le 

pri uvodnem programiranju, kjer so bile v povprečju signifikantno nižje. To kaže na dejstvo, 

da ima uvodno programiranje edinstveno mesto med predmeti in mu je treba nameniti posebno 
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pozornost, saj glede na rezultate uspeh ni odvisen le od učnih navad in motiviranosti učencev 

za študij. Učenje programerjev začetnikov ima specifične značilnosti, ki zahtevajo svojevrstne 

pristope k poučevanju, s katerimi bodo lahko učitelji naslavljali izzive, ki jih učenje 

programiranja predstavlja. To utemeljuje pomembnost raziskovanja inovativnih pristopov k 

poučevanju programiranja, s katerim se ukvarjamo v doktorski disertaciji.  

Naslednjo raziskavo, ki je preučevala deleže osipa pri predmetih uvodnega programiranja, sta 

opravila Watson in Li (2014) skoraj desetletje kasneje. Z raziskavo sta želela nadgraditi 

Bennedsen in Caspersenovo delo, predvsem tako, da bi deleže osipa spremljala skozi čas. 

Zasnovala sta jo tako, da sta podatke pridobila s pregledovanjem relevantnih prispevkov iz 

uvodnega programiranja iz različnih publikacij, ki jih je bilo mogoče najti v največjih 

znanstvenih bazah, nato pa naredila statistično obdelavo. Vzorec je predstavljalo 54 

prispevkov, v katerih so bili podatki o 161 predmetih uvodnega programiranja z 51 institucij 

iz 15 različnih držav. Distribucija institucij po državah (kot je razvidno na Slika 2) je bolj 

uravnotežena v primerjavi s študijo Bennedsen in Casperson (2007), saj je tam kar 67 % 

podatkov pridobljenih z institucij v ZDA, medtem ko je v njunem vzorcu takih le 37 %. Podatki 

so zajemali isti nabor držav kot pri raziskavi Bennedsen in Casperson (2007), le da sta dodala 

še azijske, ki jih prej omenjena raziskava ni vključevala. Velik delež predstavljajo odgovori 

študentov iz Avstralije, Finske in Združenega kraljestva.  

 

Slika 2: Distribucija institucij, ki so bile zajete v raziskavi (povzeto po Watson in Li, 2014) 

V raziskavi sta zastavila tri raziskovalna vprašanja:  

1) Kakšen je delež študentov, ki uspešno/neuspešno opravijo predmet iz uvodnega 

programiranja? Ali je delež neuspešnih visok? 
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 2) Ali in kako se delež neuspešnih spreminja skozi čas?  

 3) Ali na delež neuspešnih vplivajo naslednji faktorji: država, izbira programskega jezika, 

velikost skupine in nivo, na katerem se programiranje poučuje?  

Rezultati raziskave so kljub desetletni razliki, uporabi druge metode pridobivanja podatkov, 

vključitvi podatkov iz več držav in celin ter obravnavi podatkov skozi čas primerljivi z rezultati 

Bennedsen in Caspersenove študije, saj sta prišla do praktično enakega deleža študentov, ki so 

uspešno opravili izpit iz uvodnega programiranja. Ugotovila sta, da je delež takšnih 68 % (v 

Bennedsen in Caspersen je bil rezultat 67 %). Ko sta podatke uredila po letih, sta ugotovila, da 

se delež osipa bistveno ne spreminja. 

 

Slika 3: Delež študentov, ki niso uspešno opravili izpita iz uvodnega programiranja po letih (povzeto po Watson in Li, 2014) 

Rezultati so pokazali, da kljub vpeljevanju novih učnih metod, pristopov in intervencij stopnja 

osipa skozi leta ostaja relativno nespremenjena. Tega ne razumemo kot argument, da 

prizadevanja pri iskanju didaktičnih pristopov pri poučevanju uvodnega programiranja nimajo 

smisla, ampak da gre za problem, ki je z raziskovalnega vidika aktualen in še vedno predstavlja 

izziv. 

V deležu osipa nista našla bistvenih razlik med velikostjo skupin, držav, iz katerih so prihajali 

študenti, uporabljenega programskega jezika oz. težavnostnega nivoja programerskih vsebin.  

Čeprav delež 32 % ni alarmantno visok, vseeno kaže na to, da gre pri uvodnem programiranju 

za snov, ki je tretjini študentov težka. To pa lahko razumemo kot pomembno priložnost za 
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raziskovanje didaktičnih vidikov poučevanja uvodnega programiranja in odkrivanja novih, 

učinkovitih metod. 

Leta 2019 sta Bennedsen in Caspersen ponovno izvedla raziskavo o deležu osipa pri predmetih 

uvodnega programiranja. Razlogi za ponovitev študije, ki jih navajata, so v tem, da je bil njun 

članek, v katerem sta predstavila svoje rezultate, zelo citiran in da se je citiranost v zadnjih treh 

letih povečevala, zato sta sklepala, da je ta tema še vedno zanimiva za raziskovalce. Drugo 

dejstvo, ki ga navajata, je to, da je bila v desetih letih od njune prve raziskave narejena le še 

ena podobna študija (Watson in Li, 2014), pri kateri pa so kritiki našli marsikatere 

pomanjkljivosti (Guzdial, 2019). Ker je raziskava Watson in Li obravnavala le članke, je bil 

prvi očitek, da nihče o sebi ne napiše članka o tem, kako ima deset let zapored slabe rezultate 

pri poučevanju uvodnega programiranja, in da so zaradi tega podatki nerealni. Prav tako so 

ugotovili, da je več člankov, ki sta jih obravnavala, uporabljalo iste podatke, posledično pa so 

tako nekateri upoštevani večkrat, nikjer pa tudi nista eksplicitno navedla, katere publikacije so 

bile uporabljene, zato ni možno preveriti ustreznosti vseh podatkov. Vse to so bili razlogi, da 

sta se odločila, da raziskavo iz leta 2007 ponovita. Metodo za zbiranje podatkov sta zaradi 

primerljivosti rezultatov ohranila, kar pomeni, da sta nespremenjene vprašalnike poslala 

avtorjem, ki so objavili prispevek na eno od istih petih konferenc, kot sta jih izbrala v prvi 

raziskavi, in spraševala po številu študentov, ki so: 1) prenehali obiskovati predmet pred 

njegovim zaključkom, 2) niso pristopili k zaključnemu izpitu, 3) zaključni izpit opravili in 4) 

na zaključnem izpitu bili neuspešni. Na njun vprašalnik je odgovorilo 170 učiteljev s 161 

univerz po celem svetu, kar predstavlja 18 % odzivnost (v prvi je bila 13 %). Avtorjev na 

omenjenih petih konferencah je bilo zdaj skoraj dvakrat več, zato se je vzorec povečal s 63 na 

170, kar je 170 % povečanje. Frekvenčna distribucija institucij po celinah je bila naslednja 

(Slika 4): 

 

Slika 4: Frekvenčna porazdelitev institucij, ki so bile zajete v raziskavo (povzeto po Bennedsen in Caspersen, 2019) 
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Rezultati statistične obdelave podatkov so pokazali, da se je delež uspešnih študentov povečal 

s 67 % na 72 %, kar je spodbudno. Primerjave med uspešnostjo in velikostjo skupin nista 

naredila, saj je bilo zdaj skupin z manj kot 30 študenti tako malo, da na tako majhnem številu 

ni bilo mogoče narediti sklepov. Pri primerjavi višjih šol in fakultet nista ugotovila 

signifikantne razlike, pri tem pa sta omenila, da so imele višje šole nekoliko manjši osip, kar 

pa lahko pripišemo dejstvu, da so naloge na visokošolski ravni težje. V diskusiji ugotavljata, 

da 28 % osip ni alarmantno visok, a hkrati predstavita omejitve svoje raziskave. Vzorec 161 

univerz je v svetovnem merilu še vedno majhen, hkrati pa nista odpravila pomanjkljivosti 

prvotne raziskave. S takšnim načinom izbire vzorca sta namreč dobila podatke od učiteljev, ki 

so raziskovalno vpeti v področje izobraževanja računalništva, in to le od tistih, ki so bili 

pripravljeni deliti podatke o uspešnosti svojega dela.  

Avtorja ugotavljata, da 28 % delež neuspešnih študentov sicer ni skrb zbujajoč, vendar vseeno 

kaže na to, da so izzivi pri didaktiki poučevanja programiranja še vedno aktualni. Še posebej 

zaradi tega, ker računalniške vsebine postajajo del obvezne izobrazbe oz. del mnogih študijskih 

programov, ki v osnovi niso računalniški in jih bodo morali opravljati tudi tisti, ki jim 

programiranje ni osebni interes oz. prva izbira.  

Da gre za problem, ki mu je treba nameniti posebno pozornost, kaže tudi široko odmeven 

članek, ki je bil objavljen v reviji ACM Inroads. Avtor Bruce (2018) v njem piše o petih 

pomembnih odprtih vprašanjih v računalniškem izobraževanju. Ta so: 1) Kako ravnati ob 

dejstvu, da je vpis na dodiplomske računalniške programe ogromen?, 2) Kako lahko naredimo 

te programe bolj inkluzivne?, 3) Kako naj usposabljamo oz. nudimo pomoč učiteljem 

računalništva v osnovnih in srednjih šolah?, 4) Kako naj pripravimo učence, da resno naslovijo 

etična vprašanja in implikacije pri računalništvu? in 5) Kako lahko ublažimo visok delež osipa 

pri uvodnih predmetih v računalništvu?  

Na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani na študijskem programu Dvopredmetni učitelj, 

smer računalništvo z vezavami, ne vodimo podrobne statistike o stopnji osipa za predmet 

uvodnega programiranja, ki se imenuje Uvod v programiranje in ga morajo študenti opraviti v 

prvem semestru prvega letnika. Večina študentov je pri programiranju popolnih začetnikov, saj 

se ob uvodnem pogovoru na prvi uri predmeta izkaže, da imajo izkušnje s programiranjem le 

redki posamezniki. To je mogoče pripisati dejstvu, da se programiranje na srednjih šolah, za 

razliko nekaterih tehničnih in računalniških šol, ne poučuje, saj predmetov, ki bi poučevali 

računalništvo pravzaprav ni. Poudarek je na vsebinah o uporabi informacijsko-



14 

 

komunikacijskih tehnologij, pri teh predmetih pa se osredotočajo predvsem na učenje dela s 

pisarniškim programom Word za pisanje besedil, PowerPoint za izdelovanje prezentacij in 

Excelom za delo s preglednicami. Iz podatkov, ki so dostopni v informacijskem sistemu VIS, 

kjer se vodi evidenca o izpitnih rokih, je možno ugotoviti, da je osip signifikanten. Primerljivost 

podatkov z navedenimi raziskavami sicer ni mogoča, saj imajo tuje univerze drugačne načine 

študija, preverjanje in ocenjevanje znanja, ki z našimi niso primerljivi. Študent na UL PEF 

lahko pristopi k izpitu večkrat, v nekaterih letih (npr. študijsko leto 2011/12) smo študentom 

ponudili kar pet izpitnih rokov. Podatki o razmerju med vpisanimi študenti in tistimi, ki so izpit 

dejansko opravili, so predstavljeni v spodnji tabeli (Preglednica 1): 

Preglednica 1: Razmerje med vsemi vpisanimi študenti na študijskem programu Dvopredmetni učitelj, smer računalništvo z 

vezavami, in tistimi, ki so uspešno opravili izpit iz uvodnega programiranja 

Študijsko 

leto 

2011

/12 

2012

/13 

2013

/14 

2014

/15 

2015

/16 

2016

/17 

2017

/18 

2018

/19 

2019

/20 

2020

/21 

Delež 

pozitivno 

ocenjenih 

(%) 

67  32  40  49  53  43 52 33 52 45 

 

Po tem kriteriju je povprečna uspešnost približno 47 %. Tukaj so zajeti vsi študenti, torej tudi 

tisti, ki sploh niso obiskovali predmeta ali pa niso pristopili k izpitu, tako da se zavedamo, da 

podatki niso najbolj reprezentativni, vendar dajejo približen občutek o tem, da se problem 

težavnosti programiranja izkazuje tudi pri nas. 
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3 POUČEVANJE PROGRAMIRANJA 

V tem poglavju želimo predstaviti, kako in kdaj se je začelo akademsko zanimanje za 

poučevanje programiranja in iz katerih potreb je nastalo, nato pa želimo opisati, kako se je 

poučevanje razvijalo in spreminjalo do danes. Predstavili bomo prizadevanja za standardizacijo 

znanja o programiranju, ki je potekalo v domeni osrednjega in največjega svetovnega združenja 

strokovnjakov s področja računalništva in informatike – Association for computing machinery 

(ACM). Podali bomo argumente, zakaj programiranje predstavlja enega od glavnih stebrov 

računalništva oz. računalniškega znanja. Prav tako bomo predstavili psihološke vidike 

programiranja – kognicijo, sposobnost za reševanje problemov in motivacijo – razumemo jih 

kot ključne za razumevanje izzivov, ki jih predstavlja učenje oz. poučevanje teh vsebin. Nato 

bomo opisali temeljna znanstvena spoznanja s področja preučevanja začetnikov pri 

programiranju, njihovih tipičnih lastnosti, pogostih problemov, prav tako pa bomo predstavili 

posebnosti razvoja od začetnika do eksperta. Znanje o programiranju bomo razdelili na 

sintaktično, semantično in strateško ter predstavili probleme sodobnih pristopov k poučevanju 

programiranja. Osredinili se bomo na znanje, ki je izraženo v programskih vzorcih.  

3.1 Začetki akademskega poučevanja programiranja 

Začetki sodobnega računalništva segajo v leta od 1940 do 1955. Takrat so bila prizadevanja v 

okviru discipline osredotočena predvsem na razvoj strojne opreme in njeno vzdrževanje, šele 

kasneje, v sredini petdesetih let prejšnjega stoletja, ko so imeli veliko računalnikov tudi po 

univerzah, pa se je fokus začel preusmerjati na uporabo računalnikov in računalniško 

izobraževanje (Gupta, 2007). Razvoj in popularizacija računalništva je namreč tesno povezana 

z razvojem programske opreme, to pa je neločljivo združeno s programiranjem računalnikov. 

Kakor smo že pisali v prejšnjem poglavju, je programiranje kompleksen proces, ki je za tistega, 

ki se ga uči, ponavadi težak in dolgotrajen. Winslow (1996) trdi, da traja deset let, da se iz 

popolnega začetnika v programiranju razvije ekspert. Zanimivo je, da na samem začetku 

razvoja računalništva, ko so se strokovnjaki ukvarjali predvsem z razvojem strojne opreme, 

niso pričakovali, da bo programiranje tako kompleksno. Ensmenger (2010) navaja, da je sprva 

veljalo prepričanje, da bo programiranje računalnikov relativno nezahteven proces, pri katerem 

bo mogoče enostavno prevesti oz. pretvoriti opis rešitve v naravnem jeziku v jezik, ki ga bo 

razumel računalnik, in da bo to delo opravljalo nižjekvalificirano pisarniško osebje. Dodaja pa, 

da je zelo hitro postalo jasno, da programiranje nikakor ni enostavno ali preprosto in da se je 

posledično dojemanje programiranja in ljudi, ki bi lahko to delo opravljali, kmalu temeljito 
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spremenilo. Na osnovi izkušenj iz prakse se je tako izoblikovalo mnenje, da gre pri 

programiranju za edinstveno intelektualno aktivnost, za katero posameznik potrebuje posebne 

individualne sposobnosti in mora obvladovati unikaten slog razmišljanja ter obenem biti 

kreativen in iznajdljiv. Dobrih programerjev ni bilo veliko, zato so bili cenjeni, mnogi pa so jih 

videli kot posameznike, ki se ukvarjajo z neke vrste misteriozno umetnostjo.  

Potrebe po programiranju strojev za računanje, ki so jih šele iznašli, so bile velike. Obenem pa 

se je izkazalo, da je proces programiranja teh strojev zelo zahteven, zato ni bilo dovolj ljudi, ki 

bi imeli ta znanja oz. bi jih bilo mogoče v kratkem času naučiti. To je imelo za posledico, da je 

prva desetletja hitrega razvoja računalništva zaznamovalo neprestano pomanjkanje 

programerjev, nekakšna “kronična kriza” (Gibbs, 1994). 

Pred začetkom akademskega izobraževanja programerjev in standardizacijo računalniških 

vsebin, kot so npr. ACM Computing curricula 2020 (Clear idr., 2020), K-12 Computer science 

framework (https://k12cs.org/) oz. IEEE Computer society (https://www.computer.org/), so 

programerje šolali v okviru podjetij in organizacij, ki so ta znanja oz. ljudi, ki bi jih obvladali, 

potrebovala. Rezultati teh usposabljanj so bili zelo različni, zanje pa je bil predvsem značilen 

visok delež osipa (Bauer idr., 1968). Podjetjem je iz teh izkušenj hitro postalo jasno, da učenje 

programiranja ni trivialno in da dobrega programerja ni mogoče enostavno izšolati, zato so 

želeli najti rešitev. Zanimivo je, da rešitve niso iskali v pristopih k poučevanju programiranja, 

ampak v izbiri ustreznih kandidatov, pri katerih bi bilo mogoče s čim večjo stopnjo 

zanesljivosti napovedati, ali oz. kako hitro se jih bo dalo naučiti in ali bodo postali dobri 

programerji ali ne. Njihov pristop k reševanju tega problema je tako predstavljalo razvijanje 

testov, ki bi že pred samim usposabljanjem lahko napovedali, kateri kandidati so za 

izobraževanje sploh primerni in kateri ne. Na ta način so se želeli izogniti zapravljanju časa za 

šolanje neperspektivnih kandidatov ter posledično znižati stroške usposabljanj, na katerih je bil 

tako visok delež osipa. Poleg podjetij je take teste razvijala tudi vojska, npr. leta 1962 so z 

njimi testirali 190 kandidatov pred vpisom v izobraževanje za programiranje avtomatskega 

procesiranja podatkov (angl. automatic data processing programming course).   

Najbolj pomemben tak test so leta 1955 razvili v podjetju IBM, to je bil t. i. PAT (angl. 

programmer aptitude test) oz. test programerske zmožnosti. O njegovi popularnosti govorita 

naslednja dva podatka: 1) do zgodnjih šestdesetih let prejšnjega stoletja je približno 80 % 

podjetij, ki so zaposlovala in hkrati izobraževala programerje, imelo test, ki je imel za cilj 

predvideti uspešnost kandidatov pri šolanju za programerje, in več kot polovica teh podjetij je 

uporabljala IBM-ov PAT; 2) samo v letu 1967 je ta test opravilo 700 tisoč ljudi. Kljub temu da 
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se je zelo pogosto uporabljal, pa je bila zanesljivost napovedovanja slaba. Pea in Kurland 

(1984) ugotavljata, da je bila korelacija med posameznikovim rezultatom testa in izmerjeno 

stopnjo obvladovanja programiranja nizka (0.5–0.7, v nekaterih primerih je bila korelacija še 

bistveno nižja). Prav tako ugotavlja Robins (2010), ko povzema študije iz let od 1960 do 1980, 

ki so primerjale rezultate  testov programerskih zmožnosti z dejansko uspešnostjo posameznika 

v službi, da je povezanost slaba, in dodaja, da posledično takih testov ni mogoče oz. se jih ne 

sme uporabiti v akademskem okolju. Naknadno so razvili bolj napredne teste (npr. Berger 

aptitude for programming test – B-APT), ki so upoštevali najrazličnejše faktorje, ki bi lahko 

vplivali na napovedovanje uspešnosti pri programiranju: demografski faktor, uspešnost v 

srednji šoli, znanje matematike, razvitost splošnih kognitivnih procesov, kot so npr. veščine za 

reševanje problemov, in drugi. Kljub upoštevanju najrazličnejših faktorjev pa zanesljivega 

napovednika niso odkrili. Modele za napovedovanje uspešnosti študentov so želeli izboljšati 

tudi z uporabo multifaktorskih analiz, a je bila uspešnost teh modelov prav tako zelo omejena 

(Robins, 2010).       

Za začetek organiziranega akademskega poučevanja programiranja v okviru računalništva kot 

znanosti lahko štejemo ustanovitev Združenja za računske stroje (angl. Association for 

computing machinery – ACM) na Univerzi Columbia v New Yorku leta 1947. Njihov prvotni 

namen je bil spodbujanje napredka računalništva kot znanosti in razvoj, gradnja ter uporaba 

strojev za računanje, logično sklepanje in upravljanje z informacijami. Združenje je aktivno 

vse do danes in je skozi leta preseglo okvire ustanovne usmeritve, saj je zraslo v največjo 

mednarodno izobraževalno in znanstveno skupnost na svetu, ki združuje učitelje računalništva, 

raziskovalce in druge strokovnjake s področja. Prizadeva si za spodbujanje dialoga, deljenje 

virov in naslavljanje izzivov, ki se pojavljajo na področju računalništva in računalniškega 

izobraževanja, z namenom prispevati k napredku znanosti, inženiringa in uporabe 

informacijskih tehnologij. Skupnost ACM je imela že od same ustanovitve odbor za 

izobraževanje (angl. Committee on education), na osnovi njegovega dela pa so leta 1962 

oblikovali posebno skupino, ki je bila zadolžena za oblikovanje predlogov za učne načrte za 

računalništvo. Pri predlogu so sodelovali vodilni strokovnjaki in raziskovalci z uglednih 

inštitutov in univerz v Ameriki in Kanadi (University of Maryland, University of Toronto, 

Stanford University, University of California at Los Angeles, Georgia Institute of Technology, 

idr.). Rezultat njihovega dela je bil učni načrt z naslovom ACM Curriculum 68, ki je 

predstavljal najpomembnejši mejnik v računalniškem izobraževanju šestdesetih let prejšnjega 

stoletja in je pomembno vplival (ta, prav tako pa vsi naslednji predlogi) na vsebino 
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računalniških predmetov po celem svetu. Iz tega predloga učnega načrta je razvidno, da je 

programiranje definirano kot eno temeljnih znanj v računalništvu, saj je ključen del mnogih 

predmetov (Introduction to computing, Computers and programming, Programming 

languages, System programming, Compiler construction, Formal languages and syntactic 

analysis). Izpostavili bomo predmet Uvod v računalništvo (angl. Introduction to computing), 

ki je začetni, temeljni predmet in je mišljen kot predpogoj za pristop k vsem drugim 

predmetom. Zasnovan je na programerskih vsebinah, kar pomeni, da so strokovnjaki že na 

samem začetku razvoja računalništva kot znanosti dojemali programiranje kot ključno vsebino, 

ki predstavlja temelj za vse ostale predmete. V nadaljevanju bomo kot dokaz tej tezi podali 

vsebinski oris predmeta. Cilj predmeta je bil razvijanje sposobnosti analize problemov in 

formulacija algoritmov za njihovo rešitev. Predlagana metoda dela je bila reševanje računskih 

(angl. computational) problemov, in sicer na način, da študenti začnejo z reševanjem manjših 

problemov in nato prehajajo na kompleksnejše, s tem pa preko uporabe spoznavajo nek 

algoritmični jezik. Vsebina predmeta je bila razdeljena na deset delov: a) algoritmi, programi 

in računalniki, b) osnove programiranja, c) struktura programa, d) programiranje in računski 

sistemi, e) iskanje napak in preverjanje pravilnosti programov, f) predstavitev podatkov, g) 

druge programerske vsebine, h) organizacija in značilnosti računalnikov, i) analiza numeričnih 

in nenumeričnih problemov in j) novosti na področju računalništva. Iz vsebine predmeta je 

razvidno, da je praktično v celoti namenjen pridobivanju znanju programiranja.  

Leta 1971 je ameriški psiholog Weinberg napisal knjigo z naslovom The psychology of 

programming, ki je imela velik vpliv na  računalniško izobraževanje in je postavila izhodišče 

za raziskave na področju poučevanja programiranja. Z njo je želel spremeniti dojemanje 

programiranja kot aktivnosti, ki je povezana zgolj s poznavanjem delovanja stroja in znanjem 

manipuliranja njegovih funkcionalnosti, kot dejavnost, ki jo opravlja človek, kar pa posledično 

pomeni, da jo je treba razumeti in preučevati s psihološkega vidika, natančneje z uporabo 

konceptov kognitivne psihologije, kot so: predstavitev znanja (angl. knowledge 

representation), sposobnost za reševanje problemov, delovni spomin, itd. (Robins, 2018). V 

knjigi avtor naslovi tudi močno zakoreninjen mit v tistem času, ki je bil, da je znanje 

programiranja nekaj, kar nekdo ima ali nima oz. da se dober programer rodi, in ne naredi 

(Dauw, 1967; Webster, 1996). Takratno mnenje lahko razumemo v luči nepredvidljivih 

rezultatov usposabljanj, neučinkovitih testov, s katerimi so poskušali napovedovali uspešnost 

kandidatov, in velike variabilnosti v sposobnostih med programerji. Sackman idr. v članku iz 

leta 1968 izpostavljajo študijo, ki jo je opravilo podjetje IBM, ki je pokazala, da je dober 
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programer petindvajsetkrat bolj učinkovit od povprečnega, in dodajajo, da “če je programer 

dober, je zelo dober, če pa ne, je pa obupen” (Sackman idr., 1968), kar še dodatno orisuje 

takratno splošno prepričanje.  

V knjigi Weinberg argumentira prednosti pristopa, pri katerem se učimo programirati tako, da 

beremo kodo, ki jo je napisal nekdo drug, hkrati pa poznamo in se zavedamo omejitev, ki jih 

imata računalnik in programski jezik, v katerem je koda napisana, prav tako pa omejitev 

programerja, ki je to kodo napisal. Avtor se prav tako ukvarja z vprašanjem, kaj je dober 

program, pri čemer svojo definicijo prilagodi pisanju programov v podjetju, ne ukvarja pa se s 

teoretičnimi lastnostmi dobrega programa. Pri tem opredeli naslednje faktorje: a) v koliki meri 

program zadosti specifikaciji, b) ali je narejen v dogovorjenem časovnem roku, c) ali ga bo ob 

spremenjenih pogojih mogoče spremeniti in koliko stroškov bo to povzročilo in d) kako 

učinkovit je program in kaj razumemo pod učinkovitostjo. V enem od poglavij se sprašuje, na 

kakšen način lahko sploh raziskujemo proces programiranja in zakaj se je s tem ukvarjalo tako 

malo ljudi. Kot razlog navede, da gre pri programiranju za zelo kompleksen proces, ki 

predstavlja izziv za raziskovanje. Robins (2018) v svojem pregledu literature iz tistega časa 

ugotavlja, da je bilo takrat v splošnem razširjeno mnenje, da je programiranje proces, ki je 

neločljivo povezan s kreativnostjo in zelo podoben umetniškemu procesu, zato ga ne moremo 

analizirati s standardnimi znanstvenimi metodami. Weinberg s tem poglavjem naslavlja ta mit 

in želi vzpodbuditi znanstveni pristop k raziskovanju učenja programiranja. Bolj kot to, da bi 

opisoval, kaj je treba raziskovati, pa se ukvarja s tem, na kaj moramo biti pozorni.  Svoja 

razmišljanja strne v deset pasti, ki jih predvidi pri raziskovanju tega področja: uporaba 

samoopazovanja brez zunanje validacije; opazovanje na premajhni množici, kar se kasneje 

pokaže kot velik problem področja, saj je večina raziskav narejenih na majhnih vzorcih v 

okviru ene institucije; preučevanje napačnih spremenljivk ali pa, da spregledamo prave; 

vplivanje na fenomen, ki ga opazujemo; generiranje prevelikih količin podatkov, iz katerih ne 

moremo dobiti smiselnih informacij; preveliko omejevanje pri eksperimentih; da v raziskave 

vključujemo zgolj študente; spregledanje učinkov in vedenja v skupini; da merimo le tisto, kar 

je enostavno za meriti; uporaba neopravičljive natančnosti; prenos rezultatov na situacije, ki 

niso primerljive. V svojem delu prav tako preučuje socialne in individualne vidike 

programiranja, pri čemer ga zanimajo razlike med programerji začetniki in profesionalci, 

osebnostne lastnosti, ki vplivajo na programiranje, kognitivni vidiki programiranja, predvsem 

vidik inteligence in sposobnosti za reševanje problemov ter motivacija. Prav tako se dotakne 
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lastnosti programskih jezikov v smislu razlike z naravnimi jeziki, principov programskih 

jezikov in pisanja dokumentacije. 

3.2 Primerjave med začetniki in eksperti 

Zgodovinski pregled raziskav na področju poučevanja programiranja nadaljujemo s pregledom 

raziskav, ki so se ukvarjale z identifikacijo značilnosti programerjev začetnikov in njihovo 

primerjavo z eksperti. S to temo se je začel ukvarjati Weinberg (1971), nato pa sta z njo 

nadaljevala Soloway in Sporer (1983) v svoji knjigi Studying the novice programmer, ki je 

imela močan vpliv na področju učenja oz. poučevanja programiranja, lotevali pa so se je tudi 

mnogi drugi avtorji (Hoc idr., 1990; Pears idr., 2007; Robins idr., 2003; Sheil, 1981). Tema je 

bila zelo aktualna v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so se z njo ukvarjali avtorji iz 

različnih disciplin, in je pomembna osnova za sodobne raziskave pri poučevanju uvodnega 

programiranja (Robins, 2019).  

Programerji začetniki so že od samega začetka, glede na izkušnje iz prakse oz. glede na slabe 

rezultate pri predmetih uvodnega programiranja, izkazovali, da imajo pri pridobivanju znanj iz 

uvodnega programiranja težave in da snov dojemajo kot težko in kompleksno. Z raziskavami 

so zato želeli natančno identificirati značilnosti začetnikov, ki otežujejo pridobivanje znanja, 

prav tako pa odkriti koncepte, ki so zanje običajno težki za razumevanje. Prav tako pa so želeli 

natančno opredeliti lastnosti ekspertov, ki jim omogočajo učinkovito reševanje problemov pri 

programiranju,  da bi lahko bolj učinkovito zasnovali izobraževalni proces z jasnim ciljem, 

katera znanja so pri usvajanju programerskega znanja ključna. 

Weinberg (1971) ugotavlja, da ključne razlike med začetniki in eksperti izhajajo iz tega, komu 

je program, ki ga pišejo, namenjen, oz. kdo bo njegov končni uporabnik. Začetnik namreč piše 

program zase, zato je lahko osredotočen le na tiste funkcionalnosti, ki služijo njegovim 

trenutnim potrebam, saj se mu ni treba ukvarjati s težavami, ki nastanejo, ko program 

uporabljajo drugi ljudje. Probleme, ki nastajajo pri snovanju rešitve, lahko brez posledic 

zaobide, tako da si prilagodi definicijo naloge ali pa si problem poenostavi. Tipičen primer 

poenostavitve je, da se ne ukvarja s preverjanjem ustreznosti vhodnih podatkov. Pri uporabi 

programa v realnih situacijah bi lahko bili namreč neveljavni in posledično vplivali na izvajanje 

programa. Ker je teh neustreznih stanj relativno veliko, jih začetnik ne obravnava, saj se tako 

izogne situacijam, ki za reševanja problema niso bistvene, v kolikor izvajanje programa ostaja 

izključno v domeni programerja.   
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Druga ključna razlika je v tem, da ko začetnik program napiše do konca, lahko v naslednjem 

trenutku nanj tudi pozabi. To pomeni, da se mu ni treba ukvarjati s prilagodljivostjo programa, 

modularnostjo oz. načinom zasnove, ki bi omogočal enostavno nadgradnjo ob spremembah v 

specifikaciji problema. V splošnem lahko pristopa k programiranju tako, da za snovanje rešitve 

ne porabi veliko časa, saj lahko večino problemov reši tako, da razmišlja kar med pisanjem 

kode. Ko med testiranjem ugotovi, da program ne deluje v skladu z njegovimi predvidevanji, 

se loti iskanja napake.  

Ekspert pa piše programe, ki jih bodo uporabljali drugi, zato k snovanju rešitve problema in 

programiranju pristopa bistveno drugače. Vnaprej mora premisliti vse možnosti, ki se lahko 

zgodijo, nima možnosti, da nek problem poenostavi ali zaobide, program pa mora zasnovati na 

način, da ga bo možno čim bolj enostavno nadgraditi, spremeniti ali prilagoditi. To vpliva na 

vse faze reševanja problema od zasnove, implementacije do testiranja. Weinberg se je torej 

ukvarjal predvsem s primerjanjem načinov pristopanja k pisanju kode med začetniki in 

eksperti, ni pa preučeval lastnosti začetnikov, ki jih ovirajo pri pridobivanju programerskega 

znanja oz. iskal konkretne koncepte, s katerimi imajo začetniki težave.  

Naslednje pomembno delo, ki je obravnavalo ravno ta vidik preučevanja začetnikov in je imelo 

velik vpliv na raziskave poučevanja programiranja vse do danes, je knjiga z naslovom Studying 

the novice programmer (Soloway in Spohrer, 1983). V delu se avtorja osredotočata na tipične 

težave, ki jih imajo začetniki, ko se učijo določenih programerskih konceptov. Ugotovila sta, 

da imajo začetniki običajno težave pri naslednjih konceptih: 

1) Inicializacija spremenljivke – v primerih, ko je treba spremenljivki na začetku algoritma 

smiselno določiti njeno začetno vrednost. Pri posodabljanju in testiranju vrednosti te 

spremenljivke v algoritmu pa niso imeli težav. 

2) Zanka – ugotovila sta, da začetnikom ne povzroča težave razumevanje delovanja zanke, 

ampak kako koncept zanke smiselno uporabiti pri reševanju algoritmičnih problemov. 

Še posebej jim je težko razumeti, kako je treba vplivati na pogoj zanke, ki nadzira, ali 

se bo zanka nadaljevala ali pa se bo zaključila.  

3) Dogodki v ozadju – ti se nanašajo na vse funkcionalnosti, ki se v ozadju zgodijo 

avtomatično, kot posledica delovanja programskega jezika, in na katere programer 

nima direktnega vpliva oz. vpogleda. Npr. pri zanki for težko razumejo, da se vrednost 

spremenljivke, ki nadzira delovanje zanke, samodejno posodablja pri vsaki ponovitvi. 

Dodatno jih zmede dejstvo, da morajo pri zanki while njeno vrednost določati sami. 
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4) Rekurzija – rekurzijo sta izpostavila kot posebno težak koncept za začetnike. 

5) Pri programiranju ne uporabljajo programskih vzorcev, ki predstavljajo rešitve za 

podprobleme, ki se pogosto pojavljajo pri algoritmičnem reševanju problemov.   

Perkings idr. (1989) je trdil, da je na samem začetku učenja programiranja bolj kot iskanje 

razlik med začetniki in eksperti pomembno, da ločimo različne tipe začetnikov. V okviru 

svojega raziskovalnega dela je opisal tri značilne tipe začetnikov:  

1) Ustavljalni tip (angl. stoppers) – pri soočanju s problemi oz. pomanjkanju jasnih 

navodil, kako nadaljevati, se popolnoma ustavijo in »opustijo vsako upanje«. Ob 

napakah doživljajo občutke frustracije in imajo negativne čustvene reakcije.  

2) Gonilni tip (angl. movers) – ves čas poskušajo, eksperimentirajo in spreminjajo svojo 

kodo. Povratno informacijo učinkovito uporabijo za reševanje problemov in 

napredovanje.  

3) Naključni tip (angl. tinkerer) – problemov se lotevajo z naključnim spreminjanjem 

kode. Ne znajo slediti izvajanju kode in posledično nimajo razumevanja delovanja 

kode, zato imajo njihovi poskusi malo možnosti za uspeh. 

Leta 1996 je Leon Winslow v članku z naslovom Programming pedagogy – a psychological 

review (Pedagogika programiranja – psihološki pregled) pregledal različne študije, ki so do 

takrat obravnavale problem identificiranja značilnosti začetnikov, in jih povzel v naslednjih 

točkah: 

• Začetniki so omejeni na površinsko znanje. Pri organiziranju znanja pa temeljijo na 

površinskih podobnostih med obravnavanimi primeri. 

• Nimajo ustreznih miselnih modelov o programerskih konceptih. Prav tako nimajo 

ustreznih programskih vzorcev, s katerimi bi si lahko pomagali pri reševanju 

problemov. 

• Imajo težave pri uporabi znanja, ki je za dano situacijo relevantno. 

• Uporabljajo splošne pristope k reševanju problemov namesto takih, ki so specifični za 

konkreten problem oz. v domeni programiranja. 

• Programa ne znajo razdeliti na med seboj povezane smiselne enote (delčke) oz. 

strukture.  

• Za razliko od ekspertov porabijo veliko manj časa pri načrtovanju rešitve.  
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S primerjanjem lastnosti začetnikov in ekspertov sta se ukvarjala tudi Kölling in Rosenberg 

(2001), ki sta znana po tem, da sta razvila v tistem času zelo razširjeno prilagojeno 

programersko okolje za učenje objektnega programiranja – BlueJ (Kölling idr., 2003). Pri 

svojem preučevanju razlik med začetniki in eksperti sta prišla do naslednjih zaključkov: 

1) Pristop »vrstica za vrstico« – ugotovila sta, da je za začetnike značilen pristop k branju 

in posledično razumevanju programa t. i. način »vrstica za vrstico«. To pomeni, da je 

njihovo razumevanje omejeno na razumevanje posameznega ukaza. Programa tako ne 

dojemajo na višjem, abstraktnem nivoju kot celote med seboj povezanih in 

dopolnjujočih se delov. Na tem mestu bi radi dodali, da je do podobnih ugotovitev prišel 

tudi Winslow (1996), ko je pri preučevanju začetnikov spoznal, da pristopajo k 

programiranju tako, da se ukvarjajo z vsako vrstico posebej, saj programa ne dojemajo 

kot celote med seboj povezanih smiselnih delčkov.  

2) Površna zasnova in testiranje – tipična značilnost začetnikov je, da ne porabijo dovolj 

časa za zasnovo programa, prav tako pa se ne ukvarjajo dovolj s testiranjem. 

3) Neustrezno popravljanje – v primeru, da program ne deluje pravilno, se začetnik 

popravljanja programa loteva lokalno, pri čemer spreminja le majhne delčke, s tem pa 

želi doseči, da bi program deloval pravilno. Ne loti pa se preoblikovanja ideje oz. logike 

svoje rešitve, da bi jo na ta način zasnoval na novo in tako razrešil težavo. 

Donna Teague (2015) v svoji doktorski disertaciji navaja rezultate empiričnih študij, ki so 

pokazali, da imajo začetniki v primerjavi z eksperti naslednje nezaželene značilnosti: 

1) Pomanjkljivo razumevanje osnovnih programskih principov. 

2) Nezmožnost sledenja toku programa iz programske kode.  

3) Nerazumevanje razdeljenosti programa na pomensko zaključene, med seboj povezane 

celote. 

4) Sklepanje o tem, kako določeni deli programa delujejo.    

V nadaljevanju smo zbrali še druge značilnosti začetnikov, ki so jih identificirali različni 

avtorji: 

1) Slabo razumejo zaporedno izvajanje ukazov v programu, saj se pogosto ne zavedajo, 

da je rezultat trenutnega ukaza odvisen od stanja v programu, ki so ga ustvarili ukazi 

pred njim (du Boulay, 1989). 
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2) Pogosto imajo težave pri  razumevanju naloge in pri dekompoziciji problema na 

smiselne podprobleme (Muller, 2005; Robins idr., 2006). 

3) Čeprav znajo napisati program, ki se izvede, pa v njem pogosto napačno določijo robne 

pogoje in ne obravnavajo vseh posebnih primerov, ki se lahko zgodijo (Fisler idr. 2016; 

Sajaniemi in Kuittinen, 2005; Spohrer in Soloway, 1986). 

4) Pri uporabi spremenljivk za hranjenje vsote oz. za realizacijo števca se pogosto zmotijo 

pri inicializiranju začetne vrednosti (de Raadt, 2008; Simon, 2013).  

5) V specifičnih kontekstih ne znajo izbrati ustreznega programskega konstrukta za 

implementacijo koncepta zanke (Fisler idr., 2016; de Raadt, 2008; Simon, 2013). Npr. 

pri problemu brisanja podvojenih elementov iz seznama ne ugotovijo, da tega ne morejo 

realizirati preko zanke for, ampak le z zanko while. 

6) Ne uporabljajo stražnih vrednosti, ko je to potrebno. Npr. pri situacijah, v katerih se 

lahko zgodi, da bi lahko prišlo do deljenja z nič (Fisler, 2014; de Raadt, 2008; Simon, 

2013).  

7) Nimajo veščin za učinkovito testiranje in razhroščevanje kode (Ahmadzadeh idr., 2005; 

Fitzgerald idr., 2008; McCauley idr., 2008). 

8) Čeprav začetniki dobro poznajo delovanje posameznih programskih konstruktov (kot 

npr. kako deluje pogojni stavek ali zanka), imajo velike težave pri načrtovanju 

algoritmičnih rešitev za dani problem. Razlog za to je njihovo pomanjkljivo strateško 

znanje o programiranju, saj tega sestavljajo programski vzorci1, ki omogočajo 

pristopanje k načrtovanju rešitve, pisanju in testiranju kode na abstraktnem nivoju 

(Clancy in Linn, 1999; Lister, 2011; McCauley idr., 2008; Sajaniemi in Prieto, 2005; 

Whalley idr., 2006).  

9) Programersko znanje, ki so ga pridobili začetniki pri uvodnem programiranju, ni 

organizirano v smiselne programske vzorce, prav tako med njimi niso vzpostavljene 

ustrezne hierarhične povezave. To je zaradi tega, ker se to znanje ne poučuje 

eksplicitno, brez eksplicitnega poučevanja programskih vzorcev pa začetniki težje oz. 

nekateri sploh ne pridobijo ustreznega strateškega znanja »sami od sebe«.   

V nadaljevanju bomo predstavili ugotovitve avtorjev, ki so se ukvarjali z identificiranjem 

lastnosti ekspertov pri programiranju, da bi ugotovili, kaj so tisti najbolj ključni vidiki pri 

 
1 Podrobna definicija pojma je podana v poglavju 4. 
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programiranju, ki jih je treba v procesu poučevanja oz. učenja podpreti, da bi lahko začetnika 

čim bolj učinkovito približali nivoju eksperta.  

Mayrhauser in Vans (1994) sta v svojem članku preučevala zaključke mnogo različnih 

raziskav, ki so se ukvarjale z identificiranjem lastnosti programerjev ekspertov, in jih povzela 

v naslednjih točkah: 

• Imajo efektivno organizirane in specializirane kognitivne sheme. 

• Njihovo znanje je organizirano glede na funkcionalne karakteristike (pomen nekega 

algoritma), in ne zgolj na poznavanje sintakse. 

• Uporaba splošnih strategij za reševanje problemov, kot npr. “deli in vladaj”, hkrati pa 

tudi bolj specializiranih strategij. 

• Uporaba specializiranih shem in pristopa od zgoraj navzdol, s katerim učinkovito 

razdelijo problem na smiselne podprobleme, ki jih nato rešijo in povežejo v delujočo 

rešitev. 

• Fleksibilni so v pristopu k razumevanju programa. 

• Pripravljeni so preizkušati nove pristope. 

• Imajo dobro razvite veščine za testiranje in razhroščevanje. 

Robert Rist (1995), avtor, ki se je pri svojem raziskovalnem delu na področju poučevanja 

programiranja ukvarjal s programskimi vzorci, je v svojem članku z naslovom Program 

structure and design, ki ga je objavil v reviji Cognitive Science, preučeval, kako eksperti 

pristopajo k strukturiranju in zasnovi programov. Ugotovil je, da so njihove značilnosti 

naslednje: 

• Imajo »ponotranjeno« zbirko programskih vzorcev, ki so jo pridobili v procesu 

generalizacije pri soočanju z raznoraznimi problemi v svoji dolgoletni praksi. 

• Pri reševanju nalog se zanašajo na pridobljene programske vzorce. Med njimi izberejo 

tiste, ki jih lahko združijo v najboljšo rešitev. Nato opravijo implementacijske 

odločitve glede struktur, ki jih bodo uporabili, da bodo z njimi najbolj optimalno 

zadostili potrebam naloge oz. izbrane programske vzorce ustrezno implementirali. 

• So zelo učinkoviti pri prepoznavanju, uporabi in prilagajanju programskih vzorcev. 

• Pri programiranju so zaradi uporabe programskih vzorcev hitrejši, bolj natančni, 

naredijo manj napak ter bolje uporabljajo strategije za pristopanje k reševanju 

problemov. 
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Uporabo programskih vzorcev so kot ključno razliko med začetniki in eksperti navajali tudi 

Wiedenbeck idr. (1993). Pri preučevanju ekspertov so ugotovili, da njihovi miselni modeli o 

programih oz. procesu programiranja temeljijo na prepoznavanju osnovnih programskih 

vzorcev, ki so hierarhično urejeni in večplastni. Med plastmi pa obstajajo eksplicitne povezave, 

ki so med seboj dobro prepletene in predstavljajo temelj pri pisanju programske kode. Ko so 

jih primerjali z začetniki, pa so ugotovili, da ti nimajo usvojenih ustreznih programskih vzorcev 

in veščin za njihovo uporabo. To pa jih posledično ovira pri programiranju.  

Med pregledom relevantne literature, ki identificira tiste lastnosti programerjev začetnikov, ki 

jih ovirajo pri uspešni in učinkoviti zasnovi rešitev za algoritmične probleme oz. pisanju 

programske kode, se kot vzrok pogosto pojavlja pomanjkljivo strateško znanje. Raziskave 

kažejo, da začetniki za razliko od ekspertov niso usvojili ustreznih programskih vzorcev, ki bi 

jih lahko uporabljali pri reševanju problemov. To pa zaradi tega, ker se programski vzorci v 

okviru uvodnega programiranja ne poučujejo eksplicitno. Začetniki so torej prepuščeni sebi, 

da bodo razvili ustrezne programske vzorce med reševanjem problemov. To pa je nemogoče, 

saj lahko do tega znanja sami od sebe pridejo le tisti posamezniki, ki ga znajo ustrezno 

generalizirati iz množice rešenih primerov. Mnogi raziskovalci s področja poučevanja 

uvodnega programiranja pa so ugotovili, da lahko proces pospešimo, če jih vključimo kot del 

učne vsebine pri uvodnem programiranju in jih eksplicitno poučujemo (Amanullah in Bell, 

2020; de Raadt, 2008; Rist, 1995; Soloway, 1985). Tako poučevanje ima za rezultat bolj 

kvalitetno programersko znanje.  

3.3 Programersko znanje in proces programiranja 

Opis pojmov programerskega znanja in procesa programiranja je pomemben z vidika 

opredelitve domen tega znanja, saj nam daje bolj natančen vpogled v to, kaj mora začetnik 

usvojiti, da bo pridobil kakovostno programersko znanje za uspešno reševanje problemov. Prav 

tako pa se nam zdi pomembno, da natančno opišemo, kaj vključuje proces programiranja. Še 

vedno je tudi danes vse preveč prisotno dojemanje programiranja, kot smo ga opisali v 

prejšnjem poglavju, in sicer da gre za skoraj umetniški proces, ki ga obvladajo le redki za to 

nadarjeni posamezniki. To pa posledično pomeni, da ga skoraj nima smisla poučevati, saj 

»nekateri pač so za programiranje, drugi pa ne«. Obenem pa je ta opis osnova za ločevanje 

pristopov k poučevanju, ki se osredotočajo na posamezen tip znanja. V disertaciji nam bo popis 

različnih pomembnih definicij programerskega znanja in procesa programiranja služil za 

umestitev programskih vzorcev v širši kontekst programerskega znanja in za argumentacijo, 
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zakaj so programski vzorci ključni pri učenju oz. poučevanju, s čimer bomo prispevali k 

detabuiziranju učenja programiranja.  

Du Boulay (1989) je en od prvih avtorjev, ki je opisal dele programerskega znanja, ki jih mora 

usvojiti programer začetnik, da bi lahko uspešno programiral. Njegovo definicijo so povzeli 

mnogi avtorji s področja didaktike programiranja in predstavlja pomemben prispevek k 

disciplini. Programersko znanje je razdelil na:  

1) Splošno znanje o programih (angl. general orientation) – nanaša se na splošno znanje 

oz. zavedanje o tem, čemu so programi namenjeni oz. kakšne probleme lahko z njimi 

rešujemo.   

2) Teoretični model računalnika (angl. notional machine) – nanaša se na študentov miselni 

model o tem, kako računalnik deluje, medtem ko izvaja program. Če je študentov 

miselni model ustrezen, se pravi da je v skladu z dejanskim stanjem, potem mu to 

omogoča napredovanje. V nasprotnem primeru pa ga to zelo ovira in ne more ustrezno 

napredovati v znanju programiranja.   

3) Sintaksa in semantika obravnavanega programskega jezika – sintaksa določa pravila 

zapisa programske kode v določenem programskem jeziku, semantika pa se nanaša na 

logiko delovanja posameznih programskih konstruktov (npr. pogojni stavek, zanka 

ipd.).  

4) Strukture (angl. structures) – nanašajo se na pridobivanje in uporabo shem oz. planov 

(pomensko ekvivalentni programskim vzorcem) pri reševanju tipičnih algoritmičnih 

problemov, ki se pogosto pojavljajo pri reševanju problemov pri programiranju in 

predstavljajo organizacijo programerskega znanja v splošno uporabne vzorce.  

5) Pragmatizem – sem sodijo veščine načrtovanja rešitve, pisanja kode, testiranja in 

razhroščevanja.  

Avtor ugotavlja, da bo začetnik uspešen pri pisanju programske kode le, če bo zadovoljivo 

obvladal in učinkovito uporabil znanja z vseh petih področij hkrati. To pa posledično pomeni, 

da bo moral sočasno pridobivati znanja z vseh naštetih domen, kar pa je zanj kompleksno in 

težavno. Učenje petih med seboj prekrivajočih se področij je namreč velik izziv, sploh, ker 

popoln začetnik na posameznem področju nima nobenega predznanja. Du Boulay pravi, da je 

to tudi glavni razlog, zakaj je učenje programiranja tako kompleksno in težko za začetnike.  

Naslednja pomembna razdelitev programerskega znanja z vidika definiranja pomembnih delov 

znanja, ki jih mora začetnik usvojiti, da je lahko uspešen pri programiranju, in ki predstavlja 
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osnovo za sodobne definicije programerskega znanja, je razdelitev po Davies (1993). Avtor 

programersko znanje razdeli na dva dela: 1) deklarativno in 2) strateško.  

Deklarativno znanje definira kot poznavanje zapisa in delovanja posameznih programskih 

konstruktov v neki paradigmi programskih jezikov (imperativni, logični, funkcijski in objektno 

orientirani programski jeziki). Npr. začetnik pozna sintaktična pravila zapisa spremenljivke, 

pogojnega stavka in zanke while oz. for.  Obenem pa ve, kako se posamezen konstrukt 

uporablja pri programiranju; na primer, da je spremenljivka namenjena hranjenju vrednosti 

določenega podatkovnega tipa, da lahko s pogojnim stavkom nadziramo tok izvajanja 

programa in da lahko s pomočjo zanke while ali for dostopamo do posameznih vrednosti neke 

zbirke ali ponavljajoče izvajamo blok ukazov. Strateško znanje pa je znanje o uporabi 

deklarativnega znanja pri zasnovi in implementaciji rešitve s pomočjo programske kode. Npr. 

znanje o tem, kako bo začetnik uporabil spremenljivko in zanko for, da bo seštel vse vrednosti 

v seznamu. Podobno kot du Boulay (1989) tudi Davies (1993) ugotavlja, da mora biti 

programersko znanje osnovano na znanju o delovanju računalnika in znanju o sintaksi ter 

semantiki enega ali več programskih jezikov.   

Najbolj sodobna definicija razdelitve programerskega znanja je po Qian in Lehman (2017). 

Avtorja v preglednem članku, v katerem obravnavata literaturo s področja težav pri poučevanju 

uvodnega programiranja, izhajata iz razdelitve in poimenovanja posameznih tipov znanja po 

Shneiderman in Mayer (1979), Bayman in Mayer (1988), Davies (1993) ter McGill in Violet 

(1997). Glede na kognitivne dosežke pri študentu začetniku upoštevata bistvene poudarke 

prejšnjih definicij in jih generalizirata v razdelitev programerskega znanja na: sintaktično 

znanje, konceptualno znanje in strateško znanje. Pri podrobnejših opisih posameznih tipov 

znanja smo izhajali iz prejšnjih definicij, saj smo želeli prikazati, kako se je dojemanje 

posameznega tipa preoblikovalo v končno definicijo. 

3.3.1 Sintaktično znanje 

V modelu po Schneider in Mayer (1979) je sintaktično znanje opredeljeno kot znanje o pravilih 

in proceduralnih vidikih nekega programskega jezika. Po Bayman (1988) je sintaktično znanje 

definirano kot znanje, ki se nanaša na poznavanje lastnosti in dejstev o nekem programskem 

jeziku, McGill in Violet (1997) ga definirata kot znanje o specifičnih dejstvih o programskem 

jeziku in pravilih njegove uporabe. Qian in Lehman sta definicije povzela v opredelitev 

sintaktičnega znanja kot znanja o značilnostih jezika, osnovnih pojmih in pravilih. Primeri 

sintaktičnega znanja v programskem jeziku Python so: poznavanje pravil zapisa programskih 
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konstruktov (npr. prireditveni stavek, pogojni stavek, zanka while/for), poznavanje pravila o 

zapisu programskega bloka, ki ga definiramo z zamikom vrstic, ter pravilo, da spremenljivk ni 

treba deklarirati.  

3.3.2 Konceptualno znanje 

Konceptualno znanje Shneider in Mayer (1979) imenujeta tudi semantično znanje in ga 

definirata kot znanje, ki predstavlja razumevanje osnovnih principov in konstruktov, ki so 

neodvisni od programskega jezika. Konceptualno znanje je Bayman (1988) definiral kot 

znanje, ki se nanaša na konceptualni model nekega sistema, vključno s tipi akcij, ki jih lahko 

izvede računalnik (npr. premikanje, brisanje ali kopiranje), tipi lokacij v računalniku (vrsta za 

vhodne podatke, zaslon za izpisovanje rezultatov, spominski prostor) ter tipi objektov, s 

katerimi lahko delamo (npr. števila, programske vrstice (angl. program lines), kazalci). 

Poudaril je, da je to tehnično znanje sicer nujno potrebno za pisanje programov, da se bodo 

pravilno izvršili, vendar ni zadostno pri zasnovi in implementaciji rešitve s programsko kodo. 

McGill in Violet (1997) konceptualno znanje definirata kot razumevanje programerskih 

konstruktov in principov. Quian in Lehman (2017) povzemata definicije navedenih avtorjev in 

jih združita v definicijo, ki konceptualno znanje opredeli kot poznavanje pravil delovanja 

programskih konstruktov in principov delovanja računalnika. Sem npr. sodi znanje o tem, kako 

delujejo zanke, kakšen je pomen znaka “;” v nekaterih programskih jezikih, kaj se zgodi ob 

izvršitvi prireditvenega stavka ipd.  

3.3.3 Strateško znanje 

Definicija strateškega znanja po Bayman (1988) se nanaša na tehnike za uporabo sintaktičnega 

in konceptualnega znanja pri reševanju novih problemov, natančneje pri procesih ustvarjanja, 

interpretiranja in razhroščevanja programov. McGill in Violet (1997) menita, da se strateško 

znanje nanaša na veščine reševanja problemov, ki so značilne za programiranje. Quian in 

Lehman (2017) pa strateško znanje opisujeta kot tip znanja, ki omogoča uporabo sintaktičnega 

in konceptualnega znanja pri reševanju novih problemov. Programer ga potrebuje pri 

načrtovanju, pisanju, razhroščevanju, sledenju in razlaganju kode, torej pri vseh fazah procesa 

programiranja, od zasnove do vrednotenja. Ideje, ki so izražene v teh strategijah, so abstraktne 

in jih po navadi lahko uporabimo pri več različnih programskih jezikih v okviru iste 

programske paradigme. Sem torej sodijo programski vzorci, ki predstavljajo tipične pristope 

za ponavljajoče algoritmične probleme, ki se pojavljajo pri programiranju. 
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3.4 Procesni vidiki programiranja 

Eden prvih poskusov definiranja procesa programiranja je definicija Rogalskega in Samurclaya 

(1990), ki pravita, da je programiranje proces, ki vključuje veliko različnih kognitivnih 

aktivnosti in mentalnih reprezentacij, konstrukcijo konceptualnega znanja, strukturiranje 

osnovnih operacij v sheme oz. plane ter uporabo fleksibilnih strategij, in da je pridobivanje in 

razvijanje tega znanja zaradi tega zelo kompleksno. Avtorja ugotavljata, da mora začetnik že 

zgolj na nivoju računalniške pismenosti pridobiti ustrezno konceptualno znanje in sposobnost 

strukturiranja osnovnih operacij (npr. zanke, pogojni stavki ipd.) v sheme oz. vzorce.  

Več avtorjev (Davies, 1993; Green, 1990; Kim in Lerch, 1997) razume programiranje kot 

proces znanstvenega odkrivanja, pri katerem probleme rešujemo postopno, inkrementalno, kar 

pomeni, da nam strategijo pri reševanju določajo krajše epizode reševanja in pogosto 

prevrednotenje problema, ki hkrati zahteva upoštevanje različnih reprezentacij tega problema. 

Ta vidik je posebno pomemben pri začetnikih, saj jih je treba navajati na dejstvo, da se pri 

reševanju problema pogosto odpirajo novi problemi, ki od programerja zahtevajo, da na 

prvoten problem pogleda z drugega vidika in med reševanjem ugotovi, da bi z drugačno 

zasnovo lahko napisal program bolj učinkovito, krajše. Med reševanjem se mu odkrivajo nove 

dimenzije problema, ki se jih na začetku še ni zavedal, zato se mora naučiti, da lahko problem 

obravnava z različnih vidikov, ki mu pomagajo pri pisanju rešitve, in predvsem, da je to 

značilnost programiranja in da dejstvo, da rešitve ne napiše v eni iteraciji od začetka do konca, 

nikakor ne pomeni, da je slab programer.  

Z vidika pregleda pomembnih definicij procesa programiranja bomo predstavili teoretični 

okvir, ki so ga na osnovi obsežnega pregleda literature s področja povzeli Robins idr. (2003), 

kot ključen prispevek pri definiranju teh konceptov pa ga je izpostavil Robins (2019).  Njihov 

teoretični okvir definicije procesa programiranja vsebuje dva ključna vidika: 1) atribute, 

značilnosti oz. sposobnosti, ki jih potrebujemo, da napišemo program. Sem sodijo: znanje, 

strategije in miselni modeli; in 2) različne stopnje pri pisanju programa, ki jih razdelijo na: 

zasnovo, pisanje in vrednotenje. Obema vidikoma so dodali pojasnilo, na kakšen način se 

povezujeta.  

Znanje v smislu poznavanja dejstev predstavlja osnovo pri vsaki od faz pisanja programa, saj 

nam daje temelj, da lahko pristopimo k reševanju problema v tej fazi.  
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V fazi zasnove programa tako uporabljamo znanje o metodah učinkovitega načrtovanja 

reševanja problemov, s katerimi si pomagamo pri oblikovanju načrta, ki nam bo olajšal delo. 

Poleg tega bo programer potreboval teoretično znanje o algoritmih, saj bo na ta način že v sami 

zasnovi upošteval načela, ki omogočajo pisanje učinkovite kode. S tem bo dosegel, da bo 

njegova koda boljša v smislu časovne in prostorske kompleksnosti in posledično hitrejša. Pri 

določenih specifičnih problemih bo potreboval tudi znanje o formalnih metodah (matematičnih 

pristopih) pri reševanju problemov, saj drugače ne bo mogel ustrezno zasnovati rešitve.  

V fazi pisanja kode bo programer potreboval znanje o programskem jeziku (programskih 

jezikih), v katerem(ih) bo programiral. To pomeni, da bo moral poznati sintakso jezika in 

semantiko osnovnih programerskih konstruktov, ki jih jezik uporablja, prav tako pa morebitne 

posebnosti jezika, ki vplivajo na pristopanje k reševanju. Avtorji so v to fazo teoretičnega 

okvira vključili tudi poznavanje knjižnic – pomensko urejenih množic predpripravljenih 

funkcij, ki jih imamo v določenem jeziku na voljo za uporabo, prav tako pa na poznavanje 

programskih okolij oz. orodij.  

V fazi vrednotenja, ko bo moral preveriti pravilnost in učinkovitost napisanega programa, pa 

bo programer potreboval znanje o orodjih in metodah za razhroščevanje.  

Za uspešno programiranje bo moral poleg zgoraj naštetega znanja v vsaki od faz pisanja 

programa poznati in uporabljati učinkovite strategije, ki mu bodo pomagale pri programiranju. 

 V fazi zasnove programa bo potreboval strategije za: načrtovanje, reševanje problemov in 

pisanje algoritmov. Tako bo npr. uporabil strategijo “deli in vladaj”, s katero bo lahko razdelil 

kompleksen problem na niz več obvladljivih podproblemov, ki jih bo razrešil in jih nato 

povezal v celovito rešitev. Lahko bo uporabil strategijo »analize sredstev in ciljev« (angl. 

means-ends analysis), pri kateri si bo glede na podan problem zamislil najoptimalnejši cilj oz. 

rezultat, nato pa bo iskal načine, kako bi ga, izhajajoč iz trenutne situacije, dosegel. V fazo 

zasnove sodijo še strategije za ocenjevanje naloge v smislu upoštevanja specifičnih značilnosti 

jezika, ki vplivajo na zgradbo programa (Robins, 2019). Med strategije, ki jih bo programer 

uporabil v fazi zasnove, pa so avtorji umestili tudi uporabo programskih vzorcev, tipičnih 

rešitev za pogoste algoritmične probleme, ki se uporabljajo pri programiranju oz. 

prepoznavanju analognih situacij, za katere že imajo rešitev v obliki programskega vzorca.  

V fazi pisanja kode pa bo moral programer vključevati strategije za implementiranje svojega 

načrta v delujočo rešitev, strategije za dostopanje do znanja in posledično njihovo ustrezno 
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uporabo. Prav tako pa tudi strategije za učinkovito uporabo okolij oz. orodij za programiranje. 

Pri strategijah gre torej za ustrezne načine apliciranja znanja v konkretni problemski situaciji.  

V fazi vrednotenja programa pa avtorji ugotavljajo, da bo moral programer učinkovito 

uporabiti strategije za sledenje oz. spremljanje kode, da bo lahko čim bolj natančno prepoznal, 

kateri del kode ne deluje pravilno oz. kje v kodi je mesto, ko se program začne izvajati 

nepredvidljivo. Prav tako je pomembno, da pozna strategije za testiranje, saj bo na ta način 

lahko preveril vsa ključna stanja, v katerih je lahko program in ki jih mora rešitev upoštevati, 

da bo koda pravilno delovala. Tako bo npr. preveril, kako program deluje ob robnih pogojih 

ali ob nepravilnem vnosu vhodnih podatkov. Strategije za razhroščevanje pa mu bodo 

pomagale pri iskanju semantičnih napak, da bo lahko preko njih ugotovil, kje je napaka v logiki 

rešitve.  

Poleg znanja in strategij mora programer v vsaki od faz uporabljati ustrezne miselne modele. 

Miselni model je definiran kot posameznikov »ponotranjeni« model o tem, kako nekaj deluje, 

gre torej za ikonično predstavitev izbranih vidikov zunanjih objektov in sistemov (Robins, 

2019). 

Avtorji ugotavljajo, da mora imeti programer v fazi zasnove ustrezna mentalna modela: 1) o 

domeni problema, ki ga rešuje, prav tako pa teoretični model računalnika, tj. model delovanja 

strojne in programske opreme računalnika, preko katerega si lahko razloži njegovo vlogo pri 

izvajanju programa. Tukaj se navežejo na du Boulaya (1989), ki pravi, da je program, ki se 

izvaja, mehanizem, ki ga opisuje napisana koda, in da gre za relacijo, za katero začetnik 

potrebuje veliko časa, da jo dojame. Prav tako opozarja, da če začetnik ne razvije ustreznega 

(realnega) modela o tem, kako računalnik izvaja program, lahko sam razvije napačne teorije o 

tem, kako zadeve delujejo.  

Pri fazi pisanja programa potrebuje ustrezen mentalni model programa, ki zanj predstavlja 

dobro rešitev za dani problem. Pri tem bi radi izpostavili vidik Wiedenbeck idr. (1993), ki 

opišejo miselne modele ekspertov, ki jih uporabljajo pri programiranju. Te sestavljajo 

programski vzorci, ki so hierarhično urejeni in večplastni, z jasnimi povezavami med plastmi. 

Eksperti znajo programske vzorce učinkovito povezovati oz. kombinirati pri pisanju kode, 

poleg tega pa jih je mogoče dobro razločiti iz programske kode. Začetnik tako razvitega 

mentalnega modela programskih vzorcev nima, kar ga ovira pri programiranju, zato ga mora v 

procesu učenja pridobiti.  
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V fazi vrednotenja programske kode, ki jo je napisal, pa mora imeti začetnik realen mentalni 

model o dejanskem programu, ki ga je napisal (Robins, 2019). 

3.5 Pristopi k poučevanju programiranja glede na tip programerskega znanja 

Qian in Lehman (2017) izpostavljata, da učbeniki za učenje programiranja običajno posvečajo 

največ pozornosti predstavitvi sintaktičnega in konceptualnega znanja. Vsakega podrobno 

razložijo preko primerov in krajših nalog, tako pa je tudi pri večini aktivnosti, ki se izvajajo v 

okviru predmetov uvodnega programiranja. V tem vidita razlog za težave oz. izkazano 

neuspešnost programerjev začetnikov. Trdita, da je pri poučevanju ključno, da se v učni proces 

vključijo vsebine, ki naslavljajo strateško znanje. Te pa običajno niso del vsebine pri uvodnem 

programiranju oz. se ne poučujejo v zadostni meri. Opisani problem se pojavlja že od samih 

začetkov poučevanja programiranja, čeprav so nanj ves čas opozarjali številni raziskovalci. 

Tradicionalni pristop, ki temelji na predstavitvi sintaktičnega in semantičnega znanja, je očitno 

zelo zakoreninjen, obenem vključen v večino učnih materialov ter posledično priročen za 

poučevanje. Do danes se situacija pri poučevanju uvodnega programiranja namreč ni bistveno 

spremenila.  

Prvi zapis evidentiranja problema poučevanja programiranja, ki se osredotoča zgolj na 

sintaktično in konceptualno znanje, strateško pa zanemarja, najdemo v članku z naslovom What 

should we teach in introductory programming course (Gries, 1974). Članek je bil izbran za 

enega od dvajsetih najbolj vplivnih člankov na področju računalniškega izobraževanja 

(Zawcki-Richter in Latchem, 2018). Avtor v članku preučuje različne načine zasnove 

predmetov uvodnega programiranja in izpostavlja njihove pomanjkljivosti. Izpostavi, da je cilj 

pri programiranju učence naučiti, da lahko rešijo katerikoli problem tako, da zanj najdejo 

algoritmično rešitev. Problematizira pa dejstvo, da učenci pri predmetih uvodnega 

programiranja običajno pridobijo znanje o osnovnih programerskih konstruktih (npr. kaj je 

deklaracija, spremenljivka, pogoj), torej sintaktično in konceptualno znanje, rešijo nekaj 

osnovnih problemov, in potem se od njih pričakuje, da bodo znali programirati. Za takšen način 

poučevanja programiranja poda pronicljivo primerjavo, s katero želi ponazoriti nesmisel 

takšnega pristopa. Pravi, da je tak pristop k poučevanju podoben temu, da bi mizarskemu 

vajencu razložili, kako deluje žaga, kako se brusi, kaj je žebelj in od njega pričakovali, da bo 

izdelal vrhunsko omaro.  

Približno deset let kasneje je o tem problemu pisal eden najbolj vplivnih avtorjev na področju 

poučevanja programiranja – Richard Soloway (1986), ki je ugotavljal, da se učbeniki za 
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poučevanje uvodnega programiranja osredotočajo predvsem na sintakso in semantiko 

(sintaktično in konceptualno znanje) programskih konstruktov v določenem programskem 

jeziku. Izpostavil je, da so raziskave pokazale, da pri začetnikih ni težava v tem, da ne bi 

razumeli delovanja teh konstruktov oz. sintaktičnih pravil določenega programskega jezika. 

Največji problem je namreč to, da posameznih delov ne znajo učinkovito združiti, da bi z njimi 

oblikovali smiselno rešitev, oz. da niso pridobili ustreznega strateškega znanja.  

Proloux (2000) enako težavo slikovito opiše z izjavo nekega študenta, začetnika pri 

programiranju, ki pravi: “Izkaže se, da so koncepti, ki se jih učimo pri predavanjih, le nekakšen 

uvod. Tri vrstice kode na tabli, ki opišejo delovanje programskega konstrukta, mi pokažejo, le 

kako ga lahko uporabim kot “orodje”, ne pa kam sodi v nekem širšem okviru. Podobno kot da 

bi mi nekdo dal sestavine za jed, povedal za vsako, kaj je, in potem pričakoval, da iz njih 

naredim dobro kosilo.”   

Preučevanje ekspertov pri programiranju pa je pokazalo, da njihovo znanje presega poznavanje 

sintakse in semantike programskih konstruktov, izkaže se, da so si izgradili “knjižnice” 

stereotipnih rešitev za različne ponavljajoče algoritmične probleme, prav tako pa so razvili 

učinkovite strategije, kako jih koordinirati in združevati v pravilne rešitve (Muller idr., 2004; 

Robins idr., 2003; Soloway in Ehrlich, 1984). Učni proces uvodnega programiranja bi zato 

moral vključevati eksplicitno učenje teh tipičnih rešitev za ponavljajoče probleme in strategije, 

kako jih pri nekem novem problemu prepoznati in združiti v rešitev (Soloway in Ehrlich, 1984). 

V poglavju smo predstavili vse pomembne definicije programerskega znanja oz. procesa 

programiranja in pokazali, da so že od samega začetka zanimanja za didaktiko programiranja 

avtorji opredeljevali usvajanje, izgradnjo in uporabo programskih vzorcev kot enega od 

ključnih vidikov pri programiranju. Prav tako so izpostavljali težavo pri poučevanju 

programiranja, ko se pri predmetih uvodnega programiranja daje prevelik poudarek 

sintaktičnemu in konceptualnemu znanju, medtem ko se strateško znanje zapostavlja. Mnogi 

avtorji vidijo v tem razlog, zakaj imajo začetniki take težave pri programiranju in ne dosegajo 

pričakovanega znanja. Primerjava z eksperti namreč pokaže, da jim ravno te »ponotranjene« 

zbirke generaliziranih strategij v obliki programskih vzorcev omogočajo učinkovito 

načrtovanje, pisanje, testiranje in razhroščevanje programske kode. Eksperti so jih pridobili v 

dolgotrajnem procesu soočanja z različnimi programerskimi problemi, ko so različne pristope 

k reševanju generalizirali in si tako izgradili svoje strateško znanje. Mnogo avtorjev (Soloway, 

de Raadt, Rist, Amanluah idr.) trdi, da je možno usvajanje strateškega znanja v smislu 
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pridobivanja programskih vzorcev pospešiti, če jih poučujemo eksplicitno in se ne zanašamo 

na to, da jih bodo študenti pridobivali po »naravni poti«.  
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4   PROGRAMSKI VZORCI 

V prejšnjem poglavju smo po Qian in Lehman (2017) tipe programerskega znanja razdelili na 

sintaktično, konceptualno in strateško ter pojasnili, da strateško znanje pri ekspertih vključuje 

zbirko tipičnih rešitev za ponavljajoče algoritmične probleme pri programiranju. Te tipične 

rešitve so pri ekspertih hierarhično urejene, kar pomeni, da med njimi obstajajo razmerja, ki 

natančno določajo nivoje kompleksnosti, stopnjo abstrakcije in ekvivalence med njimi. Pri 

reševanju konkretnega problema si s tem znanjem pomagajo pri dekompoziciji problema na 

podprobleme, za katere že imajo učinkovito tipično rešitev. Uporabijo pa jih lahko tudi v 

obratni smeri, saj jim razumevanje rešitev na različnih stopnjah abstrakcije omogoča, da jih 

obravnavajo kot funkcionalno zaključene enote, ki jih lahko med seboj združujejo v nove 

kompleksne rešitve. V literaturi za njih najdemo različna poimenovanja, in sicer: plani 

(Soloway), sheme (Rist), kognitivni košček (Wiedenbeck idr., 1999) in vzorci. Sodobne 

raziskave (Amanullah in Bell, 2018; Leal in Ferreira, 2016;), ki se ukvarjajo s to tematiko, 

uporabljajo izraz programski vzorec (angl. programming pattern), zato bomo v disertaciji 

sledili temu poimenovanju. V tem poglavju bomo predstavili definicije programskega vzorca 

različnih vplivnih avtorjev skozi zgodovino preučevanja pristopov poučevanja, ki temeljijo na 

programskih vzorcih, pomembne raziskave na tem področju, predstavili seznam identificiranih 

programskih vzorcev iz relevantne literature in kako lahko vključevanje programskih vzorcev 

v proces učenja programiranja vpliva na učni učinek.   

4.1 Definiranje pojma »programski vzorec« 

Pregled literature na področju programskih vzorcev je pokazal, da so avtorji različno pristopali 

k definiranju tega pojma in da ne obstaja ena univerzalno sprejeta definicija. Prav tako se pri 

raziskovanju tega pojma ni uporabljalo enotno poimenovanje, saj za koncept programskega 

vzorca v literaturi najdemo različna imena: plani (Rich, 1984; Soloway, 1986), sheme (Rist, 

1989), kognitivni košček (Wiedenbeck idr., 1999), strategije (de Raadt, 2008) in ime, ki je med 

vsemi prevladalo in se uporablja v sodobnih raziskavah – programski vzorec (Amanullah in 

Bell, 2020; de Aquino Leal in Ferreira, 2016; Clancy in Linn, 1999; Muller idr., 2007; Talbot 

idr., 2020). Na osnovi analize relevantnih del na področju programskih vzorcev lahko vse 

definicije razvrstimo v tri skupine: 1) kognitivna struktura, 2) povezovalna entiteta: kontekst – 

problem – rešitev in 3) tipična rešitev za ponavljajoč algoritmični podproblem. Definicije, ki 

sodijo v posamezno skupino, so med seboj pomensko ekvivalentne.  
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4.1.1 Programski vzorec kot kognitivna struktura 

V prvi skupini najdemo definicije, ki programski vzorec definirajo kot kognitivno strukturo 

povezanih vsebin, ki jo imamo shranjeno v spominu in jo uporabimo pri razumevanju programa 

in snovanju rešitve. Vzorci v tem kontekstu predstavljajo načine razmišljanja in sklepanja ter 

omogočajo, da pristopamo k programerskim problemom na konceptualni ravni. Na ta način se 

lahko pri zasnovi rešitve najprej osredinjamo na visokonivojske oz. metakoncepte ter relacije 

med njimi, šele nato pa se začnemo ukvarjati z implementacijskimi problemi.  

V nadaljevanju bomo povzeli definicije, ki spadajo v prvo skupino. Rist definira programski 

vzorec kot osnovni kognitivni delček, ki ga uporabimo pri zasnovi in razumevanju programa 

(Rist, 1995) in je ključen del procesa reševanja problemov (Rist, 1989). Weidenbeck idr. (1993) 

definirajo programski vzorec kot temeljno strukturo za opis miselnih modelov, ki jih imajo 

programerji eksperti. Programski vzorci so v smislu strukture strateškega znanja eksperta 

hierarhično urejeni in večplastni, z eksplicitnimi preslikavami med plastmi, so dobro 

medsebojno povezani in jih je mogoče prepoznati v programski kodi. Coplien (1996) razume 

programske vzorce kot uveljavljene prakse, ki ostajajo zakrite v širšem kontekstu pristopov, ki 

se uporabljajo v določeni domeni. Vzorci tako predstavljajo koncepte na višjem oz. meta nivoju 

in so izraženi kot rešitev za problem v nekem konkretnem kontekstu. Proulx (2000) opiše 

programske vzorce kot “premetene metode” oz. “strokovne trike” (angl. tricks of the trade). 

Pravi, da gre pri programskih vzorcih za vzorce razmišljanja in sklepanja, ki omogočajo 

pristopanje k problemom na konceptualnem nivoju, preden se začnemo ukvarjati s posebnostmi 

programskega jezika, v katerem želimo rešitev implementirati.  

Pri definiciji, ki jo uporabljamo v doktorski disertaciji, povzemamo definicije iz te skupine. 

Programski vzorec definiramo kot strukturiran kognitivni delček povezanih vsebin, ki 

omogoča pristopanje k zasnovi programskih rešitev na konceptualnem nivoju in se osredinja 

na programske koncepte na višjem abstraktnem nivoju. 

4.1.2 Programski vzorec kot povezovalna entiteta: kontekst – problem – rešitev 

Druga skupina definicij (Astrachan idr., 1998; de Barros idr., 2005; Clancy in Linn, 1999; 

Dehnadi, 2009; Gamma idr., 1994; Muller idr., 2005) izhaja iz konceptualizacije posplošenega 

pojmovanja ideje vzorca po Alexander (1977). Vzorec je definiral kot enovito entiteto, ki 

združuje naslednje pomembne vidike: 1) prepoznavanje problemske situacije, v kateri je 

smiselno uporabiti nek vzorec, 2) priklic ustreznega vzorca in 3) upoštevanje možnih 
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kompromisov in implementacijskih podrobnosti pri uporabi vzorca. V nadaljevanju bomo 

povzeli definicije, ki spadajo v drugo skupino. 

Gamma idr. (1994) so definirali programski vzorec kot strukturo, ki vsebuje naslednje ključne 

komponente: 1) določanje imena vzorca – poimenovanje vzorcev se jim je zdelo pomembno, 

saj predstavlja nekaj oprijemljivega in omogoča, da se bolj učinkovito izražamo v okviru opisa 

zasnove reševanja problema, 2) opredelitev problema – ta komponenta natančno opisuje možne 

situacije, v katerih uporabimo programski vzorec, 3) opis rešitve – opisuje elemente, ki 

sestavljajo rešitev, njihove relacije, naloge, ki jih opravljajo, in kako se medsebojno 

dopolnjujejo, 4) spremljanje posledic – to so rezultati in kompromisi, ki so posledica uporabe 

vzorca. 

Astrachan idr. (1998) so izhajali iz definicije po Gamma idr. (1994), ki so jo dopolnili pri 

komponenti, ki opredeljuje rešitev. Poudarili so, da mora biti opis rešitve po strukturi sicer 

abstrakten, ampak da je koristno, če se v opis vključi tudi čim več konkretnih primerov, ki so 

zapisani v specifičnem programskem jeziku.  

Clancy in Linn (1999) sta prav tako izhajali iz definicije po Gamma idr. (1994), vendar sta jo 

prilagodili in razširili. Programske vzorce sta definirali kot kognitivne delčke, ki predstavljajo 

bazo programerskega ekspertnega znanja in so sestavljeni iz naslednjih komponent: 1) ime 

programskega vzorca, 2) opis, v katerih situacijah bi ga bilo smiselno uporabiti, motivacija, 

zakaj bi ga uporabili, in njegove uporabnosti v različnih kontekstih, 3) njegove strukture, 

navedba komponent, ki ga sestavljajo, in opis relacij med njimi, 4) posledice in kompromisi 

pri njegovi uporabi, 5) implementacijske posebnosti, ki so povezane z njegovim zapisom v 

konkretnem programskem jeziku, kot npr. posebnosti pri kodiranju, testiranju oz. 

razhroščevanju, 6) primer programske kode, ki implementira programski vzorec, 7) primeri 

uporabe vzorca in 8) sorodni vzorci.  

Muller idr. (2005) definirajo programski vzorec kot delček, ki je sestavljen iz problema, 

njegove rešitve in povezanih informacij. Ko se programer ekspert sooča z novim problemom, 

iz spomina prikliče ustrezen vzorec, na osnovi katerega oblikuje rešitev.  

De Barros idr. (2005) vpeljejo izraz elementarni programski vzorci kot sopomenko 

programskih vzorcev in pojem definirajo kot priporočeno rešitev za tipične probleme pri 

programiranju. Rešitve morajo biti opisane tako, da poenostavijo njihovo ponovno uporabo v 

novih kontekstih. Programski vzorec povezuje problem in njegovo rešitev, hkrati pa vsebuje 
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informacijo o okoliščinah, v katerih ga je smiselno uporabiti. Struktura vzorca, ki jo uporabijo 

v svojem delu, je sestavljena iz imena vzorca, seznamov drugih z njim povezanih vzorcev, 

uporabe, sintakse, semantike in primerov situacij, v katerih je vzorec smiselno uporabiti.  

Dehnadi (2009) definira programski vzorec kot pot, ki vodi do rešitve problema, prav tako pa 

poda informacijo o kontekstu, v katerem je vzorec smiselno uporabiti. Tak način pogleda na 

vzorec se mu zdi koristen za programerje začetnike, ki se še učijo. Ko morajo rešiti nek 

problem, se lahko zatečejo k uporabi ustreznega programskega vzorca, ki ga poznajo.  

4.1.3 Tipična rešitev za ponavljajoč algoritmični podproblem 

Tretja skupina definicij (Amanullah in Bell, 2020; Leal in Ferreira, 2016; Muller idr., 2007) pa 

opredeli koncept programskega vzorca kot način za opis tipičnih rešitev za ponavljajoče 

algoritmične podprobleme, ki se pogosto pojavljajo pri programskih rešitvah. Nekatere 

definicije se osredinjajo na konceptualni nivo (Leal in Ferreira, 2016; Muller idr., 2007), 

medtem ko druge (Amanullah in Bell, 2020) pristopajo k definiciji z vidika programske kode. 

Muller idr. (2007) definirajo programski vzorec kot koncept, ki je povezan z množico 

ponavljajočih se podproblemov pri programiranju. Izkaže se namreč, da ko kompleksen 

problem razdelimo na podprobleme, se nekateri od teh podproblemov pogosto pojavljajo pri 

različnih problemih. Vzorec tako ponazarja pogosto uporabno delno rešitev, ki jo je mogoče 

velikokrat vkomponirati v kompleksno rešitev. Leal in Ferreira (2016) definirata programski 

vzorec kot rešitev za osnovne, ponavljajoče algoritmične probleme, ki se pojavljajo v procesu 

reševanja problemov pri programiranju. Te rešitve tvorijo gradnike za pisanje programov in 

ponazarjajo strategije, ki jih uporabljajo eksperti. Amanullah in Bell (2020) pa opredelita 

programske vzorce zgolj kot kombinacije ukazov, ki se večkrat pojavijo pri različnih 

programih.  
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4.2 Pomembne raziskave na področju programskih vzorcev 

4.2.1 Christopher Alexander – A pattern language: towns, buildings, construction 

Prvi raziskovalec, ki se je ukvarjal s preučevanjem vzorcev pri snovanju arhitekturnih rešitev, 

je bil Christopher Alexander. V svoji knjigi A pattern language: towns, buildings, construction 

(1977) se sicer ni ukvarjal z vzorci pri programiranju, ampak pri arhitekturi, vendar je njegovo 

delo pomembno, saj je s svojo idejo pomembno vplival na razvoj koncepta programskih 

vzorcev pri programiranju. Pomembna raziskovalca s področja (Beck, 1987; Gamma, 1995) 

sta namreč izhajala iz idej, ki so bile predstavljene v tej knjigi. Alexander je prvotno definiral 

vzorec kot večkrat uporabno rešitev za probleme, ki se pogosto pojavljajo pri arhitekturnih 

zasnovah oz. kot pravilo, ki je sestavljeno iz treh delov, ki opisujejo relacijo med: kontekstom, 

problemom in rešitvijo. Vzorec je zanj brezčasna entiteta, ki je obenem: 1) stvar (angl. thing), 

2) navodilo, ki določa, kako jo ustvarimo in 3) okoliščina, ki opisuje kontekst, v katerem jo 

moramo ustvariti. V svoji knjigi je opisal 253 vzorcev, ki jih je smiselno povezal v mrežo, 

povezave med posameznimi vzorci pa je oblikoval glede na njihov kontekst in medsebojne 

relacije. Mrežo je poimenoval jezik vzorcev (angl. pattern language) domene. Njegova 

definicija vzorca je tako splošna, da jo je možno smiselno preslikati tudi na računalniško 

domeno znanja oz. na programiranje.  

4.2.2 Elliot Soloway - Learning to program = learning to construct mechanisms and 

explanations  

S preučevanjem koncepta programskih vzorcev pri poučevanju programiranja se je prvi začel 

ukvarjati Soloway (1986), ki jih je poimenoval plani. Ideja planov je izhajala iz njegovega 

preučevanja lastnosti ekspertov, ki jih je opazoval, ko so za dano nalogo izdelali načrt rešitve. 

Ugotovil je, da njihovo znanje presega poznavanje sintakse in semantike posameznih 

programskih konstruktov in da programirajo s pomočjo obsežnih »ponotranjenih« knjižnic 

rešitev za tipične probleme, ki se pri programiranju pogosto ponavljajo. Npr. izkušenemu 

programerju ni bilo treba razmišljati, kako bo implementiral branje uporabnikovega vnosa, saj 

je imel za ta podproblem v izbranem programskem jeziku že optimalno rešitev, oz. kot je temu 

rekel Soloway – plan. Opazil je, da so ti plani pri ekspertih hierarhično urejeni, da pri reševanju 

konkretnega problema znajo prepoznati dele, ki jih lahko rešijo z nekim že znanim planom, 

prav tako pa so jih sposobni učinkovito kombinirati med seboj v kompleksne rešitve. Na primer 

plan za izračun povprečne vrednosti števil je ekspert povezal s planom za branje 

uporabnikovega vnosa in tako rešil problem izračuna povprečne vrednosti vpisanih števil.  
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Soloway je ugotovil, da eksperti rešujejo probleme na način, da kompleksen problem razdelijo 

na podprobleme tako, da imajo za vsak podproblem v okviru svojega strateškega znanja 

»ponotranjen« programski vzorec, s katerim ga lahko rešijo. Končna rešitev je na ta način 

kombinacija oz. povezana celota posameznih manjših planov. V primerih, ko je takšen 

kompozit, če ga jemljemo kot celoto, uporaben tudi v drugih, bolj kompleksnih problemih, pa 

si ga zapomnijo kot nov plan. To omogoča izkušenim programerjem, da rešujejo probleme na 

višjem abstraktnem nivoju, kar jim posledično omogoča obvladovanje čedalje bolj 

kompleksnih problemov.  

Izpostavil je opažanje, da se eksperti navadno ne zavedajo uporabe strateškega znanja oz. 

programskih vzorcev pri reševanju, saj so na vprašanja o tem, zakaj so se pri oblikovanju neke 

rešitve odločili za določen pristop, navajali, da je šlo pri procesu za “intuicijo” oz. “šesti čut”. 

To ga je spodbudilo, da bi našel formalno metodo, s katero bi to, kar so eksperti dojemali kot 

implicitno, naredil za eksplicitno. Prepričan je bil, da znanje ekspertov ne sme ostati zgolj v 

njihovih glavah. V tem znanju je videl odlično priložnost. Njihove strategije je želel najprej 

identificirati ter opisati, jih nato formalno predstaviti in jih uporabiti pri učenju začetnikov. Pri 

tem se je naslonil na Whorfianovo hipotezo, ki pravi, da jezik narekuje misel oz. da lahko o 

nečem razmišljamo le takrat, ko imamo za to neko poimenovanje. To osnovno idejo je 

parafraziral v vprašanju: “Kako bomo študente naučili nekega koncepta, če jih ne bomo tega, 

kar se morajo naučiti, učili eksplicitno?” Njegova glavna ideja je torej bila, da je potrebno 

znanje, predvsem v smislu strateškega znanja v obliki programskih vzorcev, ki ga imajo 

eksperti, narediti eksplicitno in na ta način tudi poučevati.  

Soloway je plan (programski vzorec) definiral kot relacijo med začetno definicijo problema in 

njegovo rešitvijo s pomočjo programske kode (začetni problem -> vmesna abstrakcija 

problema/plan -> rešitev/program) oz. kot del med analizo problema in zasnovo rešitve ter 

pisanjem programske kode, ki ta problem reši. 

Proces pisanja programa je strnil v dva ključna koraka: 1) v prvem koraku je treba preučiti 

problem, ga analizirati, smiselno razdeliti na podprobleme in določiti ključne cilje (angl. goals). 

V drugem pa je treba poiskati ustrezne plane, ki predstavljajo rešitev za posamezne prej 

določene ključne cilje ter jih med seboj povezati v rešitev oz. delujoč program. Dekompozicija 

problema poteka tako, da se kompleksen problem razdeli na tiste podprobleme, za katere že 

imamo vzorec, kako jih rešiti, ali pa jih lahko naprej delimo, dokler ne pridemo do takega cilja, 

za katerega imamo vzorec. Tako npr. pri iskanju povprečne vrednosti vpisanih števil, ki so 
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različne od vpisane izhodne oz. stražne vrednosti (angl. sentinel value), razdelimo začetni 

problem na naslednja podproblema: 1) izračunaj povprečje vpisanih števil in 2) vrni povprečno 

vrednost kot rezultat. Prvega nato razdelimo na: 1.1) izračunaj vsoto vpisanih števil, 1.2) preštej 

vpisana števila in 1.3) deli obe vrednosti. Nadaljnjo dekompozicijo na ključne cilje in vzorce 

si lahko ogledate na Slika 5:  

 

Slika 5: Dekompozicija problema za iskanje povprečne vrednosti vpisanih števil na programske vzorce (povzeto po Soloway, 

1984) 

4.2.3 Robert Rist – Program Structure and Design (1995) 

Na osnovi Solowayevega dela je z raziskovanjem programskih vzorcev nadaljeval Rist (1989, 

1995), ki je prav tako ugotavljal, da empirične študije preučevanja ekspertov pri programiranju 

kažejo, da je programski vzorec osnoven kognitivni delček pri snovanju rešitve in 

razumevanju. Ločil jih je na top-down in bottom-up vzorce.  

Za top-down vzorce je značilno, da so lahko treh vrst: 1) strateški, ki določajo globalno 

strategijo pristopa k reševanju, 2) taktični, ki določajo lokalno strategijo, vezano na konkreten 

problem in 3) implementacijski, ki upoštevajo posebnosti programskega jezika pri 

implementiranju strateškega in taktičnega plana. Ti vzorci se uporabljajo pri Solowayevem 

načinu analize strukture programske kode na cilje in vzorce, variacije pri programskih kodah 

pa predstavljajo izbiranje različnih vzorcev za isti cilj.  

Pri bottom-up vzorcih pa se začne snovanje rešitve z neko osnovno idejo v domeni problema, 

ki jo po korakih razvijemo in s tem prestavimo v domeno rešitve. Tako strukturo rešitve ločimo 
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od strukture problema. Razvoj osnovne ideje je odvisen od tega, ali je za programerja že znana 

ali ne, torej ali že ima vzorec zanjo ali ne.  

Pri procesu pisanja kode je izpostavil razliko med eksperti in začetniki, in sicer da začetniki 

programirajo posamezen vzorec vrstico za vrstico, kar jim otežuje videti končni cilj, medtem 

ko ga imajo eksperti »ponotranjenega« in ga lahko prikličejo in uporabijo kot celoto, kar jim 

pomaga pri snovanju kompleksnih rešitev. 

4.2.4 Erich Gamma  idr. – Design patterns: elements of reusable object-oriented 

software 

Gamma idr. (1995) so se ukvarjali z vzorci pri objektnem programiranju. Razširili in prilagodili 

so definicijo plana arhitekta Alexandra Christopherja ter ga poimenovali shema. Shemo so 

definirali kot opis komunikacije med razredi in objekti, ki je prilagojena za reševanje splošnih 

problemov pri zasnovi rešitve v točno določenem kontekstu, in je sestavljena iz naslednjih 

štirih delov: 

1) Ime – poimenovanje opredelijo kot pomembno oz. priročno pri izgradnji slovarjev in 

mrež vzorcev, prav tako pa pri poenotenju različnih poimenovanj za isti vzorec. S tem 

lahko poenostavimo diskusijo in uporabo vzorcev. 

2) Problem – problem določa kontekst, v katerem je vzorec smiselno uporabiti. 

3) Rešitev – rešitev opisuje posamezne dele vzorca in razloži njihovo medsebojno 

vplivanje. Pri tem upošteva njihovo vlogo v vzorcu, medsebojne odnose in načine, na 

katere se med seboj povezujejo. Rešitev predstavlja abstrakten opis. Avtorji pa 

predlagajo, da je dobro, če abstraktnemu opisu dodamo še konkreten zgled v nekem 

programskem jeziku, saj jo na ta način naredimo bolj razumljivo.  

4) Posledice – posledice uporabe vzorca vključujejo kompromise in implikacije, ki sledijo 

iz izbire in uporabe določene rešitve za problem v nekem konkretnem kontekstu. 

Gamma idr. so identificirali in opisali več programskih vzorcev, ki so po njihovem mnenju 

ključni, da jih študenti usvojijo, ko se učijo objektno programirati. Posamezen programski 

vzorec so ponazorili s primeri iz realnega življenja in tako olajšali razumevanje nekaterih bolj 

kompleksnih vzorcev. Slabost njihovega dela vidimo v tem, da se niso ukvarjali s tem, da bi 

raziskovali učinkovitost uporabe teh vzorcev pri poučevanju. Identificirali in podrobno opisali 

so naslednje programske vzorce: 
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• Tovarna abstraktnih objektov (angl. abstract factory) – namen tega vzorca je 

oblikovanje vmesnika za ustvarjanje družin povezanih objektov, brez uporabe 

konkretnih razredov. 

• Graditelj (angl. builder) – programski vzorec loči proces ustvarjanja kompleksnih 

objektov od njihovih reprezentacij. Na ta način lahko uporabimo isti proces za 

ustvarjanje različnih reprezentacij istega objekta.  

• Tovarna metod (factory method) – definira poseben vmesnik za ustvarjanje objektov. 

Odločitev o tem, iz katerega razreda se bodo ustvarile instance, je prepuščena 

podrazredom teh razredov. 

• Prototip (angl. prototype) – na osnovi instance, ki predstavlja prototip, se specificira tip 

objektov, iz katerih bomo naredili nove instance. 

• Posameznik/singelton (angl. singleton) – definira, da ima razred lahko samo eno 

instanco. Ta razred predstavlja globalno referenco za to instanco.  

• Adapter (angl. adapter) – omogoča, da lahko kombiniramo sicer nezdružljive razrede. 

Ta deluje tako, da spremeni vmesnik nekega razreda na način, da je kompatibilen z 

vmesnikom drugega razreda. 

• Most (angl. bridge) – razdruži abstrakcijo neke funkcionalnosti od njene 

implementacije, tako da lahko posamezen vidik poljubno prilagajamo, brez da bi s tem 

vplivali na drugega. 

• Kompozit (angl. composite) – preoblikuje objekte v drevesno strukturo in omogoča, da 

odjemalci obravnavajo individualne objekte in kompozicije objektov enovito.  

• Dekorator (angl. decorator) – omogoča dinamično dodajanje funkcionalnosti objektom. 

• Fasada (angl. facade) – definira vmesnik nekega podsistema na višjem abstraktnem 

nivoju, kar omogoča, da ga lahko bolj enostavno uporabljamo. 

• Mušja teža (angl. flywieght) – omogoča učinkovito deljenje virov med velikim številom 

objektov. 

• Pooblaščenec (angl. proxy) – priskrbi nadomestni vir za dostop do objekta.  

• Veriga odgovornosti (angl. chain of responsibility) – omogoča izogibanje direktnega 

združevanja objekta, ki je poslal zahtevek, z objektom, ki mu je namenjen. To naredi 

tako, da implementira vmesni člen, ki poskrbi za različne tipe zahtevkov. 

• Interpreter (angl. interpreter) – omogoča gramatično reprezentacijo jezika in vključuje 

interpreter, ki zna tolmačiti jezik. 
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• Iterator (angl. iterator) – v strukturi, ki združuje več objektov, omogoči, da lahko do 

njih zaporedno dostopamo. To naredi tako, da zakrije zgradbo take strukture.  

• Mediator (angl. mediator) – nadzoruje način interakcije med več objekti. Objekti tako 

ne komunicirajo direktno med seboj, ampak preko mediatorja.  

• Memento (angl. memento) – zajame in omogoča shranjevanje notranjega stanja objekta 

z namenom, da lahko njegovo stanje kasneje obnovimo. 

• Opazovalec (angl. observer) – definira povezavo tipa ena – mnogi. Cilj take povezave 

je, da ko se spremeni stanje v enem od objektov, so o tem obveščeni tudi vsi ostali. Na 

ta način lahko, če je to treba, posodobijo svoje stanje. 

• Stanje (angl. state) – omogoča, da objekt ob spremembi notranjega stanja spremeni tudi 

svoje delovanje. 

• Strategija (angl. strategy) – definira niz algoritmov, ki jih je mogoče izmenjaje 

uporabljati. 

• Metoda predlog (angl. template method) – definira ogrodje za algoritem v operaciji, ki 

se povezuje z objektom. Na ta način lahko ustvarjamo objekte, ki lahko za isto operacijo 

definirajo različne algoritme. 

• Obiskovalec (angl. visitor) – predstavlja operacijo, ki se izvede na elementih objekta, 

ne da bi se pri tem spremenil tudi sam objekt.     

4.2.5 Owen Astrachan idr. – Design patterns: an essential component of CS curricula 

Astrachan (1998) se je pri svojem raziskovalnem delu ukvarjal s preučevanjem uporabe 

programskih vzorcev pri poučevanju programiranja. Pri definiciji programskega vzorca je 

uporabil opredelitev po Gamma idr. (1995), pri čemer jo je dopolnil tako, da je izpostavil, da 

programski vzorci presegajo okvire določenega programskega jezika, ne pa nujno paradigme 

jezika (objektni, funkcijski). Uvedel je pojem idioma, ki je podoben konceptu programskega 

vzorca, s pomembno razliko, da je vezan na točno določen programski jezik in nastopa v vlogi 

predloge oz. študije primera. V okviru svoje raziskave je ugotovil, da je vzorce možno, prav 

tako pa tudi treba uporabljati pri usvajanju osnovnih in tudi naprednejših veščin v okviru 

predmetov uvodnega programiranja na univerzitetni ravni izobraževanja. Še posebno je videl 

njihov doprinos v fazi snovanja rešitve. Ugotovil je, da je uporaba enostavnejših programskih 

vzorcev pripomogla k uvajanju študentov in učiteljev na njihovo uporabo pri programiranju. 

Prav tako pa je predstavljala osnovo za nadaljnji študij bolj kompleksnih vzorcev, ki so bili 

namenjeni objektno orientiranemu pristopu. Izpostavil je, da je znanje, ki je zajeto v 
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programski vzorcih, podano na višjem abstraktnem nivoju, je bolj splošno in posledično ni 

vezano na konkreten programski jezik. To je še posebej koristno, saj omogočajo, da se študenti 

hitro in učinkovito naučijo nekega drugega programskega jezika. Programersko znanje, ki so 

ga pridobili pri učenju s programskimi vzorci, lahko posplošijo, tako da je učenje drugega 

programskega jezika le stvar učenja druge sintakse in morebitnih manjših posebnosti. 

Pridobljeno znanje v okviru raziskave so aplicirali na razvoj učnih materialov, ki so bili 

namenjeni samostojnemu učenju, ali kot del kakšnega drugega pedagoškega pristopa k 

poučevanju programiranja. Kot slabost učenja oz. poučevanja s programskimi vzorci je navedel 

dejstvo, da učitelji z njimi niso seznanjeni, zato so morali materiale opremiti z obsežnimi 

razlagami in velikim številom primerov. Prav tako so morali podrobno opisati, kako je isti 

vzorec uporaben pri na videz različnih nalogah.  

4.2.6 Michael Clancy in Marcia Linn – Patterns and pedagogy  

Linn je  leta 1985 v prispevku Cognitive consequences of programming instruction in classrom 

poudarila pomen poučevanja s primeri (Linn, 1985). Raziskave, ki so preučevale kognitivne 

zahteve programiranja in vedenje programerjev, so potrdile, da se zaporedje kognitivnih 

dosežkov lahko konča z večjo spretnostjo reševanja problemov. Študije prikazujejo, kako 

poučevanje z zgledom premakne učeče veliko dlje po tej verigi kot "tipično" poučevanje. Nato 

pa se je skupaj z Michaelom Clancyjem ukvarjala s preučevanjem vzorcev; v članku Patterns 

and pedagogy sta opisala raziskavo, v kateri sta uporabila programske vzorce pri poučevanju 

programiranja in opazovala, kako je to vplivalo na učni učinek. Za uporabo programskih 

vzorcev pri poučevanju sta se odločila, ker sta ugotovila, da veliko raziskav s področja kaže na 

to, da znanje ekspertov deloma predstavlja baza znanja, ki je sestavljena iz vzorcem podobnih 

delčkov (angl. chunks). Raziskava je potekala tako, da sta študentom začetnikom predstavila 

podroben potek reševanja za več različnih problemov pri programiranju, pri čemer sta pri 

reševanju uporabila programske vzorce. Ob konkretnem primeru sta oblikovala niz vprašanj, s 

katerimi sta želela vzpodbuditi, da bi se študenti osredotočili na alternativne pristope k 

reševanju, na razlike in podobnosti med posameznimi segmenti programske kode ter da bi bili 

pozorni na več različnih reprezentacij določenega programskega koncepta. Cilj raziskave je bil 

ugotoviti, kako vključevanje programskih vzorcev v učni proces vpliva na uspešnost pri 

programiranju.  
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Razumevanje programskega vzorca v raziskavi v veliki meri sledi definiciji po Astrachan 

(1998), a ga avtorja tudi nekoliko razširita. Programski vzorec definirata kot strukturo, ki 

zajema naslednje elemente:  

1) ime programskega vzorca, 

2) namen, uporabnost in motivacija za uporabo programskega vzorca, 

3) struktura, komponente in povezljivost z ostalimi programskimi vzorci, 

4) pričakovani rezultati in kompromisi, ki jih moramo upoštevati, če uporabimo nek 

programski vzorec, 

5) morebitne težave pri implementaciji, kot npr. posebne značilnosti programskega jezika, 

v katerem ga želimo zapisati, omejitve pri testiranju in razhroščevanju, 

6) primer programske kode, ki ga ponazarja (zgled), 

7) primeri uporabe, 

8) podobni oz. sorodni vzorci. 

Rezultati raziskave so pokazali, da je treba programske vzorce zasnovati tako, da bodo splošni 

in razumljivi. Samo na ta način jih bodo študenti ustrezno razumeli in jih učinkovito uporabili 

pri soočanju z novimi problemi. Ugotovila sta, da v primeru, ko so vzorci preveč specializirani 

oz. niso fleksibilni (v smislu, da jih ni mogoče enostavno uporabiti pri drugih problemih), jih 

študenti ne uporabljajo. Izpostavila sta, da je z izbiro vzorcev treba omogočiti, da jih bodo 

študenti lahko abstrahirali, da bodo uporabni tudi v bolj kompleksnih kontekstih, pri reševanju 

zahtevnih problemov. Zato so po njunem mnenju najbolj učinkoviti tisti vzorci, ki študentom 

omogočajo, da jih v procesu učenja, ko njihovo znanje postaja širše in bolj robustno, poljubno 

reformulirajo. Pokazala sta, da so najbolj kakovostni vzorci za poučevanje tisti, ki so v vsaki 

fazi na primernem abstraktnem nivoju. Le takrat jih namreč študenti lahko uporabijo pri 

reševanju novih problemov, hkrati pa omogočajo razreševanje dilem, s katerimi se običajno 

soočajo na trenutnem nivoju znanja. Avtorja menita, da je definiranje takih vzorcev 

kompleksen problem. Priporočata, da učitelji gradijo svojo bazo programskih vzorcev, ki jih 

želijo uporabiti pri poučevanju, na osnovi teh, ki so že bili identificirani v relevantni literaturi. 

Menita, da je najbolje, če jih po potrebi le prilagajajo.  

V okviru raziskave sta ugotovila, da je poleg definiranja kvalitetnih vzorcev pomembno, da  

učitelji v učni proces vključijo razlage o tem, kako se programski vzorci povezujejo s 

specifičnimi in za študente povsem novimi problemi. Priporočata, da učitelji čim bolj nazorno 

prikažejo miselni proces pri uporabi programskega vzorca, ki je vključen pri reševanju 
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določenega problema. Prav tako poudarita, da je treba nazorno predstaviti miselni proces 

povezovanja več enostavnih programskih vzorcev v celoto, ki reši kompleksno nalogo. 

Učiteljem svetujeta, da prikažejo ustrezne, prav tako pa tudi tipične napačne načine 

povezovanja.  

Avtorja v članku izpostavita pomen prepoznavanja konteksta, v katerem je smiselno uporabiti 

nek programski vzorec. Predlagata, da se to naredi z vzorčnimi primeri oz. nalogami, ki so 

zasnovane tako, da upoštevajo študentovo kognitivno stopnjo razvoja v skladu z območjem 

bližnjega razvoja (po Vigotski, 2010). Pomemben vidik uporabe programskih vzorcev je, da je 

njihov učinek največji, če je učni proces zasnovan tako, da je učenje, kreiranje in reformuliranje 

vzorcev vključeno kot redna praksa.  

Raziskava je pokazala, da so študenti najbolj napredovali v učnem procesu, ki je temeljil na 

programskih vzorcih, pri naslednjih tipih nalog:  

1) razumevanje kode, 

2) identificiranje podobnosti in razlik med primeri,  

3) generaliziranje segmentov kode preko katerih so iznašli nove vzorce,  

4) ponovna uporaba kode, ki so jo dobili od učiteljev ali kolegov,  

5) identificiranje dobrih in slabih situacij pri ponovni uporabi vzorca,  

6) obravnavanje različnih predstavitev vzorcev in  

7) primerjava povezanih vzorcev.  

Prav tako se je pokazalo, da je uporaba programskih vzorcev izboljšala razumevanje splošnih 

konceptov, ki niso vezani na specifičen programski jezik. Pozitivno je vplivala tudi na socialni 

vidik učenja, saj so se študenti bolj vključevali v diskusijo, v kateri so primerjali svoje 

razumevanje in uporabo svojih vzorcev s kolegi. 

4.2.7 Viera Proulx  – Programming patterns and design patterns in the introductory 

computer science course  

Viera Prolux (2000) se v svojem članku z naslovom Programming patterns and design patterns 

in the introductory computer science course ukvarja s preučevanjem učinkovitosti vpeljave 

programskih vzorcev v proces učenja pri uvodnem programiranju za objektno orientirano 

paradigmo. Njena definicija programskega vzorca je relativno neformalna, saj jih je opisala kot 

“strokovni triki” (angl. tricks of the trade), ki jih tipično uporabljamo pri pisanju programov. 
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Kot primer je navedla situacije, v katerih ima izkušen programer svoj standardizirani pristop k 

reševanju problema, ki se pojavi pri programiranju. Npr.: ko želimo prebrati niz vhodnih 

podatkov, ki jih bo vpisal uporabnik, ali pa ko želimo pretvarjati med različnimi podatkovnimi 

tipi. Njena pomembna ugotovitev je, da izkušen programer k reševanju problemov pristopa na 

način, da jih najprej obravnava na konceptualnem nivoju in se z implementacijskimi vidiki 

pisanja kode v konkretnem programskem jeziku ukvarja šele takrat, ko točno ve, kaj želi 

narediti.  

Avtoričina ideja pri raziskavi je bila podobna Solowayevi, saj je želela z eksplicitnim 

poučevanjem vzorcev pri uvodnem programiranju doseči, da bi jih študenti uporabljali v svojih 

programih. Programske vzorce je v učni proces vpeljala tako, da je študente na začetku 

seznanila s ključnimi koncepti in pri vsakem izpostavila programske vzorce, ki se z njimi 

povezujejo. Študentom je nato razdelila tri skupine nalog. V prvi skupini so bile naloge rešene 

v celoti, v drugi delno, v tretji pa so morali celotno rešitev oblikovati sami. Pri vseh nalogah so 

dobili še krajše napotke s predlogi za uporabo določenih strategij reševanja problemov, prav 

tako pa so bili izpostavljeni relevantni programski vzorci. Študente je organizirala v skupine 

po dvajset članov, ki so se tedensko srečevali in diskutirali o nalogah. Na koncu so izdelali 

večji projekt, v katerem so morali uporabiti pridobljeno znanje.    

V okviru svojega dela je avtorica zbrala in uredila katalog vzorcev ter jih smiselno strukturirala. 

Pri tem je povzela programske vzorce, ki so že bili popisani v relevantni literaturi s področja 

ter dodala nekaj svojih. Oblikovala je devet skupin, ki jih bomo podrobneje predstavili v 

poglavju, kjer bomo opisali seznam programskih vzorcev. Njen cilj je bil, da bi s tem pomagala 

študentom začetnikom, da bi se lažje osredinjali na veščine sklepanja in pravila, kako zasnovati 

program, ki so splošna in veljajo pri vseh programskih jezikih, in da bi se šele v naslednji fazi 

učenja soočili s posebnostmi konkretnega programskega jezika. 

Rezultati vpeljave programskih vzorcev v učni proces so pokazali, da so jih študenti dojemali 

kot koristne, še posebej so jim bili všeč popolnoma rešeni problemi, s katerimi so dobili 

vpogled v proces reševanja, ki je značilen za naprednejše programerje. Prav tako so znanje, ki 

je bilo izraženo v vzorcih, lažje prenesli na nove primere, saj je bilo gradivo zasnovano tako, 

da je prikazovalo, kako lahko neki konkreten vzorec učinkovito uporabijo pri več različnih 

nalogah. V primerjavi s prejšnjimi generacijami so na zaključnem izpitu iz uvodnega 

programiranja dosegali boljše rezultate. Po mnenju avtorice pa so izkazovali tudi večjo 

samozavest pri dojemanju svojega znanja o programiranju. 
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4.2.8 Orna Muller, Bruria Haberman in Haim Averbuch – Pattern based problem 

solving instruction  

Muller, Haberman in Averbuch (2005, 2007) so se ukvarjali s problemom prenove predmeta 

računalništva v Izraelu. Izhajali so iz predpostavke, da se je v okviru vsebin uvodnega 

programiranja pri predmetu treba osredinjati na konceptualno znanje in da morajo biti 

aktivnosti naravnane k pridobivanju veščin algoritmičnega reševanja problemov. Pristop k 

poučevanju iz preteklosti, ki se je usmerjal predvsem na sintaktične podrobnosti in specifične 

lastnosti konkretnega programskega jezika, se je namreč izkazal kot neučinkovit, saj pri 

učencih ni rezultiral v dobrem razumevanju programiranja. Obenem pa so predvidevali, da bo 

takšna sprememba pristopa k poučevanju pomembno vplivala na zahtevnost poučevanja, kar 

bo negativno vplivalo na učitelje. Kot možno rešitev so videli implementacijo načina 

poučevanja, ki vključuje uporabo programskih vzorcev v kombinaciji z veščinami reševanja 

problemov. Odločitev za vključevanje programskih vzorcev so sprejeli na osnovi pregleda 

študij, ki so pokazale, da znanje programerjev ekspertov predstavljajo vzorcem podobni delčki, 

ki povezujejo probleme, njihove rešitve in z njimi povezane informacije. Ko se ekspert sooča 

s problemom, je sposoben priklicati iz svojega spomina ustrezen vzorec, ki predstavlja rešitev 

za ta problem. Predpostavili so, da bi z vpeljavo eksplicitnega poučevanja teh vzorcev 

pozitivno vplivali na konceptualno znanje učencev. V okviru raziskave so organizirali 

delavnico za učitelje, katere namen je bil, da bi jih seznanili s programskimi vzorci in njihovo 

učinkovito uporabo pri poučevanju. Analiza po koncu delavnice je pokazala, da so učitelji 

uspešno vključili programske vzorce v konkretne aktivnosti pri pouku, da se je učni proces 

usmeril v pridobivanje veščin pri reševanju problemov in da so učinkovito združili programske 

vzorce in didaktiko programiranja. Izpostavili pa so, da zgolj vključevanje programskih 

vzorcev, brez sočasnega prepletanja z veščinami, pri reševanju problemov ne prinese 

pričakovanih rezultatov.  

V naslednji raziskavi, ki so jo opisali v članku z naslovom Pattern-oriented instruction and its 

influence on decomposition problem and solution construction (2007), se je njihov fokus 

preusmeril od učiteljev k učencem. Od leta 2004 do 2007 so izvedli obsežno raziskavo, ki je 

imela cilj odkriti, kako poučevanje, ki vključuje programske vzorce, vpliva na razvoj različnih  

kompetenc pri reševanju problemov pri študentih. Rezultati so pokazali, da takšen način 

poučevanja pozitivno vpliva na znanje oz. sposobnost:  

1) pristopanja k problemu in formuliranju ideje za rešitev, 
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2) boljšega prepoznavanja tipa problema, 

3) bolj učinkovitega prepoznavanja podproblemov in povezovanje s pripadajočim 

programskim vzorcem, 

4) identificiranja relacij med podproblemi in  

5) kako zasnovati algoritem, ki je sestavljen iz rešitev posameznih podproblemov oz. kako 

združevati programske vzorce, ki  rešijo posamezen podproblem v pravilno rešitev.  

Analiza rešitev je pokazala, da nekatere od njih nakazujejo na obstoj različnih faz v procesu 

izgradnje znanja pri reševanju problemov. V začetnih fazah je pomembno, da jih študenti dobro 

razumejo, saj jih lahko samo tako uspešno vključijo v svoje rešitve. V nadaljnjih fazah, ko je 

njihovo znanje o programskih vzorcih že na višjem nivoju, pa so sposobni tudi kombiniranja 

in generalizacije. To jim omogoča reševanje problemov na višjem abstraktnem nivoju. Kljub 

temu da so zaznali, da grajenje znanja o uporabi programskih vzorcev poteka v fazah, pa so 

izpostavili, da bi za natančnejšo opredelitev posameznih faz potrebovali več raziskav.  

4.2.9 Leliane Nunes de Barros dos Santos Mota, Megumi Matsumoto in Delgado – A 

tool for programming learning with pedagogical patterns  

Nunes de Barros idr. (2005) so v svoji raziskavi izhajali iz predpostavke, da je z uporabo 

programskih vzorcev možno ustvariti skupen jezik, ki bi omogočal komuniciranje o uvidih in 

izkušnjah glede problemov pri programiranju in njihovih rešitvah. Za namen vključevanja 

programskih vzorcev v učni proces so ustvarili spletno učno okolje ProPAT. Njihov cilj je bil, 

da bi z orodjem študentom uvodnega programiranja omogočili, da bi se lahko lažje učili 

programirati s pomočjo programskih vzorcev. V orodje so vključili programske vzorce, ki so 

dobili priporočilo društva učiteljev računalništva (angl. Computer science educators). Zasnova 

orodja ProPAT je predvidevala dva načina uporabe, in sicer s pozicije učitelja in študenta. 

Program omogoča učiteljem zbiranje, dodajanje in odstranjevanje programskih vzorcev ter 

nalog. Študentom pa omogoča reševanje niza nalog na način, da iz menija izberejo ustrezen 

vzorec in ga prenesejo v urejevalnik, kjer oblikujejo rešitev.  
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Slika 6:  Orodje ProPAT – pogled študenta (povzeto po Nunes De Barros in Delgado, 2005) 

Prav tako jim omogoča, da preizkusijo pravilnost svoje rešitve s pomočjo vgrajenih testov, ki 

na osnovi različnih vhodnih podatkov preverijo, ali je program vrnil pričakovane izhodne 

podatke. Pomemben del ProPAT orodja predstavlja baza programskih vzorcev in nalog, ki sta 

jo avtorici zapisali v obliki datotek XML. To namreč omogoča enostavno prenosljivost v druge 

podobne sisteme, enostavno dograjevanje baze in spreminjanje predlagane hierarhije vzorcev. 

Strukturo vzorca sta v sistemu definirali kot kompozicijo naslednjih elementov: 1) ime 

programskega vzorca, 2) povezava do drugih programskih vzorcev, ki so z njim na določen 

način povezani ali so od njega odvisni, 3) besedilo, ki v splošnem opiše situacije pri 

programiranju, v katerih lahko uporabimo vzorec, 4) sintaksa vzorca, ki vključuje psevdokodo, 

5) semantika vzorca, ki opisuje, kako vzorec dejansko deluje, in diagram poteka, ki vključuje 

sintaktične oznake ter 6) primeri situacij, ki so ustrezne za uporabo tega vzorca (Preglednica 

2).    
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Preglednica 2: Primer strukture programskega vzorca v orodju ProPAT 

Ime prog. 

vzorca 

Uporaba vzorca Sintaksa 

Zanka s čuvajem 

(angl. sentinel) 

vrednostjo 

Vzorec uporabi, ko želiš ponoviti niz 

akcij, dokler je pogoj resničen. V 

splošnem se niz akcij nanaša na 

procesiranje sekvence elementov ali 

števil. Število elementov je vnaprej 

neznano, konec sekvence pa 

označuje vrednost – čuvaj (angl. 

sentinel). Elemente lahko 

preberemo ali pa jih generiramo. 

 

Vpeljava orodja je pokazala, da priprava nalog in pripadajočih vzorcev zahteva od učitelja 

veliko truda. Ko pa je sistem za določen namen pripravljen, ponuja študentom učinkovit način 

za učenje programiranja.  

4.2.10 Michael De Raadt – Teaching programming strategies explicitly to novice 

programmers  

De Raadt (2008) je v okviru svoje doktorske disertacije preučeval učinkovitost pedagoškega 

pristopa k poučevanju programiranja, v katerega je integriral programske vzorce na način, da 

jih je eksplicitno poučeval. Svoj preizkus je začel z eksperimentom, s katerim je želel pokazati 

pomanjkljivosti tradicionalnega pristopa k poučevanju programiranja pri predmetu uvodnega 

programiranja. V skupini, ki se je učila tradicionalno, tj. na način, da je bilo poučevanje 

osredotočeno na učenje sintakse in semantike izbranega programskega jezika, je analiza 

rezultatov na testu znanja pokazala, da so imeli pomembne pomanjkljivost v strateškem znanju. 

Tako je potrdil neučinkovitost tega pristopa in kot rešitev predlagal vpeljavo programskih 

vzorcev v učni proces. Te je želel vključiti v okviru uvodnega programiranja in jih poučevati 

eksplicitno po vzoru ideje, predstavljene v Soloway (1986).   

Pedagoško intervencijo je zasnoval tako, da je najprej opravil eksperiment s programerji 

eksperti. Rešiti so morali tri naloge, za katere je bilo predvideno, da bi jih morali začetniki po 
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koncu predmeta iz uvodnega programiranja brez večjih težav pravilno rešiti. Njihove rešitve je 

analiziral s pomočjo Solowayeve metode ciljev in planov (programskih vzorcev). Izkazalo se 

je, da so vsi eksperti uporabljali enake plane (programske vzorce) za rešitev nalog. 

Identificirane plane je nato uporabil v učnem procesu.  

Nato je izvedel poskus, v katerem je manjše število prostovoljcev razdelil na eksperimentalno 

in kontrolno skupino. Študente v kontrolni skupini je učil po poenostavljenem tradicionalnem 

kurikulumu uvodnega programiranja, medtem ko je tiste v eksperimentalnih skupinah učil s 

pomočjo pristopa, ki vključuje eksplicitno poučevanje programskih vzorcev. Rezultati so 

pokazali, da so študenti v eksperimentalnih skupinah bolj pogosto uporabljali vzorce pri 

oblikovanju rešitev kot tisti v kontrolni skupini, od katerih se je pričakovalo, da se bodo 

vzorcev naučili implicitno, preko generaliziranja v procesu reševanja nalog. V intervjujih, ki 

jih je opravil z udeleženci raziskave, je opazil, da so tisti iz eksperimentalnih skupin uporabljali 

terminologijo, ki se je nanašala na strategije pristopov k reševanju problemov v kontekstu 

programiranja. Študenti v kontrolni skupini pa je niso uporabljali. Tisti, ki so bili v 

eksperimentalnih skupinah, so prav tako izkazovali večjo mero samozavesti pri predstavljanju 

svojih rešitev. To lahko pripišemo dejstvu, da so z uporabo programskih vzorcev lažje oz. 

boljše razumeli strukturo rešitve na konceptualnem nivoju. Namesto da bi rešitev dojemali kot 

enkraten, neposplošljiv primer reševanja, so v njej videli splošen vzorec, ki ga lahko uporabijo 

tudi pri drugih, pomensko podobnih problemih. To zavedanje pa jim je dalo občutek, da bolj 

obvladujejo procese, ki so vključeni v načrtovanje in implementacijo rešitev.    

Dobri rezultati so empirično potrjevali, da bi bilo pristop smiselno uporabiti pri dejanskem 

študiju uvodnega programiranja. Analiza vpeljave tega pristopa je namreč pokazala, da so 

začetniki dosegali signifikantno višje rezultate v primerjavi s tistimi iz kontrolne skupine. Prav 

tako so veliko bolj pogosto v svoje rešitve vključevali programske vzorce. De Raadt je tako 

pokazal, da je s tem, ko je znanje o programskih vzorcih poučeval eksplicitno, izboljšal učni 

učinek pri uvodnem programiranju. Ko pa je bilo to znanje prikrito oz. se je od njih pričakovalo, 

da ga bodo usvojili z generalizacijo izkušenj pri programiranju, pa se je pokazalo, da to ni 

uspešna metoda, saj so bili njihovi rezultati slabši. Programiranje ja namreč zelo kompleksno, 

zato je začetnik kognitivno preobremenjen, da bi bil sposoben takšnih uvidov. Če pa mu jih 

ponudimo v eksplicitni obliki, lahko vplivamo na to, da bo prej usvojil ustrezne pristope k 

reševanju algoritmičnih problemov in bo prej pridobil ustrezno razumevanje o tem, kako je 

treba pristopati k programiranju.  
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4.2.11 Alexis Vinícius de Aquino Leal in Deller James Ferreira – Learning programming 

patterns using games  

Leal in Ferreira (2016) v članku z naslovom Learning programming patterns using games 

naslavljata problematiko oblikovanja novih metod za poučevanje uvodnega programiranja, saj 

ugotavljata, da ne obstaja ena sama najboljša metoda, ki bi prinašala dobre rezultate. V članku 

opišeta svoj predlog pristopa k poučevanju programiranja. Ta vključuje eksplicitno poučevanje 

programskih vzorcev v povezavi s skupinskimi igrami na prostem. Učenci so se učili tako, da 

sta jih najprej razdelila po skupinah, nato pa si je morala vsaka od njih izmisliti igro na prostem, 

ki je vključevala idejo in zakonitosti nekega programskega vzorca.  

Izbrala sta naslednje programske vzorce:  

1) Enostavni izbor – če je pogoj resničen, se izvede določena koda.  

2) Alternativni izbor – če je pogoj resničen, se izvede določena koda, če pa ni, pa druga. 

3) Sekvenčni izbor – veriženje pogojev s pogojnim blokom, izvede se koda pri pogoju, ki 

je prvi resničen.  

4) Niz možnosti – uporaba stavka case za izbiranje med različnimi možnimi nadaljevanji 

programa,. 

5) Zanka in pol – ob izstopnem pogoju se izvede vsa koda do izstopnega pogoja iz zanke,  

6) Procesiraj vse elemente – z zanko dostopamo do vseh elementov zbirke in jih 

uporabimo pri izračunu,  

7) Števec – štetje dogodkov.  

8) Akumulator – spremenljivka, v katero shranjujemo določene vrednosti glede na 

kontekst.  

Za vsakega od naštetih vzorcev so si učenci zamislili igro, definirali pravila in jo predstavili 

svojim sošolcem. Nato so vsako od iger preigrali.  

Rezultati so pokazali, da je takšen pristop pozitivno vplival na motivacijo za učenje 

programskih vzorcev, prav tako pa so učenci v primerjavi s prejšnjimi leti, ko so se pri uvodu 

v programiranje učili po ustaljenih, tradicionalnih pristopih, dosegali za 20 % boljše rezultate 

na testiranjih znanja. Ugotovila sta, da so preko igre učenci bolje usvojili programerske 

strategije, ki jih uporabljajo eksperti. Posebej pomembno se jima je zdelo izpostaviti, da so 

programske vzorce uporabljali tudi v prihodnje, ko so jih kot gradnike uporabili pri pisanju 

programov za nove, kompleksnejše probleme. Avtorja trdita, da se je učinkovitost pristopa 
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izkazala predvsem v tem, da je učencem omogočila, da »stojijo na ramenih velikanov«. Z 

uporabo programskih vzorcev, ki jih uporabljajo eksperti, so učencem omogočili, da so lahko 

pristopali k reševanju kompleksnejših problemov. Na ta način so imeli namreč na razpolago 

učinkovit nabor gradnikov, ki so jih lahko poljubno združevali pri pisanju programov za nove 

probleme. Poleg tega pa jim je vpogled v načine razmišljanja in pristopanja k reševanju 

omogočil bolj jasno sliko o tem, kako je sestavljeno programersko znanje in kako se pravilno 

in učinkovito uporabi. 

4.2.12 Kashiv Amanullah in Tim Bell – Analysing student's scratch programs and 

addresing issues using elementary patterns  

Amanullah in Bell (2019) v svojem članku z naslovom Analysing student's scratch programs 

and addresing issues using elementary patterns izpostavita težave pri učenju uvodnega 

programiranja v vizualnem okolju Scratch in analizirata trenutno stanje z vrednotenjem nivoja 

uporabe programskih vzorcev v rešitvah. Največja težava Scratcha, ki jo avtorja izpostavita, je 

v tem, da se začetniki preko tega okolja ne spoznajo z vsemi bistvenimi koncepti uvodnega 

programiranja. Prav tako okolje vsebuje veliko elementov, ki niso vezani direktno na 

programiranje in lahko začetnike odvrnejo od ukvarjanja z vsebino. Kot primer navedeta veliko 

zbirko sličic in možnosti vizualnih prilagoditev, s katerimi učenci izgubijo veliko časa, namesto  

da bi se ukvarjali s programiranjem. Pri analizi rešitev programerjev začetnikov sta za mero 

nivoja izkazanega znanja uporabila število vključenih programskih vzorcev. V okviru 

raziskave opravita obsežno analizo velikega števila projektov, narejenih v okolju Scratch, in 

ročno ovrednotita, kako pogosto oz. kateri vzorci se pojavljajo v rešitvi. V rešitvah iščeta 

programske vzorce, povezane s konceptom zanke in izbiranjem. Pri programskih vzorcih, ki 

so povezani s konceptom zanke, sta iskala naslednje vzorce:  

1) Procesiraj vse elemente – v zbirki elementov dostopimo do vsakega od njih in nad njim 

izvedemo neko operacijo. 

2) Linearno iskanje – v zbirki elementov iščemo element. To naredimo tako, da zbirko 

zaporedno pregledujemo in iskanje prekinemo takoj, ko element najdemo. Linearno 

iskanje predpostavlja, da je iskani element zagotovo del zbirke. 

3) Zaščiteno linearno iskanje – ekvivalentno linearnemu iskanju, z razliko, da ne moremo 

predvideti, ali bomo iskani element dejansko našli. V tem primeru moramo ta dogodek 

na nek način detektirati. 
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4) Zanka in pol – konec izvajanja zanke je definiran s pogojem, ki je del telesa zanke. V 

primeru, ko je pogoj izpolnjen, se v tej iteraciji izvršijo vsi ukazi do pogoja, tisti za njim 

pa ne. Od tu ime »zanka in pol«, saj se ta polovica nanaša na zadnjo iteracijo, ko ne 

izvedemo vseh ukazov v telesu zanke. 

5) Izpraševalna zanka (angl. polling loop) – z zanko uporabnika sprašujemo, da vnese 

vrednost, dokler ta ne vnese pravilne vrednosti. 

6) Ekstremne vrednosti – s pomočjo zanke poiščemo minimalno in maksimalno vrednost 

v zanki.  

Pri programskih vzorcih, povezanih s konceptom izbiranja, pa:  

1) Ali pogoj velja ali ne – uporaba pogojnega stavka, brez določanja, kaj se zgodi v 

primeru, ko pogoj ni resničen. Definirani so ukazi, ki se izvedejo, če je pogoj resničen. 

V primeru, da pogoj ni resničen, se ne izvede nič. 

2) Alternativna akcija – uporaba pogojnega stavka, v katerem določimo, kaj se zgodi, če 

je pogoj resničen, prav tako pa za primer, ko ni resničen. 

3) Nepovezana izbira – več zaporedno postavljenih pogojnih stavkov. Vedno se izvedejo 

vsi, ne glede na to, koliko jih je resničnih/neresničnih. Ob vsakem resničnem pogoju se 

izvede nekaj drugega. 

4) Neodvisna izbira – gre za implementacijo pogojnega bloka. Izvedejo se ukazi ob prvem 

izpolnjenem pogoju.  

Rezultati analize so pokazali, da učenci redko uporabljajo programske vzorce, čeprav ti 

pozitivno vplivajo na razvoj veščin reševanja problemov in logičnega mišljenja pri 

programerjih začetnikih. S tem sta potrdila svojo domnevo, da začetniki premalo uporabljajo 

programske vzorce pri snovanju svojih rešitev.   

4.3 Prednosti uporabe programskih vzorcev pri učenju uvodnega programiranja 

Številne raziskave kažejo, da je poučevanje uvodnega programiranja z uporabo oz. eksplicitnim 

poučevanjem programskih vzorcev izboljšalo proces učenja in kvaliteto pridobljenega znanja 

pri programerjih začetnikih. 

Nunes (2005) ugotavlja, da so se z uporabo programskih vzorcev pri učenju programiranja 

študenti bolje naučili pojmov in izrazov, konceptov delovanja različnih programskih 

konstruktov (npr. pogojni stavek, zanka ipd.) in splošnih strategij pri reševanju problemov na 
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višji, abstraktni ravni. Ugotovili so, da so si prav tako bolje zapomnili sintakso programskega 

jezika in pridobili znanje o tem, kako uporabiti neki programski jezik pri oblikovanju rešitev 

za specifične situacije, ki se sicer pogosto pojavljajo pri programiranju in jih je možno rešiti z 

uporabo programskih vzorcev. Programski vzorci pa lahko pomagajo tudi učitelju, da lažje 

prepozna študentove namere ter z njim vzpostavi boljšo komunikacijo, saj lahko uporabljata 

skupen slovar pojmov o splošnih strategijah pri reševanju problemov pri programiranju. 

Astrachan idr. (1998) ugotavljajo, da programski vzorci predstavljajo zbirko orodij za 

ukvarjanje s kompleksnejšimi, višjenivojskimi koncepti. Takrat ko se jih študenti učijo 

eksplicitno, jim pomagajo pri širjenju njihovega izrazoslovja (angl. vocabulary) in jim s tem 

omogočajo, da so lahko bolj vključeni v proces snovanja in gradnje učinkovitih rešitev, učenja 

uspešnih postopkov, tehnik in metod ter pridobivanje znanj o tem, kdaj jih je koristno uporabiti 

in na kakšen način.  

Clancy in Linn (1999) menita, da študenti pridobivajo znanje pri programiranju (in tudi pri 

ostalih disciplinah) v procesu integracije znanja (prestrukturiranje, ponovna uporaba in 

usvajanje novih vzorcev). Integracija poteka tako, da študenti v svoje obstoječe znanje dodajajo 

nove vzorce, te, ki so se jih že naučili, pa vrednotijo in dopolnjujejo, ustvarjajo svoje in 

rekonstruirajo nedelujoče oz. tiste, ki se jim zdijo uporabni tudi pri drugačnih problemih.  

Proulx (2000) izpostavlja, da programski vzorci pomagajo študentom, da dobijo širšo sliko o 

tem, kaj je pri programiranju bistveno oz. ključno. Poleg tega pa jim pomagajo razumeti, kako 

zasnovati in napisati kompleksno rešitev, ki je sestavljena iz več manjših enostavnejših delov, 

ki so med seboj smiselno povezani in vzajemno delujejo.  

Amanullah in Bell (2019) navajata, da lahko z uporabo programskih vzorcev začetnikom 

pokažemo izdelane rešitve za probleme, ki se pogosto pojavljajo pri programiranju, in jih 

naučimo, kako je treba strukturirati programe, prav tako pa, kaj so značilnosti dobrega stila pri 

pisanju programske kode. Programski vzorci so splošni in niso odvisni od programskega jezika, 

le od programske paradigme, zato jih bodo lahko študenti uporabili tudi, ko se bodo učili 

kakšnega drugega programskega jezika. To jim bo omogočilo, da bodo lahko generalizirali to, 

česar so se naučili.  

Prav tako sta ugotovila, da uporaba programskih vzorcev spodbuja pridobivanje dobrih navad 

pri programiranju, jih uči, kako se izogibati slabemu programerskemu stilu, in jim omogoči, da 

se spoznajo z vrsto različnih programerskih tehnik.   
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4.4 Seznam programskih vzorcev 

V tekočem poglavju bomo predstavili programske vzorce iz uvodnega programiranja, ki so jih 

identificirali in opisali različni avtorji, ki so preučevali programske vzorce v znanstvenih in 

strokovnih člankih, učbenikih in na spletnih straneh. Nekateri programski vzorci so vezani na 

specifičen programski jezik in bi jih lahko obravnavali kot idiome, vendar jih bomo skušali 

smiselno predstaviti v kontekstu programskega jezika Python, saj avtorji med vzorci in idiomi 

večkrat ne ločujejo oz. se pomen prekriva. V disertaciji uporabljamo poimenovanje programski 

vzorec za tiste vzorce, ki niso neposredno vezani na točno določen programski jezik, idiome 

pa na vzorce, ki vključujejo posebnosti konkretnega programskega jezika in jih posledično ni 

mogoče posplošiti. Zaradi sintaktičnih razlik med jeziki se koda med programskimi vzorci 

razlikuje, vendar tukaj ne govorimo o tovrstnih razlikah, temveč o uporabi konstruktov, ki so 

nekemu jeziku lastni.  

Vse opisane programske vzorce bomo predstavili na primeru programskega jezika Python, 

čeprav so bili morda pri prvi objavi predstavljeni v nekem drugem jeziku. Izogibali se bomo 

uporabi posebnosti jezika, v kolikor pa jih bomo vključili v rešitve, pa bomo na to opozorili v 

opisu kode. 

4.4.1 Programski vzorci, ki so vezani na koncept zanke 

V zvezi s konceptom zanke bomo opisali naslednje programske vzorce: procesiraj vse 

elemente, linearno iskanje, zaščiteno linearno iskanje, zanka in pol, izpraševalna zanka, 

ekstremne vrednosti, splošen vzorec za detekcijo ponavljanja in splošen vzorec za iteracijo. Za 

lažje razumevanje bomo posamezen programski vzorec ponazorili s psevdokodo, ki opiše 

vzorec, nato pa demonstrirali implementacijo le-tega v programskem jeziku Python. 

4.4.1.1 Procesiraj vse elemente 

Pri programskem vzorcu »procesiraj vse elemente« s pomočjo poljubne zanke zaporedno 

dostopamo do vseh elementov podatkovne strukture, ki je sestavljena iz več vrednosti, in na 

vsakem od njih izvajamo določene ukaze. Tako strukturo, ki je značilna za vse programske 

jezike, smo poimenovali s skupnim imenom – zbirka. Zbirka je tako npr. seznam, terka, 

množica, niz ipd. V različnih programskih jezikih, prav tako pa pri uporabi različnih vrst zank 

se način dostopa do elementov zbirke razlikuje, vendar pomen vzorca ostaja enak.   
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Psevdokoda programskega vzorca: 

za vsak element zbirke: 

    procesiraj element 

Zbirke so v programskem jeziku Pythonu implementirane kot iteratorji. Iterator je objekt, ki 

vsebuje končno število vrednosti, preko njih pa je mogoče iterirati (zaporedno dostopati). Iz 

tega sledi, da ima vsak element zbirke v njej natančno določeno pozicijo. To omogoča, da lahko 

implementiramo zaporedno dostopanje do elementov zbirke, pri čemer je zagotovljeno, da 

bomo dostopili do vsakega elementa v zbirki natančno enkrat. V Pythonu je lahko iterator 

poljuben  objekt, ki mu dodamo t. i. protokol iteratorja, kar pomeni, da zanj implementiramo 

metodi: __iter()__ in __next()__. S prvo dobimo referenco do objekta oz. prvega elementa v 

objektu, druga pa ob vsakem klicu vrne njegovo naslednjo vrednost. To počne toliko časa, 

dokler ne vrne vseh. Posebnost programskega jezika Python je, da lahko za prehod preko 

vrednosti v iteratorju uporabimo zanko for na način: 

for element in iterator_object: 

    do something 

V vsaki ponovitvi zanke for se bo v spremenljivko(e), ki jo napišemo med rezervirani besedi 

for in in, shranila vrednost iz iteratorja na desni strani. V prvi izvedbi zanke for se bo vanju 

zapisala prva vrednost iz zbirke, nato naslednja, dokler ne bomo na ta način dostopili do vseh 

elementov zbirke. Iteratorji, ki so implementirani na objektih, imajo lahko natančno določen 

vrstni red elementov (npr. seznam, terka, niz, množica), medtem ko nekateri vrstnega reda 

nimajo (npr. slovar). V obeh primerih nam implementacija iteratorjevega protokola zagotavlja, 

da bomo dostopili natančno enkrat do vseh elementov zbirke.  

V mnogih drugi programskih jezikih (C, Java, Pascal, idr.) dostopamo do posamezne vrednosti 

v zbirki preko njene pozicije oz. indeksa. To lahko naredimo tudi v Pythonu, vendar le pri 

zbirkah, ki imajo določen vrstni red elementov. Če bi želeli dobiti vse elemente v seznamu, 

terki oz. nizu, bi lahko to dosegli tako, da bi kot argument funkciji range (funkcija, ki ustvari 

terko s celoštevilčnimi vrednostmi) podali dolžino objekta. To bi imelo za rezultat terko z 

vrednostmi, ki bi opisovale pozicije v zbirki, nato pa bi te vrednosti uporabili za naslavljanje. 

Spodnji primer prikazuje opisani način dostopa do vrednosti. Spremenljivka z imenom s 

označuje poljubno zbirko z določenim vrstnim redom elementov. 
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for i in range(len(s)): 

    print(s[i]) 

Enako bi lahko dosegli z uporabo zanke while, pri kateri bi za določanje indeksa uporabili neko 

posebno spremenljivko. Njeno vrednost bi najprej inicializirali na vrednost 0, z namenom 

dostopa do vrednosti elementa, ki se nahaja na prvi poziciji v zbirki (v Pythonu, prav tako pa 

tudi v mnogih drugih programskih jezikih, elemente indeksiramo od 0 naprej), nato pa bi 

znotraj telesa zanke povečevali indeks i s ciljem, da bi v naslednji iteraciji dosegali tekočo 

vrednost v zbirki. 

i = 0 

while i < len(s): 

    print(s[i]) 

    i += 1 

4.4.1.2 Linearno iskanje 

Programski vzorec »linearno iskanje« se nanaša na situacijo, ko v zbirki s pomočjo zanke 

zaporedno dostopamo do vseh elementov in iščemo prvi element, ki ima neko želeno lastnost. 

Pri iskanju predpostavimo, da je iskani element zagotovo v zbirki. Pregledovanje elementov 

ustavimo takoj, ko najdemo iskani element in vrnemo/izpišemo npr. njegovo pozicijo, saj 

nadaljnjo pregledovanje ne bi imelo smisla (najti moramo prvega). Primer linearnega iskanja 

je iskanje prvega sodega števila v seznamu.  

V programskem jeziku Python lahko programski vzorec sprogramiramo na več načinov. 

Najbolj običajni so naslednji: 

Psevdokoda programskega vzorca: 

za vsak element zbirke: 

    če <logični izraz v katerem nastopa e> resničen: 

        vrni/izpiši rezultat (npr. pozicija) 

        prekini iteracijo/iskanje 

Primer naloge, ki zahteva uporabo programskega vzorca, je naslednja: V seznamu s števili 

poišči prvo sodo število. 

1. primer: z zanko for dostopamo do vrednosti iteratorja in preverjamo, ali je pogoj pri trenutni 

vrednosti izpolnjen. Ob izpolnjenem pogoju prekinemo zanko. 
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for e in s: 

    if e % 2 == 0: 

        print(e) 

        break 

2. primer: z zanko for dostopamo do vrednosti v seznamu preko indeksa. 

for i in range(len(s)): 

    if s[i] % 2 == 0: 

        print(s[i]) 

        break 

3. primer: z zanko while dostopamo do posameznih vrednosti v seznamu in prekinemo ob 

izpolnjenem pogoju: 

i = 0 

while i < len(s): 

    if s[i] % 2 == 0:  

        print(s[i]) 

        break 

4.4.1.3 Zaščiteno linearno iskanje 

»Zaščiteno linearno iskanje« je podobno linearnemu iskanju, saj prav tako opisuje situacijo, ko 

želimo najti element v zbirki, ki ima neko lastnost. Vzorca se razlikujeta v tem, da pri 

zaščitenem linearnem iskanju ne moremo predvidevati, da je element, ki ga iščemo, zagotovo 

v zbirki. V primeru, da smo v zbirki našli želen element, iskanje ustavimo in kot rezultat 

vrnemo vrednost, ki označuje to situacijo, npr. vrnemo element, njegovo pozicijo v zbirki, 

logično vrednost True, izpišemo, da smo element našli ipd. Če pa smo pregledali vso zbirko, 

elementa pa nismo našli, pa vrnemo vrednost, ki ponazarja to situacijo, npr. vrednost False ali 

izpis, da elementa nismo našli. S tem omogočimo, da se je možno v nadaljevanju programa 

nanašati na to vrednost (situacijo) in ustrezno prilagoditi izvajanje. Programski vzorec je tako 

koristen v situacijah, ko ni nujno, da bomo med elementi zbirke našli takega, ki bo ustrezal 

iskanemu pogoju, poleg tega pa želimo imeti možnost na to reagirati.  

Npr. pri iskanju prvega lihega števila v seznamu samih sodih števil pogoj ne bi bil nikoli 

izpolnjen. Ta primer bi radi v kodi posebej obravnavali, saj imamo v programu morda funkcijo, 

ki ne bo delovala pravilno, če ne bo dobila niti enega sodega števila.  
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V Pythonu imata obe zanki, while in for, mehanizem, s katerim lahko realiziramo ta programski 

vzorec. Na koncu obeh zank lahko namreč uporabimo programski konstrukt else, ki deluje 

tako, da se bodo ukazi, ki jih bomo zapisali v blok tega else-a, izvedli le takrat, ko zanke med 

izvajanjem ne bomo prekinili. V primeru, da bo ob nekem elementu pogoj, ki preverja iskano 

lastnost na elementu, resničen, bomo takrat z zanko break prekinili, če pa se to ne bo zgodilo, 

to posledično pomeni, da se bo izvršil programski blok, ki je zapisan v else-u te zanke. To 

lahko uporabimo pri implementaciji programskega vzorca, če je zapisan kot del programske 

kode v glavnem programu. V funkcijah pa bi zaradi možnosti uporabe vračanja vrednosti 

(return) in posledične prekinitve izvajanja funkcije ravnali drugače. Spodaj bomo predstavili 

oba primera: 

Primer programske kode, ki vključuje programski vzorec zaščiteno linearno iskanje v 

programskem jeziku Python v glavnem programu: 

s = [1, 3, 5, 7] 

for i in s: 

    if i % 2 == 0: 

        print("Našli smo prvo sodo število. To je:", i) 

        break 

else: 

    print("v seznamu ni sodega števila.") 

 

Če ne bi uporabili zanke z else, bi morali prepoznati, da smo našli sodo število (vrednost, ob 

kateri je želeni pogoj resničen) preko spremenljivke boolean, ki bi jo uporabili kot stikalo. 

Spodnja programska koda prikazuje to različico implementacije programskega vzorca: 

s = [1, 3, 5, 7] 

ali_sodo = False 

for i in s: 

    if i % 2 == 0: 

         ali_sodo = True 

    break 

if not ali_sodo: 

    print("V seznamu ni sodega števila.") 

else: 

    print("Našli smo prvo sodo število. To je:", i) 

 

V nadaljevanju bomo predstavili primer, ko programski vzorec implementiramo kot posebno 
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funkcijo. Vhodni podatek v funkcijo je zbirka elementov, ki jo, podobno kot v prejšnjih 

primerih, pregledujemo s pomočjo zanke. V primeru, ko iskani element najdemo, s pomočjo 

ukaza return vrnemo ustrezno vrednost (npr. vrednost elementa, pozicijo, True ipd.). S tem pa 

bomo tudi prekinili izvajanje funkcije. To lahko uporabimo pri prepoznavanju primera, ko 

iskanega elementa ni v zbirki, saj se bo le takrat zanka izvedla do konca, program pa bo izvedel 

ukaze, ki so postavljeni za zanko.  

def ali_sodo_v_seznamu(s): 

    for stevilo in s: 

        if stevilo % 2 == 0: 

            return stevilo 

    return None 

4.4.1.4 Zanka in pol 

Programski vzorec zanka in pol opisuje situacijo, ko prekinemo izvajanje zanke zaradi pogoja, 

ki ga preverjamo v telesu zanke. Resničnost pogoja je odvisna od t. i. stražne vrednosti. Ime 

programskega vzorca izhaja iz tega, da se v zadnji ponovitvi zanke izvedejo vsi ukazi, ki so 

pred izstopnim pogojem, tisti, ki pa so postavljeni za njim, pa ne. Tako se blok kode v telesu 

zanke ne izvede v celoti, ampak le »na pol«.     

Primer uporabe programskega vzorca predstavlja branje vrednosti z neskončno zanko. Ta se 

prekine, ko preberemo stražno vrednost. Konkretno, iz standardnega vhoda beremo cela števila, 

branje prekinemo, ko preberemo število 999999, in nato izpišemo vsoto vpisanih števil. 

Primer programske kode, ki implementira vzorec z uporabo neskončne zanke v glavnem 

programu: 

vsota = 0 

while True: 

    stevilo = int(input("Vpišite število: ")) 

    if stevilo == 999999: 

        break 

    vsota += stevilo 

print("Vsota vpisanih števil je:", vsota) 

   

Primer uporabe vzorca na iterativnem objektu je branje vrednosti seznama, dokler ne srečamo 

vrednosti 999999. Nato izpišemo vsoto vrednosti do tega števila.  
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Primer programske kode, ki implementira vzorec z uporabo na iterativnem objektu v glavnem 
programu: 

s = [1, 2, 3, 4, 999999, 5, 6, 7] 

vsota = 0 

for stevilo in s: 

    if stevilo == 999999: 

        break 

        vsota += stevilo 

print("Vsota vrednosti v seznamu do 999999 je:", vsota) 

 

Primer programske kode, ki implementira vzorec na iterativnem objektu v funkciji. V kodi je 

zadnji return zgolj zaradi primera, ko v seznamu ni stražne vrednosti. 

def sestej_do_sentinel(s, sentinel): 

    vsota = 0 

    for stevilo in s: 

        if stevilo == sentinel: 

            return vsota 

        vsota += stevilo 

    return vsota 

4.4.1.5 Izpraševalna zanka  

Programski vzorec »izpraševalna zanka« (angl. polling loop) obravnava problem preverjanja 

pravilnosti oz. ustreznosti uporabnikovega vnosa. Ta vzorec uporabljamo pogosto oz. kadar v 

programu preverjamo ustreznost vhodnih podatkov. To lahko namreč pomembno vpliva na 

delovanje programa, zato moramo zagotoviti, da so vhodni podatki vedno v skladu s 

specifikacijo programa.  

Primer programskega vzorca bomo predstavili z nalogo, pri kateri mora uporabnik vpisati 

število med 1 in 10. Če vpiše neko drugo število, mu program ponudi možnost ponovnega 

vnosa, kar se ponavlja toliko časa, dokler ne vpiše ustreznega števila. Koda v Pythonu, ki 

opisuje zgornji vzorec, bi lahko bila: 

vnos = -1 

while not 1 <= vnos <= 10: 

    vnos = int(input("Vpišite število na intervalu od 1 do 10: ")) 
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4.4.1.6 Ekstremne vrednosti 

Programski vzorec »ekstremne vrednosti« uporabimo takrat, ko želimo med elementi v zbirki 

poiskati ekstremne vrednosti. Lastnost ekstremnosti je določen s pravilom. To je lahko npr. 

velikost števila, zaporedje črke v abecedi, število črk v besedi ipd. Vzorec realiziramo tako, da 

uporabimo posebno spremenljivko, ki je namenjena hranjenju lokalnega ekstrema oz. 

vrednosti, ki izpolnjuje pogoj ekstremnosti za do takrat pregledno podmnožico elementov v 

zbirki. Začetno vrednost nastavimo na prvo vrednost v zbirki. Nato zaporedno pregledujemo 

elemente v zbirki, in ko srečamo nov lokalni ekstrem, z njim nadomestimo vrednost trenutnega. 

Ko pregledamo vse elemente, imamo v njej shranjen globalni ekstrem. 

Programski vzorec bomo ponazorili na primeru naloge, ko moramo v seznamu besed poiskati 

prvo najdaljšo in najkrajšo besedo. Lahko se namreč zgodi, da je več enako dolgih besed, ki so 

najkrajše oz. najdaljše, zato je treba v nalogi specificirati pravilo, da se bomo lahko odločili, 

katero bomo vzeli kot končni rezultat. Funkcija v Pythonu, ki vrne najdaljšo in najkrajšo besedo 

(max_beseda, min_beseda) v zbirki s (seznamu), je podana spodaj: 

def poisci_min_max(s): 

   min_beseda, max_beseda = s[0], s[0] 

   for beseda in s[1:]: 

       if len(beseda) > len(max_beseda): 

           max_beseda = beseda 

       elif len(beseda) < len(min_beseda): 

           min_beseda = beseda 

   return max_beseda, min_beseda 

4.4.1.7 Splošen vzorec za detekcijo ponavljanja  

Proloux (2000) definira štiri tipične situacije za uporabo splošnega koncepta detekcije 

ponavljanja: 

● Štetje – vključuje tudi primere, ko povečujemo za neko drugo vrednost, ne le za ena. 

Pri nalogi “Luka meče na koš”, kjer štejemo, kolikokrat je Luka vrgel na koš, za vsak 

vržen met prištejemo ena, medtem ko pri štetju zadetih metov prištejemo vrednost: 0, 

2 ali 3, odvisno od tega, kakšen je bil met in ali je zadel oz. zgrešil.  

● Ponavljanje, ki je vezano na pogoj. V Pythonu se za ta namen običajno uporablja zanka 

while, pri kateri se izvajajo ukazi v telesu zanke toliko časa, dokler je pogoj v glavi 

zanke resničen.  
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● Čakajoča zanka (angl. polled loop) – čakanje na nek zunanji dogodek, ki bo sprožil 

delovanje, npr. nekaj se zgodi, ko kliknemo z miško.  

● Ponavljanje z izstopnimi pogoji. V tem primeru ob določenem pogoju prekinemo z 

izvajanjem zanke ali pa prekinemo s trenutno iteracijo in začnemo naslednjo.  

Prav tako pa predlaga, da se pri implementaciji splošnega vzorca za ponavljanje pristopa tako, 

da  ga razdelimo na pet stopenj: 

1) začetna nastavitev, 

2) preverjanje pogoja v zanki, 

3) telo zanke, 

4) pogoj zanke, 

5) posodobitev, 

6) aktivnosti po zaključku zanke. 

4.4.1.8 Splošen vzorec za iteracijo  

Ideja splošnega vzorca za iteracijo je, da imamo vedno, ko uporabljamo zbirko elementov, 

možnost, da lahko zaporedno pregledamo elemente. Cilj iteracije je v tem, da vedno ko 

pokličemo metodo za iteracijo, dobimo enega od elementov podatkovne zbirke, ki ga do sedaj 

še nismo pregledali, in to ponavljamo, dokler na ta način ne pregledamo vseh. Prehod čez 

zbirko je en sprehod skozi elemente zbirke z določenim namenom. Proulx (2000) predlaga, da 

se študentje v okviru uvodnega programiranja seznanijo z naslednjimi štirimi vzorci za 

iteracijo: 

1) Enostaven linearni prehod. Pri tej vrsti prehoda čez zbirko zaporedoma dostopamo do 

elementov v seznamih, nizih in datotekah. 

2) Pretočni prehod – pri pretočnem prehodu imamo možnost iteracijo prekiniti s pomočjo 

posebnega dogodka, ki označuje prekinitev prehoda čez zbirko. Ta vzorec se ponavadi 

uporablja za branje uporabnikovega vnosa, ki ga beremo toliko časa, dokler ne vpiše t. 

i. vrednosti – čuvaj, ki iteracijo prekine.  

3) Povezan prehod – nanaša se na primere, ko naredimo prehod preko povezane strukture. 

Povezana struktura je podatkovna struktura, ki je sestavljena iz niza podatkovnih 

struktur, ki jih imenujemo vozlišča. Ta so med seboj povezana in organizirana s 

povezavami, ki jih ustvarimo z referencami ali kazalci.  

4) Prehod, ki je osnovan na iteratorju. Pri takem prehodu za določanje naslednjega 

elementa v zbirki skrbi funkcija (iterator), ki lahko ne glede na tip podatkovne strukture 
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določi naslednji element. Npr. v razredu, ki vključuje podatkovno strukturo drevo, je 

prehod preko vozlišč realiziran z naslednjimi tremi komponentami: 1) kazalcem do 

poljubnega vozlišča v drevesu, 2) kazalcem do naslednjega vozlišča, ki je določeno s t. 

i. vrsto iteratorja, v kateri je shranjen vrstni red vozlišč in 3) informacijami o nalogah, 

ki jih je treba opraviti v vsakem vozlišču. 
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4.4.2 Programski vzorci, ki so vezani na koncept izbire  

Programske vzorce, ki so vezani na koncept izbire, je vpeljal Bergin (1999). Poznamo spodaj 

navedene. 

4.4.2.1 Ali pogoj velja ali ne  

Pri vzorcu »ali pogoj velja ali ne«  (angl. whether or not) uporabimo pogojni stavek, da 

preverimo, ali bomo izvedli ukaze v telesu tega pogojnega stavka. V primeru, da je pogoj 

resničen, jih izvedemo, če pa ni, pa nimamo definiranih alternativnih ukazov, ki bi se takrat 

izvedli. Pogojni stavek torej uporabimo brez else. 

Preprost primer uporabe tega programskega vzorca je koda v Pythonu, ki preveri zgolj to, da 

je vpisano število sodo.  

stevilo = int(input("Vpišite število: ")) 

if stevilo % 2 == 0: 

   print("Vpisano število je sodo.") 

4.4.2.2 Alternativna akcija 

Programski vzorec »alternativna akcija« (angl. alternative action) loči med dvema možnima 

nadaljevanjema izvajanja ukazov v programu glede na resničnost/neresničnost nekega pogoja. 

Če je pogoj resničen, se izvede en blok ukazov, če je pa taisti pogoj neresničen, pa drug. 

Običajno to implementiramo s pogojnim stavkom, pri čemer v telo pogojnega stavka napišemo 

ukaze, ki se izvedejo takrat, ko je pogoj resničen, pod else pa zapišemo tiste ukaze, ki se izvršijo 

sicer.  

Uporabo tega vzorca smo ponazorili s kodo v Pythonu, ki za vpisano število pove, ali je sodo 

ali liho: 

stevilo = int(input("Vpišite število: ")) 

if stevilo % 2 == 0: 

   print("Vpisano število je sodo.") 

else: 

   print("Vpisano število je liho.") 

4.4.2.3 Nepovezana izbira  

Programski vzorec »nepovezana izbira« (angl. unrelated choice) uporabimo v situacijah, ko 

želimo zaporedno preveriti več različnih pogojev. Ob vsakem, ki se ovrednoti kot resničen, pa 
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izvedemo svoj blok ukazov. Vsak pogojni stavek se tako izvede neodvisno od ostalih. Pri 

implementaciji tega vzorca uporabimo več zaporednih pogojnih stavkov, ki niso povezani v 

pogojni blok. Tega uporabimo v primerih, ko preverjamo več pogojev, a le do prvega, ki se 

ovrednoti kot resničen, ostali se namreč izpustijo. 

Primer kode v Pythonu, ki ponazarja ta programski vzorec, je podana spodaj. Za vpisano število 

preverimo tri pogoje in izpišemo le tiste, ki veljajo. Preverjamo, ali število te lastnosti ima: 1) 

je sodo, 2) je deljivo s 4 in 3) je deljivo z 8. 

stevilo = int(input("Vpišite število: ")) 

print("Vpisano število je: ") 

if stevilo % 2 == 0: 

   print("sodo") 

if stevilo % 4 == 0: 

   print("deljivo s štiri.") 

if stevilo % 8 == 0: 

   print("deljivo z osem.") 

4.4.2.4 Neodvisna izbira  

Programski vzorec »neodvisna izbira« (angl. independent choice) uporabimo takrat, ko je treba 

izvesti le eno dejanje, ki je odvisno od več neodvisnih dejavnikov. Zaradi preglednosti za 

ločevanje med različnimi dejanji uporabimo gnezdene stavke. Izbira je namreč odvisna od več 

dejavnikov, ki jih lahko s pomočjo gnezdenih pogojnih stavkov preverjamo po nivojih. Vsak 

nivo gnezdenja nadzoruje enega od dejavnikov pri izbiri. 

Primer tega vzorca predstavlja koda v Pythonu, ki za vpisano število, ki ni enako nič, preveri 

dve lastnosti: sodost/lihost in predznak števila.  

stevilo = int(input("Vpišite število: ")) 

if stevilo % 2 == 0: #je sodo 

   if stevilo > 0: 

       print("pozitivno sodo") 

   else: 

       print("negativno sodo") 

else: #ni sodo, torej liho 

   if stevilo > 0: 

       print("pozitivno liho") 

   else: 

       print("negativno liho") 
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4.4.2.5 Razvejitev v več smereh 

Programski vzorec »razvejitev v več smereh« (angl. sequential choice) je osnovan na konceptu 

pogojnega stavka, ki ga najdemo v vseh programskih jezikih. Vzorec je izpeljan iz 

programskega vzorca za alternativno akcijo. Namesto dveh alternativnih poti obravnava 

pogojni blok, ki omogoča zaporedno preverjanje več pogojev in z njimi povezanih možnih poti 

izvajanja programa, ter določa, kaj se zgodi, če noben od pogojev v bloku ni resničen. 

Preverjanje pogojev se vrši do prvega izpolnjenega pogoja, preostali pa se ignorirajo, oz. do 

dela, ki določa, kaj se zgodi, če noben pogoj v bloku ni resničen. 

Psevdokoda za programski vzorec razvejitev v več smereh: 

če <pogoj1> 

    naredi nekaj 

drugače če <pogoj2> 

    naredi nekaj drugega 

… 

drugače 

    naredi, kar je treba, če noben od pogojev ni izpolnjen 

Konkreten primer uporabe tega programskega vzorca je razviden iz kode funkcije za določanje 

ocene iz točk, ki jih je učenec dosegel na preskusu znanja. Funkcija ocena dobi kot vhodni 

podatek število točk, ki je lahko vrednost od 0 do 100, in vrne oceno po zakodiranem kriteriju. 

def ocena(tocke): 

    if 90 <= tocke <= 100: 

        return 5 

    elif 80 <= tocke < 90: 

        return 4 

    elif 65 <= tocke < 80: 

        return 3 

    elif 50 <= tocke < 65: 

        return 2 

    else: 

        return 1 
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4.4.3 Ostali programski vzorci  

4.4.3.1 Poljubni iterator 

Programski vzorec »poljubni iterator« (angl. custom iterator) se nanaša na primere, ko zaradi 

specifičnih primerov uporabe ustvarimo podatkovno strukturo, ki v določenem programskem 

jeziku ni del osnovnih vključenih struktur. V teh primerih vzorec določa implementacijo 

funkcionalnosti zaporednega dostopanja do elementov zbirke. Ta se realizira tako, da 

implementiramo dve metodi: 1) vračanje prvega elementa v zbirki, 2) vračanje naslednjega 

elementa, relativno glede na element, ki ga trenutno procesiramo.  

V Pythonu je iterator objekt, ki vsebuje števno število vrednosti, oz. iterator je objekt, katerega 

vrednosti lahko pregledujemo. V Pythonu je iterator tehnično gledano objekt, ki ga 

implementira protokol iteratorja, sestavljen iz metod __iter__() in __next__() . 

V Pythonu so nekateri vgrajeni podatkovni tipi (npr. seznam, terka, niz, množica in slovar) že 

v osnovi implementirane z iteratorjem, ki omogoča zaporeden dostop do elementov s pomočjo  

zanke for. Pri nekaterih drugih programskih jezikih (npr. Java, C, C#), pa moramo iterator 

implementirati sami. 

4.4.3.2 Vzorec za poimenovanje/uporabo objektov 

Viera Proulx (2000) v svojem članku z naslovom Programming patterns and design patterns 

in the introductory computer science course definira pravila za poimenovanje in uporabo 

objektov v okviru objektne paradigme pri programiranju. Z njimi se nanaša na programske 

jezike, pri katerih je treba na začetku deklarirati podatkovni tip objekta.  

Programski vzorec definira naslednje faze pri poimenovanju/uporabi objektov: 

• Deklaracija – v fazi deklaracije povežemo identifikator s točno določenim 

podatkovnim tipom. V večini primerov ta korak določa možne operacije, ki jih lahko 

nato izvajamo nad strukturo, ki jo označuje izbrani identifikator. 

• Inicializacija – v tem koraku dosežemo, da je identifikator pripravljen za uporabo, 

hkrati pa določa, kaj vse lahko z njim počnemo. Za spremenljivke ta korak predstavlja 

inicializacijo vrednosti, medtem ko pri funkcijah določa specifikacijo implementacije 

te funkcije.  
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• Uporaba – v tem koraku se identifikatorju določi vmesnik, ki ga povezuje z njegovim 

specifičnim obnašanjem. Uporaba identifikatorja v programu nato sledi pravilom 

vmesnika.  

• Izbris – avtorica trdi, da če študentom že zgodaj predstavimo koncept brisanja 

(uničenja) objektov, ki jih v programu ne bomo več potrebovali, jih s tem navajamo na 

razmišljanje o konceptih, kot so: težave pri dodeljevanju spomina, obseg in življenjska 

doba spremenljivke oz. objekta. 

4.4.3.3 Branje podatkov 

Programski vzorec »branje podatkov« (angl. read data) opisujejo naslednji koraki: 

● Poziv uporabniku – uporabnika pozovemo, da vpiše nek podatek. Poskrbimo, da bo 

uporabnik seznanjen s tem, kakšen podatek vpisuje in zakaj ga program potrebuje za 

svoje delovanje.  

● Branje vpisanih podatkov – implementacija funkcionalnosti, ki omogočijo, da 

preberemo podatek iz standardnega vhoda, mreže ali drugega vira. 

● Preverjanje vpisanih podatkov – ta korak je posebno pomemben, če študenti pišejo 

program, ki ga bodo uporabljali realni uporabniki. Takrat namreč ni mogoče 

predpostaviti, da bodo vpisani podatki, glede na zahteve programa, ustrezni, in jih je 

zato treba pred nadaljnjim procesiranjem preveriti.  

● Ponavljanje – v primerih, ko želimo, da uporabnik vpiše več podatkov zaporedoma, 

moramo implementirati ponavljajoče izvajanje zgornjih korakov. 

Proulx (2000) trdi, da je treba programerje začetnike ozaveščati o dveh različnih tipih 

uporabnikovega vnosa in jih ustrezno oz. pravilno uporabljati v svojih programih: 

● Neobdelan vnos (angl. raw input) – tega uporabimo zgolj takrat, ko lahko pričakujemo 

podatke brez napak in posledično ne izvajamo nobenih preverjanj glede pravilnosti. Ta 

način ni nikoli primeren, če pišemo program, ki se bo dejansko uporabljal med realnimi 

uporabniki. 

● Preverjen vnos – pri tem načinu vnosa podatkov preverimo, ali vneseni podatki 

ustrezajo zahtevam programa. Npr. pri vnosu preverimo, ali je vpisani podatek število. 

Radi bi poudarili, da v programskem jeziku Python to ni povsem trivialno. Uporabnikov 

vnos lahko preko ukazne vrstice dobimo z uporabo funkcije input, ki deluje tako, da kot 

vhodni podatek dobi niz, ki se bo izpisal uporabniku, da bo vedel, kaj vpisuje, nato pa 
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čaka, da uporabnik vpiše želeni podatek, ki ga vrne in shrani v spremenljivko kot niz. 

Po izvedbi kode: 

stevilo = input("Vpišite število: ") 

je podatkovni tip spremenljivke stevilo niz, čeprav je uporabnik vpisal števke oz. 

število. To je lahko za začetnika težko razumljivo, saj je zanj pojmovanje števila vedno 

v smislu numerične vrednosti in ne kot znaka v ascii tabeli, ki je tipa niz. Spremenljivki 

lahko podatkovni tip tudi spremenimo, in sicer če želimo iz niza, v katerem so znaki, 

ki predstavljajo števila, dobiti število, ki bo podatkovnega tipa celo število oz. 

decimalno, z uporabo funkcij int() oz. float(). Če želimo preveriti, ali je vpisano število, 

dejansko preverjamo, ali je vpisan niz, sestavljen iz znakov za števila, oz. povedano 

drugače, ali ga je mogoče s funkcijama int oz. float spremeniti v celo oz. decimalno 

število.  

V Pythonu lahko preverimo, ali se bo nek ukaz pravilno izvedel ali pa bo v programu 

povzročil napako, z uporabo programskega konstrukta try-except. V telo pri try 

zapišemo ukaze, za katere želimo preveriti, ali se bodo pravilno izvedli, v telo except 

pa tiste, ki se naj izvedejo takrat, ko bo prišlo do napake. Preverjanje, ali je vpisani 

podatek npr. decimalno število, zato naredimo na naslednji način: 

stevilo = input("Vpišite decimalno število: ") 

 

try: 

   stevilo = float(stevilo) 

   print("Vpisani podatek je decimalno število.") 

except: 

   print("vpisani podatek ni decimalno število.") 

4.4.3.4 Beri – procesiraj – izpiši 

Programski vzorec »beri – procesiraj – izpiši« določa, da je možno vsak del programa opisati 

na naslednji način: 

• Vhod – določa lastnosti ustreznega vhodnega podatka (oz. vhodne podatke). 

• Procesiranje – določa ukaze, ki bodo vhodni podatek (oz. vhodne podatke) na nek način 

preoblikovali. 

• Izhod – podatek (oz. podatki), ki se je ustvaril v drugem koraku (procesiranje) in 

predstavlja rezultat.  
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Primer kode v Pythonu, ko za vpisani polmer kroga (vhod) izračunamo (procesiranje) in 

izpišemo (izhod) obseg kroga: 

import math 

r = float(input("Vpišite polmer kroga")) 

obseg = 2 * math.pi * r 

print("Obseg kroga s polmerom", r, "je:", obseg) 

4.4.3.5 Enkapsulacija 

S programskim vzorcem »enkapsulacija« rešujemo situacije, v katerih je uporabno, da si 

napišemo neko praktično funkcijo oz. naredimo knjižnico sorodnih funkcij. Poudarek je na 

tem, da si s temi praktičnimi orodji olajšamo programiranje. Primeri, pri katerih bi si lahko 

pomagali z idejo vzorca, so: 

● pretvarjanje med merskimi enotami, 

● pretvorba med različnimi geometrijskimi merili, 

● enkapsulacija telesa zanke, ki vsebuje blok ukazov, ki se mora velikokrat ponoviti, 

● enkapsulacija kompleksnega pogoja, ki združuje veliko vmesnih pogojev, vsi skupaj pa 

določajo neko ključno stanje v programu.  

Primer uporabe programskega vzorca je koda, ki preveri, ali vpisani niz ustreza definiciji 

dobrega gesla. Pravilo, ki določa kvaliteto gesla, je sestavljeno iz več pogojev. Geslo mora biti: 

1) dolgo vsaj 10 znakov, 2) vsebovati vsaj eno veliko črko, 3) vsebovati vsaj eno številko, 4) 

vsebovati vsaj en poseben znak. Te pogoje združimo v posebno funkcijo, ki predstavlja primer 

enkapsulacije kompleksnega pravila.  

Primer kode v Pythonu, kjer preverimo, ali vhodni niz ustreza definiciji dobrega gesla: 

import string  

 

def ali_ustrezno_geslo(geslo): 

    return len(geslo)>= 10 and any([znak in geslo for znak in string.ascii_uppercase]) \ 

           and any([stevka in geslo for stevka in string.digits]) \ 

           and any([posebni_znak in geslo for posebni_znak in string.punctuation]) 

 

4.4.3.6 Vzorci za konverzijo 

Proulx (2000) pravi, da večina učbenikov za programiranje obravnava primer konverzije med 

enotami, npr. kako pretvoriti temperaturo, izraženo v kelvinih, v stopinje Celzija in obratno. 
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Vendar pa dodaja, da so take konverzije le majhen delček vseh, ki jih srečamo pri računalniški 

obdelavi podatkov, in da bi se jih morali študenti, takrat, ko na njih naletijo, zavedati. Vzorce 

za konverzijo razdeli na: 

● Osnovno skaliranje – označuje pretvarjanja med referenčnimi okviri: minute in 

sekunde, inče in čevlji, milje in metri, realne in narisane koordinate ipd.    

● Spreminjanje (samodejno ali na zahtevo) – označuje spreminjanje podatkovnega tipa 

poljubnih vrednosti, nad katerimi je to mogoče.  

● Oblikovan izpis. Pri mnogih programskih jezikih je treba pred izpisom spremeniti 

podatkovni tip vrednosti, da jo lahko nato združimo z besedilom. Npr. iz celega števila 

naredimo niz, ki je sestavljen iz znakov, ki predstavljajo originalno število. 

● Preslikave z uporabo tabel – vrednosti preslikamo glede na pravila, ki so zapisana v 

tabeli. 

● Enkapsulirano skaliranje – za skaliranja, ki jih pogosto uporabljamo, napišemo posebne 

funkcije oz. knjižnice funkcij.  

Primer kode v Pythonu, ki realizira pretvarjanje iz Celzijev v kelvine s posebno funkcijo: 

def celzij_v_kelvin(celzij): 

    return celzij + 273.15 

 
4.4.3.7 Vzorci za posredno sklicevanje 

Pri uvodnem programiranju študenti običajno najprej spoznajo koncept posrednega sklicevanja 

na primerih: sklicevanje na elemente v seznamu in sklicevanje na argumente pri klicih funkcij 

(Proulx, 2000). Ključna ideja pri tovrstnih sklicih je v tem, da obstaja več identifikatorjev oz. 

identifikatorjem podobnih entitet, ki predstavljajo različne načine dostopa do podatkov. To 

lahko predstavimo na primeru seznamov: 

● Ime seznama  – predstavlja lokacijo v pomnilniku, kjer je shranjen.  

● Indeksi elementov seznama –  so cela števila, za katera veljajo vsa aritmetična pravila 

in relacijski operatorji. Vrednosti imajo omejen obseg, saj so odvisne od velikosti 

seznama. Indekse lahko tako razumemo kot modifikatorje, ki vplivajo na lokacijo, na 

katero se sklicujejo kazalci do seznama. 

● Elementi seznama so določeni s sestavljenim imenom a[i], vrednosti pa so vezane na 

podatkovni tip elementov na tem mestu v seznamu.  
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Koda v Pythonu, ki prikazuje sprehod po seznamu z uporabo indeksov. 

sadje = ["ananas", "banana", "grozdje", "borovnica", "melona"] 

 

for i in range(len(sadje)): 

    print(sadje[i]) 

4.4.3.8 Kumulativni rezultat 

Programski vzorec »kumulativni rezultat« (angl. cumulative result) je sestavljen vzorec, ki 

združuje prej predstavljene, enostavnejše vzorce. Deluje tako, da dostopimo do vseh elementov 

v zbirki, nato pa v spremenljivki, ki ima vlogo akumuliranja vrednosti (akumulator), hranimo 

delni rezultat, ki ga na koncu predstavimo kot sestavljeni rezultat.  

Pri programiranju tega vzorca mora programer upoštevati naslednje, med seboj neodvisne faze: 

● Najprej mora ustvariti spremenljivko ali več spremenljivk, ki bo delovala kot 

akumulator (uporaba vzorca za poimenovanje). 

● Nato mora implementirati operacije za posodabljanje vrednosti v akumulatorju (vzorec 

za branje podatkov, izbira, konverzija, oblikovanje izpisa in drugi vzorci). 

● Izbrati mora način prehajanja preko zbirke.  

● Ustvariti mora aktivnosti, ki se bodo izvedle po zaključku ponavljajočega dela 

programa. 

Vzorec ima dve različici: 

1) Osnovni nivo – uporabimo samo en akumulator. 

2) Večnamenska različica – uporabimo več akumulatorjev, ki imajo različne funkcije (npr. 

izračun minimuma in maksimuma v enem prehodu preko strukture). Več akumulatorjev 

lahko implementiramo tudi kot seznam, v katerem pozicije uporabimo za razločevanje, 

vrednosti na teh pozicijah pa za hranjenje začasnih vrednosti. 
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Primer kode v Pythonu, ki ponazori zgoraj opisani vzorec, je rešitev naloge, v kateri je treba 

sešteti vsa soda števila v Fibonaccijevem zaporedju, ki so manjša od štiri milijone.  

st1 = 1 

st2 = 1 

vsota = 0 

 

while st2 < 4000000: 

    st2 += st1 

    st1 = st2 - st1 

    if st2 % 2 == 0: 

        vsota += st2 

 

print("vsota", vsota) 

Iyer (2020) v svoji doktorski dizertaciji preučuje uporabo programskih vzorcev pri predmetih 

uvodnega programiranja in naredi seznam ter opis naslednjih programskih vzorcev. 

4.4.3.9 Preveri sodost/lihost 

Programski vzorec »preveri sodost/lihost« (angl. check if something is even or odd) obravnava 

problem preverjanja, ali je neko število sodo oz. liho. Avtorica (Iyer, 2020) se je odločila za 

vključitev tega vzorca na podlagi analize testiranj znanj pri uvodnem programiranju. Ugotovila 

je, da se ta problem na testiranjih velikokrat pojavlja. Ideja rešitve problema je v tem, da se 

vrednost deli z 2 in preveri ostanek pri deljenju. Pri vsakem sodem številu je ostanek 0, za 

vsako liho število pa je ostanek 1. Na ta način lahko preko te vrednosti preverimo sodost/lihost 

števila.  

Psevdokoda za programski vzorec »preveri sodost/lihost«: 

če <ostanek pri deljenju števila z 2> enako 0 

    število je sodo 

če <ostanek pri deljenju števila z 2> enako 1 

    število je liho 
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Spodaj je primer Pythonovske kode, ki vključuje programski vzorec »preveri sodost/lihost«. 

Funkcija ali_sodo preveri, ali je vhodno število stevilo sodo oz. liho. V primeru, da je sodo, 

vrne vrednost True, drugače pa False.   

def alisodo(stevilo): 

    if stevilo % 2 == 0: 

        return True 

    return False 

4.4.3.10 Štetje 

Programski vzorec »štetje« (angl. counting) obravnava problem štetja objektov, dogodkov ali 

vrednosti, ki imajo določeno lastnost. Ideja vzorca je v tem, da vključuje posebno 

spremenljivko, katere vrednost se ob določenem pogoju (tistem, ki preverja iskano lastnost) 

poveča za ena. Programski vzorec implementiramo v dveh korakih: 1) ustvarimo novo 

spremenljivko, ki bo v vlogi števca in ji nastavimo začetno vrednost na 0; 2) povečamo njeno 

vrednost za ena, ko srečamo vrednost, objekt ali dogodek, ki izpolnjuje pogoj, in ga štejemo. 

To običajno počnemo z uporabo zanke v kombinaciji s pogojnim stavkom.  

Psevdokoda za programski vzorec »štetje«: 

nastavi števec na 0 

... 

zanka v kombinaciji s pogojnim stavkom 

povečevanje števca za 1 

... 

vrni števec 

Primer Python kode, ki implementira programski vzorec štetje, je preštevanje lihih vrednosti v 

seznamu celih števil. Funkcija stej_liha dobi kot vhodni podatek seznam števil stevila in vrne 

število lihih števil v tem seznamu. 

def stej_liha(stevila): 

    stevec = 0 

    for stevilo in stevila: 

        if stevilo % 2 == 1: 

            stevec += 1 

    return stevec 
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4.4.3.11 Računanje vsote 

Programski vzorec »računanje vsote« (angl. computing a total) izhaja iz programskega vzorca 

»štetje«, le da se tukaj v posebni spremenljivki namesto števila pojavitev akumulirajo vrednosti 

zbirke. Osnovna ideja implementacije vzorca je zaporedno dostopanje do elementov zbirke in 

preverjanje iskane lastnosti na vsakem od njih. Elementi zbirke morajo biti takšnega 

podatkovnega tipa, da jih je možno med seboj seštevati (npr. cela števila, decimalna števila 

ipd.). Če ima element iskano lastnost, njegovo vrednost prištejemo k spremenljivki, v kateri 

akumuliramo te vrednosti. Za prehajanje preko zbirke in preverjanje lastnosti ponavadi 

uporabimo zanko in/ali pogojni stavek.  

Psevdokoda za programski vzorec »računanje vsote«: 

nastavi vsota na 0 

... 

zanka v kombinaciji s pogojnim stavkom 

vsota se poveča za vrednost 

... 

vrni vsota 

Primer kode, ki implementira programski vzorec »računanje vsote«, je računanje vsote vseh 

sodih števil v seznamu. Funkcija vsota_soda dobi kot vhodni podatek seznam s števili stevila 

in vrne vsoto vseh sodih števil v seznamu.  

def vsota_soda(stevila): 

    vsota = 0 

    for stevilo in stevila: 

        if stevilo % 2 == 0: 

            vsota += stevilo 

    return vsota 

4.4.3.12  Procesiranje števil z uporabo modularne aritmetike 

Programski vzorec za »preučevanje števil z uporabo modularne aritmetike« (angl. digit 

processing using modulus operator) obravnava problem razdeljevanja večmestnega števila na 

posamezne števke. Postopek, ki ga opisuje vzorec, poteka tako, da najprej preverimo, ali je 

vhodno število pozitivno. Nato s pomočjo operatorja za izračun ostanka pri deljenju vhodno 

število delimo z deset in dobimo ostanek. Ta predstavlja zadnjo števko v številu. Nato 

»izbrišemo« zadnjo števko s celoštevilskim deljenjem z 10, shranimo delni rezultat in naprej 

obravnavamo »skrčeno število«.  Postopek ponavljamo, dokler na ta način ne pridobimo vseh 

števk števila. 
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Psevdokoda za programski vzorec »procesiranje števil z uporabo modularne aritmetike«: 

dokler je število večje od 0 

    izpiši ostanek pri deljenju z 10 

    število prepiši s celim delom pri deljenju z 10 

Primer kode funkcije, ki vključuje obravnavani vzorec, je, če poljubno število razdelimo na 

števke in jih zapišemo v seznamu. Funkcija stevke dobi kot vhodni podatek število, vrne pa 

seznam njegovih števk.  

def stevke(stevilo): 

    s = [] 

    while stevilo > 0: 

        s.append(stevilo % 10) 

        stevilo //= 10 

    return s[::-1] 

4.4.3.13  Filtriranje zbirke 

Programski vzorec »filtriranje zbirke« (angl. filtering a collection) izhaja iz situacije, ki se 

pogosto zgodi pri programiranju. Pri procesiranju zbirke oz. toka vhodnih podatkov se redko 

zgodi, da bi lahko vse vrednosti uporabili, kot so originalno zapisane. Zato jih je treba 

pregledati in upoštevati le tiste, ki ustrezajo pogojem za nadaljnjo obdelavo. Le-te lahko 

prepišemo v novo zbirko. Ta vzorec je izpeljan iz vzorca za procesiranje vseh elementov zbirke, 

s to razliko, da tukaj procesiramo le elemente, ki ustrezajo določenim pogojem. Osnovna ideja 

vzorca je v tem, da zaporedno pregledamo vse elemente v vhodni zbirki in v novo zbirko 

prepišemo le tiste, ki ustrezajo pogoju. Na ta način dobimo novo zbirko, ki vsebuje zgolj 

ustrezne vrednosti.  

Psevdokoda za programski vzorec »filtriranje zbirke«. 

nova zbirka 

za vsak element v zbirki 

    preveri če ustreza pogoju 

        dodaj ga k novi zbirki 

vrni nova zbirka 
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Primer kode, ki vključuje programski vzorec »filtriranje zbirke«, je filtriranje seznama števil 

na način, da ohranimo le sode vrednosti. Funkcija le_soda dobi kot vhodni podatek seznam 

števil, vrne pa seznam, ki ne vsebuje lihih števil iz prvotnega seznama. 

def le_soda(stevila): 

    stevila_nov = [] 

    for stevilo in stevila: 

        if stevilo % 2 == 0: 

            stevila_nov.append(stevilo) 

    return stevila_nov 

4.4.3.14  Zamenjava 

Programski vzorec »zamenjava« (angl. replacement) obravnava relativno enostaven problem, 

ki se pogosto obravnava pri uvodnem programiranju. Obravnava situacijo, ko želimo zamenjati 

vrednosti dveh spremenljivk. Za začetnike, ki še ne razumejo prirejanja vrednosti, je to 

problem, pri katerem pogosto naredijo napako. Pri prirejanju nove vrednosti se stara prepiše in 

posledično izgubi. Ideja, ki je v ozadju tega programskega vzorca, je, da problem rešimo z 

vpeljavo začasne spremenljivke. Vanjo shranimo eno od vrednosti in na ta način poskrbimo, 

da se ne izgubi. 

Psevdokoda za programski vzorec »zamenjava«: 

začasna = prva 

prva = druga 

druga = začasna 

Primer uporabe programskega vzorca je koda, v kateri preberemo (uporabnik vpiše vrednost) 

dve števili, ki ju shranimo v spremenljivki a in b. Nato vrednosti v spremenljivkah zamenjamo.  

a = int(input("Vpišite prvo število: ")) 

b = int(input("Vpišite drugo število: ")) 

temp = a 

a = b 

b = temp 

Rešitev smo zapisali v splošni obliki, ki velja za poljuben programski jezik. Python nam 

namreč omogoča, da lahko vrednosti spremenljivk zamenjamo brez uporabe nove 

spremenljivke, ampak uporabljamo terko, v našem primeru dvojico, kar je t. i. skladenjski 

sladkor, sintaksa v programskem jeziku, ki nam olajša branje in izražanje. V ozadju se še vedno 

uporabi ta programski vzorec, le da je zakrit pred programerjem. V Pythonu bi rešitev napisali 

takole: 
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a = int(input("Vpišite prvo število: ")) 

b = int(input("Vpišite drugo število: ")) 

a, b = b, a 

4.4.3.15  Veriženje logičnih operatorjev 

Programski vzorec »veriženje logičnih operatorjev« (angl. boolean operator chaining) 

obravnava problem kompleksnih pogojev pri odločanju o nadaljevanju programov. Namesto 

uporabe večjega števila gnezdenih pogojev vzorec predlaga elegantnejšo rešitev, ki vključuje 

uporabo sestavljenih logičnih pogojev. Z njimi lahko bolj jasno izrazimo kompleksne relacije 

med posameznimi pogoji in jih zapišemo v obliki daljšega logičnega izraza. Na ta način 

naredimo programsko kodo bolj berljivo in posledično lažje razumljivo.  

Psevdokoda za programski vzorec »veriženje logičnih operatorjev«: 

če ((pogoj1 || pogoj2) && (pogoj3 || pogoj4)) 

    naredi nekaj 

ali če ((pogoj1 && pogoj2) || (pogoj3 || pogoj4)) 

    naredi nekaj drugega 

drugače 

     naredi privzeto, ko noben od pogojev ni resničen 

Primer kode, ki vključuje programski vzorec »veriženje logičnih pogojev«, je izbiranje 

kandidatk za tekmovanje kadetinj v sabljanju. Kadetinje spadajo v starostno skupino od 15 do 

18 let. Funkcija izberi dobi kot vhodni podatek skupen seznam vseh tekmovalk in tekmovalcev 

in vrne seznam vseh tekmovalk kadetinj. Vsak od tekmovalcev je opisan s terko z naslednjimi 

podatki: ime in priimek (niz), starost (celo število), spol (»Ž« ali »M«). 

def izberi(tekmovalci): 

    kadetinje = [] 

    for ime, starost, spol in tekmovalci: 

        if 15 <= starost <= 18 and spol == "Ž": 

            kadetinje.append((ime, starost, spol)) 

    return kadetinje 

4.4.3.16 Obrat 

Programski vzorec »obrat« (angl. reverse) obravnava problem obračanja elementov zbirke. 

Tipično se začetniki srečajo s tem programskim vzorcem takrat, ko spoznajo nize. Iyer (2020) 

izpostavlja, da je vzorec sicer podoben programskemu vzorcu za procesiranje vseh elementov, 

ampak da ni zgolj primer njegove uporabe. To dokazuje s tem, da obstaja relativno velika 

množica posebnih problemov, ki vključujejo ta programski vzorec. Ideja vzorca je v tem, da 

zaporedno dostopamo do elementov zbirke in jih zapisujemo v novo zbirko v obratnem vrstnem 
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redu. To naredimo tako, da vsak nov element postavimo na začetek strukture, v kateri beležimo 

obrat. 

Psevdokoda za programski vzorec »obrat«: 

obrat = prazen 

za vsak element zbirke 

    dodaj element na začetek zbirke obrat 

Primer kode, ki vključuje programski vzorec »obrat« je preverjanje, ali je beseda palindrom. 

Funkcija palindrom kot vhodni podatek dobi niz in preveri, ali ima lastnost palindroma. Niz je 

palindrom, če se z obeh smeri bere enako. Rešitev vključuje iskanje obrata in primerjanje z 

osnovnim nizom. Če sta enaka, potem je niz palindrom, če pa nista, pa ni. 

def palindrom(niz): 

    obrat = "" 

    for znak in niz: 

        obrat  = znak  + obrat 

    return niz == obrat 

V Pythonu je možno napisati krajšo kodo za preverjanje palindromnosti, ki temelji na definiciji 

rezin, ampak le-ta je tipična le za Python: 

def palindrom(niz): 

    return niz == niz[::-1] 

S tem smo opisali večino programskih vzorcev, ki smo jih odkrili pri analizi literature s 

področja poučevanja uvodnega programiranja s programskimi vzorci. V pregled smo zajeli 

obsežno časovno obdobje (od 1984 do 2020) in vsa temeljna dela. Nastali seznam vzorcev 

posledično predstavlja pomemben pregled področja, ki ga je mogoče uporabiti v raziskavah, 

ga uporabiti pri razvoju učnih gradiv, zasnovi učnih načrtov za predmete uvodnega 

programiranja in kot osnovo pri odkrivanju in definiranju novih vzorcev.  
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5 FORMALIZACIJE 

V tem poglavju bomo predstavili različne od programskega jezika neodvisne formalizacije za 

predstavitev programerskega znanja, programskih vzorcev in semantično ekvivalentnih 

delčkov kode. Bistvo predstavljenih formalizacij je v tem, da vključujejo najsodobnejše 

metode, s katerimi je mogoče učinkovito predstaviti semantične značilnosti nekega programa 

ali delčka kode. To je pomembna osnova za naše delo, saj je cilj formalizacije zasnovati način 

zapisa programskih vzorcev, ki bo neodvisen od različnih implementacij oz. programskega 

jezika, v katerem bomo rešitev zapisali. Zapis mora namreč odražati zgolj njihove semantične 

značilnosti. Kljub pomembnim prispevkom na področju semantične predstavitve kode pa imajo 

te formalizacije, če jih gledamo z vidika didaktike programiranja in uporabe pri programskih 

vzorcih, pomembne pomanjkljivosti. To je razumljivo, saj so bile zasnovane za druga področja 

uporabe, kot npr. osnova sistema, ki omogoča avtomatično priporočanje med programiranjem 

(angl. programmer apprentice), kjer se predstavitev uporabi za primerjavo med različnimi 

abstraktnimi nivoji implementacije rešitve, oz. pri tehnikah na področju optimizacije 

prevajalnikov (angl. program dependence graph, program expression graph), kjer se uporabi 

pri primerjanju sintaktično različnih, a semantično ekvivalentnih delčkov kode z namenom, da 

prevajalnik uporabi tistega, ki bo najbolj optimalen z vidika prostorske oz. časovne 

kompleksnosti. Dodatna pomanjkljivost formalizacij, ki jih bomo predstavili, je v tem, da 

omogočajo predstavitev kode na proceduralni način, medtem ko mi želimo zasnovati 

formalizacijo, ki bo omogočala deklarativno predstavitev programskih vzorcev. S tem bomo 

lahko izrazili strukturo algoritma, ki bo predstavljala stopnje v procesu reševanja problemov, 

kot je značilen za programerje eksperte. Ekspliciten zapis tovrstnega znanja pa je ključen 

prispevek k naslavljanju problema uporabe strateškega znanja pri začetnikih. Ti namreč 

izražajo največ problemov ravno pri uporabi tega znanja (Qian in Lehman, 2017).  

5.1 Plan Calculus 

Pionirsko delo na področju formalizacij, ki so neodvisne od programskega jezika, je 

formalizacija z imenom Plan Calculus, delo Charitta Richa (1984). Zasnoval je poseben zapis 

programov, ki je omogočal modeliranje procesa reševanja problemov pri programiranju z 

uporabo taksonomije pogosto uporabljenih algoritmov in podatkovnih struktur, ki jo je v okviru 

svojega dela tudi sam razvil. Njegova osnovna ideja je izhajala iz primerjave programerjev 

začetnikov z eksperti v procesu zasnove programa. Ugotovil je, da začetniki pri snovanju 

uporabljajo osnovne programske koncepte, kot so npr. prireditveni stavek, pogoji, seznami in 
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zanke, medtem ko eksperti uporabljajo koncepte na višjem abstraktnem nivoju, ki so manj 

vezani na konkreten programski jezik, kot npr. iskanje vrednosti, kopičenje vrednosti. To jim 

omogoča, da s tem premoščajo kompleksnost procesa zasnove programa in so pri 

programiranju bolj učinkoviti ter hitrejši. Te koncepte na višjem abstraktnem nivoju, ki jih 

uporabljajo eksperti, je poimenoval – plani. Pomensko so ekvivalentni pojmu programskega 

vzorca, ki se je uveljavil kasneje in ga uporabljamo v disertaciji.  

Rich je sodeloval pri projektu z imenom Programmer apprentence, katerega cilj je bil razviti 

orodje za avtomatično pomoč programerjem med programiranjem. V okviru projekta je želel 

narediti zbirko planov in jih uporabiti kot temelj pri generiranju avtomatičnih priporočil 

programerju. Med raziskovanjem pristopov, ki so se do takrat uporabljali pri reševanju 

podobnih problemov, je odkril, da niso uporabljali ustreznih formalizacij, ki bi omogočale 

učinkovit zapis planov. Zato je svoje delo začel tako, da je najprej razvil formalizacijo, ki bi to 

omogočala.    

V svoji formalizaciji je poenotil glavne ideje do takrat uveljavljenih načinov predstavitev 

programske kode: blok diagramov (angl. flowchart schemas), shem podatkovnega toka (angl. 

data flow schemas), programskih preoblikovanj (angl. program transformations) in abstraktnih 

podatkovnih tipov (angl. abstract data types). Izboljšal jih je na način, da je iz njih odstranil 

značilnosti, ki se nanašajo na zapis v konkretnem programskem jeziku in jih tako naredil 

neodvisne od programskega jezika; z definicijo preprostih in nedvoumnih pravil za združevanje 

je omogočil enostaven način za preoblikovanje in kombiniranje obstoječih ter dodajanje novih 

planov v taksonomijo; zasnoval je metodologijo za preverjanje komponent taksonomije, pri 

čemer je definiral teoretični okvir, na osnovi katerega je možno ugotoviti inkonsistence pri 

uporabi planov; definiral je prekrivni model, ki omogoča pogled na isti plan iz različnih nivojev 

abstrakcije, prav tako pa označevanje točk, v katerih se ti različni pogledi prekrivajo. Takšen 

prekrivni model je omogočil izražanje hierarhičnih relacij med različnimi abstraktnimi nivoji 

pogledov na plan. 

Rich definira plan v smislu formalizacije kot kompozitno specifikacijo kombinacije vlog (angl. 

roles) in omejitev (angl. constrains). Glede na tip vlog razdeli plane na: podatkovne plane (angl. 

data plans) in časovne plane (angl. temporal plans).  

Podatkovni plani omogočajo uporabo podatkovnih struktur, v katerih so lahko vloge primitivni 

podatkovni objekti (kot npr. celo število, decimalno število, bitna vrednost, znak, logična 

vrednost ipd.) ali druge podatkovne strukture. V diagramski predstavitvi formalizacije so 
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primitivni podatkovni objekti označeni s polnim ovalom, medtem ko so podatkovni plani 

označeni s črtastim. Podatkovni plani so v osnovi namenjeni reprezentaciji standardnih 

konfiguracij podatkovnih struktur, lahko pa jih uporabimo tudi pri implementaciji abstraktnih 

podatkovnih tipov. Npr. podatkovni plan za indeksirano zaporedje je predstavljen z običajno 

strukturo za zapis zaporedja (kot npr. seznam), ki mu dodamo kazalec določanje/hranjene 

pozicije. Ta konfiguracija se lahko nato uporabi pri  implementiranju medpomnilnikov, vrst in 

skladov. 

 

Slika 7: Podatkovni plan za indeksirano zaporedje v formalizaciji Plan Calculus 

Časovni plani pa določajo izračune (angl. computations) in lahko vključujejo naslednje vloge: 

operacije, teste, podatkovne strukture in druge kompozitne izračune. Operacije so definirane 

preko vhodno-izhodnih specifikacij, ki označujejo vhodne podatke v operacijo in morebitne 

omejitve, ki veljajo med njimi, ter izhodne podatke, ki predstavljajo rezultat operacije. Testi so 

določeni s pogojem, ki je lahko resničen ali neresničen in s svojo vrednostjo odloča med 

alternativami nadaljevanja programa. Omejitve v časovnih planih, poleg običajnih logičnih 

omejitev med vlogami, so definirane kot omejitve toka podatkov (angl. data flow) in 

kontrolnega toka (angl. control flow). Časovni plani tako predstavljajo abstrakcijo kontrole 

(angl. control abstraction).  

Primer časovnega plana za posodabljanje vrednosti v indeksiranem zaporedju – plan ponazarja 

tipičen vzorec za operacije na indeksiranem zaporedju dolžine n, v katerem se indeks zmanjša 

za ena, v zaporedje pa shranimo nov element. Med drugim gre pri tem vzorcu za 

implementacijo operacije Push, če sta Old in New sklada.  
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Vloge:  

• Bump – operacija “odštej 1”. 

• Update – operacija, ki zamenja en element v zaporedju. 

• Old, New – staro in novo indeksirano zaporedje elementov.  

Na naslednji ponazoritvi (Slika 8) so prikazane polne in črtkane puščice. Polne puščice 

ponazarjajo tok podatkov (npr. Izhod iz Bump postane vhod Index input za Update). Ta 

notacija toka podatkov je še posebno pomembna pri dodajanju novih elementov v plan, saj 

lahko npr. med Bump in Update dodamo poljubno število operacij, če s tem ne vplivamo na 

tok podatkov, ki je določen med Bump in Update. Omejitve, ki veljajo za tok podatkov so 

logično formalizirane z ekvivalentnimi relacijami med pojmi, ki določajo zadevne vhodno-

izhodne povezave. Polne povezave določajo ekvivalenčne omejitve, ne zgolj med vhodno 

izhodnimi relacijami, temveč tudi med drugimi deli plana. Npr. Old zaporedje postane vhod v 

korak Update.  

Druga pomembna značilnost diagrama časovnega plana pa so označbe, ki ponazarjajo 

kontrolne omejitve in definirajo tok podatkov (črtkane puščice). Puščica med Bump in Update 

pomeni, da se mora Bump nujno zaključiti, preden se začne Update, oz. da zaključek prvega 

implicira začetek drugega. V nasprotnem primeru plan ne bi bil pravilen. 

 

Slika 8: Časovni plan za posodabljanje vrednosti v indeksiranem zaporedju v formalizaciji Plan Calculus (povzeto po Rich, 

1984) 

Posebnost Richeve formalizacije Plan Calculus je v tem, da definira plane na treh različnih 

nivojih, kot: 1) diagrame, 2) s pomočjo formalne semantike in 3) z vidika implementacije. 

Predstavitev plana z diagramom je grafična reprezentacija abstraktnega “mentalnega” jezika 
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programerja oz. najbolj naraven jezik, v katerem je mogoče opisati operacije in strategije. Pri 

definiranju planov s formalno semantiko se je Rich poslužil metode aksiomatizacije (proces 

abstrahiranja na aksiome) v kombinaciji s predikatno logiko. Ta proces mu je omogočil 

definiranje pravil sklepanja nad plani, njihovo preverljivost in zmožnost združevanja 

(kombinacija planov ima enake formalne značilnosti kot unija aksiomatskih sistemov za te 

plane). Prav tako je v to predstavitev vključil vse podrobnosti, ki jih je v diagramih zaradi 

preglednosti izpustil. Npr. omejitve je na diagramih prikazal s puščico, ki je nakazovala, da 

neka vrsta omejitve med posameznima deloma plana obstaja, ni pa vključil podrobnosti te 

omejitve. V smislu implementacije pa je uporabil programski jezik LISP, v katerem je 

zakodiral oz. predstavil posamezne elemente formalizacije.  

Na osnovi formalizacije je izdelal tudi knjižnico planov, nekakšen graf medsebojno povezanih 

konceptov. Vozlišča v tem grafu predstavljajo abstrakcije podatkov (npr. množice, predikate, 

usmerjene grafe) in kontrolne abstrakcije (npr. vhodno-izhodne specifikacije, drugi časovni 

plani). Povezave med njimi pa so štirih tipov: 

1) komponentna povezava – označuje, kateri plani so uporabljeni pri definiciji drugih 

planov. Npr. podatkovni plan Index-sequence je vključen v Bump+update časovni plan. 

Ta relacija nam ponuja odgovor na vprašanja tipa: Kateri plani v knjižnici vključujejo 

množice?; Naslednja dva tipa povezav predstavljata relaciji, ki izražata dedovanje, v 

smislu kateri plan podeduje vloge in omejitve drugega plana in doda svoje vloge oz. 

omejitve.  

2) relacija specializacije – je relacija, pri kateri dodamo zgolj omejitve,  

3) razširitvena relacija – je relacija, pri kateri dodajamo vloge in z njimi povezane 

omejitve. Ta relacija prikazuje uporabne variacije plana. Npr. razširitev plana Thread-

find je Internal-thread-find (prikaznano na Slika 9).  

4) prekrivne povezave (overlays) – te so najpomembnejši tip relacije, saj prikazujejo 

pomembno dodatno znanje, kot npr. podrobnosti o tem, kako lahko neko abstrakcijo 

implementiramo z elementi druge. Povezave prekrivanja nam dajo odgovor na 

vprašanje, kot npr.: Katere implementacije so možne za operacije Find? Find lahko 

implementiramo kot Thread-find, pri čemer je input set implementiran kot nit (angl. 

thread) (nit je usmerjen graf, pri katerem ima vsako vozlišče največ enega prednika oz. 

potomca in kjer ni ciklov).  
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Slika 9: Izvleček taksonomskih relacij iz knjižnice planov v formalizaciji Plan Calculus (povzeto po Rich, 1984) 

Prekrivanja (angl. overlays) so pomemben del Richeve formalizacije, saj predstavljajo 

mehanizem, ki omogoča predstavitev relacij med dvema različnima pogledoma na plan. Vsak 

od pogledov je zapisan kot plan, predstavlja pa stopnjo abstrakcije, v kateri je predstavljen. 

Formalno je prekrivanje med dvema planoma definirano kot preslikava med elementi teh dveh 

planov. Preslikave so lahko tipa “več v enega” ali “eden v enega”.  Prekrivanja tipa »več v 

enega« predstavljajo primere, ko je več različnih planov, če jih opazujemo na višjem 

abstraktnem nivoju, enakih nekemu bolj splošnemu planu. Prekrivanja »ena na ena« pa 

predstavljajo plane, ki jih razumemo kot alternativne vidike pogleda na plan oz. alternativne 

vidike transformacij podatkov in kontrolnih struktur.  

Slika 10 prikazuje prekrivanje med celotnim časovnim planom (Bump+update) in vhodno-

izhodno specifikacijo za operacijo Push, ki doda element na sklad. Iz tega je razvidno, da je 

možno implementirati operacijo Push s planom Bump+Update, če je sklad implementiran kot 

zaporedje elementov. Diagram prekrivanja je narejen tako, da je na levi strani plan, ki 

predstavlja domeno prekrivanja, na desni pa je plan, ki predstavlja razpon prekrivanja. Med 

njima pa je množica povezav, ki predstavljajo dele, kjer se plana ujemata med vlogami. 
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Slika 10: Implementacija prekrivanja za specifikacijo Push na indeksiranem zaporedju v Plan Calculus (povzeto po Rich, 

1984) 

Ena od posebnosti formalizacije, ki se obenem nanaša na uporabo formalizacije pri poučevanju 

programiranja, je način predstavitve koncepta zanke. Ta je namreč predstavljen rekurzivno. 

Rekurzija je težji  koncept tudi za nekatere izkušene programerje, zato je za začetnike takšna 

predstavitev neprimerna. Prav tako je zabrisana povezava med vizualno reprezentacijo v obliki 

diagrama in načinom implementacije s programsko kodo. Menimo, da zaradi naštetih razlogov 

takšna predstavitev vodi v slabše razumevanje zanke in pri uvodnem programiranju ni 

primerna. V našem predlogu formalizacije smo naslovili to pomanjkljivost in zanko predstavili 

deklarativno v okviru pomembnih faz pri izvajanju zanke. Podrobneje bomo naš pristop opisali 

v poglavju Formalizacija programskih vzorcev. Odločitev za tak način predstavitve zank je 

Rich argumentiral s tem, da je razločevanje med zankami in rekurzivnimi programi, pri katerih 

je rekurzivni klic zadnji korak programa (t. i. repna rekurzija), zgolj neznatna sintaktična 

variacija v smislu Lisp-ovega interpreterja oz. prevajalnika. Rekurzija je v diagramih planov 

označena s spiralo. Primer plana za iskanje elementa v zbirki (Slika 11):  
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Slika 11: Plan za iskanje elementa v zbirki v formalizaciji Plan Calculus (povzeto po Rich, 1984) 
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5.2 Graf programskih odvisnosti  

Graf programskih odvisnosti (GPO) (angl. program dependence graph) je formalizem, ki 

omogoča preoblikovanje programske kode v alternativno reprezentacijo, ki jo je možno 

učinkovito uporabiti pri iskanju semantično enakih programov oz. delčkov kode, ki so 

implementirani na različne načine. Formalizem GPO so prvič predstavili Ferrante idr. (1987) 

v članku z naslovom The program dependence graph and its use in optimization. Metoda 

grajenja grafa iz programske kode deluje tako, da abstrahira nivo razumevanja programa na 

osnovi zaporedja ukazov. To naredi tako, da identificira podatkovne in kontrolne odvisnosti v 

programu. Podatkovna odvisnost se nanaša na primere, ko nek ukaz uporablja rezultate drugega 

ukaza, medtem ko je kontrolna odvisnost določena z vrednostjo pogoja, od katerega je odvisno, 

ali se bo ukaz izvedel ali ne. Primera podatkovne odvisnosti sta izjavi (I1 in I2): 

A = B * C (Izjava - I1) 

D = A * E + 1 (Izjava  - I2) 

I2 je odvisna od I1, saj če bi I2 izvedli pred I1 bi to imelo za rezultat, da bi se v I2 uporabila 

napačna vrednost A-ja.  

Primer kontrolne odvisnosti pa predstavljata izjavi (I3 in I4): 

if (A) then (Izjava - I3) 

    B = C * D (Izjava - I4) 

endif 

Izvedba I4 je odvisna od predikata A, saj vrednost A-ja določa, ali se bo izvedla izjava I4 ali 

ne.  

Izgradnja grafa programskih odvisnosti se prične z izgradnjo grafa kontrolnega toka po metodi 

analize kontrolnega toka (angl. control flow analysis). Graf kontrolnega toka je definiran kot 

usmerjen graf G, v katerem so vozlišča izjave in predikatni izrazi programa, tem pa se dodata 

vozlišči START in STOP, ki označujeta, da je neka okoliščina sprožila izvajanje programa 

(START) oz. da se je izvajanje končalo (STOP). Vsako vozlišče v grafu ima največ dva 

naslednika. V primeru, ko ju ima, sta naslednika določena z atributom, ki predstavlja logično 

vrednost True oz. False. Prav tako za vsako vozlišče N v grafu G velja, da obstaja pot od 

START do N oz. od N do STOP.  

Na osnovi grafa kontrolnega toka poiščemo postdominatorsko drevo, ki predstavlja temelj za 

izgradnjo grafa kontrolnih odvisnosti. Dominator je definiran kot vozlišče, skozi katerega gre 
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vsaka usmerjena pot do danega vozlišča. Z drugimi besedami, do izbranega vozlišča ne 

moremo priti, če ne gremo čez vozlišče, ki je njegov dominator. Dominatorsko drevo pa 

ponazarja vse takšne relacije. Iskanje postdominatorskega drevesa je ekvivalentno iskanju 

dominatorskega drevesa v inverznem (obratnem) grafu kontrolnega toka (Slika 12).  

 

Slika 12: Proces gradnje grafa kontrolnih odvisnosti (povzeto po Ferrante idr., 1987) 

Postdominatorsko drevo predstavlja osnovo za izgradnjo grafa kontrolnih odvisnosti. 

Kombinacija grafa podatkovnih in kontrolnih odvisnosti pa je graf programskih odvisnosti. 

Spodnji primer (Slika 13) prikazuje programsko kodo in pripadajoč graf programskih 

odvisnosti: 

 

Slika 13: Programska koda in pripadajoč graf programskih odvisnosti (povzeto po Androutsopoulos idr., 2010) 

Iz strukture grafa programskih odvisnosti je razvidno, da je možno semantiko programa oz. 

delčka kode izraziti kot kombinacijo podatkovnega in kontrolnega toka. To dejstvo bomo 

uporabili pri zasnovi naše formalizacije, saj si prizadevamo zasnovati predstavitev programske 
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kode, ki bo neodvisna od programskega jezika in s katero bomo lahko predstavili več različnih 

implementacij istega vzorca. Naš pristop se bo razlikoval v tem, da bomo pri zasnovi 

formalizacije upoštevali, da jo bomo razvili za potrebe didaktike programiranja, hkrati pa bomo 

želeli z njo deklarativno predstaviti strukturo programskega vzorca. Graf programskih 

odvisnosti namreč ponazarja proceduralno predstavitev programske kode.  
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5.3 Izrazni graf programa  

Izrazni graf programa (IGP) (angl. program expression graph) je od programskega jezika 

neodvisna formalizacija, ki omogoča predstavitev semantike programa izključno kot toka 

podatkov. Razvili so jo v okviru metode za ekvivalenčno saturacijo (angl. equality saturation), 

ki je namenjena optimizaciji prevajalnikov kode (Tate idr., 2009). Prejšnje metode za 

optimizacijo prevajalnikov so temeljile na zaporednem optimiziranju vhodnega programa, pri 

čemer je izhodna optimizirana različica predstavljala vhodni podatek za naslednji optimizator 

v zaporedju. Problem takšnega pristopa je način izbire vrstnega reda optimizatorjev, saj ta 

vpliva na končni rezultat. Prav tako tovrstni optimizatorji ne omogočajo komunikacije med 

posameznimi optimizatorji, zato posamezni med njimi nima informacije o tem, na kakšen način 

bo drug optimizator izboljšal učinkovitost kode, posledično pa te informacije ne more 

upoštevati pri svojem delovanju.  

Kot rešitev so avtorji predstavili nov pristop, ki s pomočjo alternativne predstavitve 

programske kode (izrazni graf programa) problem optimizacije obravnava kot ekvivalenčno 

analizo, ki jo periodično izvaja na vhodnem programu in na ta način išče ekvivalence med 

segmenti programa. Iskanje ekvivalentnih segmentov temelji na ekspertnem znanju, ki je 

zakodirano v algoritmu v obliki ekvivalenčnih pravil. Te informacije nato uporabi za to, da 

iterativno dopolnjuje oz. saturira izrazni graf programa. Na koncu pa med različnimi 

ekvivalentnimi reprezentacijami programa, ki so predstavljene v saturirani predstavitvi, po 

izbrani globalni hevristiki izbere tistega, ki je v dani situaciji najbolj optimalen. 

Izrazni graf programa je sestavljen iz: 1) vozlišč, ki predstavljajo operatorje (npr. seštevanje, 

odštevanje), in vozlišč, ki predstavljajo osnovne programske konstrukte (npr. pogojni stavki, 

zanke); 2) povezav, ki predstavljajo tok podatkov oz. prikazujejo, kje vozlišča, ki predstavljajo 

operatorje, dobijo svoje argumente. Vsako vozlišče v grafu predstavlja neko operacijo, otroci 

tega vozlišča pa predstavljajo argumente te operacije. Tovrstne povezave starš-otrok so 

označene s polno črto. 

Slika 14 prikazuje IGP za uporabo spremenljivke i. Vozlišče (1) prikazuje operacijo množenja 

vozlišča (2) s številom 5 iz telesa zanke. Vozlišče (2) predstavlja vrednosti spremenljivke i v 

telesu zanke, tik preden se izvede prvi ukaz v zanki. Vozlišče � prikazuje vrednost, ki se znotraj 

zanke spreminja. Levi otrok � izračuna začetno (inicializijsko) vrednost, medtem ko desni 

otrok izračuna vrednost pri trenutni iteraciji, glede na vrednost v prejšnji iteraciji zanke. V 

prikazanem primeru je vrednost levega otroka enaka nič, kar prikazuje začetno vrednost 
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spremenljivke i. Desni otrok pa uporabi vozlišča (3), (4) in (5), da izračuna vrednost 

spremenljivke i v tej ponovitvi zanke, pri čemer upošteva njeno vrednost v prejšnji iteraciji. 

Vozlišči (4) in (5) predstavljata povečevanje vrednosti spremenljivke i v telesu zanke (i := i + 

1, i:=i+5), medtem ko vozlišče � (3) predstavlja združevanje teh dveh vrednosti, ki ju 

izračunata dva “+” vozlišča. Lastnost vozlišča � je, da ga je možno izvesti. Najbolj levi 

argument � predstavlja selektor, s katerim lahko izbiramo med drugim in tretjim argumentom. 

Na predstavljenem primeru � predstavlja IGP podgraf, ki ovrednoti logični pogoj v pogojnem 

stavku. Z bolj formalnega vidika vsako vozlišče � izračuna zaporedje vrednosti, po eno za 

vsako iteracijo zanke. Prvi argument tega vozlišča je vrednost pred prvo iteracijo, desni pa 

predstavlja zaporedje vrednosti v ostalih iteracijah. V IGP predstavljajo operatorji, pogoji in 

zanke matematične funkcije brez stranskih učinkov (angl. mathematical function with no side 

effects).  

 

Slika 14: Programska koda in pripadajoč izrazni graf programa (povzeto po Tate idr., 2009) 

IGP predstavlja eno različico zapisa prvotnega programa. Za predstavitev več optimiziranih 

različic prvotnega programa pa avtorji uporabijo E-IGP, ki združi vozlišča IGP, ki so 

enakovredna. Ekvivalenčne relacije so na grafu predstavljene s črtkano črto. Te informacije o 

ekvivalencah se v postopku grajenja E-IGP dodajajo v graf na osnovi ekvivalenčne analize. 

Ekvivalenčna analiza vsebuje dve komponenti: 1) sprožilec, ki ga predstavlja t. i. vzorec izjav 

(določa tipe izjav, ki so zanimive za analizo) in 2) povratno funkcijo, ki se sproži, ko se na 

podlagi vzorca prepozna sprožilec v E-IGP. Ta funkcija nato doda ekvivalenčne relacije v E-

IGP. Najbolj osnovna ekvivalenčna analiza deluje na osnovi aksiomov, npr. a*0=0, pri katerem 

je sprožilec a*0, povratna funkcija pa doda ekvivalentno relacijo a*0=0. Večina ekvivalenčnih 

analiz je narejenih na ta način, čeprav je mehanizem dovolj splošen, da je možno v njem 

implementirati tudi druge ekvivalenčne analize. Ko je ekvivalenčna analiza zaključena, dobimo 

t. i. saturirani E-IGP, ki vključuje vse ekvivalenčne relacije glede na vzorec sprožilcev. Po 
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saturaciji globalna profitna hevristika določi, katera optimizirana verzija programa je najboljša 

(Slika 15).  

 

 

Slika 15: IGP in E-IGP za spremenljivko – i  (povzeto po Tate idr., 2009) 

Na tem mestu menimo, da je pomembno znova poudariti, da so osnova za ekvivalenčne analize 

ekvivalenčna pravila, ki jih v sistem zapišejo eksperti (npr. množenje z dve je ekvivalentno 

premiku enega bita v desno). Učinkovitost metode je zato odvisna od kvalitete pravil, ki jih 

ima na voljo.  

Graf za izražanje programov dokazuje, da je za predstavitev semantike programa in posledično 

učinkovito iskanje drugače implementiranih, a ekvivalentnih programov dovolj, če uporabimo 

zgolj informacijo o podatkovnem toku v programu. Učinkovitost tega zapisa za uporabo pri 

optimizaciji prevajalnikov je prav gotovo navdušujoča, vendar menimo, da je pri didaktiki 

programiranja relativno neuporabna. Podatkovna in kontrolna narava programa sta namreč 

ključni za razumevanje programiranja, GIP pa vse te relacije zakrije. Poleg tega je graf težko 

berljiv, saj zakrije vse bistvene lastnosti programa. Inovativne ideje pri obravnavanja 

podatkovnega toka v programu bomo upoštevali pri zasnovi naše formalizacije, medtem ko si 

bomo prizadevali premostiti pomanjkljivosti tega pristopa pri uporabi pri didaktiki 

programiranja.  
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5.4 Abstraktna sintaktična drevesa 

Abstraktno sintaktično drevo (ASD) je formalizacija za predstavitev sintaktičnih značilnosti 

programske kode (Aho idr., 1986; Baxter idr., 1998; Lazar, 2018; Neamtiu idr., 2005). 

Programsko kodo predstavi v obliki hierarhično urejenega drevesa, v katerem je zakodirana 

abstraktna sintaktična struktura izvorne kode, zapisana v enem od programskih jezikov. To 

pomeni, da se ASD razlikujejo med programskimi jeziki oz. da to ni od programskega jezika 

neodvisna reprezentacija. Vsak konstrukt jezika, se pravi bodisi izjava ali izraz, je predstavljen 

z notranjim ali korenskim vozliščem, ki predstavlja operator, njegovi otroci pa predstavljajo 

operande. Med pretvarjanjem programske kode v ASD se ohranijo le strukturne in od konteksta 

odvisne podrobnosti programske kode, medtem ko se ostale podrobnosti zanemarijo 

(abstrahiranje).  

Osnovni namen abstraktnih sintaktičnih dreves so: vmesna predstavitev strukture programske 

kode, ki jo uporabi prevajalnik za generiranje strojne kode; statična analiza kode, pri čemer 

posebna orodja proučijo njihovo strukturo in najdejo sintaktične napake v kodi ter tipična 

napačna zaporedja programskih konstruktov, brez da bi morali kodo dejansko izvesti; 

generiranje simbolnih tabel med semantično analizo kode; analiza in preoblikovanje 

programov.  

ASD se uporabljajo pri različnih problemih, ki na osnovi analize in abstrahiranja relevantnih 

podatkov iz njihove strukture omogočajo učinkovito pristopanje k reševanju. Uporaba ASD se 

je izkazala za učinkovit pristop pri avtomatičnem generiranju predlogov pri programiranju 

(Rivers in Koedinger, 2014), detektiranju klonov v programski kodi (Baxter idr., 1998), analizi 

uspešnosti študentov pri programiranju (Hovemeyer idr., 2016) in učenju podatkovnih struktur 

programerjev začetnikov (Agrahari in Chimalakonda, 2020).  

Pravila za generiranje ASD so zelo odvisna od programskega jezika, v katerem je napisana 

koda, kljub temu pa obstajajo štiri splošne zahteve, ki jih morajo upoštevati vse 

implementacije. Te so: 1) treba je ohraniti tipe spremenljivk in deklaracijo vsake od njih v 

izvorni kodi, 2) vrstni red izvršljivih izjav mora biti natančno določen in predstavljen 

eksplicitno, 3) komponente na levi oz. desni strani binarnih operacij je treba shraniti in jih 

pravilno identificirati ter 4) pri prireditvenih stavkih je treba shraniti identifikatorje in njim 

prirejene vrednosti.  
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Primer programske kode: 

while x < 20: 

    x += y*2 

 

Grafična ponazoritev pripadajočega abstraktnega sintaktičnega drevesa (Slika 16): 

 

Slika 16: Abstraktno sintaktično drevo za primer z uporabo zanke while (povzeto po Fritzson idr., 2009) 
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6 ONTOLOGIJE 

V poglavju bomo predstavili koncept ontologije ter ga umestili na področje umetne inteligence.  

Največ pozornosti bomo posvetili načinom predstavitve znanja v računalniških sistemih. 

Povzeli bomo različne definicije pojma ontologije relevantnih avtorjev ter predstavili pravila 

in proces izgradnje ontologije. Pri tem bomo navedli splošne zakonitosti, ki veljajo za razvoj 

ontologije za poljubno domeno, prav tako pa tista, ki so specifična pri uvodnem programiranju. 

V poglavju bomo opisali tudi ključna dela s področja uporabe ontologij pri poučevanju in 

učenju uvodnega programiranja. 

6.1 Predstavitev znanja v računalniku 

6.1.1 Umetna inteligenca, koncept agenta 

Umetna inteligenca je veda, ki se ukvarja s preučevanjem inteligentnega vedenja (Genesereth 

in Nilsson, 1987). Temeljni koncept umetne inteligence je agent, ki je definiran kot naravna ali 

umetna entiteta, ki preko senzorjev zaznava okolje in vsebuje sistem vzvodov, s katerim izvaja 

akcije (Slika 17). Analogno bi lahko rekli, da človeški agent zaznava svoje okolje preko čutil 

(senzorji) in izvaja akcije s pomočjo rok, nog, glasu ipd. (vzvodi). Robotski agent zaznava 

okolje s pomočjo kamer in infrardečih senzorjev za določanje razdalje, vzvode pa predstavljajo 

motorčki, ki nadzirajo različne robotske elemente, s katerimi izvaja akcije v okolju. Programski 

agent pa je program, ki zaznava okolje s tem, da prejme vhodne podatke, kot npr. vsebino 

datoteke, paketke iz mreže ali vhodne podatke od uporabnika, akcije pa izvaja v smislu pisanja 

datotek, pošiljanja paketkov po mreži, prikazovanja podatkov ali generiranja zvokov. 

 

Slika 17: Shema interakcije agenta z okoljem (povzeto po Russel in Norvik, 2020) 

Ena glavnih nalog umetne inteligence je razvoj programa, ki implementira funkcijo preslikave 

med zaznavanjem in akcijo (Russell in Norvig, 2021). Poznamo več različnih tipov agentov. 

Za nas bodo najbolj zanimivi tisti, ki delujejo na osnovi notranje reprezentacije znanja, ki jo 
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uporabijo kot temelj za sklepanje in odločanje, saj je cilj doktorske disertacije razvoj ontologije, 

ki predstavlja formalno predstavitev znanja o programskih vzorcih na osnovi katere bodo lahko 

različni agenti sklepali in izvajali akcije. 

6.1.2 Proceduralni in deklarativni način predstavitve znanja 

Umetna inteligenca se med drugim ukvarja tudi s predstavitvijo znanja v računalniku, z 

namenom da bi bilo na osnovi te predstavitve mogoče implementirati sklepanje in posledično 

reševanje kompleksnih nalog. 

V računalniških sistemih lahko predstavimo dva tipa znanja: proceduralno ali deklarativno. 

Proceduralno znanje opisuje, kako je mogoče doseči določeno stvar, medtem ko deklarativno 

znanje pomeni osnovno znanje o nečem. Proceduralno znanje je na splošno procesno 

usmerjeno, deklarativno znanje pa je po naravi usmerjeno v podatke. Zajema pojme, 

posplošitve, načela razumevanje nečesa, dejstva.  Proceduralno znanje ponazarja postopke, ki 

uporabljajo znanje za delovanje.  

Proceduralno znanje je shranjeno implicitno v obliki procedure oz. niza ukazov, ki jih 

računalnik izvede, ko mora rešiti določen problem. Npr. matematično znanje o tem, kako se 

izračuna obrat matrike, je shranjeno v računalniku v obliki programske kode (procedure), ki se 

izvede, ko je to potrebno. Proceduralno znanje je težko ekstrahirati iz procedure in ga uporabiti 

drugje, saj je z                                                                            njo neločljivo povezano.  

Deklarativno znanje pa je znanje, izraženo v obliki izjav, ki jih je možno predstaviti s 

podatkovno strukturo in agentu eksplicitno povedo, kako se naj vede v okolju. Deklarativna 

predstavitev znanja temelji na predpostavki, da lahko znanje predstavimo na način, ki je v 

veliki meri neodvisen od načinov uporabe. Prednosti deklarativnega zapisa  znanja pri snovanju 

inteligentih sistemov je v tem, da ga lahko bolj enostavno spremenimo, ga uporabimo za 

različne namene, tudi za takšne, ki jih pri definiranju oz. grajenju takega znanja nismo 

predvideli. Pri vsakem novem primeru uporabe tako znanja ni treba vedno znova zakodirati ali 

prilagoditi. Deklarativno znanje je mogoče relativno enostavno dograjevati, saj lahko preko 

procesa sklepanja iz obstoječih izjav izpeljujemo nove. Negativna stran zapisovanja znanja v 

deklarativni obliki je, da gre za zahtevnejši in posledično počasnejši proces od zapisovanja 

znanja na proceduralni način. 
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Uspešen agent pri predstavitvi znanja pogosto kombinira oba tipa znanja, deklarativnega in 

proceduralnega. Prav tako je možno deklarativno znanje zapisati v bolj učinkovito 

proceduralno kodo. To je koristno v primerih, ko se deklarativno znanje v nekem sistemu zelo 

pogosto uporablja (Russell in Norvig, 2021).   

6.1.3 Konceptualizacija in formalizacija 

Domensko znanje je znanje o določeni specializirani disciplini ali področju, v nasprotju s 

splošnim (ali od domene neodvisnim) znanjem. Ljudje z domenskim znanjem pogosto veljajo 

za strokovnjake ali poznavalce svojega področja. 

Konceptualizacija znanja je abstrakten, poenostavljen pogled na svet oz. domeno, ki jo želimo 

modelirati, in predstavlja temelj za formalno predstavitev znanja domene. V procesu 

konceptualizacije domene znanja definiramo: objekte, koncepte in druge entitete, ki domnevno 

oz. hipotetično obstajajo v neki domeni, prav tako pa tudi relacije, ki obstajajo med njimi 

(Genesereth in Nilsson, 1987).  

Po Genesereth in Nilsson (1987) je konceptualizacija terka z dvema elementoma (D, R), kjer 

je: 

• D množica, ki predstavlja vse, kar obstaja v domeni diskurza; 
• R množica relacij na D. 

Zgornjo definicijo konceptualizacije so problematizirali Guarino idr. (2009), ki so izpostavili, 

da se preveč zanaša na trenutno stanje v domeni. Domensko znanje pa ni nujno vedno isto, 

ampak se lahko spremeni. Glede na to, da se konceptualizacija ukvarja s koncepti, ki veljajo v 

domeni, se morajo koncepti ob spremembi domenskega znanja prilagoditi. Guariono idr. 

(2009) zato dopolni definicijo konceptualizacije in jo definira kot relacijsko strukturo, ki je 

predstavljena s tripletom C = (D, W, R), pri čemer je: 

• D domena; 
• W množica možnih stanj v domeni; 
• R množica konceptualnih relacij v prostoru domen <D, W>. 

 

Formalizacija v smislu predstavitve znanja v računalniku pa je zapis konceptualizacije v obliki 

strukture, ki jo je možno predstaviti v računalniku. 
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6.2  Definicije pojma ontologije v računalništvu 

Radi bi izpostavili, da lahko pojem ontologije razumemo s filozofskega in z računalniškega 

vidika. V filozofskem smislu se ontologija nanaša na disciplino oz. vejo v filozofiji, ki se 

ukvarja s preučevanjem narave in strukture realnosti. V okviru discipline skuša odgovoriti na 

vprašanja o tem, kaj obstaja, kaj so entitete v realnosti in na kakšen način so med seboj 

povezane. Prvi je pojem v filozofskem smislu ontologije definiral Aristotel v svojem delu 

Metafizika. Ontologijo je opisal kot preučevanje značilnosti oz. lastnosti, ki pripadajo stvarem 

po njihovi lastni naravi, gre za sebi-lastno naravo in strukturo stvari, neodvisno od kakršnihkoli 

nadaljnjih premislekov in celo neodvisno od njihovega dejanskega obstoja. V tem smislu 

definicije pojma je npr. povsem korektno, če preučujemo ontologijo izmišljenih entitet, saj 

lahko njihovo naravo in strukturo še vedno opišemo v smislu splošnih kategorij in relacij med 

njimi. 

V kontekstu umetne inteligence oz. z računalniškega vidika pa je pojem ontologije osnovan na 

predpostavki, da v sistemih, ki temeljijo na principih umetne inteligence, velja, da je obstoj 

stvari pogojen s tem, kar lahko v računalniku predstavimo. Računalniške ontologije tako 

predstavljajo način za formalno modeliranje strukture sistema oz. domene. Ta je predstavljena 

s pomočjo relevantnih entitet, ki so del takega sistema oz. domene, ter relacij, ki obstajajo med 

njimi in ki jih lahko definiramo na osnovi opazovanja njihovega delovanja v sistemu oz. tistih, 

ki so uporabne za naše potrebe oz. probleme, ki jih želimo reševati.  

Definicije pojma ontologije v kontekstu predstavitve znanja v umetni inteligenci se med avtorji 

razlikujejo, saj so ti pristopali k opredelitvi pojma z različnih perspektiv. Predstavili bomo tiste 

najbolj pomembne s področja, ki so jih pogosto povzemali tudi ostali avtorji. Ontologija je 

torej: znanje z minimalno hierarhično strukturo taksonomij (Corcho idr., 2003; SanJuan in 

Ibekwe- SanJuan, 2006; Veale, 2006); slovar besed in sinonimov (Bechhofer in Goble 2001; 

Miller, 1995); miselni vzorec različnih tematik s podporo za prehajanje preko velikih količin 

podatkov (Dong in Li, 2004; Park in Hunting, 2002); konceptualni model, ki se osredinja na 

kompleksnost znanja in teorijo logike (Jovanović in Gašević, 2005; Mylopoulos, 1998); sistem, 

ki vsebuje heterogeno ter konsistentno znanje (Corcho idr., 2003; Waterson in Preece, 1999).  

Med vsemi definicijami je najbolj citirana od Gruber idr. (1993), ki ontologijo definirajo kot 

»eksplicitno specifikacijo konceptualizacije«. Gre za to, da so tipi uporabljenih konceptov, 

prav tako pa tudi omejitve, ki obstajajo pri njihovi uporabi, eksplicitno definirani. Pojem 
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konceptualizacije razumemo kot abstraktni model nekega fenomena v svetu, ki ga opišemo 

tako, da identificiramo njegove ključne koncepte.  

To definicijo so povzeli in razširili v Borst idr. (1997) in ontologijo definirali kot »formalno 

specifikacijo deljene konceptualizacije«. Ta definicija vsebuje dodatno zahtevo po tem, da 

mora konceptualizacija izražati pogled oz. znanje, ki ga s konsenzom sprejemajo različne 

zainteresirane skupine. Torej da ne gre za individualni pogled na domeno, ampak za pogled, ki 

ga sprejema skupina oz. večina. Prav tako je v definicijo vključena zahteva, da mora biti 

konceptualizacija izražena tako, da jo je možno zapisati v formatu, ki ga lahko uporabimo za 

shranjevanje znanja v računalniku. Na to se nanaša pridevnik »formalno«, ki določa, da mora 

biti ontologija zapisana v taki obliki, da jo lahko strojno preberemo oz. zapišemo. Studer idr. 

(1998) so združili definicije Gruberja idr. (1993) in Borsta idr. (1997) v naslednjo opredelitev 

tega pojma: »Ontologija je formalna, eksplicitna specifikacija deljene konceptualizacije.« 

Neches idr. (1991) so opisali ontologijo kot opredelitev osnovnih pojmov v domeni in relacij, 

ki obstajajo med njimi. Pojmi in relacije predstavljajo slovar domene. Ontologija pa poleg tega 

vsebuje tudi pravila, ki določajo, na kakšen način lahko združujemo njene elemente in s tem 

širimo vsebino slovarja. Opredelitev ontologije, ki se osredinja na implementacijski vidik 

predstavitve v računalniku, Noy in McGuinness (2001) določata kot formalen in ekspliciten 

opis: 1) konceptov domene, ki jih predstavimo z razredi, 2) lastnosti konceptov, ki jih opišemo 

s pomočjo njihovih značilnosti in atributov (različna poimenovanja: sloti, vloge ali lastnosti) 

in 3) omejitev, ki veljajo nad njimi. Ko v ontologiji za vsak razred definiramo tudi njegove 

instance (konkretne primere splošnega koncepta, ki je ponazorjen z razredom), pa dobimo t. i. 

bazo znanja. Pri ustvarjanju nove ontologije je ponavadi najpomembnejši vidik definiranje 

razredov. Razredi morajo biti namreč izbrani tako, da opisujejo koncepte domene. Tako npr. 

razred »Kava« predstavlja vse vrste kav. Točno določena kava pa je instanca tega razreda. 

Razredom lahko določimo tudi podrazrede, ki bolj natančno opredeljujejo osnovni koncept. 

Tako bi lahko osnovnemu razredu »Kava« določili podrazrede, ki bolj natančno opisujejo tipe 

kavnih zrn: »Robusta«, »Excelsa«, »Liberica« in »Arabica«. 
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6.3 Razlogi za izdelavo in primeri uporabe ontologij 

Izdelava ontologije je sicer kompleksen in dolgotrajen proces, vendar nam omogoči veliko 

koristnih prednosti oz. primerov uporabe, ki sicer ne bi bili možni. Eden od najbolj pomembnih 

je ta, da je v ontologiji shranjeno skupno razumevanje strukture znanja domene, ki omogoča 

njegovo konsistentno uporabo in deljenje med ljudmi in programskimi agenti. Primer takega 

skupnega deljenja znanja bi bilo več medicinskih spletnih strani, ki bi si delile isto ontologijo 

za pojme, ki jih uporabljajo. Programski agenti bi lahko na ta način pridobili podatke z vseh 

strani na enkrat, ko bi uporabnik naredil poizvedbo o določeni bolezni.  

Dobra stran uporabe ontologije je tudi omogočanje ponovne uporabe domenskega znanja. Če 

npr. raziskovalci naredijo natančno ontologijo neke domene, jo lahko drugi samo uporabijo, ne 

da bi jo morali sami kreirati na novo. Na ta način lahko signifikantno pospešijo proces 

implementacije programskih orodij, ki za svoje delovanje potrebujejo znanje o domeni. Prav 

tako se lahko neko že narejeno ontologijo uporabi kot del širše domene področja. Posameznih 

delov tako ni treba narediti na novo, ampak se jih lahko preprosto vključi kot del splošnejše 

ontologije. Podoben postopek lahko uporabimo tudi v obratni smeri, in sicer da vzamemo neko 

že narejeno splošno ontologijo in jo uporabimo kot osnovo za izdelavo svoje, bolj specifične 

ontologije.  

Ontologija nam prav tako omogoča, da naredimo domneve oz. predpostavke, ki obstajajo v 

domeni, eksplicitne. To je še posebej uporabno za začetnike, ki se na novo učijo znanja o 

domeni. Pogosto se namreč zgodi, da v kompleksnejših domenah ostaja del znanja, ki ga imajo 

eksperti o domeni, zakrit oz. je podan implicitno. Primer takega znanja so tudi programski 

vzorci, ki jih eksperti velikokrat nezavedno uporabljajo, saj so jih izoblikovali v dolgotrajnem 

procesu učenja programiranja in jih ponotranjili, pogosto pa jih ne znajo eksplicitno izraziti. 

Eksplicitne specifikacije prav tako omogočajo, da jih lahko preprosto spremenimo, če se znanje 

o domeni spremeni, saj jih lahko preprosto nadomestimo z novimi.  

Pomemben vidik uporabe ontologij je tudi ločevanje domenskega znanja od operativnega 

znanja. Npr. z ontologijo lahko opredelimo sestavne dele oz. komponente nekega izdelka in s 

tem to znanje ločimo od postopka za izdelavo. Tako lahko napišemo program, ki bo nadziral 

robota, ki bo na osnovi ontologije dobil informacijo o tem, kako je sestavljen nek izdelek, sami 

pa bomo v programu implementirali postopek, kako bo to naredil.  
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Pomembna prednost uporabe ontologij pa je tudi pri analizi domenskega znanja. V ontologiji 

so pojmi namreč specificirani deklarativno, kar nam omogoča učinkovito sklepanje, ponovno 

uporabo in avtomatično razširjanje ontologij z izpeljanimi pravili.  

Ontologije se uporabljajo v raznolikih primerih na spletu. Spletni iskalnik Yahoo izdeluje 

taksonomije, na osnovi katerih kategorizira spletne strani. Podjetje Amazon uporablja 

ontologijo za kategorizacijo svojih produktov. Usmeritev pri predstavitvi znanja na spletu s 

pomočjo ontologij je razvidna tudi iz prizadevanj podjetja W3C, ki razvija jezik RDF (angl. 

resource description framework oz. konceptualni okvir za opis virov), ki je namenjen kodiranju 

znanja na spletu. Njihov namen je, da bi ga naredili razumljivega za programske agente, ki 

iščejo informacije. V sodelovanju z W3C, DARPA (angl. defense advanced research projects 

agency oz. Agencija za napredne obrabne analize ZDA) izdeluje svoj označevalni jezik DAML 

(angl. DARPA agent markup language), ki razširja funkcionalnosti RDF v smislu boljšega 

povezovanja med različnimi programskimi agenti. Poleg ontologij, ki so namenjene specifični 

uporabi, pa se razvijajo tudi take za splošno uporabo, kot npr. UNSPSC (angl. United Nations 

standard products and services code), ki ponuja skupno terminologijo za izdelke in storitve.  
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6.4 Grajenje ontologij  

Noy in McGuinness (2001) v dokumentu z naslovom Ontology development 101: a guide to 

creating your first ontology zapišeta, da lahko grajenje ontologije v splošnem predstavimo kot 

proces, ki vsebuje naslednje faze: 

1) Definiranje razredov v ontologiji. 

2) Razvrščanje razredov v taksonomsko hierarhijo (razmerja podrazred-nadrazred). 

3) Definiranje atributov oz. lastnosti in opis njihovih dovoljenih vrednosti. 

4) Izpolnjevanje vrednosti za točno določene primere (instance).  

Pomembno je izpostaviti, da pri gradnji ontologije ni enega pravilnega načina, na katerega 

lahko naredimo novo ontologijo. Vedno obstajajo alternative, te pa so odvisne od tega, za kaj 

želimo ontologijo uporabiti, in od morebitnih razširitev ontologije, ki jih predvidevamo v 

prihodnje. Razvoj ontologije je vedno tudi iterativni proces. Začnemo z grobo zasnovo, ki jo 

nato dopolnjujemo in izboljšujemo. Začetno verzijo ontologije revidiramo in ugotovimo, v 

kolikšni meri pokriva primere iz domene, nato premislimo o možnih izboljšavah, jo dodelamo, 

dodamo več podrobnosti, spremenimo definicijo razredov oz. podrazredov ter prilagodimo 

definicijo lastnosti, ki obstajajo med njimi. Eno od temeljnih pravil pri grajenju ontologije je, 

da naj bodo koncepti, ki jih želimo predstaviti, blizu objektom (fizičnim ali logičnim) in 

relacijam, ki obstajajo med njimi v domeni, ki jo modeliramo. Pri opisovanju domene bodo 

stavki sestavljeni tako, da bodo objekti predstavljeni s samostalniki, relacije pa z glagoli, ki 

opisujejo domeno.  

Noy in McGuinness sta metodologijo za kreiranje ontologij zasnovala kot proces, ki je 

sestavljen iz sedmih ključnih korakov:  

6.4.1 Določanje domene, okvirja in dometa ontologije 

Avtorja predlagata, da se grajenje ontologije prične tako, da si zastavimo naslednja vprašanja: 

1) Kaj je domena, ki jo bo zajemala ontologija? 2) Za kaj bomo uporabljali ontologijo? 3) Za 

katere tipe vprašanj mora ontologija ponuditi odgovore? in 4) Kdo bo uporabnik ontologije oz. 

kdo jo bo kasneje vzdrževal?  

Vsa ta vprašanja namreč pomembno vplivajo na nadaljnje korake pri grajenju ontologije oz. na 

to, v kolikšni meri bo uporabna za nas. Odgovori na ta vprašanja se lahko med razvojem 

ontologije tudi spremenijo, vendar nam lahko v vsakem trenutku pomagajo pri določanju 
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konceptualnega okvira, ki ga mora model zajeti. V tej točki je koristno, če naredimo osnutek 

vprašanj, na katere želimo, da bi bila ontologija sposobna odgovoriti. Tovrstnim vprašanjem 

pravimo kompetenčna vprašanja. Ta nam bodo kasneje služila pri testiranju ontologije oz. 

ugotavljanju, če ontologija vsebuje dovolj informacij, da lahko na ta vprašanja ustrezno 

odgovori. Prav tako pa bomo lahko ugotovili, ali je ontologija dovolj podrobna oz. natančna, 

da pokrije želeni vidik domene. 

6.4.2 Razmislek o uporabi obstoječih ontologij 

Pri grajenju ontologije za določeno domeno je nesmiselno, če delo podvajamo in ustvarjamo 

novo ontologijo za področje, na katerem že obstajajo kakovostne ontologije. Bolj smiselno je 

narediti analizo ontologij, ki so že narejene, in izbrati tiste, ki so za nas relevantne. Te nato 

uporabimo kot osnovo, ki jo lahko smiselno razširimo in prilagodimo posebnostim svojega 

primera. Z uporabo že obstoječih ontologij pa posledično sprejmemo tudi njihove slovarje 

konceptov in relacij. To nam omogoči enostavno povezovanje z aplikacijami, ki prav tako 

uporabljajo to ontologijo. 

6.4.3 Izdelava seznama pomembnih pojmov v ontologiji 

Na začetku izgradnje ontologije je koristno, če naredimo seznam vseh pojmov, na osnovi 

katerih bi radi gradili izjave oz. bi jih radi uporabili pri generiranju razlag uporabnikom 

ontologije. Na tem mestu se moramo vprašati o pojmih, ki obstajajo v domeni, in njihovih 

lastnostih. Npr. pomembni pojmi, ki so povezani s kavo, so: praženje, država izvora, pridelava, 

postrežba, prodaja ipd. Pomembno je, da se pri pisanju začetnega seznama pojmov ne 

obremenjujemo z morebitnim prekrivanjem med koncepti in relacijami oz. njihovimi 

lastnostmi. Prav tako se ne ukvarjamo s tem, kateri od pojmov bodo predstavljali razrede in 

kateri lastnosti v ontologiji. Vsi ti razmisleki pridejo na vrsto v naslednjih korakih grajenja 

ontologije. 

6.4.4 Opredelitev razredov in njihove hierarhije 

Pri definiranju hierarhije med razredi obstaja več različnih pristopov, ki jih avtorji razdelijo po 

Ushold in Gruninger (1996) na: 1) od zgoraj navzdol: pri tem pristopu začnemo z najbolj 

splošnimi koncepti (Kava, Hrana), ki jih nato čedalje bolj natančno delimo in opredeljujemo 

(Arabica, Robusta, Excelsa, Liberica); 2) od spodaj navzgor: definiranje razredov se prične z 
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najbolj specifičnimi razredi, ki jih nato združujemo v skupine in opišemo z bolj splošnimi 

razredi; 3) kombinacija: pri tem pristopu kombiniramo prejšnja načina.  

Noben od pristopov ni boljši/slabši od drugega. Na odločitev, katerega bomo uporabili, vpliva 

osebni pogled na domeno. Tako bo nekdo, ki ima dober pregled nad domeno »od zgoraj«, lažje 

definiral hierarhijo med razredi, če bo uporabil prvi pristop.  

Razrede določimo tako, da izhajamo iz seznama pojmov, ki smo ga ustvarili v tretjem koraku. 

To naredimo tako, da med njimi izberemo tiste, ki opisujejo objekte, ki obstajajo neodvisno od 

ostalih pojmov. Pri tem smo pozorni, da ne uporabimo tistih, ki predstavljajo opis teh objektov. 

Ti pojmi postanejo razredi v ontologiji in predstavljajo sidrišča v razredni hierarhiji. Razrede 

nato hierarhično uredimo tako, da se vprašamo, če objekt, ki predstavlja instanco (konkreten 

primer) enega od razredov, po definiciji predstavlja tudi instanco nekega drugega razreda. To 

lahko povzamemo z naslednjo izjavo: če je razred A nadrejen razredu B v hierarhiji, potem je 

vsaka instanca razreda B hkrati tudi instanca razreda A. Povedano drugače, razred B predstavlja 

koncept, ki je vrsta razreda A.   

Hierarhija razredov predstavlja relacijo »je«. Npr. Arabica je podrazred razreda Kava. To 

pomeni, da:  »Arabica« je »Kava«. Hierarhične relacije so tranzitivne, se pravi: Če je B 

podrazred razreda A in C podrazred B, potem je C prav tako podrazred razreda A.  

Pri definicijah razredov lahko določimo lastnost, ki pove, ali sta razreda razdružena. Dva 

razreda sta razdružena, če se ne more zgoditi, da bi bila instanca nekega razreda hkrati tudi 

instanca razdruženega razreda.    

6.4.5 Opredelitev lastnosti razredov (angl. slots) 

Lastnosti razredov služijo za opis notranje strukture konceptov. V seznamu pojmov, ki smo jih 

ustvarili v tretjem koraku, smo v četrtem izbrali tiste, ki predstavljajo razrede. Tisti, ki so ostali, 

pa običajno opisujejo njihove lastnosti.  

Obstajajo različni tipi lastnosti v ontologiji: 1) bistvene, pojmu lastne značilnosti: primer take 

značilnosti je npr. okus ali barva kave; 2) zunanje lastnosti: sem sodijo lastnosti, ki niso del 

osnovne narave pojava, npr. ime kave, država porekla ipd.; 3) sestavni deli: te značilnosti 

opisujejo strukturo objektov – to so lahko povsem fizični ali pa abstraktni deli, npr. različni 

hodi pri večerji; 4) relacije z ostalimi individualnimi primeri iz razreda in drugimi predmeti 

(npr. lastnost – proizvajalec povezuje neko vrsto kave s točno določeno pražarno kave). 



111 

 

Lastnosti razredov, v katerih je vrednost določena preko konkretne instance nekega razreda, 

imajo določen seznam možnih razredov, iz katerih lahko ustvarimo primere (instance). Temu 

pravimo obseg lastnosti razreda. Npr. lastnost proizvaja za razred »Proizvajalec Kave« lahko 

shrani le instance iz razreda »Kava«;  5) domena vrednosti v lastnostih razreda: domeno 

lastnosti predstavlja seznam razredov, katerih lastnosti so opisane z lastnostjo razreda. V zgoraj 

navedenem primeru za ontologijo kave je domena za lastnost razreda proizvaja razred 

»Proizvajalec Kave« (Slika 18). 

 

 

Slika 18: Domena in obseg lastnosti razreda v metodologiji (povzeto po Noy in McGuinness, 2001) 

6.4.6 Opredelitev lastnosti vrednosti (angl. facets) v lastnostih razredov (angl. slots) 

Lastnostim razredov lahko določimo lastnosti, ki jih lahko imajo vrednosti, ki jih lahko vanje 

shranimo. Na ta način lahko npr. definiramo podatkovni tip vrednosti, dovoljene vrednosti, 

število vrednosti (kardinalnost) in ostale značilnosti vrednosti, ki jih lahko shranimo v lastnost 

razreda. Npr. značilnost vrednosti lastnosti razreda, v katero lahko shranimo ime proizvajalca 

kave, je določena, da mora biti podatkovnega tipa  niz. Pogosti značilnosti, ki jih določamo 

vrednostim, so: 1) Kardinalnost lastnosti razreda, ki določa, koliko vrednosti lahko shranimo v 

lastnost razreda. Nekateri sistemi ločijo le med dvema tipoma kardinalnosti, in sicer: ena in več 

vrednosti. Primer lastnosti razreda s kardinalnim številom ena bi lahko predstavljala kislost 

kave, ki jo lahko opišemo izključno le z eno samo vrednostjo. Primer večkardinalne lastnosti 

razreda pa je lastnost proizvaja za razred »Kava«, v katero lahko shranimo več različnih tipov 

kave, ki jih proizvaja nek proizvajalec.  2) Tip podatka v lastnosti razreda – ta opisuje, kakšne 

tipe podatkov lahko shranimo v lastnost razreda. To so npr.: nizi, števila, logične vrednosti, 

oštevilčene zbirke (npr. seznami) in instance razredov iz ontologije. Slednje nam omogočajo 

definiranje odnosov med posameznimi konkretnimi instancami različnih razredov v ontologiji. 

6.4.7 Ustvarjanje instanc 

V zadnjem koraku ustvarimo instance razredov v razredni hierarhiji. Ustvarjanje instance 

razreda poteka tako, da si: 1) izberemo razred, 2) ustvarimo instanco tega razreda in 3) 

definiramo lastnosti razreda. 
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6.5  Pregled pomembnih raziskav s področja poučevanja uvodnega programiranja s 

pomočjo ontologij 

V tem poglavju bomo predstavili pomembne raziskave s področja poučevanja računalništva in 

poučevanja programiranja oz. uvodnega programiranja s pomočjo ontologij. Ontologije 

predstavljajo način predstavitve znanja, ki omogočajo ter vzpodbujajo ponovno uporabo učnih 

artefaktov na različne načine. Ontologije so uporabne za predstavitev znanja pri različnih 

aplikacijah med različnimi ciljnimi skupinami učečih, za predstavitev domen znanja, učnih 

strategij, za profiliranja študentov ter za modeliranje kompetenc in učnih ciljev (Pierrakeas idr., 

2012).   

6.5.1 Ontology development for programming related materials  

Predstavili bomo proces grajenja ontologije za strukturiranje učnih materialov za 

programiranje, kot sta ga opisala avtorja Ahmad in Taib (2011). Pri izdelavi so 

sledili metodologiji po Noyu in McGuinnessu (2001), ki smo jo predstavili v 

poglavju  
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Grajenje ontologij. Za razvoj ontologije so se odločili, da bi z njo študentom omogočili 

semantično iskanje relevantnih učnih materialov na spletu pri samostojnem študiju 

programiranja. Avtorji izpostavijo, da je učenje programiranja kompleksen proces, ki zahteva 

poleg učenja v okviru študijskih obveznosti tudi veliko samostojnega dela. Prav pri tem pa bi 

lahko taka ontologija pomagala, saj bi omogočila bolj učinkovito iskanje učnih materialov, kar 

pa bi lahko vplivalo na bolj učinkovito pridobivanje znanja o programiranju. 

Grajenje je ontologije je potekalo po naslednjih fazah: 1) pregled že obstoječih relevantnih 

ontologij, 2) izvedba ankete med študenti, s katero so želeli potrditi potrebo po izdelavi take 

ontologije, prav tako pa tudi identificirati pomanjkljivosti spletnih iskalnikov pri iskanju 

materialov za učenje programiranja, 3) izdelava osnutka ontologije na osnovi rezultatov anket 

in 4) iterativni proces izdelave ontologije na osnovi metodologije predstavljene, v Noy in 

McGuinness (2001). 

Rezultati ankete so pokazali, da so imeli študenti pri iskanju učnih materialov za programiranje 

največje težave pri: 

• Iskanju specifičnih informacij in gradiv. 

• Iskanju ustreznih ključnih besed oz. pojmov. 

• Problemi z iskalniki, ki niso vrnili želenih rezultatov. 

• Težave pri iskanju relacij med različnimi materiali na spletu. 

Na osnovi teh ugotovitev so izdelali 1. verzijo ontologije (Slika 19): 
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Slika 19: Prva verzija ontologije materialov za poučevanje programiranja (povzeto po Ahmad in Taib, 2011) 

To verzijo so nato ovrednotili eksperti s področja poučevanja programiranja, pri čemer so 

preverili in podali predloge izboljšav glede izbora razredov, relacij in instanc.  
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Na osnovi njihovih predlogov sta izdelala 2. verzijo ontologije, ki je prikazana na spodnjem 

prikazu (Slika 20). 

 

Slika 20: Druga verzija ontologije materialov za poučevanje programiranja (povzeto po Ahmad in Taib, 2011) 

Ontologijo so zakodirali v okolju Protege (Musen, 2015) in jo uporabili kot osnovo pri grajenju 

portala za zbiranje relevantnih materialov za samostojno učenje programiranja. Raziskave, ki 

bi obravnavala rezultate uporabe ontologije, pa niso opravili.  
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6.5.2 Principles of organizing the semantic ontology of programming 

Kuchuganov idr. (2017) se ukvarjajo s predstavitvijo semantike računalniških programov s 

pomočjo ontologije. Delo je zanimivo s perspektive naše raziskave, saj obravnava 

konceptualno zelo podoben problem. Pri oblikovanju predstavitve se sicer osredinja na druge 

cilje, in sicer na predstavitev, ki bi omogočala avtomatizacijo programiranja, in ne, kot je to v 

našem primeru, na predstavitev strukture strateškega znanja, ki je zajeto v programskih vzorcih. 

Kljub temu pa predstavi pomembne vidike pristopanja k predstavitvi semantičnih lastnosti 

programa.  

Avtorja trdita, da je eden od učinkovitih načinov za izboljšanje procesa programiranja 

povečanje njegove deklarativnosti, približevanju k naravnemu jeziku, ki je osnovano na 

akumuliranju in aktivni uporabi znanja. Njun pristop temelji na predstavitvi semantike 

programa v obliki niza konceptov o dejanjih, udeležencih, virih in relacijah, ki obstajajo med 

njimi. V svojem delu sta se prav tako posvetila zbiranju in razvrščanju znanja o računalniških 

programih, ki sta ga s pomočjo ontologije želela predstaviti na način, da ga je možno procesirati 

s stroji.  

Semantične značilnosti programa predstavita kot virtualni model procesa, ki z izvajanjem 

dovoljenih akcij (z viri, ki so na voljo) preoblikuje začetno situacijo v ciljno. Ta proces je 

sestavljen iz treh različnih elementov: akcij, predmetov in relacij (Slika 21).  

 

Slika 21: Elementi semantične predstavitve programa (povzeto po Kuchuganov idr., 2017) 

Primer uporabe sta prikazala na problemu »misijonarji in kanibali«. Ta problem sodi v množico 

problemov, ko moramo s čolnom preko reke prepeljati predmete, živali ali osebe, vsak od njih 

pa ima neko lastnost oz. med njimi obstajajo relacije, ki vplivajo na rešitev. V tem konkretnem 

primeru so na eni strani reke po trije kanibali in misijonarji. V čolnu se lahko naenkrat peljeta 

največ dve osebi, omejitev pa je, da mora biti v vsakem trenutku na obeh bregovih reke večje 
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število misijonarjev kot kanibalov. Semantični model programa, ki predstavlja rešitev tega 

problema, je prikazan na sledečem prikazu (Slika 22). 

 

Slika 22: Semantični model za problem Misijonarji in kanibali (povzeto po Kuchuganov idr., 2017) 

Ontologija, na osnovi katere sta lahko predstavila semantične lastnosti programa, jima je 

omogočila bolj sistematično zbiranje različnih implementacij programa, semantično 

klasifikacijo in iskanje med podobnimi problemi. Avtorja trdita, da uporaba ontologije 

predstavlja prednost pri razvoju programov, koristi pa vidita tudi pri učenju programiranja.    

6.5.3 One practical algorithm of creating teaching ontologies 

Avtorji (Gavrilova idr., 2005) izpostavijo, da razvoj ontologij v izobraževanju predstavlja 

korak v smer ustvarjanja adaptivnih učnih okolij, v katerih bo možno deljenje in ponovna 

uporaba znanja. V članku predstavijo svojo metodologijo, ki je namenjena razvoju ontologij v 

izobraževanju in jo ponazorijo na primeru učenja oz. poučevanja programskega jezika C. 

Njihovo metodo za razvoj ontologije sestavlja pet korakov: 

1) Grajenje slovarja – v tem koraku je treba zbrati vse relevantne informacije o domeni, 

ki jo želimo predstaviti, njene temeljene objekte in koncepte. 

2) Oblikovanje lestvice (laddering) – definiranje glavnih nivojev abstrakcije in ustvarjanje 

hierarhije konceptov. 

3) Dezintegracija – razdeljevanje splošnih konceptov na bolj podrobne s pomočjo metode 

»od zgoraj navzdol«. 
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4) Kategorizacija – urejanje bolj specifičnih konceptov v skupine in ustvarjanje meta-

konceptov za posplošenje teh skupin s pomočjo metode »od spodaj navzgor«. 

5) Prečiščevanje – posodabljanje vizualne strukture in izključevanje odvečnosti, 

sinonimov in protislovij. Njihovo priporočilo je, da pri ustvarjanju ontologije 

poskušamo oblikovati t. i. »lepo ontologijo« (angl. beautiful ontology). 

Pravila, s katerimi ustvarimo »lepo ontologijo«, so: 

• Koncepti na prvem nivoju v hierarhiji naj bodo povezani s »starševskim« 

konceptom z eno od relacij: je (angl. is) ali je del (angl. is part). 

• Dolžina vej naj ne bo globlja od dveh vozlišč. 

• Izgled ontologije naj bo čim bolj simetričen. 

• Ontologija naj ne vsebuje navzkrižnih relacij. 

• Koncepti naj bodo izbrani tako, da so v skladu s poanto Ockhamove britve, in sicer 

naj ne bodo po nepotrebnem podvojeni. 

• Tip relacij naj bo razumljiv, tudi v primeru, da ne bi vedeli imena relacije.  

Z upoštevanjem zgoraj naštetih pravil so ustvarili ontologijo za programski jezik C. Spodnja 

ponazoritev (Slika 23) prikazuje razrede v ontologiji na najvišjem nivoju: 

 

Slika 23: Ontologija za programski jezik C (povzeto po Gavrilova idr., 2005) 
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Ontologija, ki so jo ustvarili avtorji, ne ponazarja zgolj hierarhične strukture jezika C, ampak 

je v njej zajeta ideja o tem, kaj je pri študiju in poučevanju tega programskega jezika 

pomembno. To znanje so pridobivali med svojo dolgoletno prakso pri poučevanju predmetov 

iz uvodnega programiranja. S pomočjo ontologije pa so ga lahko predstavili v računalniku. V 

članku ni opisano, kako je uporaba ontologije v učnem procesu vplivala na rezultate študentov. 

To prav tako ni obravnavano v nobenem od del, ki sta jih objavila kasneje.  

6.5.4 An ontology-based approach in learning programming languages 

V članku je opisan pristop k poučevanju programiranja, ki kombinira uporabo ontologije in 

učnih objektov. Avtorji (Pierrakeas idr., 2012) pri pojasnjevanju motivacije za didaktično 

intervencijo v obliki predstavljenega pristopa izpostavijo, da mora pri učenju programiranja 

študent sistematično razvijati ustrezne reprezentacije leksikalnih konstruktov, prav tako pa 

mora usvojiti razumevanje semantičnih načel programskih jezikov. Za naslavljanje teh izzivov 

predlagajo kombinacijo uporabe učnih objektov (angl. learning objects) za organizacijo učnih 

vsebin in ontologije, ki so jo uporabili za modeliranje konceptov domene. Učni objekti so 

definirani kot samostojne učne enote, ki jih je možno med seboj poljubno kombinirati. 

Predlagani pristop ponazorijo na primeru na ontologiji osnovane organizacije učnih vsebin za 

programska jezika Java in C. 

Povezava med učnimi objekti in strukturo znanja domene, ki je predstavljena z ontologijo, 

prikazuje Slika 24. 

 

Slika 24: Shema pristopa, ki temelji na povezavi med učnimi objekti in ontologijo (povzeto po Pierrakeas idr., 2012) 
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Pri izdelavi ontologije so sledili metodologiji, predstavljeni v Noy in McGuinness (2001). 

Najprej so oblikovali množico konceptov, ki je bila temelj za predstavitev semantike 

posameznega programskega jezika, in jih uredili v hierarhično strukturo razredov s pomočjo 

programa Protege (Slika 25). 

 

 

Slika 25: Hierarhija razredov ontologije za programska jezika C in Java (povzeto po Pierrakeas idr., 2012) 

Razrede so povezali z relacijami v ontologijo. Spodnja slika (Slika 26) prikazuje relacije z 

omejitvami v smislu njihovih domen (v smislu dovoljene zaloge vrednosti) in obsegov 

vrednosti. 

 

Slika 26: Relacije v ontologijah za programska jezika C in Java (povzeto po Pierrakeas idr., 2012) 

Izdelani ontologiji so učitelji vključili v učni proces. Ugotovili so, da je uporaba ontologij 

učiteljem omogočila boljši pregled nad koncepti v posameznih jezikih in jasen vpogled v 
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relacije, ki obstajajo med njimi. Povezava ontologije z učnimi objekti pa jim je pomagala, da 

so odkrili dele v učnih materialih, ki so bili pomanjkljivi. Prav tako so dobili boljši uvid v dele 

obeh programskih jezikov, ki so konceptualno enaki, zato so učinkovito identificirali tiste učne 

materiale, ki so relevantni pri poučevanju oz. učenju obeh programskih jezikov. Učitelji so 

lahko na osnovi znanja, zakodiranega v ontologiji, oblikovali tudi bolj učinkovite učne poti, 

saj so na osnovi eksplicitno izraženih relacij lažje strukturirali učno snov.  

6.5.5 Towards ontology development for teaching programming language 

Avtorja (Ganapathy in Lourdusamy, 2011) v članku predstavita proces grajenja ontologije za 

poučevanje programiranja v programskem jeziku Java. Ontologijo razumeta kot urejeno 

strukturo konceptov, ki jo lahko učinkovito uporabimo kot pripomoček (angl. mind tool) pri 

poučevanju in ki nam lahko služi kot navigacijski vmesnik za učne objekte. Pri izdelovanju 

ontologije sta sledila metodologiji po Gavrilova (2005). V prvem koraku sta izdelala slovar 

pojmov za programski jezik Java, pri čemer sta uporabila zapiske iz predavanj, ki so nastali v 

okviru predmeta uvodnega programiranja, poleg tega pa sta uporabila tudi različne spletne 

vodiče, ki niso bili neposredno vezani na predmet. V slovar sta na ta način vključila 530 

pojmov. V drugem koraku sta pojme klasificirala v posamezne koncepte in izdelala miselni 

vzorec, s katerim sta jih vizualno predstavila (Slika 27). 

 

Slika 27: Miselni vzorec, ki prikazuje klasifikacijo pojmov v koncepte pri ontologiji za programski jezik Java (povzeto po 

Ganapathy in Lourdusamy, 2011) 

V naslednjem koraku sta dopolnila množico konceptov in jih hierarhično uredila. Pri tem sta 

uporabila pristop »od zgoraj navzdol« in tako dobila meta koncepte. Nato sta uporabila obraten 

pristop (»od spodaj navzgor«), s katerim sta pojme umeščala v prej dobljene meta koncepte. 

Na ta način sta dobila zemljevid konceptov (angl. concept map), ki je natančno prikazoval 
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vsebine, ki so sodile v okvir predmeta, prav tako pa relacije med njimi. Ta je služil za razvoj 

prve verzije ontologije, ki sta jo nato v iterativnem procesu izboljševala (Slika 28). 

 

Slika 28 Iterativni proces izboljševanja ontologije za programski jezik Java (povzeto po Ganapathy in Lourdusamy, 2011) 

Avtorja sta kot glavne rezultate svojega dela navedla, da je izdelano ontologijo možno 

integrirati v poljubno e-platformo za učenje, da vizualizacija strukture znanja vsebine predmeta 

predstavlja prednost za učitelje, saj jim omogoča osredinjanje na temeljne koncepte, učencem 

pa omogoča lažje razumevanje obsežne vsebine pri predmetu, in da opisan pristop omogoča 

splošno razumevanje vsebine. 
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7 KONCEPTUALNI OKVIR ZA FORMALIZACIJO PROGRAMSKIH 

VZORCEV 

V tem poglavju bomo opisali konceptualni okvir za formalizacijo programskih vzorcev. 

Oblikovali smo ga tako, da je neodvisen od programskega jezika. Pri zasnovi smo izhajali iz 

idej, predstavljenih v formalizmih, ki smo jih podrobneje opisali v teoretičnem delu disertacije 

(npr. diagrami poteka, abstraktna sintaktična drevesa, Plan Calculus, idr.). Ključna razlika 

našega dela v primerjavi z obstoječimi formalizmi je v tem, da omogoča deklarativni opis 

strukture programskega vzorca, medtem ko so ostali namenjeni proceduralnemu načinu 

reprezentacije algoritmov. Ta način temelji na opisu korakov pri izvajanju algoritma in 

običajno vsebuje implementacijske podrobnosti v konkretnem programskem jeziku.  

Menimo, da proceduralne predstavitve zakrijejo strukturo programskega vzorca in zato ne 

omogočajo popolnega ali celo pravilnega razumevanja procesa reševanja problemov, ki je 

vključen v načrtovanje algoritemske rešitve problema. To je še posebej problematično za 

začetnike, ki imajo pogosto težave z razumevanjem tega procesa. Iz pregleda literature je 

razvidno, da začetniki namreč nimajo večjih težav pri razumevanju sintakse izbranega 

programskega jezika oz. pri razumevanju delovanja posameznih programskih konstruktov, 

ampak je za njih največji izziv, kako jih združiti v delujočo rešitev. Zato predlagani okvir 

neposredno odpravlja pomanjkljivosti obstoječih pristopov, saj zagotavlja ekspliciten vpogled 

in način preučevanja ter študijo procesa reševanja problemov, ki je značilen za eksperte. 

Pomembna prednost deklarativnega zapisa programskih vzorcev je tudi v tem, da omogoča 

zapis predstavitve, ki je neodvisna od načina implementacije. Izkaže se, da je programski 

vzorec, ki ga zapišemo v predlagani formalizaciji, enak za vse možne implementacije, če gre 

za enostavnejši vzorec, oz. je takih predstavitev relativno malo pri kompleksnejših vzorcih. 

Vzorec, zapisan v predlagani formalizaciji, tako predstavlja nekakšen skupni imenovalec za 

vse možne implementacije vzorca v poljubnem programskem jeziku. To pa ne drži za ostale 

formalizacije, saj je vsaka implementacija istega vzorca predstavljena drugače. 

Konceptualni okvir za formalizacijo programskih vzorcev temelji na predpostavki, da je vsak 

algoritem kompozicija, prepleteni niz ukazov, ki nadzira tok programa in operacij, definiranih 

na podatkih. Na ta način smo želeli ohranili le najbolj bistvene elemente algoritma brez 

podrobnosti, ki za njegovo razumevanje niso pomembne. V formalizaciji zato razlikujemo med 

dvema vrstama elementov za sestavljanje predstavitev vzorcev: podatkovni elementi in 
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elementi, ki nadzorujejo tok programa. Ti elementi vključujejo elementarne vzorce, tako 

podatkovne kot tiste, ki nadzorujejo tok in relacije med njimi. S slednjimi lahko elementarne 

vzorce združimo v kompozitne, ki lahko predstavljajo poljubno zapletene programske vzorce. 

Da bi izboljšali podporo za sestavljanje kompleksnih vzorcev, smo uvedli pojem modula – 

abstrakcijo kompozitnega vzorca, ki je predstavljen kot ena entiteta. Z moduli lahko 

predstavimo kompleksnejši kompoziten vzorec na višjem abstraktnem nivoju, kar omogoča 

boljšo preglednost in berljivost. Struktura formalizma je predstavljena na naslednjem prikazu 

(Slika 29): 

 

Slika 29: Vizualizacija strukture formalizacije programskih vzorcev 
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7.1 Elementarni vzorci in relacije 

Elementarni vzorci predstavljajo osnovne programske konstrukte in/ali osnovne operacije, ki 

so definirane na podatkovnih objektih. Osnovni programski konstrukt predstavlja nadzor nad 

potekom algoritma, npr. pogojni stavek, zanka in začetek/konec programa, podprograma ali 

delčka kode. Elementarni vzorec, ki označuje osnovno operacijo, ki je definirana na podatkih, 

pa lahko predstavlja operacijo za: poizvedbo (angl. query), prireditev (angl. assignment) ali 

operacijo prečkanja (angl. traversal) preko zbirke podatkovnih objektov.  

Operacije za poizvedbo nad podatki označujejo vse tiste operacije, ki preverijo/pridobijo 

vrednost ali lastnost podatkovnega objekta, njegove vrednosti oz. lastnosti pa ne spremenijo. 

Npr. z operacijo 'REFERENCA' pridobimo referenco do podatkovnega objekta, z operacijo 

'VREDNOST' pa preverimo njegovo trenutno vrednost. V obeh primerih pa s tem nismo 

vplivali, da bi se referenca ali vrednost podatkovnega objekta spremenili.  

Operacije za prireditev označujejo vse tiste operacije, ki podatkovnemu objektu priredijo neko 

novo vrednost. Za razliko od poizvedbenih operacij, ki ne vplivajo na podatkovni objekt, pa 

prireditvene operacije predstavljajo način za njihovo spreminjanje. Po izvedbi take operacije 

se začetna vrednost podatkovne strukture prepiše z novo, posledično pa se prejšnja izgubi. Npr. 

operacija 'NASTAVI' podatkovnemu objektu priredi novo vrednost in predstavlja absolutno 

naslavljanje, saj ni odvisna od njegove prejšnje vrednosti. Operacija 'POVEČAJ' poveča 

vrednost podatkovnemu objektu za ena in predstavlja relativno naslavljanje, saj je odvisna od 

njegove prejšnje vrednosti. V obeh primerih pa je v podatkovnem objektu po izvedbi te 

operacije shranjena nova vrednost oz. objekt ni več tak, kot je bil pred izvedbo te operacije. 

Relacijo definiramo kot urejen par elementarnih vzorcev, ki med njima vzpostavi povezavo in 

natančno določa, na kakšen način sta povezana. Relacije nam omogočajo, da eksplicitno 

izrazimo povezave med posameznimi elementarnimi vzorci. Definirali smo dva tipa relacij: 1) 

podatkovne relacije in 2) relacije programskih konstruktov.  

Podatkovna relacija določa povezavo med podatkovnim objektom in podatkovno operacijo ter 

označuje, da je podatkovna operacija definirana na tem podatkovnem objektu. Podatkovni 

objekt je lahko s podatkovnimi relacijami povezan s poljubno mnogo podatkovnimi 

operacijami.  
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Relacije programskega konstrukta deklarativno ponazarjajo njegovo strukturo. Struktura 

programskega konstrukta je sestavljena iz ključnih komponent, ki ga opisujejo. Skupek 

komponent, ki opisujejo določen programski konstrukt, ponazarja logiko njegovega delovanja 

oz. uporabe v programu. Pri njihovi zasnovi smo bili pozorni na to, da izražajo splošno idejo 

programskega konstrukta in niso vezane na značilnosti konkretnega programskega jezika. Npr. 

komponente, ki ponazarjajo logiko delovanja oz. strukturo koncepta zanke, smo oblikovali 

tako, da je enaka ne glede na to, ali gre za zanko for, while, repeat-until ali for-each. Na ta 

način smo želeli narediti formalizacijo, ki bo neodvisna od programskega jezika, obenem pa 

bo neodvisna od načina implementacije.  

Struktura programskega konstrukta prav tako daje vpogled v algoritmično mišljenje, ki je 

potrebno za to, da ga pravilno uporabimo v programu. Programer mora namreč pri 

implementaciji programskega konstrukta zadostiti vsaki od komponent, ki ga sestavljajo. 

Dobra stran takšnega načina opisa programskih konstruktov je v tem, da ni pomembno, na 

kakšnem nivoju ga bo programer implementiral. Njegova odločitev je lahko odvisna od 

uporabljenega programskega jezika, situacije, v kateri piše rešitev in/ali nivoja znanja. To je še 

posebno pomembno pri začetnikih, saj bo predstavitev nekega programskega vzorca v 

formalizaciji enaka za različne nivoje obvladovanja programskega jezika. Z napredovanjem v 

sintaktičnem znanju bo lahko začetnik napisal bolj učinkovito kodo z vidika časovne in/ali 

prostorske kompleksnosti oz. dolžine in preglednosti, pri čemer bo logika vzorca ostala enaka.  

7.1.1 Podatkovni vzorci 

Podatkovni vzorci označujejo elementarne vzorce, ki so povezani s podatki in opisujejo 

operacije, ki jih je mogoče izvesti na podatkovnem objektu. Ko pri programiranju uporabljamo 

podatkovne objekte, z njimi komuniciramo s pomočjo operacij, ki so definirane na njih. To 

nam omogoča, da podatkovni objekt povežemo s programom. Odločitev, da bomo na podatke 

gledali z vidika operacij, ki so na njih definirane, nam omogoča, da lahko v enaki obliki 

izrazimo primitivne podatkovne tipe (npr. cela števila, decimalna števila, znake, logične 

vrednosti ipd.) in zbirke podatkovnih objektov (npr. sezname, tabele, terke, nize, množice, 

slovarje ipd.).  

Na ta način je izražanje podatkov v programskem vzorcu bolj splošno, saj omogoča, da je 

predstavitev v formalizaciji enaka za vse možne tipe podatkov oz. podatkovnih struktur, ki jih 

lahko uporabimo pri implementaciji nekega konkretnega programskega vzorca. Edini kriterij 

oz. omejitev predstavlja struktura vzorca, ki določa, katere morajo biti definirane na nekem 
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podatkovnem objektu. Tako npr. ni pomembno ali zastavico implementiramo s pomočjo 

celoštevilčne ali logične vrednosti, saj bo vzorec v obeh primerih enak. Nad obema 

podatkovnima objektoma so namreč definirane operacije, ki jih potrebujemo, da bo programski 

vzorec pravilno deloval. Tovrstne odločitve za razumevanje vzorca niso pomembne, zato jih je 

z didaktičnega vidika odveč vključevati v formalizacijo, saj bi s tem zakrivali bistvo uporabe 

nekega podatkovnega objekta. To naredi predstavitev podatkov v formalizaciji bolj splošno in 

pregledno. 

Ta način pogleda na podatke nam prav tako omogoča, da bolj splošno določimo način 

interakcije med programerjem in podatki. Ideja uporabe podatkovnega objekta tako ni prikrita 

s sintaktičnimi posebnostmi konkretnega programskega jezika, ampak je splošna in ni odvisna 

od implementacije. Tako ni pomembno, kako bo programer implementiral operacijo, 

pomembno je le, da bo dosegel to, kar operacija v vzorcu označuje. 

Prepoznavanje skladnosti med podatkovnim objektom in osnovnimi operacijami, ki jih lahko 

nad njo izvajamo, je ključno pri razumevanju programskega vzorca. Menimo, da če so vzorci 

opredeljeni tako, da ne vključujejo običajnih operacij na podatkovnih objektih, potem ne 

omogočajo popolnega vpogleda v koncept, ki je izražen s programskim vzorcem. To je ključen 

vidik pri uporabi formalizacije pri didaktiki programiranja, saj lahko preko nje predstavimo 

vse ključne elemente procesa reševanja problemov, ki so bili uporabljeni pri zasnovi rešitve. 

Obenem pa v zapis niso vključeni tisti deli, ki za razumevanje programskega vzorca niso 

bistveni. Vključevanje odvečnih elementov namreč otežuje proces učenja.  

Način predstavitve podatkov preko operacij, ki so na njih definirane, je tudi enostaven način 

za vpeljavo novih podatkovnih tipov in struktur v formalizacijo. Vse, kar moramo narediti, je, 

da v formalizacijo vključimo nove operacije, ki jih lahko izvajamo na novem podatkovnem 

tipu ali strukturi. To predstavlja praktično neomejeno možnost razširitve formalizacije, ki si jo 

lahko vsak prilagodi po svojih potrebah, brez da bi s tem vplival na logiko osnovne zasnove 

formalizacije.  

Pri razdelitvi podatkovnih vzorcev za podatkovne objekte glede na podatkovni tip oz. število 

vsebujočih elementov ločimo: podatkovne vzorce za skalarne podatkovne tipe in zbirke 

podatkovnih objektov. Nekateri podatkovni vzorci so definirani za vse podatkovne tipe oz. 

zbirke, medtem ko so ostali specifični za točno določen podatkovni tip oz. zbirko. 
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Vsak podatkovni objekt v formalizaciji je predstavljen s 1) spremenljivko in 2) nizom 

podatkovnih vzorcev, ki so pomembni v kontekstu vzorca. 

7.1.1.1 Podatkovni vzorci za skalarne podatkovne tipe 

Skalarne podatkovne tipe definiramo kot homogene vrednosti, ki si delijo strukturne lastnosti, 

na osnovi katerih jih lahko kategoriziramo kot enake in niso agregati drugih vrednosti 

(Gabbrielli in Martini, 2010). V formalizacijo smo vključili tri skalarne podatkovne tipe, ki jih 

najdemo v večini programskih jezikov in se običajno obravnavajo pri uvodnem programiranju: 

logične vrednosti (angl. boolean values), cela števila (angl. integers) in znaki (angl. chars). 

Za njih smo definirali niz podatkovnih operacij/vzorcev, za katere menimo, da so ključni pri 

uvodnem programiranju. V primeru, da srečamo primer uporabe podatkovnega objekta, ki ga 

ne bi mogli opisati s predlaganimi operacijami, lahko v formalizacijo enostavno vključimo 

nove. Radi bi poudarili, da v formalizaciji pri programskem vzorcu ni treba eksplicitno določiti 

nekega konkretnega skalarnega podatkovnega tipa, saj je določen implicitno preko operacij, ki 

so definirane na spremenljivki, ki predstavlja podatkovni objekt. Kot smo že omenili, nam tak 

način kodiranja podatkovnega tipa omogoča, da z eno predstavitvijo zajamemo vse podatkovne 

tipe, ki so ustrezni za uporabo v nekem programskem vzorcu, oz. povedano drugače, z vidika 

vzorca je povsem vseeno, za kateri tip se pri implementaciji odločimo. Na ta način je 

predstavitev programskih vzorcev bolj splošna in nam omogoča, da uporabljeni podatkovni 

objekt obravnavamo na višjem abstraktnem nivoju. Velja pa tudi obratno, in sicer če je npr. 

operacija definirana samo na enem skalarnem podatkovnem tipu, to implicira, da je pri 

implementaciji programskega vzorca možno uporabiti le ta konkreten podatkovni tip.  

  



129 

 

V spodnji tabeli (Preglednica 3) bomo predstavili kolikor je mogoče popolno množico 

podatkovnih vzorcev, povezanih s podatkovnimi objekti skalarnega podatkovnega tipa, ki se 

tipično pojavljajo pri problemih pri uvodnem programiranju.  

Preglednica 3: Podatkovni vzorci za skalarne podatkovne tipe 

Tip Podatkovni tip Operacija Opis 

Poizvedba Logična vr., celo št., znak REFERENCA Pridobi referenco. 

 Logična vr., celo št., znak VREDNOST Pridobi vrednost. 

 Znak ASCII Pridobi ASCII vrednost. 

 Celo število ABS Pridobi absolutno vrednost. 

 

Prireditev 

 

 

 

 

 

Logična vr., celo št., znak  

Celo število 

Celo število 

Logična vrednost 

 

 

NASTAVI 

POVEČAJ 

ZMANJŠAJ 

INVERTIRAJ 

 

Določi novo vrednost. 

Poveča vrednost za 1. 

Zmanjša vrednost za 1. 

Invertira logično vrednost. 

 

Za skalarne podatkovne tipe smo definirali štiri poizvedbene operacije: referenca, vrednost, 

ascii in abs.  

Podatkovni vzorec referenca pridobi referenco do spremenljivke poljubnega skalarnega 

podatkovnega tipa in je definirana za vse vključene skalarne podatkovne tipe. Referenca nam 

omogoča, da dostopamo do vrednosti in lastnosti podatkovnega objekta. Referenco do 

podatkovnega objekta potrebujemo vedno, ko je od njegove vrednosti in/ali lastnosti odvisen 

rezultat neke operacije v programskem vzorcu. To je lahko npr. argument funkcije, navodilo, 

da moramo imeti pred začetkom izvajanja določenega dela programskega vzorca na voljo 

ustrezen podatkovni objekt, in način dostopa do njega. Tako npr. pri preštevanju elementov z 

neko lastnostjo v zbirki potrebujemo spremenljivko, kamor si bomo vsako pojavitev takega 

elementa shranili. 
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Podatkovni vzorec vrednost opravi poizvedbo in pridobi trenutno vrednost, ki jo ima 

podatkovni objekt. Definiran je za vse skalarne podatkovne tipe. Uporabimo ga takrat, ko v 

programskem vzorcu potrebujemo vrednost podatkovnega objekta. 

Podatkovni vzorec ascii pridobi kodo ascii za poljuben znak, ki je del ascii abecede. Definiran 

je zgolj na skalarnem podatkovnem tipu znak, saj na drugih podatkovnih tipih nima pomena. 

Vključili smo ga zato, ker smo pri analizi nalog, ki se običajno uporabljajo pri uvodnem 

programiranju, našli mnogo primerov, ko je treba narediti to konverzijo. Za uporabo drugih 

kodnih tabel (npr. utf8, unicode ipd.) bi zgolj vključili podatkovne vzorce za tovrstne 

konverzije. 

Podatkovni vzorec abs pridobi absolutno vrednost celega števila. Operacija je definirana na 

skalarnem podatkovnem tipu celo število. Za vključitev tega podatkovnega vzorca smo se prav 

tako odločili na osnovi analize nalog iz uvodnega programiranja, ki večkrat vključujejo 

uporabo absolutne vrednosti pri različnih problemih.     

Definirali smo tudi štiri operacije, ki se nanašajo na prirejanje vrednosti, to so: nastavi, povečaj, 

zmanjšaj in invertiraj.  

Podatkovni vzorec nastavi priredi podatkovnemu objektu novo vrednost. Gre za običajen način 

prirejanja vrednosti, ki ponazarja absolutno naslavljanje, saj se prejšnja vrednost prepiše z 

novo.  Definirana je za vse skalarne podatkovne tipe. Gre za najbolj osnovno operacijo za 

spreminjanje podatkovnega objekta, saj je koncept prirejanja vrednosti spremenljivki vključen 

v praktično vse probleme pri programiranju. 

Podatkovna vzorca povečaj/zmanjšaj predstavljata načina za relativno spreminjanje vrednosti 

spremenljivke, saj je nova vrednost odvisna od te, ki je trenutno shranjena v spremenljivki. V 

primeru podatkovnega vzorca povečaj se vrednost spremenljivke poveča za 1, medtem ko se 

pri zmanjšaj zmanjša za 1. Vključili smo ju, ker lahko z njimi bolj natančno predstavimo vrsto 

problemov pri uvodnem programiranju. Najbolj reprezentativen primer predstavljajo problemi, 

ki vsebujejo koncept štetja, ko v neki spremenljivki preštevamo pojavitve, dogodke, iteracije 

ipd. Kritika odločitve za vpeljavo teh dveh podatkovnih vzorcev bi bila, da imamo v 

formalizaciji vključen bolj splošen vzorec za ekvivalentno operacijo – nastavi, vendar menimo, 

da z vidika uporabe pri uvodnem programiranju pridobimo v didaktičnem smislu, saj začetnike 

seznanimo in jim ponudimo bolj jasen vpogled v razliko med absolutnim in relativnim 

naslavljanjem. 
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Podatkovni vzorec invertiraj obrne logično vrednost podatkovnega objekta skalarnega tipa 

logičnih oz. Boolovih vrednosti, prav tako pa je definiran zgolj na njih. Čeprav gre v osnovi 

zopet za bolj specifično operacijo nastavi, pa smo se odločili, da jo vseeno vključimo kot 

posebno operacijo, saj lahko preko invertiranja vrednosti predstavimo koncept logičnih števil 

oz. njihove uporabe pri programiranju.  

7.1.1.2 Podatkovni vzorci za zbirke 

Zbirko definiramo kot agregat vrednosti poljubnega skalarnega podatkovnega tipa, ki so 

indeksirane z intervalom ordinalnega tipa (tiste, ki jih je možno urediti po nekem kriteriju) 

(Gabbrielli in Martini, 2010). Koncept zbirke vrednosti je v formalizaciji dovolj splošen, da 

omogoča predstavitev poljubnega agregata vrednosti. V formalizacijo smo vključili naslednje 

zbirke, ki se običajno pojavljajo pri uvodnem programiranju: sezname, terke in nize. V primeru, 

da bi želeli dodati v formalizacijo neko novo zbirko, bi to naredili tako, da bi specificirali 

dodatne operacije, ki so na njej definirane. 

  



132 

 

V sledeči tabeli (Preglednica 4) bomo predstavili kolikor je mogoče popolno množico 

podatkovnih vzorcev, povezanih s podatkovnimi objekti – zbirka, ki se tipično pojavljajo pri 

problemih pri uvodnem programiranju.  

Preglednica 4: Podatkovni vzorci za zbirke 

Tip Podatkovni vzorec Opis  

Poizvedba  PRAZEN Preveri, ali je zbirka prazna. 

Preveri število elementov v zbirki. 

Pridobi referenco do zbirke. 

Na specifično lokacijo v zbirki doda nov element. 

Iz specifične lokacije v zbirki odstrani element. 

Doda element na konec zbirke. 

Iz zbirke odstrani zadnji element. 

Elementu v zbirki priredi novo vrednost.  

 

Pridobi prvi element v zbirki. 

Pridobi zadnji element v zbirki. 

Pridobi trenutni element v zbirki, do katerega dostopamo. 

Pridobi pozicijo trenutnega elementa v zbirki. 

Pridobi naslednji element v zbirki. 

Pridobi prejšnji element v zbirki. 

Preveri, če smo končali s prehodom preko zbirke. 

 DOLŽINA 

 REFERENCA 

Prireditev 

 

 

 

 

 

Prečenje 

 

 

 

 

DODAJ 

ODSTRANI 

PRIPNI 

ODPNI 

NASTAVI ELT. 

 

PRVI 

ZADNJI 

TRENUTNI 

POZICIJA 

NASLEDNJI 

PREJŠNJI 

VSI 

 

 

V prvi skupini elementarnih vzorcev za zbirke so poizvedbeni vzorci. Ti nam omogočajo, da 

preverimo različne lastnosti zbirke. Vključili smo tri take elementarne vzorce: REFERENCA, 
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PRAZEN in DOLŽINA. Elementarni vzorec, ki označuje operacijo REFERENCA, pridobi 

dostop do zbirke, PRAZEN preveri, ali je zbirka prazna (vrne logično vrednost 

resnično/neresnično), DOLŽINA pa naredi poizvedbo in vrne število elementov v zbirki. 

Pomembna lastnost koncepta zbirke v formalizaciji je ta, da lahko v kombinaciji z 

elementarnim vzorcem za zanko predstavimo prečenje preko zbirke, ko zaporedno dostopamo 

do vseh njenih vrednosti. Elementarne vzorce, ki predstavljajo operacije, ki so povezane s 

konceptom prečenja preko zbirke, umeščamo v posebno skupino prečenje (angl. traversal). 

Skupna značilnost teh elementarnih vzorcev je, da za svoje delovanje potrebujejo pozicijo 

elementa v zbirki, do katerega v nekem trenutku dostopamo.  

Trudili smo se definirati čim bolj popoln niz programskih vzorcev, ki se nanašajo na prečenje 

preko zbirke in ki se običajno uporabljajo pri uvodnem programiranju. To so:  PRVI, ZADNJI, 

PREJŠNJI, NASLEDNJI, POZICIJA, TRENUTNI, VSI IN KONEC. Operaciji PRVI in 

ZADNJI predstavljata inicializacijo pozicije zbirke, pri čemer se v spremenljivko, ki nadzira 

izvajanje zanke (t .i. spremenljivka zanke), shrani prvi oz. zadnji element iz zbirke. To je treba 

izvesti na samem začetku prečenja preko zbirke, saj ostale operacije dobijo smisel šele takrat, 

ko smo izvedli eno od operacij za inicializacijo. Taki sta npr. operaciji NASLEDNJI oz. 

PREJŠNJI, ki v spremenljivko zanke shranita naslednji oz. prejšnji element, relativno na 

element, do katerega v nekem trenutku dostopamo. Na ta način lahko izvedemo zaporeden 

dostop do vseh elementov zbirke, ki jo lahko pregledujemo od začetka proti koncu ali v obratni 

smeri. Z operacijo TRENUTNI lahko preverimo vrednost trenutnega elementa, ki je shranjen 

v spremenljivki zanke, z operacijo POZICIJA pa pridobimo njegovo pozicijo v zbirki. 

Elementarni vzorec, ki označuje operacijo VSI, pa nam omogoča, da preverimo, ali smo 

končali s prehodom preko zbirke oz. ali smo med prečenjem dostopili do vseh elementov v 

zbirki.  

Tretjo skupino podatkovnih vzorcev, ki so povezani z zbirkami, predstavljajo tisti, ki se 

nanašajo na spreminjanje zbirke. Zbirko lahko spremenimo tako, da dodamo element na 

specifično pozicijo (DODAJ), izbrišemo s specifične pozicije (ODSTRANI), dodamo na konec 

zbirke (PRIPNI) ali ga od tam odstranimo (ODPNI). Prav tako pa smo vključili elementarni 

vzorec za operacijo, ki spremeni vrednost elementa v zbirki na podani poziciji (NASTAVI 

ELEMENT/SET ITEM). 
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7.1.2 Vzorci, ki so povezani s tokom izvajanja programa 

Elementarni vzorci, ki so povezani s tokom izvajanja programa, predstavljajo reprezentacije 

struktur osnovnih programskih konstruktov, s katerimi lahko nadzorujemo tok izvajanja 

ukazov. V formalizem smo vključili elementarne vzorce, ki določajo: 1) kdaj se algoritem oz. 

programski vzorec začne oz. konča – ZAČETEK/KONEC, 2) obravnavajo alternativne poti 

izvajanja algoritma, ki so odvisne od vrednosti logičnega pogoja – TEST in 3) se nanašajo na 

koncept ponavljajočega izvajanja ukazov – ZANKA. 

Izbrani nabor programskih konstruktov predstavlja temeljni izbor za nadzor toka izvajanja 

ukazov v programu in je del vsakega programskega jezika. Naš pristop pri definiranju 

strukturnih značilnosti posameznih programskih konstruktov je bil tak, da smo jih poskušali 

zasnovati čim bolj splošno. Na ta način smo želeli zasnovati predstavitev, s katero bi bilo 

možno deklarativno opisati strukturo programskega konstrukta. To bi nam omogočalo, da z 

enotno predstavitvijo zajamemo čim širši nabor različnih implementacij istega koncepta. Npr. 

elementarni vzorec za zanko je zasnovan tako, da pokriva zelo širok seznam implementacij 

zank for, while, for-each in repeat-until. To smo dosegli tako, da smo za posamezen 

programski konstrukt definirali niz relacij, s katerimi smo lahko precizno določili ključne 

strukturne komponente.  

7.1.2.1 Začetek programskega vzorca 

Elementarni vzorec ZAČETEK označuje začetek algoritma oz. programskega vzorca in določa 

morebitne vhodne podatke. Zasnovali smo ga splošno, zato ga lahko uporabimo za predstavitev 

različnih načinov implementacij algoritma. Če je algoritem implementiran kot posebna 

funkcija, potem ZAČETEK označuje trenutek, ko se v programu naredi klic do te funkcije, ki 

se prične izvajati, argumenti funkcije pa so določeni preko relacije vhod. Ta relacija poveže 

elementarni vzorec ZAČETEK z referenco(ami) do vhodnega(ih) podatka(ov). Lahko pa je 

vzorec implementiran kot samostojni program ali pa delček programa. V tem primeru morajo 

biti vhodni podatki inicializirani oz. imeti ustrezne vrednosti v smislu konteksta programskega 

vzorca, preden se program oz. delček programa začne izvajati. 

Vhodni podatki v okviru formalizacije so definirani kot podatkovni objekti, od katerih je 

odvisen rezultat. Sem zato ne spadajo pomožne spremenljivke, ki jih moramo ustvariti v okviru 

programskega vzorca, da lahko rezultat sploh izračunamo. Tako je npr. v nalogi, ko štejemo 

elemente zbirke, ki imajo določeno lastnost, seznam vhodni podatek, saj je rezultat odvisen od 
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tega, kakšen je seznam, spremenljivka, v kateri bomo hranili vmesno oz. na koncu končno 

vsoto takih elementov, pa je z vidika formalizacije pomožna spremenljivka.  

Elementarni vzorec ZAČETEK se povezuje s pomožnimi spremenljivkami preko relacije 

vsebuje. Ta povezuje ZAČETEK z REFERENCA take pomožne spremenljivke. Slika 30 

prikazuje elementarni vzorec ZAČETEK, ki je z relacijama vhod oz. vsebuje povezan z 

referenco do podatkovnih objektov, ki predstavljajo vhodni podatek oz. pomožno 

spremenljivko. 

 

Slika 30: Elementarni vzorec ZAČETEK 

7.1.2.2 Konec programskega vzorca 

Elementarni vzorec KONEC označuje konec algoritma in določa njegov rezultat. V primerih, 

ko se algoritem lahko konča z dvema pomensko diametralnima rezultatoma, smo vpeljali bolj 

podrobno verzijo tega elementarnega vzorca: »KONEC uspeh« in »KONEC neuspeh«. Njuna 

uporaba se vedno nanaša na kontekst problema, ki ga obravnavamo. »KONEC uspeh« označuje 

primer, ko algoritem vrne želen rezultat, medtem ko »KONEC neuspeh« označuje primer, ko 

algoritem zaradi nekega razloga ne more pravilno izračunati ustreznega rezultata. Npr. pri 

programskem vzorcu zaščiteno linearno iskanje imamo v splošnem dve različni situaciji. V 

prvi situaciji bo algoritem našel iskano vrednost v zbirki, v drugem pa te vrednosti v zbirki 

sploh ne bo in bo moral na nek način sporočiti, da je bilo iskanje neuspešno. V prvem primeru 

bo vrnil rezultat, ki bo označeval uspešno iskanje (iskano vrednost, pozicijo iskane vrednosti v 

zbirki, logično vrednost True, izpisal niz 'našel sem' ipd.). Vsa ta različna označevanja 

uspešnega konca so zajeta v splošnem elementarnem vzorcu »KONEC uspeh«. V primeru, ko 

pa iskane vrednosti ne bo v zbirki, mora algoritem to na nek način sporočiti, saj je lahko ta 

informacija pomembna pri nadaljevanju izvajanja programa. Elementarni vzorec »KONEC 

neuspeh« je zasnovan splošno, tako da zajema vse oblike, kako bo programer oz. začetnik to 

informacijo implementiral. Če bo poznal logične vrednosti, bo morda vrnil vrednost False, če 

tega ne bo poznal, bo izpisal niz 'neuspešno' ipd. 

Splošen in abstrakten način označevanja konca algoritma nam torej omogoča, da z enim 

elementarnim vzorcem zajamemo širok nabor različnih implementacij. To je še posebej 
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pomembno pri rešitvah, ki jih pišejo začetniki, saj se zahtevnostna raven implementacije odraža 

v nivoju njihovega znanja. Kljub temu pa so vsi ti različni nivoji izražanja rešitve s kodo zajeti 

v isti predstavitvi programskega vzorca v formalizaciji. Začetnik in ekspert se bosta namreč 

ravnala po istem vzorcu, le da bo njuna koda sintaktično na različnih nivojih. To je ključno pri 

didaktiki programiranja, saj vzorec predstavlja programersko znanje in je nespremenljiv, 

medtem ko se bo nivo izražanja s programsko kodo spreminjal, postajal bolj učinkovit, krajši 

in preglednejši. Npr. pri reševanju problema, ki bo vključeval zaščiteno linearno iskanje, 

začetnik običajno še ne bo imel znanja o pisanju funkcij, zato bo napisal preprost program, 

rezultat pa bo sporočil z izpisom niza v terminalu. V nasprotnem primeru pa bo ekspert isti 

vzorec implementiral kot kratko in učinkovito funkcijo, pri čemer bo vrnil rezultat v skladu s 

specifičnimi zahtevami naloge, pri čemer bo uporabljal logične vrednosti in morebitne 

pomožne funkcije, s katerimi bo pridobil indeks elementa v zbirki. Oba pa bosta morala svojo 

rešitev oblikovati po istem vzorcu, ki je za zelo različna nivoja implementacije v formalizaciji 

zapisan z isto strukturo. To je tudi ena od ključnih prednosti oz. doprinosov, ki ga formalizacija 

prinaša k didaktiki programiranja.  

Rezultat programskega vzorca je predstavljen z relacijo izhod, ki povezuje elementarni vzorec 

za KONEC, »KONEC uspeh« ali »KONEC neuspeh« z elementarnim vzorcem, ki predstavlja 

rezultat. Rezultat programskega vzorca je lahko referenca do podatkovne strukture, vrednost 

oz. katerikoli elementarni vzorec za poizvedbo (skalarni podatkovni tip ali zbirka). Slika 31 

ponazarja možne kombinacije elementarnega vzorca za konec programskega vzorca, ki so 

lahko povezane z relacijo izhod, z ustreznimi elementarnimi vzorci.  

 

 

Slika 31: Elementarni vzorci KONEC, KONEC uspeh in KONEC neuspeh 

Elementarni vzorci, ki označujejo začetek/konec programskega vzorca nam pri uporabi 

modulov služijo kot vmesnik, ki definira. na kakšen način lahko modul vključimo v kompozitni 
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vzorec. Relacija vhod namreč določa elementarne vzorce, ki jih modul potrebuje za svoje 

delovanje in morajo biti na voljo v okviru programskega vzorca. Relacija izhod pa določa, kaj 

bo modul vrnil, kar moramo nato vključiti v kontekst kompozitnega vzorca. 

7.1.3 Test 

Elementarni vzorec TEST predstavlja koncept pogojnega stavka. Gre za predstavitev najbolj 

osnovne oblike strukture 'if – else', ki je vključena v prav vse programske jezike in deluje tako, 

da glede na ovrednotenje logičnega pogoja odloči med dvema alternativnima potekoma 

izvajanja ukazov v programu. Pri predstavitvi tako temeljnega koncepta pri programiranju smo 

se v formalizaciji ponovno odločili za čim bolj splošen pristop. Strukturo pogojnega stavka 

smo določili s tremi komponentami, ki jih v formalizaciji označujejo relacije. Te povezujejo 

elementarni vzorec TEST z ustreznimi elementarnimi vzorci, ki skupaj predstavljajo pomen 

nekega konkretnega pogojnega stavka. Te relacije so: vsebuje, uspeh in neuspeh. 

Relacija vsebuje določa podatkovne elementarne vzorce, ki so vključeni v logični pogoj. Teh 

je lahko poljubno mnogo, odvisno od konkretnega primera. V primeru, da je teh vzorcev več, 

pa formalizacija ne razkriva natančnega odnosa med njimi, prav tako ne določa drugih 

podrobnosti, ki so odvisne od specifičnega primera oz. problema. Npr. pri programskem 

vzorcu, kjer preštevamo elemente iz zbirke, ki imajo določeno lastnost, relacija vsebuje določa, 

da mora test vsebovati trenutni element v zbirki, ne vsebuje pa informacije, kaj točno preverja, 

torej ali gre za soda, liha, negativna, cela števila ali za neko povsem drugo lastnost. Za tak 

način zapisa smo se odločili, ker je bolj splošen in priročen. V vseh primerih gre s 

konceptualnega vidika za uporabo istega vzorca, saj informacija o tem, kaj točno preverjamo, 

ne igra vloge pri načinu pristopanja k reševanju naloge. Gre za detajl, ki je od programskega 

vzorca, ki ga moramo pri vseh naštetih različicah problema uporabiti, neodvisen. Vidimo, kako 

je zasnova formalizacije taka, da vključuje le najbolj temeljne informacije o vzorcu, brez 

odvečnih detajlov, kar je ena od pomembnih prednosti formalizacije. Relacija vsebuje lahko 

povezuje elementarni vzorec TEST z vsemi elementarnimi vzorci za poizvedbe (skalarni 

podatkovni tip in zbirka) in vzorci za prečenje.  

Relacija uspeh označuje potek nadaljevanja algoritma, če se logičen pogoj ovrednoti kot 

resničen. Relacija neuspeh pa označuje potek nadaljevanja algoritma, če se logičen pogoj 

ovrednoti kot neresničen. Obe relaciji lahko povezujeta elementarni vzorec TEST s poljubnim 

elementarnim vzorcem za prirejanje, nadzorom toka programa, modulom in vzorcema za 

prečenje – PREJŠNJI in NASLEDNJI. Ta dva vzorca predstavljata možnost vplivanja na 
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vrednost spremenljivke zanke, zato med vzorci za prečenje predstavljata neke vrste prirejanje. 

Kot rezultat uporabe teh dveh vzorcev je namreč nova vrednost v spremenljivki zanke, prav 

tako pa z njo spremenimo vrednost, ki jo bo vrnila operacija POZICIJA.  

 

Slika 32: Elementarni vzorec TEST 
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7.1.4 Zanka 

Elementarni vzorec ZANKA predstavlja programske konstrukte, ki so namenjeni 

ponavljajočemu izvajanju bloka ukazov. Podobno kot ostali konstrukti, je tudi predstavitev 

zanke zasnovana tako, da omogoča deklarativno reprezentacijo strukture programskega 

koncepta, ki odraža njen pomen na konceptualnem nivoju. Formalizacijo zanke smo zasnovali 

tako, da omogoča predstavitev logike koncepta zanke, kot ga uporabljamo pri programiranju. 

Na ta način predstavitev posledično ni odvisna od konkretnega zapisa v programski kodi, 

ampak je splošna in je neodvisna od implementacije ter programskega jezika.  To pomeni, da 

je z njo možno predstaviti širok nabor tipov zank, ki se uporabljajo v različnih programskih 

jezikih. Tako lahko v formalizaciji z istim zapisom predstavimo zanko for, while, for-each, 

repeat in repeat-until. 

Predstavitev koncepta zanke v formalizaciji je razdeljena na štiri ključne strukturne 

komponente oz. faze, ki so izražene preko relacij. Te faze so: 1) inicializacija, 2) telo, 3) test 

konca in 4) posodobitev. Posamezne faze si sledijo tako, da se pred prvo iteracijo zanke izvede 

fazo inicializacije, nato sledi faza telo, ki določa, kaj se bo zgodilo v vsaki od ponovitev zanke. 

Po koncu vsake ponovitve zanke sledi faza test konca, v kateri se preveri, ali bo zanka 

nadaljevala s ponavljanjem ali pa se bo izvajanje zanke končalo. Nato se izvede faza posodobi, 

ki poskrbi za to, da se zanka približa izstopnemu pogoju. Zadnje tri faze se nato izmenjujejo, 

dokler se zanka ne konča. 

Vse komponente zanke oz. faze so vključene v formalizacijo kot relacije, s katerimi se 

elementarni vzorec ZANKA povezuje z drugi elementarni vzorci, ki imajo vlogo v posamezni 

fazi zanke. Relacije smo poimenovali z istimi označbami kot posamezne faze.  

Pomemben koncept pri predstavitvi zanke v formalizaciji je t. i. spremenljivka zanke. Na 

osnovi njene vrednosti se sprejme odločitev o tem, ali bo šla zanka v naslednjo ponovitev ali 

pa bo končala z izvajanjem. V primeru prečenja z uporabo zanke je v spremenljivki zanke 

shranjen element, do katerega v trenutni ponovitvi zanke dostopamo. Njegovo vrednost lahko 

pridobimo z operacijo TRENUTNI. Pozicijo tega elementa v zbirki pa preko operacije 

POZICIJA.  

Relacija inicializacija označuje vse tisto, kar se mora zgoditi, preden se zanka začne izvajati, 

če želimo, da se bo izvedla pravilno. Najbolj osnovna stvar, ki se v tej fazi zgodi pri vsaki 

zanki, je, da se spremenljivka zanke inicializira na svojo začetno vrednost. Relacija 
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inicializacija v tem primeru povezuje elementarni vzorec ZANKA s katerimkoli smiselnim (v 

kontekstu naloge) elementarnim vzorcem za prečenje ali poizvedbo. Npr. ko želimo zaporedno 

pregledati vse elemente zbirke, je najbolj običajno, da se spremenljivka zanke nastavi na 

vrednost prvega elementa v zbirki. To označimo tako, da z relacijo inicializacija povežemo 

elementarna vzorca ZANKA in PRVI. PRVI označuje operacijo, preko katere dobimo prvi 

element zbirke, ta pa se uporabi za inicializacijo spremenljivke zanke. 

Relacija posodobi označuje vse tisto, kar se mora izvesti v vsaki ponovitvi zanke, z namenom, 

da se približujemo izstopnemu pogoju. V fazi posodobitve uporabimo elementarni vzorec, ki 

posodobi vrednost spremenljivke zanke. Njena vrednost se mora približevati ter posledično v 

neki ponovitvi zanke zadostiti izstopnemu pogoju. Elementarni vzorec, ki ne bi deloval v 

skladu s to zahtevo, bi povzročil napako, ko se zanka ne bi nikoli končala. V tem primeru ne 

gre za neskončno zanko, ki jo programer vključi v program namenoma, ampak za primer, ko 

bi se zanka morala končati, pa se zaradi napake v fazi posodobi to ne zgodi. Relacija posodobi 

povezuje elementarni vzorec ZANKA s poljubnim elementarnim vzorcem za poizvedbo 

(skalarni podatkovni tip ali zbirka) ali prečenje. V primeru prečenja preko zbirke relacija 

posodobi povezuje ZANKA z NASLEDNJI. Rezultat operacije NASLEDNJI je namreč, da v 

spremenljivko zanke shrani naslednji element iz zbirke, relativno glede na tistega, ki je trenutno 

shranjen v njej. Očitno je, da se na ta način približujemo izstopnemu pogoju, ki je določen z 

zahtevo, da smo pregledali vse elemente v zbirki.  

Relacija test konca označuje logični test oz. več njih, ki določajo, ali bo zanka šla v novo 

ponovitev ali pa se bo njeno izvajanje končalo. Ta relacija lahko, iz očitnih razlogov, povezuje 

ZANKA izključno z elementarnim vzorcem za TEST. V primeru, ko se logični test ovrednoti 

kot resničen, se zanka prekine. Takrat to, kar se bo zgodilo v nadaljevanju programa, določa 

relacija uspeh (definirana na TEST). Če pa se logični pogoj ovrednoti kot neresničen, se 

avtomatično začne izvajati faza posodobi, ne da bi bilo to v vzorcu kje eksplicitno izraženo. 

Relacija telo označuje, kaj se mora izvesti v vsaki ponovitvi zanke. Za razliko od ostalih faz 

zanke je ta opcijska in je odvisna od tega, če jo pri reševanju naloge sploh potrebujemo. Ostale 

so za delovanje zanke ključne in jih ni mogoče izpustiti. Npr. pri vzorcu za linearno iskanje, 

ko iščemo element, ki se gotovo nahaja nekje v zbirki, lahko celoten programski vzorec 

opišemo brez faze telo. V prvi fazi, pred prvo ponovitvijo zanke, se spremenljivka zanke 

inicializira na prvi element v zbirki. Sledi faza testiranja konca, ko se preveri, ali je trenutni 

element, ki ga procesiramo, tudi tisti, ki ga iščemo. V primeru, da je, smo z zanko končali, 
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drugače pa se izvede faza posodobi, ko se vrednost spremenljivke zanke prepiše z naslednjim 

elementom iz zbirke. 

 

Slika 33: Elementarni vzorec ZANKA 

7.2 Kompozitni vzorci 

Kompozitni vzorec je deklarativna reprezentacija programskega vzorca. Z njim lahko izrazimo 

strukturo programskega vzorca. To nam omogoči vpogled v proces reševanja problemov, ki ga 

uporabi programer, pri njegovi implementaciji. Sestavljen je iz elementarnih vzorcev, modulov 

ter relacij, ki jih med seboj povezujejo in med njimi definirajo razmerja. Določen programski 

vzorec je izražen kot kompozitni vzorec z unikatnim naborom elementarnih vzorcev in 

korelacijskih razmerij. Pri grafični ponazoritvi kompozitnega vzorca posamezne elementarne 

vzorce predstavimo s škatlami, ki označujejo elementarne vzorce oz. module, relacije pa z 

usmerjenimi ter označenimi povezavami med njimi. Če v kompozitnem vzorcu uporabljamo 

module jih moramo z ostalimi elementarnimi vzorci povezati na način kot je definiran preko 

vhodno/izhodnega vmesnika v kompozitnem vzorcu, ki je ponazorjen z modulom. 

7.3 Moduli 

Modul je kompozitni vzorec, ki ga predstavimo kot eno entiteto in ga vključimo kot del drugega 

kompozitnega vzorca. To nam omogoča, da predstavimo programske vzorce na višjem 

abstraktnem nivoju in jih predstavimo pregledneje. Prav tako nam nudijo vpogled v to, kako 

so nekateri enostavnejši programski vzorci vključeni v bolj kompleksne. Pravilo na kakšen 

način vključimo modul v kompozitni vzorec je določeno z njegovim vhodno/izhodnim 

vmesnikom. Ta je določen preko elementarnih vzorcev, za nadzor toka izvajanja – ZAČETEK 

in KONEC (uspeh, neuspeh) oz. relacijama vhod in izhod. Ti natančno določata, kateri so 

možni elementarni vzorci, ki jih lahko z modulom povežemo.  

Na spodnji sliki (Slika 34) je prikazan primer programskega vzorca za algoritem 

mehurčkastega sortiranja. Pri tem algoritmu zaporedno pregledujemo zbirko vrednosti in 
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naenkrat preverjamo dve zaporedni mesti. V primeru, da sta po nekem kriteriju, ki določa vrstni 

red, vrednosti urejeni, se prestavimo za eno mesto v desno. Če pa vrednosti nista urejeni, pa ju 

zamenjamo. To počnemo toliko časa, dokler se ne zgodi, da ob prečenju skozi celotno zbirko, 

ne naredimo nobene take zamenjave.  

 

Slika 34: Kompozitni vzorec za mehurčkasto sortiranje – uporaba modula ZAMENJAJ 
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8 FORMALIZACIJA IZBRANIH PROGRAMSKIH VZORCEV 

8.1 Linearno iskanje 

Linearno iskanje je algoritem za iskanje želene vrednosti v zbirki. Predpostavlja, da se iskana 

vrednost zagotovo nahaja v zbirki. Algoritem implementiramo tako, da z zanko prečimo zbirko 

in preverjamo, če trenutni element ustreza iskalnemu pogoju. Ko smo iskano vrednost našli, 

prekinemo z iskanjem.  

Na spodnji sliki (Slika 35) je prikazan kompozitni vzorec za linearno iskanje v formalizaciji 

programskih vzorcev, ki vrne pozicijo iskanega elementa. 

 

Slika 35: Kompozitni vzorec za linearno iskanje 

Začetek kompozitnega vzorca za linearno iskanje označuje elementarni vzorec ZAČETEK. Ta 

določa, da sta vhodna podatka v algoritem dva: 1) zbirka, v kateri bomo element iskali in 2) 

podatkovni objekt, ki bo predstavljal iskani element. Da bomo lahko implementirali algoritem 

linearnega iskanja, mora imeti zbirka, v kateri bomo element iskali, definirane naslednje 

operacije: REFERENCA (da bomo pridobili referenco do zbirke in jo bomo lahko uporabljali), 

POZICIJA (da bomo imeli možnost pridobiti pozicijo, ko bomo iskani element našli, in jo vrniti 

kot rezultat), TRENUTNI (da ga bomo lahko uporabili pri primerjanju njegove vrednosti z 

iskano vrednostjo), NASLEDNJI (da bomo imeli možnost dostopanja do naslednjega elementa 

v zbirki) in PRVI (da bomo lahko spremenljivko zanke na začetku inicializirali na prvi element 

v zbirki). Ustrezne zbirke podatkovnih objektov, ki imajo definirane naštete operacije, so npr.: 
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seznam, terka, niz, množica in slovar. Ker smo se odločili za pristop, ki predstavi podatke preko 

operacij, ki so na njih definirane, pa vzorec zajema tudi druge podatkovne strukture, ki 

ustrezajo definiciji. Podatkovni objekt, ki bo predstavljal referenco pri iskanju, pa: 

REFERENCA (da bomo pridobili dostop do objekta) in VREDNOST (da bomo lahko naredili 

poizvedbo vrednosti). Ti dve operaciji ima definiran vsak podatkovni objekt skalarnega 

podatkovnega tipa, kar pomeni, da vzorec zajema vse možne primere podatkovnih tipov 

iskanega elementa.  

Na kompozitnem vzorcu so zahteve po ustreznih vhodnih podatkih izražene preko relacije 

vhod, ki povezuje ZAČETEK s podatkovnima vzorcema REFERENCA obeh opisanih 

podatkovnih struktur oz. objektov. 

Za prečenje preko zbirke uporabimo zanko. Ta je na kompozitnem vzorcu označena s škatlo z 

oznako ZANKA. Tej smo definirali ustrezne relacije, ki opisujejo njeno strukturo. V smislu 

predstavitve koncepta linearnega iskanja jih povežemo na naslednji način: 

• Relacija inicializacija povezuje ZANKA s PRVI. Na začetku izvajanja zanke moramo 

namreč pridobiti prvi element zbirke. Ta se pri izvedbi operacije PRVI shrani v 

spremenljivko zanke. 

• Relacija test konca povezuje ZANKA s TEST. TEST predstavlja preverjanje, ali je 

trenutni element iz zbirke, ki ga obravnavamo, tudi tisti, ki ga iščemo. Testiranje pogoja 

vsebuje dva elementarna vzorca: TRENUTNI in VREDNOST. Preko operacije 

TRENUTNI namreč preverimo element, ki je shranjen v spremenljivki zanke v vsaki 

ponovitvi, preko operacije VREDNOST pa naredimo poizvedbo za vrednost, ki določa 

uspešno iskanje. Od teh dveh vrednosti pa je odvisno ovrednotenje, ali smo vrednost 

našli ali ne. Opisano je na vzorcu označeno z relacijo vsebuje, ki TEST povezuje s 

TRENUTNI oz. VREDNOST. Ob uspešnem testiranju pogoja (v smislu naloge je to 

takrat, ko smo našli iskani element) je iskanja konec. To je označeno z relacijo uspeh, 

ki TEST poveže s KONEC. Rezultat iskanja predstavlja pozicija tega elementa. To 

označuje relacija izhod med KONEC in POZICIJA.   

• Relacija posodobi povezuje ZANKA z NASLEDNJI. To pomeni, da bomo na koncu 

vsake ponovitve zanke pridobili dostop do naslednjega elementa v zbirki in se na ta 

način približevali izstopnemu pogoju iz zanke. Na ta način jih bomo lahko zaporedno 

pregledali od prvega do zadnjega. Operacija NASLEDNJI v spremenljivko zanke 
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shrani naslednji element iz zbirke, relativno glede na tistega, ki je trenutno shranjen v 

njej.  

Linearno iskanje predpostavlja, da bomo element v zbirki zagotovo našli, zato nam ni treba 

obravnavati te možnosti. V naslednjem podpoglavju bomo predstavili programski vzorec za 

iskalni algoritem zaščiteno linearno iskanje, ki pa upošteva tudi to možnost. 
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8.2 Zaščiteno linearno iskanje 

Zaščiteno linearno iskanje je algoritem za iskanje elementa v zbirki, pri čemer upošteva 

možnost, da iskanega elementa v zbirki ni (Slika 36). Možna izida sta tako dva: 1) najdemo 

iskani element in kot rezultat vrnemo informacijo o tem, da smo ga našli – npr. vrnemo lahko 

ta element, njegovo pozicijo, logično vrednost, izpišemo nek niz ipd.; 2) iskanega elementa v 

zbirki ni, algoritem pa vrne neko vrednost, preko katere izvemo, da se je to zgodilo. Npr. 

logična vrednost False, izpis niza ipd.  

 

Slika 36: Kompozitni vzorec za zaščiteno linearno iskanje 

Kompozitni vzorec za zaščiteno linearno iskanje je podoben tistemu za linearno iskanje, saj 

gre pri njem zgolj za razširitev funkcionalnosti slednjega. Pri obeh programskih vzorcih namreč 

iščemo element v zbirki, pri čemer se nam lahko pri zaščitenem zgodi, da ga ne bomo našli. 

Kompozitna vzorca sta si zato v prvem delu enaka, razlikujeta pa se v delu, ki je pri zaščitenem 

dodan. 

Vhodna podatka v algoritem sta ponovno: 1) zbirka, ki mogoče vsebuje iskani element in 2) 

podatkovni objekt, ki predstavlja iskani element. Za rešitev primera, ko v zbirki ne bo iskanega 
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elementa, smo poleg že obravnavanih operacij iz linearnega iskanja REFERENCA, POZICIJA, 

NASLEDNJI in PRVI pri zaščitenem linearnem iskanju dodali še operacijo VSI. Ta namreč 

preveri, če smo že pregledali vse elemente v zbirki. To potrebujemo zato, da bomo vedeli, da 

smo s prečenjem preko zbirke končali in tako sklepali, da če ni več možnih kandidatov, potem 

to pomeni, da elementa v zbirki ni bilo.  

Elemente zbirke bomo tudi v tem primeru zaporedno pregledovali s pomočjo zanke. Zanka bo 

v fazi inicializacije v spremenljivko zanke shranila prvi element iz zbirke. To označuje relacija 

inicializacija, ki elementarni vzorec ZANKA povezuje s PRVI. Testiranje konca izvajanja 

zanke sta dva: 1) preveri, če smo našli iskani element; 2) preveri, ali smo že pregledali vse 

elemente zbirke (iskanega elementa ni v zbirki). Na kompozitnem vzorcu je to označeno na 

način, da relacija test konca povezuje dva elementarna vzorca TEST. Prvi (od spodaj navzgor) 

TEST preverja, ali je element, do katerega v trenutni iteraciji dostopamo, tudi tisti, ki ga 

iščemo. To je prikazano z relacijo vsebuje, ki povezuje TEST s TRENUTNI oz. VREDNOST, 

enako kot smo to počeli pri linearnem iskanju. Drugi TEST pa preverja drugi izstopni pogoj, 

torej ali smo že preverili vse elemente v zbirki. To označuje relacija vsebuje, ki povezuje TEST 

in VSI. V primeru, da je prvi TEST uspešen, torej smo iskani element našli, je naslednji korak 

v vzorcu to, da vrnemo neko informacijo, preko katere bomo to sporočili. Na kompozitnem 

vzorcu to situacijo označuje elementarni vzorec »KONEC uspeh«. To je na vzorcu označeno z 

relacijo uspeh, ki povezuje prvi TEST s »KONEC uspeh«. Takrat kot rezultat vrnemo pozicijo 

najdenega elementa. To označuje relacija izhod med »KONEC uspeh« in POZICIJA. V 

primeru, ko je resničen drugi TEST, pa to pomeni, da smo pregledali vse elemente v zbirki in 

iskanega nismo našli. To informacijo sporočimo na poljuben način, vse take možne načine pa 

označuje elementarni vzorec »KONEC neuspeh«. Na vzorcu je to označeno z relacijo uspeh (v 

kontekstu naloge je bil test uspešen, saj je bil cilj preveriti, če smo že pregledali vse elemente 

v zbirki), ki povezuje drugi TEST s »KONEC neuspeh«.  

Relacija posodobi ima enak pomen kot pri linearnem iskanju, in sicer tudi tukaj pridobi 

naslednji element v zbirki in ga shrani v spremenljivko zanke. Na ta način se približujemo 

enemu od dveh možnih izstopnih pogojev.  

Na tem primeru bi radi prikazali, kako nam formalizacija omogoča, da je v njej predstavljen 

vzorec splošen in neodvisen od nivoja implementacije. Npr. bolj izkušen programer bo celoten 

vzorec implementiral kot samostojno funkcijo in bo pri neuspešnem iskanju vrnil ustrezno 

logično vrednost. Začetnik, ki funkcij še ne pozna, pa bo najverjetneje vzorec implementiral 
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kot kratek program in v primeru neuspešnega iskanja izpisal niz. Izkušen programer bo tako 

elementarni vzorec »KONEC neuspeh« implementiral kot »return False«, začetnik pa kot 

»print('iskanega elementa ni v zbirki')«, saj ta opisuje oba načina (in seveda tudi druge).  
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8.3 Iskanje ekstrema 

Programski vzorec »iskanje ekstrema« ponazarja algoritem za iskanje največjega oz. 

najmanjšega elementa v zbirki. Predpostavimo, da obstaja kriterij, na osnovi katerega lahko 

razvrstimo elemente zbirki in enoznačno določimo, kateri element predstavlja ekstremno 

vrednost. Algoritem poišče ekstrem v zbirki, njegovo vrednost pa vrne kot rezultat. Postopek 

reševanja poteka tako, da z zanko prečimo preko zbirke in hranimo vrednost lokalnega 

ekstrema. Tega primerjamo z elementom, do katerega v trenutni iteraciji pri prehodu čez zbirko 

dostopamo in ga, glede na izbrani kriterij, shranimo kot nov lokalni ekstrem. V tej 

spremenljivki bo zagotovo shranjena pravilna vrednost, ko bomo pregledali vse elemente 

zbirke. 

Slika 37 prikazuje kompozitni vzorec za programski vzorec »iskanje ekstrema«. 

 

Slika 37: Kompozitni vzorec »iskanje ekstrema« 

Kompozitni vzorec, ki ponazarja problem iskanja ekstremne vrednosti, se začne (ZAČETEK) 

tako, da kot vhodni podatek definira podatkovni objekt – zbirko z elementi. To je zbirka, v 
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kateri bomo iskali ekstremno vrednost. Na vzorcu to označimo s pomočjo relacije vhod, ki 

povezuje elementarna vzorca ZAČETEK in REFERENCA podatkovnega objekta. Podatkovni 

objekt mora imeti poleg operacije REFERENCA definirane naslednje operacije: PRVI, 

NASLEDNJI, TRENUTNI in VSI.  

Na začetku vzorca moramo, poleg vhodnega podatka, imeti spremenljivko, v kateri bomo 

hranili lokalni ekstrem. Očitno je, da ta ne predstavlja vhodnega podatka v programski vzorec, 

saj rezultat od nje ni odvisen, ima pa ključno vlogo pri iskanju ekstremne vrednosti, zato mora 

biti vključena v vzorcu. Ustvariti oz. rezervirati jo moramo na samem začetku iskanja 

ekstremne vrednosti, torej preden začnemo s pomočjo zanke zaporedno pregledovati zbirko 

elementov. Na kompozitnem vzorcu je to označeno z relacijo vsebuje, ki povezuje elementarna 

vzorca ZAČETEK in operacijo REFERENCA za to spremenljivko.  

Za zaporedno pregledovanje zbirke elementov uporabimo zanko. Spremenljivko zanke 

nastavimo na prvi element zbirke. To označuje relacija inicializacija, ki povezuje ZANKA in 

PRVI. Pri vsaki naslednji ponovitvi pa moramo v spremenljivko zanke zapisati naslednjo 

vrednost od te, ki smo jo v trenutni ponovitvi procesirali. To je označeno z relacijo posodobi, 

ki povezuje ZANKA in NASLEDNJI.  

V vsaki ponovitvi zanke moramo preveriti, ali je trenutna vrednost, ki je shranjena 

spremenljivki zanke, nov lokalni ekstrem. Ker to ni pogoj, ob katerem se zanka zaključi, ampak 

se mora preverjanje izvesti za vsak element zbirke, ga postavimo v telo zanke. Na vzorcu je to 

označeno s pomočjo relacije telo, ki povezuje elementarna vzorca ZANKA in TEST. 

Preverjanje lokalnega ekstrema je odvisno od vrednosti spremenljivke zanke in od vrednosti, 

ki je shranjena v spremenljivki za hranjenje lokalnega ekstrema. Na vzorcu je to označeno z 

relacijo vsebuje, ki TEST povezuje s TRENUTNI oz. VREDNOST. Situacija, ko je trenutni 

obravnavani element tudi nov lokalni ekstrem, se v kontekstu problema ovrednoti kot uspešna. 

V tem primeru se spremenljivki priredi nova vrednost. To je označeno z relacijo uspeh, ki 

povezuje TEST in NASTAVI (definirana na spremenljivki, ki hrani lokalni ekstrem).  

Pravilen rezultat je zagotovljen takrat, ko smo pregledali vse elemente v zbirki (ekstremna 

vrednost bi lahko bila npr. na zadnjem mestu v zbirki). Test, ki preverja pogoj za konec 

izvajanja zanke, je tako odvisen od tega, ali smo pregledali vse elemente v zbirki. To 

informacijo lahko pridobimo z uporabo operacije VSI. To je na vzorcu označeno z relacijo test 

konca, ki povezuje elementarna vzorca ZANKA in TEST. TEST, ki je vključen v preverjanje 

tega pogoja, pa je z relacijo vsebuje povezan z elementarnim vzorcem VSI. V primeru, da smo 
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pregledali vse elemente, se test ovrednoti kot uspešen, sledi pa konec programskega vzorca. 

To je označeno z relacijo uspeh, ki povezuje TEST in KONEC. Rezultat programskega vzorca 

je vrednost, ki je trenutno shranjena v spremenljivki, ki hrani lokalni ekstrem. V tem trenutku, 

ko v zbirki ni nepregledanih elementov, je njena vrednost končni rezultat oz. ekstrem, ki smo 

ga iskali. Vračanje rezultata je na vzorcu označeno z relacijo izhod, ki povezuje KONEC in 

VREDNOST, elementarni vzorec VREDNOST pa je definiran na spremenljivki, v kateri se 

nahaja ekstremna vrednost.  
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8.4 Preštevanje elementov z lastnostjo 

Programski vzorec »preštevanje elementov z lastnostjo« ponazarja algoritem za štetje 

elementov v zbirki, ki imajo določeno lastnost. Ideja rešitve je relativno preprosta. Z zanko 

zaporedno pregledujemo elemente zbirke, za vsakega preverimo ali ima iskano lastnost. V 

primeru, da jo ima, si to zapomnimo. Za štetje uporabimo spremenljivko, ki ima vlogo števca, 

ki ga povečujemo za 1. Rezultat predstavlja vrednost, ki je po koncu prečenja zbirke shranjena 

v števcu. 

Slika 38 prikazuje kompozitni vzorec za programski vzorec »preštevanje elementov z 

lastnostjo«. 

 

Slika 38: Kompozitni vzorec »preštevanje elementov z lastnostjo« 

Algoritem dobi kot vhodni podatek zbirko z elementi. To je na kompozitnem vzorcu prikazano 

z relacijo vhod med elementarnima vzorcema ZAČETEK in REFERENCA na podatkovnem 

objektu – zbirki elementov. Na tem podatkovnem objektu morajo biti poleg operacije 

REFERENCA definirane tudi naslednje operacije: VSI, TRENUTNI, NASLEDNJI in PRVI. 

Na začetku algoritma moramo zagotoviti (ustvariti novega, uporabiti obstoječega ipd.) 

podatkovni objekt, ki ga bomo lahko uporabili kot števec. To ni vhodni podatek v algoritem, 

ampak pomožna spremenljivka. Na kompozitnem vzorcu je to prikazano z relacijo vsebuje, ki 
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povezuje ZAČETEK in REFERENCA na podatkovnem objektu, ki predstavlja števec. Ta mora 

imeti, poleg operacije REFERENCA, definirane naslednje operacije: NASTAVI in 

VREDNOST.  

V naslednji fazi reševanja algoritma z zanko prečimo zbirko. Zato na začetku v spremenljivko 

zanke shranimo prvi element zbirke. To označuje relacija inicializacija, ki povezuje 

elementarna vzorca ZANKA in PRVI. Konec izvajanja zanke je določen s preverjanjem, če 

smo pregledali vse elemente zbirke. V tem primeru se je preštevanje končalo, saj nimamo več 

nobenega kandidata, na katerem bi lahko preverili lastnost. Na vzorcu je pogoj za konec zanke 

označen z relacijo test konca, ki povezuje elementarna vzorca ZANKA in TEST. Preverjanje, 

ali smo pregledali vse elemente, pa s pomočjo relacije vsebuje, ki povezuje TEST in operacijo 

VSI, ki je definirana na zbirki. Takrat ko se to zgodi, je algoritma konec. To je na vzorcu 

označeno z relacijo uspeh, ki povezuje TEST in KONEC. Vrednost, ki je shranjena v števcu, 

predstavlja končni rezultat. To je označeno z relacijo izhod, ki povezuje KONEC in 

VREDNOST.  

V primeru, da še nismo končali s preverjanjem, pa se avtomatično izvede faza posodobitve. V 

tej fazi dostopimo do naslednjega elementa v zbirki. To je na vzorcu označeno z relacijo 

posodobi, ki povezuje ZANKA z NASLEDNJI.  

V telesu zanke preverimo, ali ima trenutni element želeno lastnost. Če je test uspešen (ima 

lastnost), spremenimo vrednost števca (nastavimo novo vrednost). Na vzorcu je to označeno z 

relacijo telo, ki povezuje ZANKA in TEST. TEST pa je z relacijo vsebuje povezan s 

TRENUTNI, saj je rezultat preverjanja odvisen od vrednosti v spremenljivki zanke. 

Spreminjanje vrednosti števca ob uspešnem testu je označeno z relacijo uspeh, ki povezuje 

TEST in operacijo NASTAVI na števcu. 

Primerjava kompozitnih vzorcev za »preštevanje elementov z lastnostjo« in »iskanje ekstrema« 

pokaže, da sta strukturno podobna. Razlikujeta se le pri testiranju pogoja znotraj telesa zanke, 

ko prvi vključuje le trenutno vrednost, drugi pa poleg te še vrednost spremenljivke. Podobnost 

na prvi pogled ni očitna, saj gre po pomenu za različni nalogi (štejemo oz. iščemo ekstrem), 

medtem ko se struktura njunih rešitev skoraj v celoti ujema. To pomeni, da zahtevata približno 

enak nivo konceptualnega znanja. Menimo, da so tovrstni uvidi, ki jih omogoča formalizacija, 

pomembni z vidika didaktike programiranja. Na ta način lahko naloge klasificiramo po 

težavnosti, jih uredimo v smiselne učne poti in poiščemo skupine konceptualno ekvivalentnih 

nalog.   



154 

 

8.5 Mehurčkasto sortiranje 

Kompozitni vzorec za programski vzorec »mehurčkasto sortiranje« predstavlja strukturo 

algoritma za razvrščanje elementov v zbirki na osnovi kriterija, ki določa njihovo urejenost. 

Npr. za seznam s števili je lahko kriterij za njihovo urejenost velikost števila, za seznam nizov 

abecedni vrstni red ipd. Algoritem za mehurčkasto sortiranje deluje tako, da ponavljajoče preči 

zbirko elementov, pri čemer primerja sosednja elementa. Če sta urejena, se prestavi za eno 

mesto naprej, v nasprotnem primeru pa ju zamenja. Takšna prečenja ponavlja toliko časa, 

dokler ni več neurejenih dvojic. To namreč pomeni, da so vsi elementi urejeni. 

Slika 39 prikazuje kompozitni vzorec za programski vzorec »mehurčkasto sortiranje«. 

 

Slika 39: Kompozitni vzorec za »mehurčkasto sortiranje« 

 

 

Algoritem dobi kot vhodni podatek zbirko z elementi. To je na vzorcu prikazano z relacijo 

vhod, ki povezuje ZAČETEK in REFERENCA te zbirke. Za rešitev po metodi mehurčkasto 
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sortiranje morajo biti na vhodni zbirki definirane naslednje operacije, ki so znane že iz prejšnjih 

primerov: PRVI (poizvedba po prvem elementu za prečenje z zanko), NASLEDNJI 

(pridobivanje naslednjega elementa v zbirki), TRENUTNI (poizvedba po elementu iz zbirke, 

ki ga trenutno obravnavamo in je shranjen v spremenljivki zanke).  Operacija TRENUTNI+1 

označuje element, ki se nahaja na naslednji poziciji od tega, ki ga trenutno procesiramo oz. je 

pri prečenju shranjen v spremenljivki zanke (TRENUTNI). Na ta način lahko predstavimo 

preverjanje sosednjih elementov v zbirki.  

Na začetku algoritma moramo ustvariti oz. uporabiti obstoječ podatkovni objekt, ki bo služil 

za preverjanje, ali je v trenutnem prehodu preko zbirke prišlo do zamenjave vrstnega reda 

zaporednih elementov. To označuje relacija vsebuje, ki povezuje ZAČETEK in REFERENCA 

tega podatkovnega objekta. Na tem podatkovnem objektu morajo biti poleg operacije 

REFERENCA definirane tudi naslednje operacije: NASTAVI (za beleženje dogodka »je prišlo 

do zamenjave«) in VREDNOST (za preverjanje dogodka »je prišlo do zamenjave«).  

Na sliki kompozitnega vzorca opazimo, da pri mehurčkastem sortiranju 

uporabimo/potrebujemo gnezdeno zanko. Zunanja zanka nadzira ponavljanje prečenj, notranja 

pa skrbi za prečenje preko zbirke po dvojicah. V primeru, da elementa v dvojici nista urejena, 

ju zamenja, drugače pa se pomakne za eno mesto naprej. Zunanja pa se odloča o ponovnem 

prečenju na osnovi vrednosti v spremenljivki. V tej je namreč zabeleženo, če se je pri trenutnem 

prečenju zgodila vsaj ena zamenjava. Ta informacija se uporabi za končanje/nadaljevanje 

algoritma.  

Zunanja zanka na začetku inicializira spremenljivko za beleženje zamenjav na vrednost, ki 

pomeni, da se to še ni zgodilo. To označuje relacija inicializacija, ki povezuje elementarna 

vzorca ZANKA in NASTAVI (Slika 40). 

 

Slika 40: Inicializacija spremenljivke za beleženje dogodka zamenjave elementov pri »mehurčkastem sortiranju« 
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Test, ki nadzira, ali bo šla zanka v novo ponovitev ali pa se bo končala, je odvisna od vrednosti 

spremenljivke za beleženje dogodka zamenjave. V kontekstu problema štejemo za uspešen test 

situacijo, ko se vrednost spremenljivke ne spremeni. Takrat je zbirka urejena in programski 

vzorec se konča. To označujejo relacije 1) test konca, ki povezuje elementarna vzorca ZANKA 

in TEST, 2)  vsebuje, ki povezuje ta TEST in VREDNOST, ki je definirana na tej spremenljivki, 

ter 3) uspeh, ki povezuje ta TEST z elementarnim vzorcem, ki označuje konec programskega 

vzorca KONEC. Ta del rešitve prikazuje Slika 41.  

 

Slika 41: Preverjanje urejenosti zbirke pri »mehurčkastem sortiranju« 

Faza posodobitve v zanki je definirana kot zaporedje elementarnih vzorcev, ki vodijo do tega 

oz. imajo vpliv na to, da bo izpolnjen pogoj, ki zanko prekine. V primeru mehurčkastega 

sortiranja se bo zunanja zanka prekinila takrat, ko bo vrednost spremenljivke, ki beleži dogodek 

zamenjave vrednosti, označevala, da do spremembe ni prišlo. Na to pa ima vpliv notranja 

zanka, ki zaporedno pregleda celotno zbirko. Na kompozitnem vzorcu to označuje relacija 

posodobi, ki povezuje elementarna vzorca ZANKA (zunanja) in ZANKA (notranja). Ta del 

rešitve prikazuje Slika 42. 

 

Slika 42: Faza posodobitve pri »mehurčkastem sortiranju« 

Notranja zanka nadzira prehod preko zbirke, podobno kot smo to videli pri dosedanjih 

kompozitnih vzorcih, le s to razliko, da namesto trenutnega elementa v vsaki ponovitvi dostopi 

še do njegovega naslednika. Dostop do njega označuje operacija TRENUTNI +1.  

Notranja zanka se za vsako ponovitev najprej inicializira na prvi element v zbirki, kar ponazarja 

relacija inicializacija, ki povezuje elementarna vzorca ZANKA in PRVI. V fazi posodobitve 
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se zaporedno premika za en element naprej v zbirki. To označuje relacija posodobi, ki povezuje 

ZANKA in NASLEDNJI. Ta del rešitve prikazuje Slika 43. 

 

Slika 43: Faza inicializacije in posodobitve notranje zanke pri »mehurčkastem sortiranju« 

V telesu zanke se vrši primerjanje zaporednih elementov. V primeru, da elementa nista urejena, 

se njun vrstni red zamenja, to pa posledično spremeni vrednost spremenljivki, ki beleži ta 

dogodek. Zamenjavo vrstnega reda dvojice elementov označuje operacija ZAMENJAJ. V 

nasprotnem primeru se začne izvajati faza posodobitve. Opisano je na kompozitnem vzorcu 

označeno z relacijami: 1) telo, ki povezuje ZANKA in TEST; 2) vsebuje, ki povezuje TEST in 

TRENUTNI, TRENUTNI+1; 3) uspeh, ki povezuje TEST in ZAMENJAJ; 4) vsebuje, ki 

povezuje ZAMENJAJ in TRENUTNI, TRENUTNI+1; 5) izhod, ki povezuje ZAMENJAJ in 

NASTAVI, kar pomeni, da je rezultat elementarnega vzorca ZAMENJAJ poleg zamenjave 

vrstnega reda sosednjih elementov tudi sprememba vrednosti spremenljivke, ki beleži ta 

dogodek. Ta del rešitve prikazuje Slika 44. 

 

Slika 44: Preverjanje urejenosti dvojic in zamenjava elementov pri mehurčkastem sortiranju 

Zanka zaključi izvajanje takrat, ko smo zaporedno pregledali vse pare v zbirki. To označujeta 

relaciji test konca, ki povezuje ZANKA in TEST ter TEST in VSI. Ko se izvajanje notranje 

zanke konča, se izvede test konca v zunanji. Ta odloči, ali se bo algoritem končal ali pa bomo 

šli v še eno prečenje zbirke z notranjo zanko. Ta del rešitve prikazuje Slika 45. 
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Slika 45: Testiranje konca notranje zanke pri »mehurčkastem sortiranju« 

Kompozitni vzorec za mehurčkasto sortiranje je relativno kompleksen, zato smo se odločili, da 

celotno funkcionalnost, ki jo opravlja notranja zanka, združimo v poseben modul (Slika 46). 

To nam bo omogočilo predstavitev vzorca na višjem abstraktnem nivoju, obenem pa bo takšen 

vzorec bolj pregleden pri preučevanju njegove strukture. Videli bomo, kako se modul preko 

vhodno/izhodnega vmesnika, ki je definiran v prvotnem kompozitnem vzorcu, poveže s 

preostalimi elementi v tej verziji vzorca. Vhodni podatek je definiran z relacijo vhod in določa, 

da modul ZAMENJAJ za svoje pravilno delovanje potrebuje podatkovni objekt, na katerem so 

definirane operacije: PRVI, NASLEDNJI, TRENUTNI, TRENUTNI+1 in VSI. Rezultat 

modula predstavlja relacija izhod, ki ponazarja spremembo vrednosti spremenljivke, ki je 

namenjena beleženju, če se je zgodila vsaj ena zamenjava vrstnega reda sosednjih elementov 

v zbirki. Ta povezuje modul ZAMENJAJ z elementarnim vzorcem NASTAVI.  
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Slika 46: Uporaba modula pri »mehurčkastem sortiranju« 
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8.6 Urejanje rdečih in modrih kroglic 

Kompozitni vzorec za programski vzorec »urejanje rdečih in modrih kroglic« (Backhouse, 

2011) predstavlja strukturo algoritma za razvrščanje dveh različnih tipov elementov v vrsti, ki 

so na začetku pomešani, po razvrščanju pa so urejeni tako, da so najprej razvrščeni elementi 

enega tipa (npr. rdeče kroglice), nato pa drugega (npr. modre kroglice).  

Problem lahko natančno opišemo po korakih (Slika 47): 

1) Pred robotom je vrsta oštevilčenih prostorčkov, v vsakem je lahko modra ali rdeča 

kroglica. 

2) Robot ima dve roki s senzorjem, s katerim prepozna barvo kroglice. 

3) Robot lahko v vsako roko prime po eno kroglico iz poljubnega prostorčka in ju zamenja.  

4) Njegov cilj je, da jih uredi tako, da bodo najprej v vrsti samo rdeče kroglice, nato pa 

same modre.  

Rešitev poiščemo tako, da celotno vrsto razdelimo na tri invariante. Spremenljivki r in m 

označujeta indeks prostorčka, N predstavlja število vseh kroglic/prostorčkov: 

1) Del, kjer so same rdeče kroglice, ki sega od 0 do r.  

2) Del, kjer so mešane kroglice, kci sega od vključno r do vključno m-1. 

3) Del, kjer so same modre kroglice, ki sega od vključno b do N. 

 

 

Slika 47: Urejanje rdečih in modrih kroglic – invariante 

Potek reševanja vključuje naslednje štiri korake: 

1) Če na r:R, potem povečamo prvi del oz. r = r + 1. 

2) Če na m-1:M, potem povečamo modri del oz. m-1 = m-2. 

3) Če na r:M in na m-1:R, potem naredimo zamenjavo in povečamo oba dela. 

4) Če na r:R in m-1:M, povečamo oba dela. 
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Slika 48 prikazuje kompozitni vzorec za programski vzorec »urejanje rdečih in modrih kroglic« 

 

Slika 48: Kompozitni vzorec za programski vzorec "urejanje rdečih in modrih kroglic" 

Algoritem kot vhodni podatek dobi podatkovno strukturo – zbirka. To označuje relacija vhod 

med ZAČETEK in REFERENCA te zbirke. Algoritem deluje tako, da zbirko preči s sprednje 

in zadnje smeri hkrati. V prejšnjih primerih smo zbirko vedno pregledovali od spredaj, se pravi 

od elementa na najnižji poziciji proti tistemu na najvišji.  

Za  pravilno rešitev algoritma morajo biti na zbirki definirane naslednje operacije: PRVI 

(poizvedba po prvem elementu v zbirki za prečenje od začetka), ZADNJI (poizvedba po 

zadnjem elementu iz zbirke za prečenje s konca), NASLEDNJI (pridobivanje naslednjega 

elementa za prečenje od začetka), PREJŠNJI (pridobivanje prejšnjega elementa za prečenje od 

konca), TRENUTNI SPREDAJ (trenutni obravnavani element pri prečenju od spredaj), 

TRENUTNI ZADAJ (trenutni obravnavani element pri prečenju od zadaj), POZICIJA 

SPREDAJ (pozicija trenutnega elementa pri prečenju od spredaj) in POZICIJA ZADAJ 

(pozicija zadnjega elementa pri prečenju od zadaj). Ta del rešitve prikazuje Slika 49. 
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Slika 49: »Urejanje rdečih in modrih kroglic« – operacije, definirane na zbirki 

Zbirko pregledujemo s pomočjo zanke, ki zaporedno dostopa do njenih elementov z leve oz. 

desne smeri. V fazi inicializacije (Slika 50), pred začetkom izvajanja zanke, moramo zato 

pridobiti prvi oz. zadnji element zbirke. To označuje relacija inicializacija, ki povezuje 

ZANKA s PRVI in ZADNJI.  

 

Slika 50: »Urejanje rdečih in modrih kroglic« – faza inicializacije zanke 

Fazo posodobitve ponazarjajo elementarni vzorci, ki zanko približujejo k izstopnemu pogoju. 

V tem primeru je to odvisno robnih vrednosti treh invariant, ki smo jih predstavili v uvodu. 

Prvo testiranje preveri, ali je na trenutnem mestu, ki ga pregledujemo z leve proti desni, rdeča 

kroglica. Če je, bomo povečali del, ki predstavlja prvo invarianto (same rdeče kroglice). To je 

na vzorcu prikazano z relacijo posodobi, ki povezuje ZANKA in TEST (prvi). Vanj je 

vključena vrednost elementa, do katerega dostopamo od spredaj, kar je označeno z relacijo 

vsebuje med TEST in TRENUTNI SPREDAJ. V primeru, da se tam nahaja rdeča kroglica, 

štejemo to v kontekstu problema za uspešen test (vrednost na tem mestu je urejena), ki ima za 
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posledico, da se z leve proti desni premaknemo za eno mesto naprej. To označuje relacija uspeh 

med TEST in NASLEDNJI. Ta del rešitve prikazuje Slika 51. 

 

Slika 51: »Urejanje rdečih in modrih kroglic« – povečevanje 1. invariante 

Ob neuspešnem testu (trenutni element od spredaj je modre barve, torej neurejen) se izvede 

nov test. To označuje relacija neuspeh, ki povezuje prvi in drugi TEST. Na tem mestu želimo 

poudariti, kako lahko s kombinacijo relacije neuspeh in elementarnih vzorcev TEST v 

formalizaciji zapišemo vrstni red izvajanja preverjanj. V tem primeru je namreč z vidika 

algoritma zelo pomembno, katero preverjanje bomo opravili najprej. Drugi TEST v nizu 

preverjanj preveri, ali je prišlo do situacije, kjer sta na trenutnih mestih (spredaj, zadaj) ravno 

nasprotni vrednosti. Za to preverjanje potrebuje dostop do teh elementov. To je na vzorcu 

označeno z relacijo vsebuje, ki povezuje TEST s TRENUTNI SPREDAJ in TRENUTNI 

ZADAJ. V kontekstu algoritma je test uspešen takrat, ko sta vrednosti neurejeni in nasprotni, 

se pravi, da je v TRENUTNI SPREDAJ modra kroglica, v TRENUTNI ZADAJ pa rdeča. 

Takrat se izvede operacija ZAMENJAJ, ki ju zamenja. To je na vzorcu označeno z relacijo 

uspeh, ki povezuje TEST in ZAMENJAJ. Operacija, ki zamenja elementa, za svoje delovanje 

potrebuje dostop do teh elementov. To označuje relacija vsebuje med TEST in TRENUTNI 

SPREDAJ in TRENUTNI ZADAJ. Ko se ta operacija izvede, sta elementa urejena, zato se z 

leve in desne prestavimo za eno mesto naprej. To označuje relacija izhod, ki povezuje 

ZAMENJAJ in NASLEDNJI (naprej z leve v desno) in PREJŠNJI (nazaj z desne proti levi).  
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Opisano je razvidno iz spodnjega prikaza (Slika 52). 

 

Slika 52: »Urejanje rdečih in modrih kroglic« – zamenjava vrednosti in posledično povečevanje 1. in 3. invariante 

V primeru, da se tudi ta test ovrednoti kot neuspešen, moramo preveriti, ali je na trenutnem 

mestu, gledano od zadaj, modra kroglica. V tem primeru bomo povečali 3. invarianto. To 

preverjanje označuje relacija neuspeh, ki je definirana med drugim in tretjim TEST-om. 

Preverjanje zadnjega elementa označuje relacija vsebuje, ki povezuje TEST in TRENUTNI 

ZADAJ. V primeru uspeha, v kontekstu algoritma je to takrat, ko je na tem mestu modra 

kroglica, se trenutni od zadaj prestavi za eno mesto v levo. To označuje relacija uspeh, ki 

povezuje TEST in PREJŠNJI. Glej spodnjo ponazoritev (Slika 53). 

 

Slika 53: »Urejanje rdečih in modrih kroglic« – povečevanje 3. invariante 

Algoritem (izraženo preko izvajanja zanke) se ustavi takrat, ko s približevanjem od spredaj oz. 

zadaj v nekem trenutku obravnavamo isti element. To je možno preveriti tudi preko pozicije, 

ki je takrat pri obeh trenutno obravnavnih elementih ista. V smislu formalizacije TRENUTNI 

SPREDAJ/POZICIJA SPREDAJ in TRENUTNI ZADAJ/POZICIJA ZADAJ vrneta isti 

rezultat. Ko se to zgodi, je zbirka urejena in algoritem se zaključi. V kompozitnem vzorcu je 

opisano predstavljeno z relacijami: test konca, ki povezuje ZANKA in TEST, vsebuje, ki 

poveže TEST s POZICIJA SPREDAJ in POZICIJA ZADAJ, ter uspeh, ki poveže TEST s 

KONEC. Ta del rešitve prikazuje Slika 54. 
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Slika 54: »Urejanje rdečih in modrih kroglic« – testiranje konca izvajanja algoritma (zanke) 
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8.7 Palindrom 

Kompozitni vzorec za programski vzorec »palindrom« predstavlja strukturo algoritma za 

ugotavljanje, ali je neka zbirka palindrom. Palindrom je definiran kot zbirka, ki ima enak vrstni 

red elementov, ne glede na smer pregledovanja. Algoritem, ki preveri, ali je zbirka palindrom, 

deluje tako, da zaporedno pregleduje elemente zbirke na način, da najprej preveri prvega in 

zadnjega, nato pa se prestavlja za eno mesto v desno (od prvega) oz. v levo (od zadnjega). Za 

vsak takšen par preveri, ali sta elementa različna. V tem primeru konča, saj zbirka nima 

lastnosti palindroma. Če pa pregleda vse elemente in med tem ne najde takega primera, to 

posledično pomeni, da sta bila elementa enaka za vsak pregledan par in da je zbirka palindrom. 

Slika 55 prikazuje kompozitni vzorec za programski vzorec »palindrom«. 

 

Slika 55: Kompozitni vzorec »palindrom« 

Vhodni podatek v algoritem, ki preverja lastnost palindroma, je podatkovni objekt – zbirka. To 

označuje referenca vhod, ki povezuje ZAČETEK in REFERENCA te zbirke. Za pravilno 

rešitev morajo biti na zbirki definirane tudi naslednje operacije: PRVI (poizvedba po prvem 

elementu v zbirki za prečenje od začetka), ZADNJI (poizvedba po zadnjem elementu iz zbirke 

za prečenje s konca), NASLEDNJI (pridobivanje naslednjega elementa za prečenje od 

začetka), PREJŠNJI (pridobivanje prejšnjega elementa, za prečenje od konca), TRENUTNI 

SPREDAJ (trenutni obravnavani element pri prečenju od spredaj), TRENUTNI ZADAJ 

(trenutni obravnavani element pri prečenju od zadaj), POZICIJA SPREDAJ (pozicija 

trenutnega elementa pri prečenju od spredaj), POZICIJA ZADAJ (pozicija zadnjega elementa 

pri prečenju od zadaj) in DOLŽINA (število elementov v zbirki).  
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Prehod preko zbirke poteka s pomočjo zanke, ki mora v fazi inicializacije pridobiti prvi in 

zadnji element v zbirki. Na kompozitnem vzorcu je to označeno z relacijo inicializacija, ki 

povezuje ZANKA s PRVI in ZADNJI. Ta del rešitve prikazuje Slika 56. 

 

Slika 56: »Palindrom« – inicializacija zanke 

V fazi posodobitve zanke določimo elementarne vzorce, ki vodijo v zaključek izvajanja zanke. 

V primeru programskega vzorca »palindrom« je to zaporedno premikanje po zbirki s sprednje 

oz. zadnje smeri. Na ta način lahko bodisi zadostimo pogoju za neuspešno končanje, ko zbirka 

nima lastnosti palindroma, oz. ko ugotovimo, da jo ima. Na vzorcu je to označeno z relacijo 

posodobi, ki ZANKA poveže z NASLEDNJI in PREJŠNJI. Ta del rešitve prikazuje Slika 57. 

 

Slika 57: »Palindrom« – faza posodobitve zanke 

Pregledovanje zbirke bomo zaključili ob dveh pogojih: 1) vrednosti v TRENUTNA SPREDAJ 

in TRENUTNA ZADAJ bosta različni ali 2) pregledali bomo vse možne kombinacije, pa se 

nikoli ne bo zgodilo, da bi bili vrednosti različni. Prvi primer je na vzorcu označen z relacijo 

test konca, ki povezuje ZANKA in TEST. Preverjanje elementov pa z relacijo vsebuje, ki ta 

TEST povezuje s TRENUTNI SPREDAJ in TRENUTNI ZADAJ. V primeru, da bo v 

kontekstu naloge test uspešen, se pravi ker iščemo protiprimer in smo ga našli, se vzorec konča 

z neuspehom. To pomeni, da zbirka nima lastnosti palindroma. Opisano označuje relacija 

uspeh, ki povezuje TEST in »KONEC neuspeh«. Ta del rešitve prikazuje Slika 58. 

 

Slika 58: »Palindrom« – iskanje protiprimera 
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V drugem primeru pa bomo preverjali, ali smo že pregledali vse možne kombinacije. Tukaj 

imamo dve možni kombinaciji: število elementov v zbirki je liho ali pa sodo. V prvem, ko bo 

število elementov liho, bomo konec zaznali s pozicijo, ki bo v trenutku, ko bomo morali končati 

s pregledovanjem, ista za elementa shranjena v TRENUTNI SPREDAJ in TRENUTNI 

ZADAJ. To bomo preverili s pomočjo POZICIJA SPREDAJ oz. POZICIJA ZADAJ. V 

drugem, ko bo število elementov sodo, pa bo konec takrat, ko se bosta poziciji razlikovali za 

ena. Test bo tako odvisen od dolžine zbirke ter pozicije obeh elementov. Opisano je na vzorcu 

označeno z relacijo test konca, ki povezuje ZANKA in TEST. Ta TEST pa je z relacijo vsebuje 

povezan s POZICIJA SPREDAJ, POZICIJA ZADAJ in DOLŽINA. V primeru, ko bo test 

uspešen, kar v kontekstu problema pomeni, da bo ugotovil, da je treba z izvajanjem zanke 

končati, se bo programski vzorec končal uspešno – vhodna zbirka ima lastnost palindroma. To 

je na vzorcu označeno z relacijo uspeh, ki povezuje TEST in »KONEC uspeh«. Ta del rešitve 

prikazuje Slika 59.  

 

Slika 59: »Palindrom« – testiranje uspešnega konca 
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9 EMPIRIČNA RAZISKAVA VELJAVNOSTI FORMALIZACIJE 

9.1 Vzorec 

V tem poglavju bomo predstavili podrobnosti empirične raziskave, s katero smo želeli pokazati 

veljavnost predstavljene formalizacije. Vzorec je obsegal 22 študentov Pedagoške fakultete 

Univerze v Ljubljani, ki obiskujejo program Dvopredmetni učitelj, smer računalništvo z 

vezavami, in so uspešno zaključili predmet Uvod v programiranje. Študenti so privolili v 

sodelovanje in se strinjali z uporabo svojih rešitev za potrebe raziskave. Njihove rešitve smo 

pri oddaji anonimizirali. Podatke smo pridobili tako, da smo jim dali za reševanje sedem nalog, 

ki so vključevale naslednje programske vzorce: linearno iskanje, zaščiteno linearno iskanje, 

štetje in iskanje ekstremnih vrednosti, oni pa so oddali programske kode z rešitvami preko 

spletne učilnice. Študenti so lahko izbrali poljuben programski jezik, v katerem so želeli 

napisati rešitve. Večina je izbrala programski jezik Python, medtem ko je en študent izbral 

programski jezik C.  

Vse zbrane programske kode smo po nalogah razvrstili v tri skupine: 1) pravilne rešitve, ki ne 

vsebujejo odvečne kode, 2) pravilne rešitve, ki vsebujejo odvečno kodo in 3) napačne rešitve. 

Naš cilj je bil pokazati, da: 1) je možno vse implementacije pravilnih rešitev predstaviti z istim 

programskim vzorcem v formalizmu, s čimer smo želeli pokazati, da je formalizacija dovolj 

splošna, da ni odvisna od implementacijskih podrobnosti oz. izbranega programskega jezika; 

2) da vse pravilne rešitve, ki vsebujejo odvečno kodo, vključujejo pravilen programski vzorec 

brez odvečne kode, poleg tega pa vključujejo elemente, ki jih slednji nima. S tem smo želeli 

pokazati, da formalizacija pravilno kodira pravilnost rešitve, hkrati pa ponuja natančen vpogled 

v proces reševanja; 3) kako napačne rešitve ne vsebujejo pravilnega programskega vzorca, 

lahko pa njihovo predstavitev v formalizaciji uporabimo za odkrivanje napak v algoritmičnem 

razmišljanju pri zasnovi rešitve.  
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9.2 Definicija naloge 

Naloga, ki smo jo zastavili, je bila naslednja: 

V času COVID-19 smo postali skoraj vraževerni. Podatke premetavamo in jih želimo 

interpretirati. Nazadnje smo prebrali, da je virus mutiral in da se različni sevi virusa obnašajo 

različno. Zdi se nam, da se podatki o inkubacijski dobi pri potrjenih okužbah v treh različnih 

občinah razlikujejo. 

Npr. za Horjul, Metliko in Ljutomer so nam epidemiologi posredovali naslednje podatke o 

inkubacijski dobi bolezni za paciente s potrjeno okužbo, izražene v dnevih: 

Horjul = [9, 7, 10, 3, 6, 9, 5, 3, 3, 4, 8, 7, 6, 9, 8, 5, 5, 9, 3, 5, 6, 9, 4, 8, 6, 7, 7] 

Metlika = [5, 6, 3, 8, 9, 4, 3, 3, 2, 8, 10, 6, 2, 5, 14, 10, 7, 6, 4, 3, 6, 5, 17, 6, 6, 5, 

4, 6, 6, 7, 3, 7, 8, 10, 5, 4, 5, 9, 6, 3, 12, 6, 2, 6, 6, 10, 5, 8, 8, 6, 8, 9, 4, 5, 6, 6, 

2, 3, 2, 9, 6, 13, 10, 9, 7, 4, 5, 3, 8, 5] 

Ljutomer = [10, 8, 10, 4, 7, 10, 6, 4, 4, 5, 9, 8, 7, 15, 9, 6, 6, 10, 4, 6, 7, 10, 5, 9, 

10, 7, 8, 8, 9, 4, 5, 8, 8, 9, 10, 9, 6, 9, 10, 8, 9, 4, 10, 7, 6, 4, 6, 10, 3, 10, 6, 7, 9, 

2, 10, 5, 9, 9, 10, 6, 4, 4, 8, 5, 10, 9, 6, 7, 10, 5, 8, 8, 9, 9, 12, 8, 4, 9, 6, 5, 8, 7, 

2, 6, 8, 4, 4, 8, 9, 8, 5, 4, 8, 9, 6, 6, 9, 5, 2, 7, 5, 5, 8, 5, 11, 13, 9, 8, 4, 5, 10, 5] 

a) Funkcija linearno_for_iskanje(vrednost, vrsta)kot vhodni podatek dobi 

vrednost in vrsto, vrne pa pozicijo prve pojavitve te vrednosti v podani vrsti. V rešitvi 

obvezno uporabi zanko for ter predpostavi, da je iskana vrednost zagotovo v vrsti.  

Svojo funkcijo preveri s klici: 

print("Horjul: prvi bolnik z 10-dnevno inkubacijo je bil po vrsti", 

linearno_for_iskanje_vrednosti(10, Horjul)) 

print("Metilka: prvi bolnik s 13-dnevno inkubacijo je bil po vrsti", 

linearno_for_iskanje_vrednosti(13, Metlika)) 

print("Metilka: prvi bolnik s 12-dnevno inkubacijo je bil po vrsti", 

linearno_for_iskanje_vrednosti(12, Metlika)) 

print("Ljutomer: prvi bolnik z 2-dnevno inkubacijo je bil po vrsti", 

linearno_for_iskanje_vrednosti(2, Ljutomer)) 

print("Ljutomer: prvi bolnik s 13-dnevno inkubacijo je bil po vrsti", 

linearno_for_iskanje_vrednosti(13, Ljutomer)) 
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b) Funkcija linearno_while_iskanje(vrednost, vrsta) deluje popolnoma enako, 

kot smo opisali pod a), le da jo reši z uporabo zanke while. Tokrat je zanka for prepovedana!  

Svojo funkcijo preveri s klici pod a) 

c) Funkcija zasciteno_lin_iskanje_for(vrednost, vrsta) deluje enako, kot je 

zapisano pod a), le da v tem primeru ne moremo predpostaviti, da je iskana vrednost 

zagotovo v vrsti. Če podane vrednosti v vrsti ni, naj funkcija vrne False, drugače pa pozicijo 

prve pojavitve vrednosti. Nalogo reši z uporabo zanke for. 

d) Funkcija zasciteno_lin_iskanje_while(vrednost, vrsta) deluje enako, kot je 

zapisano pod c), le da jo reši z uporabo zanke while. 

e) Funkcija daljsa_inkubacija(vrsta, vrednost)prešteje in vrne število vrednosti v 

vrsti, ki so večje ali enake podani vrednosti. Nalogo reši z uporabo poljubne zanke. Svojo 

funkcijo testiraj s klici: 

daljsa_inkubacija_for(Horjul, 10) 

daljsa_inkubacija_for(Metlika, 10) 

daljsa_inkubacija_for(Ljutomer, 10) 
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9.3 Analiza rešitev 

9.3.1 Analiza naloge a.) – Nezaščiteno linearno iskanje z zanko for 

Vseh oddanih rešitev naloge linearno_iskanje_for je bilo 20. Od tega je bilo 18 pravilnih 

rešitev, ki niso vključevale odvečne kode, 2 pa sta bili sicer pravilni, vendar z vključeno 

odvečno kodo. Napačnih rešitev pri tej nalogi ni bilo. To pripisujemo temu, da gre za relativno 

enostavno nalogo za študente, ki so uspešno zaključili predmet Uvod v programiranje.  

Analiza pravilnih rešitev, ki ne vsebujejo odvečne kode 

Vse pravilne rešitve brez odvečne kode smo lahko razvrstili v štiri tipične načine reševanja. To 

pomeni, da smo lahko vsako rešitev, če nismo upoštevali nepomembnih sintaktičnih detajlov 

(npr. poimenovanja spremenljivk), umestili v eno od teh štirih skupin. 

Tip 1: 

def nezasciteno_iskanje_for(vrednost, vrsta): 

   kateri = 1 

   for bolnik in vrsta: 

       if bolnik == vrednost: 

           return kateri 

       kateri += 1 

Pristop, ki so ga študenti uporabili pri tej rešitvi, je naslednji: na začetku so ustvarili posebno 

spremenljivko, v kateri so hranili pozicijo trenutnega elementa v seznamu. Za prehod preko 

seznama so uporabili zanko for, pri čemer se je z uporabo ukaza bolnik in vrsta v spremenljivko 

bolnik v vsaki ponovitvi zanke shranila nova vrednost. V telesu zanke so preverjali, ali je 

trenutna obravnavana vrednost tudi iskana vrednost, in v tem primeru vrnili kot rezultat 

pozicijo, ki so jo hranili v spremenljivki kateri. V nasprotnem primeru pa so vrednost te 

spremenljivke povečali za ena, čemur je sledila nova ponovitev zanke.  

Ta pristop je v celoti opisan z vzorcem za nezaščiteno linearno iskanje. Vhodni podatek v 

funkcijo je definiran z referenco do iskane vrednosti in seznama, ki jo vsebuje. To je na vzorcu 

prikazano s pomočjo relacije vhod, ki povezuje elementarni vzorec ZAČETEK z referencama 

do opisanih podatkovnih objektov. 

Prehod preko seznama je implementiran z zanko, v tem primeru zanko for, ki se na začetku 

inicializira na prvi element v seznamu. To izhaja iz delovanja zanke for v programskem jeziku 

Python, ki z ukazom bolnik in vrsta pridobi prvi element iz seznama in ga shrani v t. i. 
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spremenljivko zanke. Ta vrednost vpliva na to, ali bo zanka šla v ponovno izvedbo ali pa se bo 

končala. Inicializiranje te spremenljivke na prvo vrednost v seznamu je na vzorcu označena z 

relacijo inicializacija, ki povezuje elementarni vzorec za zanko (ZANKA) in PRVI, ki je 

definiran na seznamu in vrne oz. shrani prvi element v spremenljivko zanke. 

Zanka se bo zaključila, ko bo vrednost, ki bo shranjena v spremenljivki zanke, enaka iskani 

vrednosti, kar preverja pogoj if bolnik==vrednost. To je na vzorcu označeno z relacijo test 

konca, ki povezuje ZANKA in TEST. TEST je elementarni vzorec, ki označuje to preverjanje 

in vključuje trenutno vrednost, ki je shranjena v spremenljivki zanke, in iskano vrednost. To je 

označeno na vzorcu z relacijo vsebuje, ki povezuje TEST s TRENUTNI (vrednost, ki je v neki 

ponovitvi zanke shranjena v spremenljivki zanke) ter VREDNOST, ki predstavlja iskano 

vrednost. 

V rešitvi tipa 1 je približevanje k izstopnemu pogoju implementirano s pomočjo zanke for, ki 

zaporedno shranjuje elemente iz seznama v spremenljivko zanke. To je na vzorcu označeno z 

relacijo posodobi, ki povezuje ZANKA in NASLEDNJI (elementarni vzorec, ki v 

spremenljivko zanke shrani naslednji element iz zbirke). Ukaz, s katerim je v rešitvi zabeležena 

pozicija prvega elementa, je na vzorcu označen z operacijo POZICIJA. V rešitvi pa je to 

implementirano s posebno spremenljivko, ki ji ob vsaki ponovitvi povečamo vrednost za ena: 

kateri += 1.  

Iz predstavljenega opisa primerjave med implementacijo rešitve tipa 1 in ekvivalentnih delov 

v programskem vzorcu je razvidno, da je ta način implementacije v celoti opisan s programskim 

vzorcem za nezaščiteno linearno iskanje v predstavljeni formalizaciji.  

Slika 60 prikazuje rešitev tipa 1 z blok diagramom. Opazimo lahko, da ta zapis ni tako splošen, 

saj vsebuje veliko implementacijskih podrobnosti, ki so odvisne od načina pristopa k reševanju, 

z vidika algoritmičnega mišljenja pa niso pomembne. 
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Slika 60: Blok diagram rešitve tipa 1 za nalogo linearno_iskanje_for 

Tip 2: 

def nezasciteno_iskanje_for(vrednost, vrsta): 

   for dan in vrsta: 

       if dan == vrednost: 

           return vrsta.index(dan) + 1 

Študenti, ki so pristopali k reševanju na način, ki smo ga označili kot tip 2, so uporabili metodo 

index, ki je del vgrajene knjižnice v Pythonu in deluje tako, da vrne pozicijo prve pojavitve 

vrednosti (ki jo podamo kot vhodni podatek) v seznamu. Ostali del rešitve je enak tipu 1, razlika 

pa je v pridobivanju pozicije iskanega elementa v seznamu. Namesto da bi to naredili z uporabo 

posebne spremenljivke, so uporabili opisano funkcijo. Rešitev se konceptualno ne razlikuje od 

tipa 1. V obeh primerih namreč naredimo enako, ko najdemo iskani element, vrnemo njegovo 

pozicijo. Načina se razlikujeta v nivoju uporabljenega znanja o programskem jeziku Python, 

ki so ga študenti uporabili pri implementaciji. Poznavanje in uporabo funkcije index namreč 

štejemo za naprednejše poznavanje Pythona.  

Primerjavo z vzorcem bomo podrobneje opisali le v delu, ko se razlikuje od tipa 1, ostalo je 

namreč enako. V rešitvi tipa 2 je elementarni vzorec POZICIJA implementiran z uporabo 

ustrezne funkcije, pomensko pa se ne razlikuje od tipa 1, ko je bila ista funkcionalnost 

implementirana s pomočjo posebne spremenljivke. Zato programski vzorec tudi v tem načinu 

implementacije ostaja enak.  

Slika 61 prikazuje blok diagram za rešitev tipa 2. Opazimo lahko, da se predstavitvi (blok 

diagrama za tip 1 oz. tip 2) razlikujeta, čeprav gre z algoritmičnega vidika za ekvivalentno 

rešitev.  
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Slika 61: Blok diagram rešitve tipa 2 za nalogo linearno_iskanje_for 

Tip 3: 

def nezasciteno_iskanje_for(vrednost, vrsta): 

   for i, e in enumerate(vrsta): 

       if e == vrednost: 

           return i + 1 

Za pristop k reševanju, ki smo ga označili s tip 3, so študenti pridobili pozicijo s pomočjo 

vgrajene funkcije enumerate, ki iz seznama, ki ga podamo kot vhodni podatek, ustvari nov 

seznam, v katerem so elementi – terke, sestavljene iz dveh vrednosti: prva vrednost predstavlja 

pozicijo elementa v seznamu, druga pa vrednost elementa na tej poziciji. Python omogoča 

prečenje preko zbirk, ki so sestavljene iz enako dolgih terk. To naredimo tako, da uporabimo 

zanko for ter jo zapišemo na način, da najprej definiramo niz spremenljivk, v katerega se bodo 

shranjevale posamezne vrednosti iz terk, nato pa določimo zbirko, iz katere bo zanka for te 

vrednosti jemala. V rešitvi to določa ukaz: for i, e in enumerate(vrsta), ki se bo izvajal tako, da 

bo pozicijo shranil v spremenljivko i, vrednost pa v spremenljivko e. 

Programski vzorec za rešitev tipa 3 tudi v tem primeru ostaja nespremenjen, saj se z vidika 

algoritmičnega vidika rešitev ni spremenila. Rešitev tipa 3 predstavlja le še alternativno 

implementacijo elementarnega vzorca POZICIJA, ki je tokrat realizirana s funkcijo enumerate.  

Slika 62 prikazuje blok diagram za rešitev tipa 3. Spet lahko opazimo, da z blok diagramom ne 

moremo prikazati zgolj bistvenih elementov rešitve oz. njene strukture, saj vsebuje 

implementacijske podrobnosti posameznega pristopa k reševanju. 
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Slika 62: Blok diagram rešitve tipa 3 za nalogo linearno_iskanje_for 

Tip 4: 

def nezasciteno_iskanje_for(vrednost, vrsta): 

   for i in range(0, len(vrsta)): 

       if vrsta[i] == vrednost: 

           return i 

Študenti, ki so k reševanju pristopali na način, ki ga prikazuje rešitev tipa 4, so za prehod preko 

seznama uporabili pozicijo. To so naredili tako, da so z zanko for prečili preko seznama števil, 

ki opisujejo pozicije v seznamu. Ta seznam so pridobili s pomočjo vgrajene funkcije len, ki 

vrne dolžino seznama, in range, ki ustvari terko z intervalom celih števil med spodnjo in 

zgornjo mejo, ki ju podamo kot vhodna podatka. Če v range za spodnjo mejo določimo 

vrednost 0 (pozicija prvega elementa v seznamu v programskem jeziku Python), za zgornjo pa 

dolžino seznama (len(vrsta)), dobimo terko pozicij v prvotnem seznamu. Tako bi npr. za 

seznam dolžine 5 dobili terko (0, 1, 2, 3, 4), ki vsebuje vse pozicije tega seznama. Preverjanje 

so naredili na način, da so v vsaki ponovitvi zanke for preverili element, ki se nahaja na poziciji, 

ki jo določa vrednost iz ustvarjenega seznama, in ga primerjali z iskano vrednostjo. V primeru, 

da so našli iskani element, so vrnili pozicijo, drugače pa so se s pomočjo zanke for prestavili 

na naslednje število v seznamu pozicij.  

Primerjava s programskim vzorcem za linearno iskanje pokaže, da je takšna definicija zanke v 

skladu s predstavitvijo v formalizaciji. Tokrat je spremenljivka, ki nadzira izvajanje zanke, 

izražena z zapisom seznam[i], ki predstavlja element iz seznama na tej poziciji. Na začetku je 

vrednost spremenljivke i, ki opisuje pozicije, enaka 0, kar pomeni, da seznam[0] opisuje prvi 

element v seznamu. To je v skladu z vzorcem, kjer je to označeno z relacijo med elementarnima 

vzorcema ZANKA in PRVI. V tem primeru je PRVI implementiran kot seznam[0]. 
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Testiranje konca programskega vzorca tudi v tem primeru vsebuje dostop do vrednosti v 

seznamu, katero dostopamo v trenutni ponovitvi zbirke, in do iskane vrednosti. V rešitvi je to 

implementirano s pogojnim stavkom – if vrsta[i] == vrednost, v programskem vzorcu pa 

najprej z relacijo test konca, ki povezuje ZANKA in TEST, ter relacijo vsebuje, ki ta TEST 

povezuje z elementarnima vzorcema TRENUTNI in VREDNOST (iskana vrednost). 

V fazi, ko se spremenljivka za nadzor zanke posodobi, pa se v seznamu pozicij prestavimo na 

naslednje število. To v rešitvi sledi iz delovanja zanke for, ki zaporedno dostopa do vrednosti 

v seznamu pozicij in na ta način v vsaki ponovitvi dostopa do naslednjega elementa v vhodnem 

seznamu. Na programskem vzorcu je to označeno z relacijo posodobi, ki ZANKA povezuje z 

NASLEDNJI.  

Vidimo, da se kljub drugačni implementaciji dostopanja do elementov seznama struktura 

rešitve ni spremenila, zato je programski vzorec tudi v tem primeru isti. To je pomembna 

prednost predstavljene formalizacije, saj je neodvisna od implementacije in opiše vse tipe 

pravilnih rešitev. 

Slika 63 prikazuje blok diagram za rešitev tipa 4. 

 

Slika 63: Blok diagram rešitve tipa 4 za nalogo linearno_iskanje_for 

Analiza pravilnih rešitev, ki vsebujejo odvečno kodo 

Pravilni rešitvi, ki sta vsebovali odvečno kodo, sta bili dve. Pri obeh pa je bil odvečni del 

pomensko enak. Študenta pri oblikovanju rešitve nista upoštevala definicije naloge, ki je 

predpostavila, da se iskani element zagotovo nahaja v zbirki, ki jo preiskujemo. Njuni rešitvi 

sta namreč vsebovali preverjanje s pomočjo operatorja in, ki se v Pythonu uporablja za 

preverjanje, ali je nek element v zbirki ali ne. To je v tem primeru odveč, saj se situacija, ko 
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element ne bi bil v zbirki, ne more zgoditi. Preverjanje tega pogoja sicer ne vpliva na pravilnost 

rešitve, je pa nepotrebno.  

Programska koda rešitve, ki vključuje odvečno kodo: 

def nezasciteno_iskanje_for(vrednost, vrsta): 

   counter = 1 

   for item in vrsta: 

       if item == vrednost and vrednost in vrsta: 

           return counter 

       counter += 1 

Če primerjamo to rešitev s prej predstavljenimi tipi pravilnih rešitev, ki niso vsebovali odvečne 

kode, ugotovimo, da sta študenta uporabila pristop, opisan v rešitvi tipa 1. Pri preverjanju, ali 

je trenutni element tudi iskani, pa sta dodala še dodatno preverjanje, in sicer ali se iskana 

vrednost nahaja v vhodnem seznamu. To sta naredila celo v vsaki ponovitvi zanke, kar je še 

dodatno odveč, saj bi to lahko naredila na začetku pred vstopom v zanko. V tem primeru bi se 

to preverilo le enkrat in ne za vsako novo vrednost vhodnega seznama.  

Z vidika programskega vzorca je napaka v tem, da vsebuje dodaten test, ki preverja konec 

izvajanja, pri čemer to dodatno preverjanje nima smisla. Slika 64 prikazuje programski vzorec 

rešitve z odvečno kodo, ki je zapisan v predlagani formalizaciji. Deli, ki so odvečni, so 

označeni z rdečo barvo.  
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Slika 64: Programski vzorec za rešitev naloge linearno iskanje for, ki vsebuje odvečno kodo 

Primerjava med pravilnim vzorcem, ki ne vsebuje odvečne kode, in tistim, ki jo, pokaže, da 

slednji primer še vedno vsebuje celoten pravilni vzorec, le da ima dodane elemente, ki pa k 

pravilnosti rešitve nič ne prispevajo. Tudi brez njih je rešitev namreč pravilna. Programski 

vzorec rešitve z odvečno kodo pa nam poleg tega omogoča tudi jasen vpogled, kje v procesu 

oblikovanja rešitve se je študent zmotil oz. ni razumel definicije naloge, da je odvečno 

funkcionalnost vključil v rešitev. Iz vzorca oz. primerjave vzorcev je namreč natančno 

razvidno, da je študent napisal odvečen izstopni pogoj. Ta pogoj je vedno resničen, zato ga je 

nesmiselno vključiti. Prednost formalizacije je tudi v tem, da ni pomembno, kako je to odvečno 

funkcionalnost programa zapisal, saj je neodvisna od implementacijskih detajlov, ampak da 

nam omogoči vpogled v miselni proces študenta, ko je oblikoval rešitev. 

9.3.2 Analiza naloge b.) – Nezaščiteno linearno iskanje z zanko while 

Pri tej nalogi so študenti napisali rešitev, ki je po funkcionalnosti ekvivalentna nalogi a), ampak 

so pri rešitvi nujno morali uporabiti zanko while. S tem smo želeli preveriti, ali bo sprememba 

v tipu zanke vplivala na strukturo kompozitnega vzorca, zapisanega v predlagani formalizaciji. 

Prav tako smo preverili, kako to vpliva na zapis rešitve v predstavitvi z blok diagramom.  
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Vseh oddanih rešitev za nalogo linearno_iskanje_while je bilo dvajset (20). Od tega je bilo 

osem (8) pravilnih rešitev brez odvečne kode, enajst (11) takih, ki so vključevale odvečno kodo, 

in ena (1) napačna rešitev. 

Analiza pravilnih rešitev brez odvečne kode 

Pri analizi pravilnih rešitev, ki niso vključevale odvečne kode, smo ugotovili, da jih je možno 

razvrstiti na tri tipične pristope k reševanju. V nadaljevanju bomo predstavili vsakega od njih 

in jih primerjali s programskim vzorcem za linearno iskanje v predlagani formalizaciji.  

Tip 1: 

def nezasciteno_iskanje_while(vrednost, vrsta): 

   bolnik = vrsta[0] 

   i = 1 

   while bolnik != vrednost: 

       bolnik = vrsta[i] 

       i += 1 

   return i 

Pri rešitvi tipa 1 so k reševanju pristopali na način, da so pred izvedbo zanke shranili prvo 

vrednost iz seznama v posebno spremenljivko (bolnik). Prav tako so ustvarili novo 

spremenljivko (i), ki so jo uporabili za to, da so hranili pozicijo vrednosti iz seznama. Nato so 

s pomočjo zanke while implementirali zaporedni prehod med vrednostmi vhodnega seznama. 

Preverjanje konca izvajanja zanke so naredili s pomočjo primerjave vrednosti, ki je bila 

shranjena v spremenljivki bolnik, in iskano vrednostjo. V primeru, da sta ti dve vrednosti 

različni, so v spremenljivko bolnik napisali novo vrednost iz seznama (bolnik = vrsta[i]) ter 

povečali spremenljivko i za ena. S tem so dosegli, da so v naslednji ponovitvi zanke dostopali 

do naslednje vrednosti v vhodnem seznamu. V primeru, ko pa sta bili vrednost enaki, pogoj za 

izvedbo telesa zanke while ni bil resničen, zato se je izvedel ukaz, zapisan za zanko, ki je vrnil 

pozicijo, pri kateri se je to zgodilo. Tukaj bi radi opozorili, da so študenti vračali pozicijo, kot 

jo razumemo v neprogramerskem smislu, se pravi da so za prvi element, ki se v seznamu nahaja 

na poziciji 0, vrnili vrednost 1.  

Primerjava s programskim vzorcem za linearno iskanje pokaže, da sprememba tipa zanke ne 

vpliva na vzorec, saj se z algoritmičnega vidika s tem ni nič spremenilo. Pri primerjavi se bomo 

osredinili na tiste dele vzorca, ki so drugačni od onih, ki smo jih predstavili pri implementacijah 

z zanko for. 
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V fazi inicializacije zanke smo pri rešitvi tipa 1 pridobili prvo vrednost iz seznama (bolnik = 

seznam[0]), kar je skladno z vzorcem, kjer je to označeno z relacijo inicializacija med ZANKA 

in PRVI. 

Test konca izvajanja zanke in s tem algoritma za linearno iskanje je vključen v preverjanje 

pogoja zanke in vsebuje vrednost, ki je shranjena v spremenljivki, ki nadzoruje izvajanje zanke 

(bolnik), ter iskano vrednost (vrednost). Ta faza v strukturi zanke je na vzorcu označena z 

relacijo test konca med ZANKA in TEST, vsebovanje vrednosti pa z relacijo vsebuje med tem 

TEST-om in TRENUTNI (vrednost, ki jo ima spremenljivka zanke v trenutni ponovitvi) in 

VREDNOST (iskana vrednost). Uspešen test (v kontekstu naloge) je tisti, ko smo našli iskano 

vrednost. Takrat se iskanje zaključi, rezultat pa je pozicija najdene vrednosti. To je na vzorcu 

označeno z relacijo uspeh, ki povezuje TEST in KONEC, ter z relacijo izhod, ki povezuje 

KONEC in POZICIJA. V rešitvi je to implementirano z ukazom return i. V spremenljivki i se 

namreč hrani pozicija in to se tudi vrne kot rezultat.  

Faza posodobitve zanke je v rešitvi implementirana s povečevanjem spremenljivke i. V vzorcu 

pa jo označuje elementarni vzorec NASLEDNJI, ki je preko relacije posodobi povezan z 

elementarnim vzorcem, ki ponazarja zanko – ZANKA. Z analizo rešitve tipa 1 smo ugotovili,  

da se v celoti sklada s programskim vzorcem v formalizaciji.  

Slika 65 prikazuje blok diagram rešitve tipa 1. Vidimo, da se zapis z blok diagramom razlikuje 

od vseh prejšnjih rešitev, čeprav gre konceptualno za isto rešitev.  

 

Slika 65: Blok diagram rešitve tipa 1 za nalogo linearno_iskanje_while 
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Tip 2: 

def nezasciteno_iskanje_while(vrednost, vrsta): 

   i=0 

   while vrsta[i] != vrednost: 

      i += 1 

   return i+1 

Gre za podoben pristop, kot je uporabljen pri rešitvi tipa 1, s to razliko, da se trenutna vrednost 

iz seznama ne hrani v posebni spremenljivki, ampak se do nje dostopa s pomočjo pozicije 

elementa v seznamu oz. izraza seznam[i]. Ta način dostopa ima vlogo spremenljivke zanke, 

saj vpliva na njeno ponavljanje. Na začetku programske kode se spremenljivka i nastavi na 

vrednost 0. To pomeni, da se nanaša na prvo vrednost v seznamu. Preverjanje pogoja v zanki 

while je implementirano z dostopom do posamezne vrednosti v seznamu in primerjanje z 

iskano vrednostjo (vrsta[i] != vrednost). V primeru, da trenutna vrednost ni tista, ki jo iščemo, 

se vrednost spremenljivke i poveča za ena. To pomeni, da se bo v naslednji ponovitvi zanke 

nanašala na naslednjo vrednost v vhodnem seznamu. Takrat ko pa smo iskano vrednost našli, 

je pogoj neresničen, izvajanje zanke pa se posledično konča. V ukazu, ki sledi zanki, vrnemo 

rezultat (pozicijo).  

Primerjava s programskim vzorcem v celoti sledi primerjavi z rešitvijo tipa 1. Razlike so le na 

nivoju implementacije dostopa do trenutne vrednosti iz seznama. Prej smo to počeli s pomočjo 

posebne spremenljivke, tukaj pa je to narejeno z dostopanjem vrednosti direktno iz seznama. 

To pomeni, da je programski vzorec enak, le elementarna vzorca PRVI in TRENUTNI sta 

implementirana drugače.  

Slika 66 prikazuje blok diagram za rešitev tipa 2. Tudi pri tem blok diagramu vidimo, da je 

drugačen od ostalih, čeprav prikazuje rešitev istega problema. 
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Slika 66: Blok diagram rešitve tipa 2 za nalogo linearno_iskanje_while 

Tip 3: 

def nezasciteno_iskanje_while(vrednost, vrsta): 

   i = 0 

   while True: 

       if vrsta[i] == vrednost: 

           return i + 1 

       i += 1 

Ideja pristopa, ki smo ga označili s tip 3, je uporaba neskončne zanke. Pri neskončni zanki je 

pogoj nastavljen na logično vrednost True, kar pomeni, da je vedno resničen. Tako zanko je 

možno ustaviti le s pomočjo posebnih ukazov znotraj telesa zanke. Rešitev je narejena tako, da 

pred neskončno zanko ustvarimo spremenljivko, ki bo imela vlogo hranjenja pozicije vrednosti 

iz vhodnega seznama. Na začetku jo nastavimo na vrednost 0, da se bo nanašala na prvi 

element. V telesu zanke nato primerjamo vrednost na poziciji, ki jo določa i, in iskano vrednost 

(if vrsta[i] == vrednost). V primeru, da sta enaki, s pomočjo ukaza return vrnemo to pozicijo 

in hkrati ustavimo izvajanje funkcije, s tem pa posledično prekinemo neskončno zanko. V 

nasprotnem primeru, ko trenutna vrednost ni enaka iskani, pa povečamo i za ena in na ta način 

dosežemo, da v naslednji ponovitvi dostopimo do naslednje vrednosti v vhodnem seznamu. 

Primerjava s programskim vzorcem pokaže, da se z uporabo neskončne zanke konceptualno ni 

nič spremenilo. Še vedno imamo način kako lahko zanko prekinemo in ta predstavlja izstopni 

pogoj iz zanke. Namreč takrat, ko bo trenutna vrednost enaka iskani, bomo to dosegli s pomočjo 

ukaza return i. Konceptualno gre pri tem pogojnem stavku za preverjanje konca zanke, čeprav 

je implementiran v telesu zanke. Zaradi tega se struktura vzorca za reševanje ni spremenila in 

je vzorec še vedno enak.  
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Slika 67 prikazuje blok diagram za rešitev tipa 3. Ugotovimo, da je tudi ta blok diagram različen 

od vseh prejšnjih primerov zapisa istega algoritma za iskanje.  

 

Slika 67: Blok diagram rešitve tipa 3 za nalogo linearno_iskanje_while 

Analiza pravilnih rešitev, ki vključujejo odvečno kodo 

V primeru naloge b) linearno_iskanje_while smo lahko vse oddane rešitve, ki so vključevale 

odvečno kodo, razvrstili v dva značilna tipa pristopanja k rešitvi. Vsaka od njiju je namreč 

vključevala pomensko različno odvečno funkcionalnost.  

Tip 1 (z odvečno kodo): 

def nezasciteno_iskanje_while(vrednost, vrsta): 

   counter = 0 

   while counter < len(vrsta): 

       if vrsta[counter] is vrednost and vrednost in vrsta: 

           return counter + 1 

       else: 

           counter += 1 

Predstavljena rešitev ima vključeni dve odvečni funkcionalnosti. Prva predstavlja preverjanje 

konca seznama, ki je implementiran kot pogoj v zanki while. Tega namreč ni treba preverjati, 

saj iz definicije naloge sledi, da lahko privzamemo, da bomo iskano vrednost tudi našli. Tako 

je nemogoče, da bi med prehodom čez seznam naslovili lokacijo v seznamu, ki ne obstaja. 

Druga odvečna funkcionalnost pa preverja, ali je iskana vrednost sploh v seznamu. Spet gre za 

neupoštevanje navodila naloge, iz katerega sledi, da bo takšen pogoj vedno resničen.  
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Primerjava s programskim vzorcem pokaže, da vsebuje vse elemente pravilne različice 

programskega vzorca za linearno iskanje, pri čemer sta dodana dva odvečna preverjanja 

izstopnega pogoja iz zanke (Slika 68).  

 

Slika 68: Programski vzorec rešitve tipa 1, ki vsebuje odvečno kodo za nalogo linearno_iskanje_while 

Slika 69 prikazuje blok diagram za pravilno rešitev tipa 1, ki vključuje odvečno kodo. 

 

Slika 69: Blok diagram rešitve z odvečno kodo tipa 1 za nalogo linearno_iskanje_while 
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Vidimo, da je v primerjavi s programskim vzorcem v blok diagramu težje ugotoviti, v kateri 

fazi reševanja je študent vključil odvečno kodo. Prav tako je manj očitna razlika med pravilno 

in odvečno verzijo, saj struktura algoritma ni predstavljena deklarativno, ampak proceduralno. 

To pomeni, da dodane funkcionalnosti niso vključene v predstavitev zgolj kot dodatne 

povezave v grafu, ampak so odvečni deli umeščeni med pravilne. Zato z blok diagramom ne 

moremo enostavno prikazati odvečnih delov kot povezave, ki so bile dodane osnovni različici 

pravilne rešitve (brez odvečne kode).  

Tip 2 (z odvečno kodo): 

def nezasciteno_iskanje_while(vrednost, vrsta): 

   i = 0 

   while i < len(vrsta): 

       if vrsta[i] == vrednost: 

           return i+1 

       i += 1 

Pri različici pravilne rešitve tipa 2, ki vključuje odvečno kodo, je odvečna funkcionalnost, ki 

so jo študenti vključili v preverjanje, ali je zanka while že dostopila do vseh vrednosti v 

seznamu. To preverjanje ni smiselno, saj se ta situacija ne more zgoditi. Naloga je namreč 

definirana tako, da predpostavlja, da iskana vrednost prav gotovo obstaja v seznamu. V rešitvi 

je to preverjanje vključeno v pogoj zanke while, ki odloča o tem, ali se bo zanka še enkrat 

ponovila ali ne. Ta pogoj ne bo nikoli izpolnjen, zato ga je nesmiselno vključiti. Izstopni pogoj, 

ki bo prekinil delovanje zanke, je namreč zakodiran v telesu zanke (if vrsta[i] == vrednost), 

zato bi ga bilo bolj smotrno nadomestiti s trenutnim pogojem, tega pa izbrisati.  
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Slika 70 prikazuje programski vzorec za rešitev z odvečno kodo tipa 2.   

 

Slika 70: Programski vzorec rešitve z odvečno kodo tipa 2 za nalogo linearno_iskanje_while 

Primerjava z osnovnim programskim vzorcem pokaže, da vključena funkcionalnost predstavlja 

dodaten izstopni pogoj iz zanke. Če primerjamo osnovno različico programskega vzorca 

(pravilna brez redundance), ugotovimo, da je ta dodani izstopni pogoj odvečen, saj je glede na 

to, da oba vzorca predstavljata pravilno rešitev, očitno, da dodani del nima nobene vloge pri 

pravilnosti rešitve. Prav tako pa nam programski vzorec omogoča, da dobimo zelo natančno 

informacijo o tem, v katerem delu snovanja rešitve je študent naredil napako. To je lahko 

osnova za boljšo povratno informacijo in iskanje napačnih razumevanj.  

Podobno kot pri prejšnjem primeru lahko ugotovimo, da blok diagram ne omogoča jasnega 

vpogleda v proces reševanja študenta. Na ta način ne moremo enostavno ugotoviti, v kateri fazi 

je napravil napako oz. vključil odvečno funkcionalnost.  
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Slika 71 prikazuje blok diagram rešitve z odvečno kodo tipa 2. 

 

Slika 71: Blok diagram rešitve z odvečno kodo tipa 2 za nalogo linearno_iskanje_while 

Analiza napačne rešitve 

Na primeru napačne rešitve bomo raziskali, ali je možno s predstavljeno formalizacijo zapisati 

programski vzorec napačne rešitve. Prav tako nas zanima, če formalizacija omogoča vpogled, 

kje v procesu zasnove rešitve je študent naredil napako. 

def nezasciteno_iskanje_while(vrednost, vrsta): 

   index =1 

   cifra = vrsta[0] 

   while cifra != vrednost: 

       index+=1 

       cifra= vrsta[index] 

   return index+1 

Napačna rešitev ni povsem zgrešen poskus implementacije algoritma za linearno iskanje. 

Študent je na začetku ustvaril dve spremenljivki, in sicer index, v kateri je želel hraniti pozicijo 

trenutno obravnavane vrednosti iz seznama, ter cifra, v kateri je hranil trenutno vrednost. Prvo 

je nastavil na vrednost 1, drugo pa na prvo vrednost iz vhodnega seznama. Nato je uporabil 

zanko while, s katero je želel zaporedno dostopati do vseh vrednosti v vhodnem seznamu. 

Izstopni pogoj zanke je ustrezno določil, saj je z njim preverjal, ali je trenutna vrednost, ki je 

shranjena v cifra, različna od iskane vrednosti. S tem je želel ugotoviti, ali bo moral še enkrat 

v ponovitev zanke, kjer bo implementiral dostop do naslednje vrednosti v seznamu, ali pa bo 

ugotovil, da je iskano vrednost našel in bo vrnil njeno pozicijo. Napako je naredil v prvem 
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primeru, se pravi ko bi moral ob neuspešnem preverjanju s povečevanjem vrednosti 

spremenljivke index doseči, da bi se pri prehodu skozi seznam prestavil na naslednjo vrednost. 

To je naredil tako, da je najprej povečal vrednost index in nato v spremenljivko cifra shranil 

vrednost na tej poziciji. Ker je na začetku nastavil vrednost index na 1, je na ta način preskočil 

drugo vrednost v seznamu. Od te pozicije naprej pa je zaporedni prehod implementiran 

pravilno.  

V kontekstu programskega vzorca v formalizaciji je napako naredil v implementaciji operacije 

POZICIJA, saj bi ta morala v vsakem trenutku odražati pozicijo trenutnega elementa. V fazi 

inicializacije je tako pravilno implementiral del, ki je na vzorcu predstavljen z operacijo PRVI, 

saj je v spremenljivko, ki nadzira izvajanje zanke, shranil prvi element, njegova pozicija pa 

takrat ni bila pravilno implementirana, saj je spremenljivka, s katero je beležil pozicijo 

trenutnega elementa, takrat opisovala drugi, in ne prvi element. Ker je prehod skozi seznam 

implementiral preko povečevanja vrednosti pozicije in na osnovi te vrednosti pridobival 

vrednosti vhodnega seznama, je sicer pravilno implementirana faza posodobitve vrednosti 

zaradi začetne napake rezultirala v tem, da je drugo vrednost v seznamu preskočil.  

Na sliki programskega vzorca za linearno iskanje lahko napako označimo tako, da izpostavimo 

elementarni vzorec POZICIJA. 

 

Slika 72: Programski vzorec napačne rešitve za nalogo linearno_iskanje_while 
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Pri pregledu programskega vzorca lahko ugotovimo, da se od pravilnega ne razlikuje bistveno. 

Gre za napako v implementaciji operacije POZICIJA, ki bi morala v vsakem trenutku podati 

informacijo o poziciji trenutno obravnavanega elementa. To ne velja za prvi element, kar 

pripelje do napake. Programski vzorec napačne rešitve, predstavljen v formalizaciji, nam je 

omogočil učinkovit vpogled v proces reševanja naloge. Vidimo, da študent ni bil daleč od 

pravilne rešitve, saj je njegov vzorec, če izvzamemo POZICIJA, v celoti  skladen s pravilnim 

vzorcem. Hkrati pa to kaže na omejitve formalizacije, saj nam zasledovanje cilja, da naredimo 

formalizacijo čim bolj splošno, v tem primeru ne daje dovolj natančnega vpogleda, kje točno 

pri implementaciji operacije POZICIJA se je zmotil.  

Slika 73 prikazuje blok diagram napačne rešitve. 

 

Slika 73: Blok diagram napačne rešitve za nalogo linearno_iskanje_while 

Opazimo, da je pri blok diagramu veliko težje ugotoviti, kje v procesu reševanja naloge je 

prišlo do napake. Posledično je težje zagotoviti dobro povratno informacijo ali npr. ugotavljati, 

ali je napaka posledica napačnega mentalnega modela, če bi se napaka v tej fazi pri določenem 

študentu ponavljala. Deklarativni prikaz strukture algoritma s programskim vzorcem v 

formalizaciji pa nam nudi informiran vpogled v proces reševanja. 

9.3.3 Analiza naloge c.) – Zaščiteno linearno iskanje z zanko for 

Vseh oddanih rešitev za nalogo zasciteno_iskanje_for je bilo dvajset (20). Od tega je bilo 

petnajst (15) pravilnih rešitev brez odvečne kode, pet (5) kod je bilo pravilnih, a so vključevale 

odvečno kodo, napačnih rešitev ni bilo.  
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Analiza pravilnih rešitev brez odvečne kode 

Vse pravilne rešitve smo lahko razdelili na tri različne tipe pristopov k reševanju. Vsak od njih 

vsebuje vsaj dva primera rešitev. Vsakega od pristopov opisuje programski vzorec za pravilno 

rešitev v predlagani formalizaciji. 

Tip 1: 

def zasciteno_iskanje_for(vrednost,vrsta): 

   for i, e in enumerate(vrsta): 

       if e == vrednost: 

           return i + 1 

   return False 

Pristop v rešitvi, ki smo jo označili s tip 1, se loteva problema iskanja elementa v seznamu na 

naslednji način: s pomočjo funkcije enumerate v vsaki ponovitvi zanke pridobimo pozicijo in 

pripadajočo vrednost za vse elemente seznama. Vsako od teh vrednosti primerjamo z iskano 

vrednostjo. V primeru, da sta enaki, vrnemo pozicijo iskane vrednosti v seznamu (return i+1). 

Če smo pregledali celoten seznam, iskane vrednosti pa nismo našli, vrnemo vrednost False.   

Primerjava s programskim vzorcem za zaščiteno linearno iskanje v predlagani formalizaciji 

pokaže, da je ta pristop v celoti v skladu z vzorcem. Vhodna podatka v funkcijo sta seznam in 

iskana vrednost, kar je na vzorcu prikazano z relacijo vhod, ki povezuje elementarni vzorec 

ZAČETEK in REFERENCA obeh podatkovnih objektov (zbirke in vrednosti). V kodi 

začnemo z zaporednim dostopanjem do posameznih vrednosti in pozicij seznama s pomočjo 

kombinacije zanke for in funkcije enumerate. To je na vzorcu prikazano z elementarnim 

vzorcem ZANKA in relacijami, ki opisujejo način izvajanja zanke. V fazi inicializacije zanka 

pridobi prvo vrednost iz seznama. V programski kodi to izhaja iz načina delovanja zanke for, 

medtem ko je to na vzorcu prikazano s pomočjo relacije inicializacija, ki povezuje ZANKA in 

PRVI. V fazi posodobitve, ko se ob vsaki ponovitvi približujemo koncu zanke, dostopimo do 

naslednje vrednosti v seznamu. V funkciji to prav tako izhaja iz načina delovanja zanke for, 

medtem ko je na vzorcu to označeno z relacijo posodobi, ki povezuje ZANKA in NASLEDNJI. 

Pri zaščitenem linearnem iskanju imamo dva različna izhodna pogoja, ki iskanje prekineta.  

Prvi se zgodi takrat, ko je vrednost v seznamu enaka iskani vrednosti. Takrat je v kontekstu 

iskanja to ugoden izid, rezultat pa je pozicija te vrednosti v seznamu. Na vzorcu je to označeno 

z relacijo test konca, ki povezuje ZANKA in TEST. Ta TEST je z relacijo vsebuje povezan z 

iskano vrednostjo (VREDNOST) in vrednostjo iz seznama, do katere dostopamo v trenutni 
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ponovitvi zanke (TRENUTNA). Če je test uspešen, smo uspešno zaključili  iskanje, kar je na 

vzorcu označeno z relacijo uspeh, ki povezuje TEST in »KONEC uspeh«. Takrat kot rezultat 

vrnemo pozicijo, kar označuje relacija izhod, ki poveže »KONEC uspeh« in POZICIJA. 

Elementarni vzorec POZICIJA, ki označuje operacijo, ki pridobi pozicijo vrednosti v seznamu, 

je pri tem pristopu implementiran s funkcijo enumerate. 

Drugi test, ki preverja, ali je iskanja konec, pa preveri, ali smo obravnavali vse vrednosti v 

seznamu. Če smo namreč pregledali vse vrednosti, med njimi pa ni bilo iskane, to pomeni, da 

se nam je zgodil primer, ko smo bili pri iskanju neuspešni. To moramo na nek način vrniti kot 

rezultat. Na vzorcu je to označeno z relacijo test konca, ki povezuje ZANKA in TEST. Ta 

TEST vsebuje operacijo VSI, ki preveri, ali smo dostopili do vseh vrednosti. To je v kodi 

implementirano s pomočjo zanke for, ki deluje tako, da se avtomatično zaključi, ko pregleda 

vse elemente zbirke. Na vzorcu pa je ta funkcionalnost označena z relacijo vsebuje med TEST 

in VSI. Če je test uspešen, moramo to informacijo vrniti kot rezultat. Vzorec je oblikovan 

splošno, zato ne predpisuje točnega načina, na katerega vrnemo rezultat. To označuje relacija 

uspeh med TEST in »KONEC neuspeh«. V tem konkretnem primeru je »KONEC neuspeh« 

implementiran tako, da v funkciji vrnemo vrednost False. 

Primerjava programske kode rešitve tipa 1, ki implementira algoritem za zaščiteno linearno 

iskanje s pripadajočim programskim vzorcem, zapisanim v formalizaciji, pokaže, da je ta 

primer implementacije v celoti zajet v vzorcu. 

Slika 74 prikazuje blok diagram za rešitev tipa 1 za zaščiteno linearno iskanje: 

 

Slika 74: Blok diagram rešitve tipa 1 za zaščiteno linearno iskanje z zanko for 
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Tip 2 – zaščiteno linearno iskanje: 

def zasciteno_iskanje_for(vrednost, vrsta): 

   n = 1 

   for bolnik in vrsta: 

       if bolnik == vrednost: 

           return n 

       n += 1 

   return False 

Pristop v rešitvi, ki smo ga označili s tip 2, se od tipa 1 razlikuje v načinu implementacije 

beleženja pozicije vrednosti v seznamu. Namesto funkcije enumerate so za to uporabili 

posebno spremenljivko. Pred začetkom izvajanja zanke for so jo inicializirali na vrednost 1, s 

tem pa so označili pozicijo prve vrednosti v seznamu. V vsaki ponovitvi zanke so izvedli test, 

s katerim so preverili, ali je trenutna vrednost tudi iskana vrednost. V primeru, da je bilo to res, 

so iskanje prekinili in kot rezultat vrnili vrednost te spremenljivke (return n). Če pa to ni bilo 

res, so povečali vrednost spremenljivki za ena. Ker se je s tem ukazom blok kode v telesu zanke 

zaključil, zanka for pa je šla v novo ponovitev, so se na ta način nanašali na pozicijo naslednje 

vrednosti v seznamu. Neuspešno iskanje je predstavljal primer, ko se je zanka izvedla do konca. 

V nasprotnem primeru se to ne bi zgodilo, saj bi se zanka ob najdeni vrednosti takoj zaključila. 

Ker pa do tega primera ni prišlo, to posledično pomeni, da iskane vrednosti v seznamu ni bilo. 

Pristop tipa 2 bomo primerjali s programskim vzorcem le v delih, kjer se razlikuje od tipa 1, ki 

smo ga že podrobno opisali. To pomeni, da se bomo osredinili na implementacijo beleženja 

pozicije trenutno obravnavane vrednosti. V kodi je to narejeno preko posebne spremenljivke, 

kar pa je z vidika vzorca nepomembna implementacijska odločitev. Elementarni vzorec 

POZICIJA v programskem vzorcu namreč opisuje operacijo, ki je povezana z iteracijo zanke 

preko zbirke in beleži pozicijo elementa, ki ga trenutno obravnavamo. Spremenljivka, ki ima 

to vlogo, v celoti ustreza definiciji elementarnega vzorca POZICIJA. Na začetku izvajanja 

zanke, ko dostopamo do prvega elementa, njena vrednost pravilno opisuje njegovo pozicijo. V 

vsaki ponovitvi zanke se vrednost ustrezno posodobi, da opisuje pozicijo naslednje zaporedne 

vrednosti v seznamu. Programski vzorec za tip 2 je zato nespremenjen, saj se z uporabo 

posebne spremenljivke za beleženje pozicije z vidika strukture algoritma pomensko nič ne 

spremeni. 
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Slika 75 prikazuje blok diagram za rešitev tipa 2: 

 

Slika 75: Blok diagram rešitv tipa 2 za zaščiteno linearno iskanje z zanko for 

Tip 3 – zaščiteno linearno iskanje: 

def zasciteno_iskanje_for(vrednost, vrsta): 

   for i in range(0, len(vrsta)): 

       if vrsta[i] == vrednost: 

           return i 

   return False 

 

V 3. tipu rešitev so študenti za prehod in naslavljanje posameznih vrednosti v seznamu 

uporabili pozicijo. Zanko for so uporabili na način, da so z njo prečili preko seznama, katerega 

vrednosti so bile pozicije vrednosti v vhodnem seznamu. To so dosegli s pomočjo funkcije 

range, ki generira terko zaporednih števil med podano spodnjo (vključno) in zgornjo mejo (ne 

vključuje). Za spodnjo so določili vrednost prve vrednosti v seznamu (0), za zgornjo pa dolžino 

vhodnega seznama, ki so jo pridobili s funkcijo len. Na ta način je imela spremenljivka zanke 

(i) v vsaki ponovitvi vrednost pozicije zaporedne vrednosti vhodnega seznama. To so nato 

uporabili pri naslavljanju te vrednosti na način seznam[i]. Tako pridobljeno vrednost iz 

seznama so nato primerjali z iskano vrednostjo. V primeru, da sta bili enaki, so vrnili vrednost, 

shranjeno v i. V nasprotnem primeru pa je zanka šla v novo ponovitev, vrednost v i pa se je 

ustrezno prilagodila, da se je nanašala na naslednjo vrednost v vhodnem seznamu. Ponovno so 

uporabili idejo, ki smo jo videli pri tipu rešitev 1 in 2, in sicer so neuspešno iskanje ugotavljali 

preko tega, ali se je zanka izvedla do konca ali ne. Tudi tukaj se je ob najdeni vrednosti funkcija, 

s tem pa tudi zanka, predčasno zaključila. Ukaz return False, ki so ga postavili za kodo zanke, 

se je tako izvedel le v primeru, da se je zanka zaključila, oz. takrat, ko iskane vrednosti ni bilo 

v seznamu. 
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Študenti, ki so k reševanju pristopali na način, ki ga prikazuje rešitev tipa 3, so za prehod preko 

seznama uporabili pozicijo. To so naredili tako, da so z zanko for prečili preko seznama števil, 

ki opisujejo pozicije v seznamu. Ta seznam so pridobili s pomočjo vgrajene funkcije len, ki 

vrne dolžino seznama, in range, ki ustvari terko z intervalom celih števil med spodnjo in 

zgornjo mejo, ki ju podamo kot vhodna podatka. Če v range za spodnjo mejo določimo 

vrednost 0 (pozicija prvega elementa v seznamu v programskem jeziku Python), za zgornjo pa 

dolžino seznama (len(vrsta)), dobimo terko pozicij v prvotnem seznamu. Tako bi npr. za 

seznam dolžine 5 dobili terko (0, 1, 2, 3, 4), ki vsebuje vse pozicije tega seznama. Preverjanje 

so naredili na način, da so v vsaki ponovitvi zanke for preverili element, ki se nahaja na poziciji, 

ki jo določa vrednost iz ustvarjenega seznama, in ga primerjali z iskano vrednostjo. V primeru, 

da so našli iskani element, so vrnili pozicijo, drugače pa so se s pomočjo zanke for prestavili 

na naslednje število v seznamu pozicij.  

Primerjava s programskim vzorcem za linearno iskanje pokaže, da je takšna definicija zanke v 

skladu s predstavitvijo v formalizaciji. Tokrat je spremenljivka, ki nadzira izvajanje zanke, 

izražena z zapisom seznam[i], ki predstavlja element iz seznama na tej poziciji. Na začetku je 

vrednost spremenljivke i, ki opisuje pozicije, enaka 0, kar pomeni, da seznam[0] opisuje prvi 

element v seznamu. To je v skladu z vzorcem, kjer je to označeno z relacijo med elementarnima 

vzorcema ZANKA in PRVI. V tem primeru je PRVI implementiran kot seznam[0]. Testiranje 

konca programskega vzorca tudi v tem primeru vsebuje dostop do vrednosti v seznamu, ki jo 

dostopamo v trenutni ponovitvi zbirke, in do iskane vrednosti. V rešitvi je to implementirano s 

pogojnim stavkom – if vrsta[i] == vrednost, v programskem vzorcu pa najprej z relacijo test 

konca, ki povezuje ZANKA in TEST, ter relacijo vsebuje, ki ta TEST povezuje z 

elementarnima vzorcema TRENUTNI in VREDNOST (iskana vrednost). V fazi, ko se 

spremenljivka za nadzor zanke posodobi, pa se v seznamu pozicij prestavimo na naslednje 

število. To v rešitvi sledi iz delovanja zanke for, ki zaporedno dostopa do vrednosti v seznamu 

pozicij in na ta način v vsaki ponovitvi dostopa do naslednjega elementa v vhodnem seznamu. 

Na programskem vzorcu je to označeno z relacijo posodobi, ki ZANKA povezuje z 

NASLEDNJI.  

Vidimo, da se kljub drugačni implementaciji dostopanja do elementov seznama struktura 

rešitve ni spremenila, zato je programski vzorec tudi v tem primeru isti. To je pomembna 

prednost predstavljene formalizacije, saj je neodvisna od implementacije in opiše vse tipe 

pravilnih rešitev. 
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Slika 76 prikazuje blok diagram za pravilno rešitev brez odvečne kode za zaščiteno linearno 

iskanje: 

 

Slika 76: Blok diagram rešitve tipa 3 za zaščiteno linearno iskanje z zanko for 

Analiza pravilnih rešitev, ki vključujejo odvečno kodo 

Pri analizi rešitev, ki so bile pravilne, a so vključevale odvečno kodo, smo ugotovili, da sta se 

pojavljala dva tipa vključevanja odvečne kode. Pri prvem so neustrezno implementirali izstopni 

pogoj iz zanke, v drugem pa so v vsaki ponovitvi zanke s pomočjo operatorja in preverjali, ali  

iskana vrednost je v seznamu. V obeh primerih gre za odvečna preverjanja, ki ne vplivajo na 

pravilnost rešitve, so pa z vidika učinkovitosti izvajanja programa neustrezna. 

Tip 1 (z odvečno kodo): 

def zasciteno_iskanje_for(vrednost, vrsta): 

    for i in range(0, len(vrsta)+1): 

        if i == len(vrsta): 

            return False 

        elif vrsta[i] == vrednost: 

            return i+1 

V primeru rešitve z odvečno kodo, ki smo jo označili s tip 1, se odvečna koda pojavlja pri 

preverjanju pogoja za neuspešen konec iskanja. Pri tej rešitvi so študenti za prehod preko 

vhodnega seznama uporabili pozicije. Te so pridobili z uporabo funkcije range, ki so ji za 

spodnjo mejo določili pozicijo prvega elementa – 0, za zgornjo mejo pa dolžino vhodnega 

seznama + 1. Npr. za seznam s štirimi elementi bi tako dobili pozicije – 0, 1, 2, 3, 4. Njihova 

ideja je bila, da zadnje vrednosti ne uporabijo za naslavljanje vrednosti v vhodnem seznamu 

(saj vrednosti na tej poziciji seznam ne vsebuje), ampak za ugotavljanje, ali so pregledali 

celoten seznam. Vrednost pozicije so v vsaki ponovitvi zanke pridobili s pomočjo zanke for, 
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ki je trenutno vrednost iz seznama pozicij shranila v spremenljivko i. To vrednost so nato 

uporabili, da so najprej preverili, ali je enaka dolžini seznama, oz. povedano drugače, ali so že 

pregledali vse elemente v seznamu. To preverjanje pa je odvečno, saj so ga implementirali 

tako, da se je pogoj preveril za vsako ponovitev zanke. Preverjanje istega pogoja namreč 

implicitno izhaja iz delovanja zanke for. Če seznam pozicij ne bi vseboval zadnje vrednosti 

(dolžina vhodnega seznama), bi se zanka zaključila, ko bi preverili vse vrednosti v seznamu. 

To dejstvo pa bi lahko uporabili za ugotavljanje, da je bilo iskanje neuspešno, saj bi se v 

nasprotnem primeru zanka predčasno zaključila.  

Primerjava rešitve z odvečno kodo tipa 1 s programskim vzorec za pravilno rešitev brez 

odvečne kode pokaže, da je v algoritmičnem smislu napaka v tem, da so študenti neustrezno 

implementirali testiranje izstopnega pogoja pri neuspešnem iskanju. Izhodni pogoj iz zanke for 

je določen s številom elementov zbirke, preko katere zanka preči. Namesto da bi to uporabili 

pri oblikovanju rešitve, so preverjanje neuspešnega iskanja prestavili v telo zanke. Na ta način 

se je pogoj za preverjanje konca zanke oz. pogoja za neuspešno iskanje preverjal dvakrat, pri 

čemer preverjanje v glavi zanke for ni moglo biti nikoli uspešno. Pri obravnavi zadnje vrednosti 

vhodnega seznama je bil namreč resničen pogoj v telesu zanke, ki je prekinil iskanje. Pogoj v 

glavi, ki bi bil resničen pri naslednjem preverjanju, pa se tako ni nikoli izvedel. 

Slika 77 prikazuje kompozitni vzorec rešitve z odvečno kodo za tip 1. Iz nje je razvidno, kje je 

študent v algoritmičnem smislu pri procesu oblikovanja rešitve vključil odvečno kodo. Test 

konca zanke, ki preverja, ali smo pregledali vse vrednosti v seznamu, ki smo mu dodali dodaten 

element, je označen z relacijo test konca, ki povezuje ZANKA in TEST, oz. relacijo vsebuje, 

ki povezuje ta TEST in VSI+1. Iz prikaza je razvidno, da TEST nima definirane relacije uspeh, 

kar pomeni, da ne bo nikoli izpolnjen. Pogoj, ki ne bo nikoli izpolnjen, z algoritmičnega vidika 

nima smisla in je odveč. Prav tako je iz prikaza razvidno, da je testiranje pogoja za neuspešno 

iskanje postavljeno v telo zanke, ki pa ima isto strukturo kot testiranje izstopnega pogoja pri 

kompozitnem vzorcu za pravilno rešitev brez odvečne kode. Nekaj, kar lahko vključimo v 

rešitev kot izstopni pogoj iz zanke, je zato nesmiselno postavljati še v telo iste zanke. Na ta 

način dobimo odvečno preverjanje, ki ne vpliva na pravilnost vzorca. 
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Slika 77: Kompozitni vzorec za pravilno rešitev za zaščiteno linearno iskanje z zanko for , ki vključuje odvečno kodo – tip 1 

Na Slika 78 je prikazan blok diagram za rešitev z odvečno kodo za tip 1: 

 

Slika 78: Blok diagram rešitve z odvečno kodo za zaščiteno linearno iskanje z zanko for –  tip 1 

V primerjavi s kompozitnim vzorcem v predlagani formalizaciji napake oz. odvečni elementi 

v procesu oblikovanja rešitve na blok diagramu niso tako jasno razvidni. Preverjanje 

neuspešnega iskanja v telesu zanke ni predstavljeno kot strukturno ekvivalentno preverjanju 
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konca zanke, zato je mesto napake manj očitno. Posledično je manj očiten tudi korak pri 

odpravljanju te napake.  

Tip 2 (z odvečno kodo): 

def zasciteno_iskanje_for(vrednost, vrsta): 

    indeks = 0 

    for i in vrsta: 

        if vrednost in vrsta and i == vrednost: 

            return indeks 

        elif vrednost not in vrsta: 

            return False 

        indeks += 1 

Pri pravilni rešitvi z odvečno kodo, ki smo jo označili s tip 2, je vključevanje odvečnih 

elementov v procesu oblikovanja rešitve povezano z uporabo operatorja in. Operator 

predstavlja sintaktično posebnost programskega jezika Python, ki omogoča priročno 

preverjanje, ali je nek element vključen v zbirko ali ne. Poleg uporabe operatorja in pa so 

ključne lastnosti algoritma: beleženje pozicije vrednosti vhodnega seznama s pomočjo posebne 

spremenljivke in zaporedno dostopanje do njegovih vrednosti z osnovno obliko uporabe zanke 

for (for i in vrsta). Preverjanje uspešnosti/neuspešnosti iskanja je implementirano v telesu 

zanke. Pri preverjanju uspešnega iskanja, torej ko preverimo, ali je trenutno obravnavana 

vrednost enaka iskani vrednosti, so študenti vključili še dodaten pogoj. Z njim so s pomočjo 

operatorja in preverili, ali je iskana vrednost vsebovana v seznamu. To je iz algoritmičnega 

vidika popolnoma odveč, saj bo v primeru, ko bo to res, to isto ugotovil pogoj, ki preverja 

enakost iskane in trenutne vrednosti. Prav tako bo v tem primeru ta pogoj resničen pri 

preverjanju katerekoli vrednosti v seznamu, kar pomeni, da ni informativen, saj nam ne pove 

nič določenega. Operator ima smisel pri preverjanju situacije, ko iskane vrednosti ni v vhodnem 

seznamu. Vendar ne, kot je implementirano v tej rešitvi, v vsaki ponovitvi zanke, temveč le 

enkrat, zunaj zanke. Če iskane vrednosti ni v vhodnem seznamu, se bo sicer izvedel samo 

enkrat, če pa vrednost bo v seznamu, pa se bo preverjanje izvajalo pri vsaki ponovitvi zanke, 

pri čemer ne bo možnosti, da bi bilo kadarkoli resnično.  

Obravnava rešitev, ki vključujejo posebnosti programskih jezikov, kot je v tem primeru 

operator in, je težavna, saj uporaba takšnih konstruktov zakrije ukaze oz. algoritem, ki se izvede 

v ozadju, da se izračuna pravilen rezultat. V Pythonu se pri uporabi operatorja in izvede 

programski vzorec za zaščiteno linearno iskanje, zato je vsaka uporaba operatorja avtomatično 

odvečna, saj pri problemu, ki zahteva uporabo tega vzorca, vzorec uporabimo dvakrat. 
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Delovanje operatorja in smo zato predstavili z modulom, ki označuje zaščiteno linearno iskanje 

– modul ZLI.  

 

Slika 79: Kompozitni vzorec za pravilno rešitev za zaščiteno linearno iskanje z zanko for, ki vključuje odvečno kodo tipa 2 

Slika 79 prikazuje kompozitni vzorec za rešitev z odvečno kodo tipa 2. Iz prikaza je razvidno, 

da odvečna funkcionalnost v strukturi algoritma izhaja iz dodanega izstopnega pogoja oz. 

dodatnega elementa pri enem od pogojev, ki so potrebni za pravilno izvedbo algoritma. Dodana 

preverjanja v celoti ponovno izvedejo isti algoritem, kar je nepotrebno podvajanje, ki vodi v 

neučinkovito izvajanje programa. Primerjava s kompozitnim vzorcem, ki prikazuje rešitev brez 

odvečne kode, natančno pokaže dele v načrtovanju rešitve, ki so odvečni, obenem pa lahko 

vidimo, da je v celoti vsebovan v rešitvi z odvečno kodo. 
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Slika 80 prikazuje blok diagram rešitve z odvečno kodo tipa 2: 

 

Slika 80: Blok diagram za rešitev z odvečno kodo za zaščiteno linearno iskanje z zanko for –  tip 2 

Primerjava kompozitnega vzorca v predlagani formalizaciji z blok diagramom za rešitev z 

odvečno kodo tipa 2 pokaže, da je v blok diagramu težje ugotoviti, na kateri točki v procesu 

oblikovanja rešitve je študent vključil odvečno funkcionalnost. V blok diagramu nimamo težav 

s predstavitvijo operatorja in, saj od nas ne zahteva zapisa strukture algoritma. To pa še dodatno 

zakrije pomembne uvide pri analizi, saj iz blok diagrama ni očitno, da gre pri uporabi operatorja 

in za izvedbo zaščitenega linearnega iskanja brez odvečne kode, kjer oba izida predstavlja 

logična vrednost. 
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Analiza napačne rešitve 

Napačno rešitev je oddal en študent. Nizko število napačnih rešitev je posledica tega, da so vsi 

študenti, ki so sodelovali v raziskavi, že uspešno zaključili predmet iz uvodnega programiranja, 

problem zaščitenega linearnega iskanja pa je relativno enostaven. Napačna rešitev ni bila 

povsem neustrezna, saj je napačen rezultat vrnila le ob posebnem robnem primeru. Poleg 

napake pa je vsebovala tudi nekaj odvečnih funkcionalnosti. 

def zasciteno_iskanje_for(vrednost, vrsta): 

    for i, v in enumerate(vrsta): 

        if vrednost == v: 

            return i 

        if i == len(vrsta): 

            return False 

Študent, ki je oddal napačno rešitev, se je pregledovanja vrednosti v seznamu lotil z uporabo 

funkcije enumerate. Z njeno pomočjo je v vsaki ponovitvi zanke zaporedno dostopal hkrati do 

pozicij in pripadajočih vrednosti v vhodnem seznamu. Uspešno iskanje je preverjal tako, da je 

trenutno vrednost primerjal z iskano vrednostjo. Če sta bili enaki, je vrnil pozicijo te vrednosti 

v vhodnem seznamu. Do tukaj je vse naredil v skladu s pravilnim vzorcem brez odvečne kode. 

Napaka v njegovi rešitvi je pri preverjanju pogoja za neuspešno iskanje. To je implementiral 

tako, da je v telesu zanke pozicijo vrednosti iz vhodnega seznama primerjal z dolžino tega 

seznama. Kriterij za neuspešno iskanje pa je določil kot pogoj, da sta ti dve vrednosti enaki (if 

i == len(vrsta)). Ideja je sicer podobna tisti, ki jo uporabimo pri pravilni rešitvi, se pravi da 

preverimo, ali smo pregledali že vse vrednosti, saj to implicira, da iskane v vhodnem seznamu 

ni. Pravila indeksiranja v programskem jeziku Python določajo, da je prva vrednost v seznamu 

na poziciji 0, zadnja pa na poziciji len(seznam) – 1. Iz tega izhaja, da pogoj i ==len(vrsta) ne 

bo nikoli resničen, saj spremenljivka i, ki hrani pozicijo vrednosti v vhodnem seznamu, ne bo 

nikoli imela vrednosti len(vrsta). Program bi lahko preprosto popravili, če bi pogoj napisali 

tako, da bi dejansko preverjal zadnji element v seznamu: if i == len(vrsta)-1. Čeprav bi takrat 

program deloval pravilno, pa bi ta pogoj predstavljal odvečno kodo, saj je to preverjanje 

vključeno v delovanje zanke for. Če se zanka for izvede do konca, kar nadzira ukaz for i, e in 

enumerate(vrsta), je to z algoritmičnega vidika ekvivalentno if i == len(vrsta). Študent ni 

uporabil dejstva, da se je zanka izvedla do konca, za določanje neuspešnega iskanja, 

ekvivalentno funkcionalnost je implementiral s podvojenim preverjanjem, pri katerem pa je 

naredil napako. 
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Slika 81 prikazuje kompozitni vzorec v formalizaciji za napačno rešitev: 

 

Slika 81: Kompozitni vzorec za napačno rešitev za zaščiteno linearno iskanje z zanko for 

Iz slike kompozitnega vzorca je razvidno, da je študent za ugotavljanje neuspešnega iskanja 

uporabil elementarni vzorec VSI+1, in ne, kot je to na pravilnem – VSI. Program bi lahko 

preprosto popravil tako, da bi popravil svojo implementacijo elementarnega vzorca VSI+1 v 

VSI. To bi najbolj preprosto naredil tako, kot smo predstavili v zgornjem opisu algoritma, da 

bi se pri preverjanju pravilno nanašal na zadnji element v seznamu: if i == len(vrsta) – 1. Prav 

tako lahko iz kompozitnega vzorca ugotovimo, da je ta napačno napisani pogoj za preverjanje 

konca zanke (oz. v kontekstu naloge iskanja) odvečen, saj enako preverja že drugi pogoj, ki pa 

nima nobene posledice (nima relacije uspeh, ki bi določala, kaj se zgodi, ko je resničen). To 

pomeni, da bi lahko program popravil tudi tako, da bi preprosto izbrisal napačen pogoj in 

implementiral funkcionalnost, ki jo izraža relacija uspeh, ki povezuje TEST (tisti, ki vsebuje 

VSI) in »KONEC neuspeh«. To bi naredil tako, da bi svojo implementacijo »KONEC 

neuspeh«, ki jo je sprogramiral kot vračanje logične vrednosti False (return False) prestavil na 

mesto prvega ukaza, ki se izvrši po zaključku zanke.  
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Slika 82 prikazuje blok diagram za napačno rešitev naloge zaščiteno linearno iskanje: 

 

Slika 82: Blok diagram za napačno rešitev za zaščiteno linearno iskanje z zanko for 

Pri primerjavi blok diagrama s kompozitnim vzorcem ugotovimo, da iz blok diagrama ni 

mogoče učinkovito dobiti uvida, kje v procesu oblikovanja rešitve je prišlo do napake oz. do 

implementacije odvečne kode. Predstavitev se namreč preveč osredinja na proceduralne 

lastnosti algoritma in pri tem zakrije strukturo algoritma. Npr. iz pogoja »i == len(data)« ne 

dobimo informacije o tem, da se preverja pozicija, ki v vhodnem seznamu sploh ne obstaja. 

Preko te pozicije je implementiran pogoj za izhod iz iskanja, ki tako ne more biti nikoli 

izpolnjen. Prav tako ne dobimo informacije, da je pogoj, ki je definiran v glavi zanke for, 

ekvivalenten temu testu in bi ga lahko brez posledic izpustili.  

9.3.4 Analiza naloge d.) – Zaščiteno linearno iskanje z zanko while 

Pri reševanju naloge  zaščiteno linearno iskanje z uporabo zanke while so morali študenti 

obvezno uporabiti zanko while. S tem smo želeli dobiti še več različnih implementacij za 

nalogo zaščitenega linearnega iskanja in tako pokazati, da je formalizacija narejena dovolj 

splošno, da je kompozitni vzorec enak ne glede na izbiro zanke. 

Vseh oddanih rešitev za nalogo zaščiteno linearno iskanje z uporabo zanke while je bilo dvajset 

(20). Od tega je bilo devetnajst (19) pravilnih rešitev, ki niso vključevale odvečne kode, ena 

(1) rešitev je bila pravilna, vendar je vsebovala odvečno kodo. Napačnih rešitev ni bilo.  
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Analiza pravilnih rešitev, ki ne vključujejo odvečne kode 

Vse pravilne rešitve, ki ne vključujejo odvečne kode, smo lahko razvrstili v dva tipična načina 

reševanja. To pomeni, da smo lahko vsako pravilno rešitev, če nismo upoštevali nepomembnih 

sintaktičnih detajlov, umestili v eno od teh dveh skupin. 

Kompozitni vzorec za pravilno rešitev naloge zaščiteno linearno iskanje z zanko while brez 

odvečne kode prikazuje spodnja slika (Slika 83): 

 

Slika 83: Kompozitni vzorec za pravilno rešitev brez odvečne kode za zaščiteno linearno iskanje z zanko while 
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Pravilna rešitev brez odvečne kode – zaščiteno linearno iskanje z zanko while – tip 1: 

def zasciteno_iskanje_while(vrednost, vrsta): 

   i = 0 

   while i < len(vrsta): 

       if vrsta[i] == vrednost: 

           return i + 1 

       i += 1 

   return False 

Študenti, ki so pristopali k reševanju naloge na način, ki smo ga označili s tip 1, so rešitev 

oblikovali z uporabo pozicij vrednosti v vhodnem seznamu. Pozicijo trenutne obravnavane 

vrednosti so hranili v na novo ustvarjeni spremenljivki, poimenujmo jo z i (i=0), ki so jo 

inicializirali tako, da je opisovala prvo vrednost v seznamu. Nato so s pomočjo spreminjanja 

vrednosti te spremenljivke zaporedno dostopali do vseh vrednosti v vhodnem seznamu. Pri 

vsaki vrednosti so preverjali, ali je enaka iskani vrednosti, in v tem primeru vrnili vrednost i. 

Ko pa to ni bilo res, so jo povečali za ena. Pogoj, ki je preverjal neuspešno iskanje, so 

implementirali tako, da so vrednost i pred vsakim vstopom v novo ponovitev zanke primerjali 

z dolžino seznama. Ko je bila vrednost i manjša, je to pomenilo, da še niso pregledali vseh, ko 

pa sta bili enaki, pa je to pomenilo, da pozicija v i ne opisuje elementa v vhodnem seznamu. Z 

drugimi besedami, takrat so pregledali vse elemente. Takrat so vrnili vrednost False, ki je 

označevala, da iskane vrednosti v vhodnem programu ni bilo. 

Primerjava z vzorcem pokaže, da je implementacija tipa 1 v celoti predstavljena s kompozitnim 

vzorcem (Slika 83). Argumenta funkcije (vrednost, vrsta) sta predstavljena z relacijo vhod, ki 

povezuje ZAČETEK in REFERENCA obeh podatkovnih objektov (zbirke in elementa, ki ga 

iščemo). Prehod preko seznama z zanko while je predstavljen z elementarnim vzorcem 

ZANKA, struktura tega prehoda pa s pomočjo relacij. Inicializacija spremenljivke i (i=0) je na 

vzorcu predstavljena z relacijo inicializacija, ki povezuje ZANKA in PRVI. Takrat sta 

elementarna vzorca POZICIJA in TRENUTNI ustrezno določena preko vrednosti i. Testiranje 

konca iskanja (uspešen/neuspešen) predstavljata dva elementarna vzorca TEST. Prvi (uspešno 

iskanje) je v programu implementiran kot pogojni stavek v telesu funkcije, ki se nanaša na 

trenutno obravnavani objekt preko pozicije (if vrsta[i] == vrednost), drugi (neuspešno iskanje) 

pa kot pogoj v glavi zanke while, ki preverja, ali smo naredili prehod čez vse vrednosti 

vhodnega seznama (while i < len(vrsta)). Prvi je na vzorcu prikazan z relacijo test konca, ki 

povezuje ZANKA in TEST. Ta TEST je nato povezan z relacijo vsebuje s TRENUTNI in 

VREDNOST. Uspešen izid iskanja označuje relacija uspeh, ki povezuje TEST in »KONEC 
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uspeh«. V programu je »KONEC uspeh« implementiran kot ukaz return i+1. Drugi TEST, ki 

zaključi iskanje, pa je prav tako predstavljen z relacijo test konca med ZANKA in TEST. Ta je 

povezan z relacijo vsebuje z elementarnim vzorcem VSI, uspešno preverjanje neuspešnega 

izida iskanja pa je prikazano z relacijo uspeh, ki povezuje TEST in »KONEC neuspeh«. Pri 

tem tipu rešitve so »KONEC neuspeh« implementirali kot return False. Fazo posodobitve 

vrednosti spremenljivke zanke predstavlja povečevanje vrednosti spremenljivke i. To je na 

vzorcu prikazano  z relacijo posodobi, ki povezuje ZANKA in NASLEDNJI.  

Slika 84 prikazuje blok diagram za pravilno rešitev brez odvečne kode tipa 1: 

 

Slika 84: Blok diagram za pravilno rešitev brez odvečne kode tipa 1 za zaščiteno linearno iskanje z zanko while 

Z blok diagramom smo želeli pokazati, kako zmore formalizacija prikazati zgolj proceduralno 

naravo algoritma. Ta pa je tesno povezana z njeno konkretno implementacijo v nekem 

programskem jeziku, saj vsebuje ukaze, ki so povzeti direktno iz programske kode rešitve. Na 

ta način je dovolj splošna, da bi lahko prikazala, da gre pri rešitvi za konceptualno enakovredno 

rešitev tistim, ki uporabljajo drugo zanko ali sintaktične posebnosti jezika. Posledično to 

pomeni, da se razlikuje od blok diagramov drugih implementacij iste naloge. 
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Pravilna rešitev brez odvečne kode – zaščiteno linearno iskanje z zanko while – tip 2: 

def zasciteno_iskanje_while(vrednost, vrsta): 

   bolnik = vrsta[0] 

   i = 1 

   while bolnik != vrednost: 

       bolnik = vrsta[i] 

       i += 1 

       if len(vrsta) == i: 

           return False 

   return i 

Ta tip rešitve se od prejšnjega razlikuje v vrstnem redu preverjanj za ugotavljanje uspešnosti 

iskanja. V tem primeru se uspešno iskanje (ali je trenutna vrednost enaka iskani) preverja v 

glavi zanke while, pri čemer se je ta pogoj pri rešitvi tipa 1 preverjal v telesu zanke. Obratno 

pa je preverjanje neuspešnega iskanja postavljeno v telo zanke (pri tipu 1 je v glavi zanke). Ta 

primer se preveri tako, da se vrednost spremenljivke i (pozicija elementov v seznamu) primerja 

z dolžino seznama. Takrat ko sta ti dve vrednosti enaki, smo pregledali vse elemente v seznamu 

in posledično ugotovili, da iskanega elementa v seznamu očitno ni.  

Z vidika programskega vzorca se z zamenjavo preverjanj ni nič spremenilo. Tukaj se jasno vidi 

prednost predstavitve algoritma na deklarativni način, ki omogoča predstavitev rešitve na 

konceptualnem nivoju. Tovrstni implementacijski detajli namreč ne vplivajo na predstavitev 

rešitve s kompozitnim vzorcem.  

Poleg vrstnega reda preverjanj uspešnosti iskanja pa je pri tipu 2 razlika tudi v implementaciji 

faze inicializacije zanke. Za hranjenje trenutnega obravnavanega elementa so ustvarili novo 

spremenljivko (bolnik) in vanjo v fazi inicializacije shranili prvi element iz seznama. Za 

pozicijo so ustvarili posebno spremenljivko (i), ki so jo uporabili pri zaporednem naslavljanju 

vrednosti elementov seznama. To so naredili tako, da so v vsaki iteraciji zanke v spremenljivko 

bolnik shranili element, ki ga je določala vrednost spremenljivke pozicija. Na ta način so 

ustrezno implementirali elementarna vzorca TRENUTNI in POZICIJA. S povečevanjem 

spremenljivke za pozicijo pa tudi NASLEDNJI. Te relativno majhne spremembe v 

implementaciji elementarnih vzorcev POZICIJA, TRENUTNI in NASLEDNJI ne vplivajo na 

strukturo kompozitnega vzorca, saj se rešitev na konceptualnem nivoju ni spremenila. 

Slika 85 prikazuje blok diagram za pravilno rešitev brez odvečne kode tipa 2: 
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Slika 85: Blok diagram pravilne rešitve tipa 2 za zaščiteno linearno iskanje brez odvečne kode z zanko while 

Pri predstavitvi z blok diagramom se zopet pokaže, da spremembe v implementaciji 

signifikantno vplivajo na strukturo diagrama. Pri primerjavi blok diagramov obeh tipov 

reševanja ni mogoče enostavno ugotoviti, da gre konceptualno za ekvivalentno rešitev. 

Analiza pravilne rešitve, ki vključuje odvečno kodo 

Pravilno rešitev z odvečno kodo je napisal en študent. Čeprav njegova rešitev ni povsem 

ustrezala definiciji naloge, smo jo šteli kot pravilno. Pri vračanju vrednosti je namreč v primeru 

uspešnega iskanja vrnil logično vrednost True in ne pozicije, kot je zahtevala naloga. 

def zasciteno_iskanje_while(dan, kraj): 

   indeks=0 

   while kraj[indeks] != dan: 

       if indeks == len(kraj)-1: 

           if kraj[indeks]==dan: 

               return True 

           return False 

       indeks+=1 

   return True 

V svojem pristopu je študent uporabil posebno spremenljivko za beleženje pozicije trenutno 

obravnavane vrednosti v vhodnem seznamu. Uspešen izid iskanja je preverjal v glavi zanke 

while (kraj[indeks] != dan), medtem ko je neuspešno iskanje preverjal v telesu zanke (if indeks 

== len(kraj)-1). S pogojem v glavi zanke je dosegel, da je takoj, ko je našel iskano vrednost, 
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izvajanje zanke prekinil in vrnil True. V telesu pa je takrat, ko je ugotovil, da obravnava zadnjo 

vrednost, vrnil False, saj v tem primeru iskane vrednosti ni našel. Vse to je pravilno. 

Odvečno kodo pa je vključil v primeru, ko je s pogojem v telesu zanke ugotovil, da je preveril 

vse elemente v seznamu. Takrat je dodatno preverjal, ali je vrednost na zadnji poziciji enaka 

iskani vrednosti (if kraj[indeks] == dan: return True). Ta del kode je odveč, saj do te situacije 

ne more nikoli priti, saj bi v tem primeru (ko bi bila iskana vrednost na zadnjem mestu v 

vhodnem seznamu) izvajanje ustavil že pogoj v glavi zanke while.  

Na sliki kompozitnega vzorca (Slika 86) za pravilno rešitev z odvečno kodo smo odvečen del 

algoritma obarvali rdeče. Gre za popolnoma enak elementarni vzorec TEST, ki je že vključen 

v algoritem, s to razliko, da se bo izvedel le takrat, ko bo test, ki preverja neuspešno iskanje 

(primer, ko iskane vrednosti v seznamu ne najdemo), uspešen. To pa je kontradiktorno, saj smo 

takrat že pregledali vse elemente, za nobenega od njih pa test, ki preverja uspešno iskanje 

(primer, ko se iskana vrednost nahaja v seznamu), ni bil resničen. Iz tega sledi, da se odvečen 

TEST ne bo nikoli izvedel, posledično pa ga lahko brez kakršnegakoli vpliva na pravilnost 

rešitve preprosto izbrišemo.  

 

Slika 86: Kompozitni vzorec za pravilno rešitev z odvečno kodo za zaščiteno linearno iskanje z zanko while 
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Slika 87 prikazuje blok diagram pravilne rešitve z odvečno kodo za zaščiteno linearno iskanje, 

realizirano z zanko while: 

 

Slika 87: Blok diagram za pravilno rešitev z odvečno kodo za zaščiteno linearno iskanje z zanko while 

Iz blok diagrama rešitve je v tem primeru lepo razvidno, da je takrat, ko je resničen prvi pogoj, 

(data[i] != value) nemogoče, da bi bil resničen tudi tretji pogoj, ki preverja ravno obratno 

(data[i] == value), zato ga lahko preprosto izbrišemo. Vseeno pa nam blok diagram ne omogoči 

vpogleda v proces algoritmičnega mišljenja pri oblikovanju rešitve, da bi jasno videli, da gre 

za napako v ponovljenem testiranju konca pri iskanju, kar pa je očitno iz kompozitnega vzorca. 

9.3.5 Analiza naloge e.) – Daljša inkubacija 

Pri nalogi daljša inkubacija so morali študenti napisati funkcijo, ki prejme dva vhodna podatka: 

1) seznam števil, ki predstavlja različne inkubacijske dobe in 2) referenčno število za 

inkubacijsko dobo. Vrniti pa mora število inkubacijskih dob v seznamu, ki so večje ali enake 

referenčni inkubacijski dobi. Rešitev naloge vključuje programski vzorec »preštevanje 

elementov z lastnostjo«. Osnovna ideja vzorca je namreč prečenje preko zbirke in štetje 

elementov, ki imajo iskano lastnost. Rezultat vzorca je po koncu prečenja shranjen v števcu, ki 

ga vrnemo kot rezultat.  

Študenti so skupaj oddali dvajset (20) rešitev. Od tega je bilo šestnajst (16) pravilnih, ki niso 

vključevale odvečne kode, štiri (4) so bile pravilne, a so vključevale odvečno kodo, nepravilnih 

rešitev ni bilo.  
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Analiza pravilnih rešitev, ki ne vsebujejo odvečne kode 

Vse pravilne rešitve, ki ne vključujejo odvečne kode, smo lahko razdelili na dva različna 

pristopa k reševanju. Slika 88 prikazuje kompozitni vzorec za rešitev naloge daljša inkubacija. 

 

Slika 88: Kompozitni vzorec pravilne rešitve naloge daljša inkubacija 

Pravilna rešitev brez odvečne kode za nalogo daljša inkubacija tipa 1 

def daljsa_inkubacija (vrsta, vrednost): 

   stevec = 0 

   for i in vrsta: 

       if i >= vrednost: 

           stevec += 1 

   return stevec 

Ta tip reševanja je med oddanimi nalogami najbolj prevladoval, saj ga je uporabilo kar  14 od 

20 študentov. Rešitev so oblikovali tako, da so na začetku ustvarili novo spremenljivko, ki je 

imela vlogo števca (stevec). Nato so naredili prečenje preko vhodnega seznama in pri vsaki od 

vrednosti preverjali lastnost (ali je večja ali enaka referenčni vhodni vrednosti). V primeru, da 

so vrednost z želeno lastnostjo našli, so števec povečali za ena (stevec += 1). Na koncu so 

vrednost števca vrnili kot rezultat (return stevec). 

Ta pristop k reševanju naloge je v celoti predstavljen s kompozitnim vzorcem. Vhodni seznam 

(vrsta) je predstavljen z relacijo vhod, ki povezuje ZAČETEK in REFERENCA podatkovne 
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strukture – zbirka. Na tej so definirane tudi naslednje operacije: PRVI, NASLEDNJI, 

TRENUTNI in VSI. V definiciji naloge je vhodni podatek seznam števil, ki pa v celoti ustreza 

taki podatkovni strukturi, saj so na njem definirane vse naštete operacije.  

Kreiranje števca na začetku programa (pred prečenjem seznama) je predstavljeno z relacijo 

vsebuje med ZAČETEK in REFERENCA podatkovnega objekta. Ta lahko predstavlja števec, 

saj so na njem definirane vse potrebne operacije za implementacijo števca: NASTAVI in 

VREDNOST. V programu so študenti uporabili spremenljivko, v katero so shranili celo število 

0. Tej se je avtomatično priredil podatkovni tip celo število, ki v celoti ustreza predstavitvi v 

kompozitnem vzorcu, saj ima definirani obe navedeni operaciji.  

Prečenje seznama je v kodi implementirano z zanko for. Na kompozitnem vzorcu je to 

označeno z elementarnim vzorcem ZANKA. V programu se na začetku izvajanja zanke for v 

spremenljivko zanke (i) shrani prva vrednost iz seznama. To na kompozitnem vzorcu označuje 

relacija inicializacija, ki povezuje elementarna vzorca ZANKA in PRVI. Pogoj, da bo zanka 

zaključila z izvajanjem (pregledovanjem seznama), je izpolnjen takrat, ko pregledamo vse 

vrednosti v vhodnem seznamu. To v programski kodi sledi iz delovanja zanke for, na vzorcu 

pa je predstavljeno z relacijo test konca, ki povezuje ZANKA in TEST. Ta TEST pa je z relacijo 

vsebuje povezan z VSI, kar označuje, da preverja ta pogoj. V primeru, ko smo pregledali vse 

vrednosti, se algoritem konča. Rezultat predstavlja vrednost, ki je shranjena v števcu. Na 

vzorcu je to označeno z relacijo uspeh med TEST in KONEC, ki označuje, da se je programski 

vzorec končal. Vračanje rezultata pa je predstavljeno z relacijo izhod med KONEC in 

VREDNOST podatkovnega objekta, ki predstavlja števec.  

Testiranje lastnosti trenutnega elementa se izvaja znotraj telesa zanke. To je na vzorcu 

označeno z relacijo telo med ZANKA in TEST. Ta TEST vključuje vrednost, ki je shranjena v 

spremenljivki zanke, kar označuje relacija vsebuje, ki povezuje TEST in TRENUTNI. V 

kontekstu problema je preverjanje uspešno, če vrednost iz seznama vsebuje to lastnost. Takrat 

se števec poveča. To je označeno z relacijo uspeh med TEST in NASTAVI, ki je definirana na 

števcu. Povečanje vrednosti obravnavamo splošno, kot nastavljanje nove vrednosti, lahko pa 

bi uporabili bolj specifično operacijo POVEČAJ. 
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Slika 89 prikazuje blok diagram rešitve tipa 1: 

 

Slika 89: Blok diagram za pravilno rešitev brez odvečne kode tipa 1 za nalogo daljša inkubacija 

Pravilna rešitev brez odvečne kode za nalogo daljša inkubacija – tip 2 

def daljsa_inkubacija(vrsta, vrednost): 

    stevec = 0 

    i = 0 

    while i < len(vrsta): 

        if vrsta[i] >= vrednost: 

            stevec += 1 

        i += 1 

    return stevec 

Ta pristop je po strukturi zelo podoben prvemu, s to razliko, da so študenti pri njem uporabili 

zanko while. Uporaba podatkovnega objekta, ki ima vlogo števca, je povsem enaka, zato tudi 

pri predstavitvi v formalizaciji ni razlik. Enako velja za zanko, saj predstavitev v formalizaciji 

ni odvisna od tipa zanke. Elementarni vzorec PRVI je v tem primeru implementiran preko 

pozicije, ki je shranjena v spremenljivki i in je na začetku nastavljena na vrednost 0 (pozicija 

prve vrednosti v seznamu). TRENUTNI je implementiran z naslavljanjem vrednosti v 

vhodnem seznamu preko pozicije vrsta[i], faza posodobitve (operacija NASLEDNJI), v kateri 

je implementiran dostop do naslednje vrednosti v vhodnem seznamu, pa preko povečevanja 

vrednosti spremenljivke i. Testiranje konca izvajanja zanke je implementirano preko 

primerjanja vrednosti v spremenljivki i in dolžine vhodnega seznama. Če vemo, da je v i 

shranjena pozicija, bo pogoj v glavi zanke while resničen toliko časa, dokler bodo v i shranjene 

vrednosti, ki opisujejo pozicije v vhodnem seznamu, oz. dokler bo res, da i < len(vrsta). Na 

vzorcu to označuje TEST, ki vsebuje operacijo VSI. Vidimo, da s spremembo zanke nismo 

vplivali na strukturo kompozitnega vzorca, saj je tudi pri tej implementaciji rešitve (tip 2) isti. 
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Slika 90 prikazuje blok diagram za 2. pristop k reševanju naloge – preštevanje elementov z 

lastnostjo: 

 

 

Slika 90: Blok diagram za pravilno rešitev brez odvečne kode tipa 2 za nalogo daljša inkubacija 

Iz predstavitve z blok diagramom je razvidno, da v njem ne moremo prikazati generalizacije 

algoritma za preštevanje elementov z lastnostjo. Pri tipu 2 rešitve so študenti naredili 

konceptualno enako prečenje čez seznam (dostopali so zaporedno do elementov), le da so pri 

tem uporabili drugačno zanko. Drugačni implementaciji konceptualno ekvivalentne rešitve pa 

se v predstavitvi z blok diagramom med seboj razlikujeta. Te pomanjkljivosti predlagana 

formalizacija nima, saj je v obeh primerih predstavitev vzorca enaka.  

Analiza pravilnih rešitev, ki vsebujejo odvečno kodo 

Pri analizi pravilnih rešitev, ki vsebujejo odvečno kodo, smo ugotovili, da jih lahko razdelimo 

v tri različne načine vključevanja odvečne kode.  

Tip 1 (pravilna rešitev z odvečno kodo) 

def daljsa_inkubacija(vrsta, vrednost): 

   indeks = 0 

   stevilo_dni = 0 

   for i in vrsta: 

       if i == vrednost or i > vrednost: 

           indeks += 1 

           stevilo_dni += 1 

       else: 

           indeks += 1 

   return stevilo_dni 
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Dele v programski kodi, ki predstavljajo odvečno kodo, smo označili s krepko pisavo. Študent 

je napisal rešitev, ki sledi 1. pristopu pravilne rešitve brez odvečne kode. Poleg pa je vključil 

še spremenljivko indeks, ki jo je na začetku nastavil na vrednost 0 in ji nato v vsaki ponovitvi, 

ne glede na obravnavano vrednost, prištel 1. Te spremenljivke nato ni nikjer uporabil, ne pri 

kakšnem od pogojev, ne pri rezultatu. Zaradi tega ni vplivala na pravilnost rešitve, zato 

predstavlja del kode, ki je odvečen. Ker od te vrednosti ni odvisna nobena druga stvar v 

algoritmu, je težko določiti, v katerem delu procesa oblikovanja rešitve je študent naredil 

napako. 

Slika kompozitnega vzorca rešitve (Slika 91), ki vključuje odvečno kodo, pokaže, da odvečen 

element v vzorcu ne vpliva na osnovi del algoritma, saj ni povezan z nobenim elementarnim 

vzorcem, ki bi vplival na rezultat. Edina povezava z osnovnim vzorcem je relacija telo, ki 

povezuje ZANKA in NASTAVI, kar pomeni, da se za vsako ponovitev zanke tej spremenljivki 

nastavi nova vrednost. Ta vrednost, pa se nato nikjer ne uporabi, zato je vključevanje tega 

podatkovnega objekta v algoritem odveč. Tudi pri tovrstni napaki, ko ne moremo razbrati 

logike vključitve določene funkcionalnosti v kodo, nam formalizacija jasno pokaže, da z 

algoritmom nima nobene veze in jo lahko brez vpliva na pravilnost rešitve odstranimo.  

 

Slika 91: Kompozitni vzorec za pravilno rešitev z odvečno kodo tipa 1  za nalogo daljša inkubacija 

Slika 92 prikazuje blok diagram pravilne rešitve, ki vključuje odvečno kodo tipa 1: 
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Slika 92: Blok diagram za pravilno rešitev z odvečno kodo tipa 1 za nalogo daljša inkubacija 

Podroben pregled predstavitve z blok diagramom pokaže, da vrednost, ki je shranjena v 

spremenljivki i, ne vpliva na rešitev. Spremenljivka se namreč ne pojavi v nobenem od 

pogojev, niti pri vračanju rezultata. Menimo pa, da predstavitev s kompozitnim vzorcem to 

prikaže bolj nazorno, prav tako pa pokaže, kje v procesu oblikovanja rešitve je prišlo do 

vključevanja odvečne kode. Prva odvečnost je prikazana z relacijo vsebuje med ZAČETEK in 

REFERENCA odvečnega podatkovnega objekta, kar pomeni, da je študent na začetku 

oblikovanja rešitve napačno ocenil, da bo tako spremenljivko potreboval. Nato pa je napako 

naredil pri definiranju telesa v zanki, kjer je dodal operacijo spreminjanja vrednosti. Blok 

diagram tako jasnega vpogleda v proces reševanja problemov ne omogoča. 

Tip 2 (pravilna rešitev z odvečno kodo) 

def daljsa_inkubacija(vrsta, vrednost): 

   stevec_vecje = 0 

   for i, v in enumerate(vrsta): 

       if vrednost >= v: 

           stevec_vecje += 1 

   return stevec_vecje 

V tem primeru odvečna koda izhaja iz uporabe funkcije enumerate, ki v kombinaciji z zanko 

for omogoča, da se v vsaki ponovitvi zanke poleg trenutno obravnavane vrednosti shrani tudi 

njena pozicija. Pozicije pri tej nalogi ne potrebujemo, študent jo tudi ni nikjer uporabil, zato 

nima smisla, da implementiramo takšno prečenje preko vhodnega seznama. 

Kompozitni vzorec jasno prikaže odvečnost na konceptualnem nivoju zasnove rešitve. V 

algoritem je vključena operacija, s katero pridobimo pozicijo trenutno obravnavane vrednosti 

iz seznama, kar je na vzorcu prikazano z elementarnim vzorcem POZICIJA. Ta pa ni povezan 
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z nobenim drugim elementarnim vzorcem, kar pomeni, da z vidika algoritma ni pomemben oz. 

je odveč. Formalizacija programskih vzorcev tovrstno odvečnost nazorno prikaže (Slika 93). 

 

Slika 93: Kompozitni vzorec za pravilno rešitev z odvečno kodo tipa 2 za nalogo daljša inkubacija 

Slika 94 prikazuje blok diagram pravilne rešitve tipa 2, ki vključuje odvečno kodo: 

 

Slika 94: Blok diagram za pravilno rešitev z odvečno kodo tipa 2 za nalogo daljša inkubacija 
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Blok diagram v tem primeru prav tako pokaže, da je uporaba funkcije enumerate odveč, saj se 

spremenljivka i ne pojavi v nobenem od blokov v diagramu. Menimo pa, da kompozitni vzorec 

bolj splošno opiše ta tip vključitve odvečne kode, saj ni vezan le na funkcijo enumerate, ampak 

pokriva vse možne implementacije odvečnega vključevanja informacije o poziciji obravnavnih 

elementov. Formalizacija tako omogoča generalno izražanje vseh implementacij semantično 

ekvivalentnih vključitev odvečne kode.  
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10 POSKUSI AVTOMATIZACIJE PREPOZNAVANJA 

PROGRAMSKIH VZORCEV IZ KODE 

 Doslej smo k problemu prepoznavanja programskih vzorcev iz rešitev, ki so jih oddajali 

študenti v obliki programske kode, zapisane v programskem jeziku Python ali C, pristopali 

ekspertno. Vsako rešitev smo namreč pregledali in določili, ali je: 1) pravilna, 2) pravilna z 

vključeno odvečno kodo, 3) napačna.  Nato smo natančno analizirali strukturo algoritma, ki je 

predstavljal rešitev, in na ta način identificirali programske vzorce, ki jih je koda 

implementirala.  

V tem poglavju pa bomo predstavili prve korake k avtomatiziranju odkrivanja programskih 

vzorcev iz kode, zapisane v programskem jeziku Python. Za ta programski jezik smo se 

odločili, ker ga uporabljamo pri uvodnem programiranju na Pedagoški fakulteti UL na 

študijskem programu Dvopredmetni učitelj, smer računalništvo z vezavami. Tako smo si 

zagotovili veliko število rešitev, ki jih lahko potencialno uporabimo pri avtomatskem 

prepoznavanju programskih vzorcev, saj imamo podatke od študijskega leta 2009/2010 do 

danes. Rešitve, ki so nam na voljo, so študenti oddajali v okviru sprotnih domačih nalog, 

kolokvijev in izpitov.   

Za preučevanje možnosti avtomatičnega iskanja programskih vzorcev iz programske kode smo 

razvili poseben program – »iskalec programskih vzorcev« (angl. program pattern finder). 

Program deluje na osnovi analize abstraktnih sintaktičnih dreves (ASD). ASD predstavlja 

sintaktično strukturo programske kode v obliki usmerjenega grafa, v katerem so vozlišča 

programski konstrukti (IF, FOR, WHILE, …), povezave pa prikazujejo vrstni red izvajanja 

posameznih ukazov v programu. ASD se generira ob vsakem prevajanju kode in ponazarja 

natančen posnetek programa. Struktura grafa, ki natančno opiše programsko kodo, se nam je 

namreč zdela primerna za iskanje strukturnih podobnosti v programu.  

Za metodo analize ASD smo se odločili, ker se je izkazala za uspešno pri podobnih problemih 

v okviru inteligentnih tutorskih sistemov. Uspešno so jo uporabili pri avtomatičnem 

prepoznavanju napak med programiranjem in povezanim generiranjem namigov (Rivers in 

Koedinger, 2017) ter razhroščevanju programskih kod študentov (Lazar idr., 2017). 

Prepoznavanje napak deluje tako, da se pri neki nalogi za vsako spremembo kode, ki jo naredi 

uporabnik, generira ASD-drevo, ki se primerja z velikim številom reševanj ASD s pravilnimi 

in napačnimi primeri. Na osnovi te primerjave se ugotovi, kje je prišlo do odstopanja v procesu 
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pravilnega poteka reševanja. Ta informacija se nato uporabi pri določanju mesta napake oz. 

generiranju ustreznega namiga, ki želi uporabnika usmeriti na pravilen potek reševanja oz. mu 

sporočiti, kako naj napako popravi. Popravek je definiran kot najmanjša sprememba, ki bo 

imela za posledico pravilen ASD (Rivers in Koedinger, 2017). 

Program deluje tako, da iz pravilnih in napačnih rešitev za nalogo, v kateri je uporabljen 

določen programski vzorec, poišče skupne podgrafe med ASD, ki smo jih predhodno 

abstrahirali. V procesu abstrahiranja iz originalnih ASD smo želeli ohranili zgolj bistvene 

komponente programa. Za to smo se odločili, ker menimo, da bo ohranitev bistvenih 

komponent pripomogla k bolj očitnemu izkazovanju strukture programskega vzorca, saj vanj 

nismo vključevali konceptualno nepomembnih detajlov. Prav tako pa abstrahirani ASD 

procesorsko niso tako zahtevni za obdelavo. Menimo, da lahko skupni podgrafi med različnimi 

pravilnimi rešitvami razkrivajo skupne strukturne podobnosti, ki bi jih lahko uporabili pri 

avtomatskem prepoznavanju vzorcev. Prav tako pa bi lahko pri iskanju skupnih podgrafov 

napačnih rešitev ugotavljali programske vzorce tipičnih napačnih razumevanj in tako dobili 

bolj jasen vpogled v primanjkljaje v strateškem znanju študentov.   

Iskanje skupnih podgrafov iz abstrahiranih ASD smo implementirali s pomočjo state of the art 

algoritma – gSpan (Yan in Han, 2002). Algoritem gSpan deluje tako, da za seznam usmerjenih 

grafov, ki jih podamo kot vhodni podatek v algoritem, vrne seznam vseh podgrafov, ki so 

skupni neki podmnožici vhodnih grafov. Podgrafe pridobi tako, da zaporedno pregleduje 

vozlišča in povezave v posameznem vhodnem grafu in med ostalimi preveri, če jih prav tako 

vsebujejo. Za vsak vhodni graf najprej vzame njegovo začetno vozlišče in povezavo do prvega 

naslednjega vozlišča. To predstavlja najmanjši podgraf tega vhodnega grafa. Nato med ostalimi 

vhodnimi grafi preveri, kateri vsebujejo isti podgraf. Na ta način dobi prvi podgraf z množico 

vhodnih grafov, ki ga vsebujejo. Z iskanjem nadaljuje tako, da podgrafu doda naslednjo 

povezavo oz. vozlišče in zopet preveri zastopanost novega podgrafa med ostalimi 

potencialnimi kandidati med vhodnimi grafi. Postopek ponavlja, dokler rekurzivno ne preveri 

vseh možnih kombinacij vozlišč in povezav v vsakem od vhodnih grafov in jih primerja z 

ostalimi. Kot rezultat vrne množico podgrafov, za vsakega od njih pa seznam vhodnih grafov, 

ki ga vsebujejo. 

Vhodni podatek v program je seznam programskih kod. Pravilnost programskih kod se lahko 

določi na dva načina: 1) preko posebne označbe (označene kode) ali 2) preko t .i. Unit testov 

(neoznačene kode). Pri označenih kodah je podatek o tem, ali je rešitev pravilna oz. napačna, 
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zapisana kot komentar v prvi vrstici programske kode. Če je v prvi vrstici zapisan komentar 

#correct, potem se koda šteje za pravilno, drugače pa za napačno. V tem primeru mora 

pravilnost kode določiti ekspert in to ustrezno zakodirati, kar pomeni, da priprava tovrstnih 

podatkov ne more biti avtomatizirana oz. brez posredovanja človeka. Vključili smo jo, ker smo 

želeli omogočiti tudi takšen način kodiranja podatka o pravilnosti rešitev. Avtomatične metode 

prepoznavanja pravilnosti namreč vključujejo teste, ki jih je treba ustrezno zasnovati in 

zakodirati. To je dolgotrajen postopek, ki se v primerih, ko imamo relativno majhno število 

rešitev, ne izplača. Prav tako je za nekatere probleme težko napisati ustrezne teste, ki bi lahko 

preverili vse možne primere uporabe in posledično pravilno določili, ali je program pravilen 

ali ne. Prav tako so testi običajno implementirani kot klici funkcij. Pri uvodnem programiranju 

se funkcije običajno obravnavajo proti koncu, zato rešitev, ki niso napisane kot funkcije, ne bi 

mogli analizirati.  

Pri neoznačenih kodah se pravilnost preverja preko Unit testov. Te običajno pripravi učitelj, 

ko definira nalogo. Unit testi delujejo tako, da funkcijo, ki jo je napisal študent, pokličejo z 

različnimi vnaprej določenimi vhodnimi podatki, in preverijo, ali je vrnila pričakovani rezultat. 

V primeru, da je rezultat pri vseh testih enak pričakovanemu, se naloga šteje kot pravilna, če 

pa je bil vsaj eden od testov neuspešen, se koda šteje kot napačna. Radi bi opozorili, da je 

točnost avtomatičnega določanja pravilnosti rešitev odvisna od kvalitete Unit testov. Ti morajo 

biti narejeni tako, da preverjajo čim širši nabor možnih vidikov delovanja funkcije, prav tako 

pa morajo vključevati robne pogoje in posebne primere. Kvalitetne Unit teste zaradi tega ni 

enostavno napisati. Kljub upoštevanju navedenih načel pa se vseeno lahko zgodi, da bo rešitev 

prestala vse Unit teste, pa bo kljub temu napačna.   

Program za vsako od vhodnih programskih kod z uporabo modula ast, ki je vključen v 

programski jezik Python, generira abstraktno sintaktično drevo. Originalen ASD vključuje 

veliko podrobnosti, ki z vidika strukture algoritma niso bistveni in bi le oteževali 

prepoznavanje podgrafov, zato smo se odločili, da iz takega ASD abstrahiramo bistvene 

elemente. Odločili smo se, da ohranimo naslednje programske konstrukte: definicijo funkcije 

(function def), osnovni pogojni stavek (IF), pogojni stavek z alternativnimi poteki (IF + else), 

zanko for (FOR), zanko while (WHILE), vračanje vrednosti (return), vračanje logične 

vrednosti (return True/False). Prav tako smo ohranili vse vgrajene funkcije, kot so range, len, 

sum, idr. Ohranili smo tudi vse relacije, ki obstajajo med naštetimi elementi. Ukazi, ki so del 

telesa funkcije, so povezani z relacijo body, ukazi v glavi oz. pogoju v pogojnem stavku so s 

konstruktom IF povezani z relacijo head, tisti, ki so v njenem telesu, pa z body. Podobno je 
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tudi pri zankah, in sicer ukazi, ki predstavljajo pogoj zanke, so povezani s programskima 

konstruktoma FOR oz. WHILE z relacijo head, tisti, ki so del telesa, pa z body. Vrstni red 

izvajanja je določen z vrstnim redom povezav iz korenskega vozlišča v smeri od leve proti 

desni, pri čemer sledimo določeni veji do lista, nato pa se rekurzivno vračamo nazaj po grafu.  

Spodaj imamo primer programske kode, ki predstavlja rešitev za problem »ali palindromna«. 

Funkcija, ki ga reši, deluje tako, da kot vhodni podatek dobi seznam števil in vrne True, če so 

vsa med njimi palindromi, oz. False, če je med njimi vsaj eno takšno, ki to ni. Število je 

palindrom, če se z obeh smeri bere enako. 

def ali_palindromna(s): 

    for stevilo in s: 

        if str(stevilo) != str(stevilo)[::-1]: 

            return False 

    return True 

Abstrahiran ASD za rešitev naloge »ali palindromna« je enak (Slika 95): 

 

Slika 95: Abstrahiran ASD za rešitev naloge "ali palindromna" 

ASD kodira naslednji potek algoritma: po klicu funkcije (function def) se najprej začne izvajati 

zanka (FOR), nato se izvede pogojni stavek (IF), ki ob izpolnjenem pogoju (povezava head in 

str) vrne logično vrednost False (return False). Če noben od vhodnih podatkov ne bo ustavil 

izvajanja zanke oz. funkcije, pa se izvrši ukaz, ki je zapisan kot druga povezava iz začetnega 

vozlišča (return True).  
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Vsa abstrahirana ASD gredo kot vhodni podatek v algoritem gSpan, ki izračuna skupne 

podgrafe. Te razvrsti po velikost od najmanjšega do najdaljšega, za vsakega od njih pa vrne 

tudi pripadajočo množico abstrahiranih ASD, ki ga vsebujejo. Izhod iz algoritma se pretvori v 

notacijo, ki jo lahko prebere program za risanje grafov – Graphviz. S pomočjo tega programa 

smo izdelali vizualizacije vhodnih abstrahiranih ASD in skupnih podgrafov.  

Program nam na začetnem oknu (Slika 96) omogoča izbiro oz. uvoz (Import files) poljubnega 

števila vhodnih datotek s končnico .py oz. programskih kod, napisanih v programskem jeziku 

Python . Vsako od njih lahko izberemo v spustnem meniju, ki je na desni strani gumba “Import 

files”, in preverimo njeno vsebino s pritiskom na gumb “Check”. Unit test uvozimo s pritiskom 

na gumb “Unit test”, ki si ga prav tako lahko ogledamo s pritiskom na gumb “Check”.  

 

Slika 96: Začetno okno programa Program Pattern Finder 

Pri domačih nalogah, ki jih razpisujemo pri predmetu uvodnega programiranja, se pogosto 

zgodi, da so sestavljene iz več podnalog. Rešitev podnaloge pa ponavadi predstavlja 

implementacijo ene ali več funkcij. V program smo zato dodali možnost izbire posamezne 

podnaloge (gumb “assignments from Unit test”)  in točno določene funkcije v podnalogi (gumb 

“functions in assignment”). Podnalogo oz. z njo povezano funkcijo si izberemo iz spustnih 

menijev na desni.  

Ko smo z vnosom podatkov končali, pritisnemo na gumb “validate”, da preverimo njihovo 

ustreznost. Povratno informacijo o tem, ali je s podatki, ki smo jih vnesli, vse v redu, prav tako 

pa tudi druge povratne informacije pri uporabi programa bomo dobili preko vgrajene konzole. 
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V primeru, da je vse v redu, se omogoči gumb “patterns”, ki nas prestavi na naslednje okno v 

programu. To je namenjeno analizi najdenih podgrafov v abstrahiranih ASD iz vhodnih 

podatkov. 

Okno glavnega programa (Slika 97) je sestavljeno iz 4 glavnih področij: 

1) PODGRAFI: Ta del je namenjen grafični ponazoritvi in izpisu relevantnih podatkov za 

vse skupne podgrafe, ki jih je našel algoritem gSpan. V spustnem meniju na spodnjem 

delu ekrana si lahko izberemo točno določen podgraf. Urejeni so po velikosti od 

najmanjšega proti največjemu. Ko si podgraf izberemo, se nam izriše v oknu levo 

zgoraj, pod tem oknom pa se izpišejo njegovi podatki: zaporedna številka podgrafa, 

številke rešitev (vhodnih programskih kod), ki podgraf vključujejo, pri vsaki številki 

rešitve pa še v oklepaju, ali je rešitev pravilna (oznaka “C”) ali ne (oznaka “W”). 

2) REŠITVE: Podokno je namenjeno grafični ponazoritvi in izpisu podatkov za rešitve, ki 

vključujejo podgraf, ki smo si ga izbrali v levem oknu. V spustnem meniju spodaj si 

izberemo želeno rešitev, v podoknu na sredini zgoraj pa se nam izriše abstrahiran ASD, 

pod oknom pa se izpišejo podatki: 1) ime funkcije, ki jo implementira rešitev, 2) ime 

datoteke in 3) ali je rešitev pravilna (“Correct”), napačna (“Wrong”) ali neveljavna 

(“Invalid”). Neveljavne rešitve so tiste, ki se ne prevedejo. 

3) PROGRAMSKA KODA: Zgoraj desno je podokno, v katerem se izpiše vsebina 

datoteke oz. programska koda rešitve, ki smo jo izbrali. To nam omogoča bolj 

pregledno primerjavo med abstrahiranim ASD in programsko kodo, iz katere smo ga 

generirali. 

4) STATISTIKA: V podoknu se izpišejo podatki o obravnavani funkciji izbrane 

podnaloge. Izpišejo se naslednji podatki: 1) število vseh veljavnih rešitev (“All valid 

solutions”), 2) število vseh najdenih skupnih podgrafov (“Patterns found”), 3) število 

in seznam imen datotek, ki vsebujejo pravilne rešitve (“Correct solutions”), 4) število 

in seznam imen datotek, ki vsebujejo napačne rešitve (“Wrong solutions”) in 5) število 

in seznam imen datotek, ki vsebujejo neveljavne rešitve (“Invalid solutions”). 
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Slika 97: Glavno okno programa Program Pattern Finder 
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11 IZGRADNJA ONTOLOGIJE PROGRAMSKIH VZORCEV 

11.1 Uvod 

Pri izgradnji ontologije programskih vzorcev smo se odločili, da bomo uporabili metodo, 

opisano v Noy in McGuinness (2001). Za to smo se odločili, ker je metodologija na področju 

izdelovanja ontologij za različne domene pripoznana kot dober način za razvoj ontologije, saj 

je zelo široko uporabljena (dokument citira več kot sedem tisoč znanstvenih publikacij s 

področja) in je bila običajna izbira avtorjev, ki so izdelovali ontologije za uporabo pri učenju 

in poučevanju uvodnega programiranja (Ahmad in Taib, 2011; Betancourd idr., 2020; Diatta 

idr., 2019; Ganapathy in Lourdusamy, 2011; Pierrakeas idr., 2012; Silva in Dorca, 2019).    

Izgradnjo ontologije smo implementirali v odprtokodnem programskem okolju Protege, ki so 

ga razvili na univerzi Standford. Za to okolje smo se odločili, ker ga podpira skupnost 

akademskih, vladnih in korporativnih uporabnikov in je zasnovan tako, da je z njim mogoče 

izgraditi ontologije za različna domenska področja. Orodje so namreč uspešno uporabili pri 

rešitvah, ki so temeljile na domenskem znanju iz biomedicine, e-trgovine, modeliranja 

organizacij prav tako pa tudi na področju učenja in poučevanja programiranja. Protege 

omogoča izdelavo enostavnih in kompleksnih ontologij, ki jih zaradi standardiziranih formatov 

lahko uporabimo v različnih aplikacijah in inteligentnih tutorskih sistemih.  

11.2 Izdelava ontologije  

Ontologijo smo izdelali po metodi Noy in McGuinness (2001). V nadaljevanju bomo podrobno 

predstavili vse korake tega procesa. 

11.2.1 Prvi korak – določanje domene in okvir ontologije 

Domena ontologije, ki jo želimo izdelati, je strateško znanje pri programiranju, konkretneje gre 

za strateško znanje, ki je zajeto v programskih vzorcih. Ustvariti želimo takšno ontologijo, ki 

nam bo omogočila predstavitev vzorcev, kot smo jih definirali v izdelani formalizaciji 

programskih vzorcev.  
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Ontologijo želimo uporabljati za:  

• formalno predstavitev znanja o programskih vzorcih,  

• iskanje vzorcev v kompleksnih rešitvah, ki vsebujejo kombinacijo različnih 

programskih vzorcev, 

• identificiranje pravilnih rešitev brez odvečne kode,   

• iskanje delov v rešitvi, ki se razlikujejo od osnovnega vzorca pri pravilnih rešitvah in 

vključujejo odvečno kodo,  

• iskanje delov v rešitvi, ki se razlikujejo od osnovnega vzorca pri rešitvah, ki so napačne,  

• iskanje tipičnih vzorcev v napačnih rešitvah, ki kažejo na pogosta nerazumevanja. 

Ontologija nam mora nuditi odgovore na naslednje tipe vprašanj: 

• ali je vzorec vsebovan v rešitvi,  

• ali prisotnost vzorca napoveduje pravilnost rešitve, 

• kateri deli v strukturi algoritma so odveč pri pravilnih rešitvah, ki vsebujejo odvečno 

kodo, 

• kateri deli v strukturi algoritma se razlikujejo pri napačnih rešitvah, 

• ali napačne rešitve vsebujejo pogost skupen vzorec.  

Predvideni uporabniki ontologije so učitelji, ki poučujejo predmete uvodnega programiranja. 

Za vzdrževanje ontologije smo predvideli avtorje ontologije oz. posamezne učitelje, ki bi se 

naučili dela s programom Protege in bi lahko ontologijo sami dopolnjevali glede na svoje 

specifične potrebe. Formalizacijo programskih vzorcev smo namreč zasnovali na način, da 

omogoča enostavno širjenje nabora osnovnih elementov ontologije (elementarni vzorci, 

kompozitni vzorci, moduli), s tem pa se lahko poljubno razširi izbor programskih vzorcev, ki 

jih je mogoče predstaviti z ontologijo. Nove elemente je treba v obstoječo hierarhijo umestiti 

smiselno glede na osnovno zasnovo.   

11.2.2 Drugi korak – razmislek o uporabi obstoječih ontologij 

Vsekakor bi bilo pri našem delu smiselno izhajati iz neke obstoječe ontologije, ki bi 

obravnavala domeno strateškega znanja oz. programskih vzorcev pri poučevanju 

programiranja, ali iz neke druge pomensko podobne domene. Tako ontologijo bi lahko vzeli 

kot osnovo in jo prilagodili, da bi ustrezala našim zahtevam, ali pa bi jo smiselno razširili, da 

bi pokrivala tudi naš vidik uporabe programskih vzorcev.  Kljub obsežnemu in temeljitemu 
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pregledu znanstvenih publikacij s področja programskih vzorcev, strateškega znanja pri 

programiranju, uporabe ontologij pri učenju oz. poučevanju programiranja, prav tako pa tudi v 

širšem kontekstu uporabe ontologij pri programiranju nismo našli nobene ontologije, ki bi 

kakorkoli obravnavala programske vzorce ali strateško znanje oz. druge vsebine pri učenju in 

poučevanju programiranja. Zaradi tega smo morali izdelati ontologijo od začetka. 

11.2.3 Tretji korak – izdelava seznama pomembnih pojmov v ontologiji 

Pri izdelavi seznama pojmov, ki so pomembni v ontologiji, smo izhajali iz formalizacije 

programskih vzorcev. Najpomembnejši koncepti v formalizaciji so: 1) elementarni vzorci, 

vezani na podatkovne objekte, 2) elementarni vzorci, vezani na programske strukture, 3) 

kompozitni vzorci, 4) moduli in 5) relacije. Vsi koncepti, ki jih želimo vključiti v ontologijo, 

spadajo v eno od naštetih petih splošnejših kategorij konceptov, vendar bomo točno hierarhijo 

definirali v enem od naslednjih korakov v procesu izdelave.  

Seznam konceptov, ki jih želimo vključiti v ontologijo, je naslednji: spremenljivka, 

spremenljivka, ki označuje skalarni podatkovni objekt, spremenljivka, ki označuje podatkovni 

objekt – zbirka, elementarni vzorec, podatkovni objekt, poizvedba (vrednosti/lastnosti), 

prireditev (vrednosti/lastnosti), elementarni vzorec, vezan na podatkovni objekt (operacija, ki 

je definirana na podatkovnem objektu), podatkovni objekt – skalar, poizvedbe, vezane na 

skalarne podatkovne objekte, poizvedba po referenci skalarnih podatkovnih objektov, 

poizvedba vrednosti skalarnega podatkovnega objekta, prireditev vrednosti, vezana na skalarne 

podatkovne objekte, prireditev nove vrednosti skalarnemu podatkovnemu objektu, podatkovni 

objekt – zbirka, poizvedbe, vezane na podatkovni objekt – zbirka, dodajanje vrednosti v zbirko 

na poljubno lokacijo v zbirki, dodajanje vrednosti na zadnje mesto v zbirki, pridobivanje in 

brisanje zadnje vrednosti v zbirki, odstranjevanje vrednosti na določeni poziciji v zbirki, 

sprememba vrednosti na izbrani poziciji v zbirki, zamenjava dveh vrednosti v zbirki, 

poizvedbe, vezane na podatkovni objekt – zbirka, poizvedba o tem, ali je zbirka prazna, 

poizvedba o številu vrednosti v zbirki, poizvedba po pridobivanju reference do zbirke, 

operacije, vezane izključno na prehajanje preko zbirke, preverjanje, ali smo pregledali vse 

vrednosti v zbirki, trenutno obravnava vrednost v zbirki, naslednja vrednost od trenutno 

obravnavane v zbirki, prva vrednost v zbirki, zadnja vrednost v zbirki, naslednja vrednost glede 

na trenutno obravnavano vrednost v zbirki, pozicija trenutno obravnavane vrednosti v zbirki, 

prejšnja vrednost glede na trenutno obravnavano vrednost v zbirki, programski konstrukt, 

programski konstrukt, ki označuje začetek programskega vzorca, programski konstrukt, ki 



230 

 

označuje konec programskega vzorca, programski konstrukt, ki označuje uspešen (glede na 

kontekst naloge) konec programskega vzorca, programski konstrukt, ki označuje neuspešen 

(glede na kontekst naloge) konec programskega vzorca, programski konstrukt – zanka, 

programski konstrukt – test, relacija med spremenljivko in podatkovnimi operacijami, relacija 

med spremenljivko in podatkovnimi operacijami, vezanimi na skalarne podatkovne objekte, 

relacija med spremenljivko in podatkovnimi objekti, vezanimi na podatkovne objekte – zbirka, 

relacije, vezane na definiranje strukture programskih vzorcev, relacije, definirane na 

programskem konstruktu za začetek programskega vzorca, vhod v programski vzorec, 

operacije, ki so vsebovane na začetku programskega vzorca, operacije, ki so vsebovane v 

testiranju pogoja, faza inicializacije pri programskem konstruktu – zanka, spremenljivka, ki 

nadzira izvajanje zanke, faza posodobitve pri programskem konstruktu – zanka, faza testiranja 

prekinitve izvajanja pri programskem konstruktu – zanka, faza posodobitve vrednosti 

spremenljivke, ki nadzira izvajanje zanke, da se približuje k izstopnemu pogoju iz zanke, 

dogajanje ob uspešnem testu pri programskem konstruktu za testiranje, dogajanje ob 

neuspešnem testu pri programskem konstruktu za testiranje, začetek kompozitnega 

programskega vzorca, kompozitni programski vzorec in modul.  

11.2.4 Četrti korak – opredelitev razredov in njihove hierarhije 

Pri opredelitvi razredov smo uporabili oba pristopa: 1) od zgoraj navzdol in 2) od spodaj 

navzgor. Prvega smo uporabili, da smo identificirali najbolj splošne koncepte v domeni, ki so: 

podatkovni objekt – skalar in zbirka, programski konstrukt – tok programa, elementarni vzorec, 

poizvedba, prireditev, prehajanje preko zbirke, kompozitni vzorec in modul. Nato pa smo s 

pristopom od spodaj navzgor nekatere koncepte bolj natančno opisali, razdelali in jih uredili v 

razrede. 

Določili smo naslednje razrede (zaradi bolj splošne uporabnosti ontologije smo se odločili, da 

bomo razrede poimenovali v angleškem jeziku): Variable, Variable_Scalar, 

Variable_Collection, Elementary_Pattern, Data, Scalar, Assignement_Scalar, SET, 

Query_Scalar, REFERENCE_Scalar, VALUE, Collection, Assignment_Collection, ADD, 

APPEND, POP, REMOVE, SET_ITEM, SWAP, Query_Collection, EMPTY, LENGTH, 

REFERENCE_Collection, Traversion_Collection, ALL, CURRENT, CURRENT+1, FIRST, 

LAST, NEXT, POSITION, PREVIOUS, Flow, Begin_End, BEGIN, END, END_FAIL, 

END_SUCCESS, LOOP in TEST. 

Preglednica 5 prikazuje povezavo med konceptom, ki smo ga želeli zajeti v ontologiji, in razredom, s katerim smo ga opisali. 
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Preglednica 5: Povezava med koncepti in razredi v ontologiji programskih vzorcev 

Razred Koncept 

Variable Spremenljivka 

Variable_Scalar Spremenljivka, ki označuje skalarni podatkovni objekt. 

Variable_Collection Spremenljivka, ki označuje podatkovni objekt – zbirka. 

Elementary_Pattern Elementarni vzorec, ki označuje operacijo, ki je definirana nad podatki oz. programski 

konstrukt, ki nadzira tok programa. 
Data Podatkovni objekt. 

Scalar Podatkovni objekt skalarnega tipa (celo število, decimalno število, logična vrednost, 

Collection Podatkovni objekt tipa – zbirka (seznam, terka, slovar, množica…). 

Assignment_Scalar Elementarni vzorci, ki označujejo vse operacije za prirejanje vrednosti pri skalarnih 

podatkovnih objektih.  

SET Elementarni vzorec, ki označuje operacijo za prirejanje nove vrednosti podatkovnemu 

objektu tipa skalar. 

Query_Scalar Elementarni vzorci, ki označujejo operacije za poizvedbo vrednosti oz. lastnosti 

podatkovnega objekta tipa skalar. 

REFERENCE_Scalar Elementarni vzorec, ki označuje operacijo za poizvedbo reference podatkovnega objekta 

tipa skalar.  

VALUE Elementarni vzorec, ki označuje operacijo za poizvedbo vrednosti podatkovnega objekta 

tipa skalar. 

Assignment_Collection  Elementarni vzorci, ki označujejo vse operacije za prirejanje vrednosti v podatkovnih 

objektih tipa – zbirka.  

ADD Elementarni vzorec, ki označuje operacijo, ki na izbrano pozicijo doda vrednost v seznam. 

Vse vrednosti, ki so za novo vstavljeno vrednostjo, se pomaknjeno za eno pozicijo v 

APPEND Elementarni vzorec, ki označuje operacijo, ki doda vrednost na konec zbirke. 

POP Elementarni vzorec, ki označuje operacijo, ki vrne zadnjo vrednost iz zbirke in jo nato iz 

nje odstrani. 

REMOVE Elementarni vzorec, ki označuje operacijo za odstranitev vrednosti na izbrani poziciji v 

zbirki. Vse vrednosti, ki so za novo vstavljeno vrednostjo, se pomaknjeno za eno pozicijo 

v levo.   
SET_ITEM Elementarni vzorec, ki označuje operacijo za prirejanje nove vrednosti na izbrani poziciji 

v zbirki.  

SWAP Elementarni vzorec, ki označuje operacijo, ki zamenja poljubni dve vrednosti v zbirki. 

Query_Collection  Elementarni vzorci, ki označujejo vse operacije za poizvedbo vrednosti oz. lastnosti v 

podatkovnem objektu – zbirka. 

EMPTY Elementarni vzorec, ki označuje operacijo, ki naredi poizvedbo in ugotovi, ali je zbirka 

prazna ali ne. 
LENGTH Elementarni vzorec, ki označuje operacijo, ki naredi poizvedbo in ugotovi število 

vrednosti oz. dolžino zbirke. 

REFERENCE_Collection Elementarni vzorec, ki označuje operacijo za poizvedbo reference podatkovnega objekta 

tipa zbirka.   

Traversion_Collection,  Elementarni vzorci, ki označujejo vse operacije, ki so vezane na koncept prečenja 

(zaporednega dostopanja do vseh vrednosti v zbirki) preko zbirke.  

ALL Elementarni vzorec, ki označuje operacijo za ugotavljanje, ali smo med prečenjem preko 

zbirke dostopili do vseh vrednosti. 
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CURRENT Elementarni vzorec, ki označuje operacijo za dostop do trenutne vrednosti med prečenjem 

preko zbirke.  

CURRENT+1 Elementarni vzorec, ki označuje operacijo za dostop do naslednje od trenutne vrednosti 

med prečenjem preko zbirke.  

FIRST Elementarni vzorec, ki označuje operacijo za dostop do prve vrednosti v zbirki. 

LAST Elementarni vzorec, ki označuje operacijo za dostop do zadnje vrednosti v zbirki. 

NEXT Elementarni vzorec, ki označuje operacijo za dostop do naslednje vrednosti od trenutne 

med prečenjem zbirke. 

POSITION Elementarni vzorec, ki označuje operacijo za dostop do pozicije trenutno obravnavane 

vrednosti med prečenjem zbirke.  

PREVIOUS Elementarni vzorec, ki označuje operacijo za dostop do prejšnje vrednosti od trenutno 

obravnavane med prečenjem zbirke. 

Flow  Elementarni vzorci, ki označujejo programske konstrukte, ki nadzirajo tok izvajanja 

programa.  

Begin_End Elementarni vzorci, ki označujejo začetek oz. konec programskega vzorca. 

BEGIN Elementarni vzorec, ki označuje začetek programskega vzorca.  

END Elementarni vzorec, ki označuje konec programskega vzorca. 

END_FAIL Elementarni vzorec, ki označuje neuspešen (glede na kontekst naloge) konec 

programskega vzorca. 
END_SUCCESS Elementarni vzorec, ki označuje uspešen (glede na kontekst naloge) konec programskega 

vzorca. 

LOOP Elementarni vzorec, ki označuje programski konstrukt za zanko. 

TEST Elementarni vzorec, ki označuje programski konstrukt za testiranje pogoja in odločanje o 

nadaljnji poti izvajanja programa.  
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Ko smo določili razrede, smo jih po pomenu hierarhično uredili. Spodnja slika (Slika 98) 

prikazuje hierarhijo razredov, ki smo jo vnesli v program Protege. 

 

Slika 98: Hierarhija razredov v ontologiji programskih vzorcev 
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Na prvi nivo v hierarhiji razredov smo umestili štiri razrede (Slika 99), ki nimajo nadrejenega 

razreda, to so: Spremenljivka (angl. variable), elementarni vzorec (angl. elementary pattern), 

kompozitni vozrec (angl. composite pattern) in Modul (angl. module). 

 

Slika 99: Razdelitev razredov na prvem nivoju hierarhije v ontologiji programskih vzorcev 

V ontologiji imamo dva tipa spremenljivk, enega za označevanje skalarnih podatkovnih 

objektov in drugega za označevanje zbirk. Razred Spremenljivka (angl. variable) smo zato 

razdelili na dva podrazreda Spremenljivka_Skalar (angl. variable_scalar) in 

Spremenljivka_Zbirka (angl. variable_collection). Ta dva razreda sta razdružena, saj se ne 

more zgoditi, da bi neka spremenljivka v programskem vzorcu hkrati označevala podatkovni 

objekt tipa skalar in zbirko (Slika 100). To smo dosegli tako, da smo v nastavitvah izbrali 

lastnost »Disjoint With« in pri vsakem razredu nastavili ime drugega.  

 

Slika 100: Razdružitev razredov Variable_Scalar in Variable_Collection 

Elementarne vzorce smo na prvem nivoju razdelili na: podatkovne (angl. data) in tiste, ki 

nadzorujejo tok programa (angl. flow). Podatkovne elementarne vzorce smo razdelili na: 

skalarne (angl. scalar) in zbirke (angl. collection) (Slika 101).  

 

Slika 101: Razdelitev razreda podatkov na skalarne in zbirke 

Skalarne smo naprej delili na tiste, ki so namenjeni prirejanju vrednosti (angl. assignment 

scalar), in tiste, ki so namenjeni poizvedovanju vrednosti oz. lastnosti (angl. query_scalar). 

Med prireditvene smo umestili elementarni vzorec za prirejanje vrednosti (angl. SET), med 

poizvedbene pa za pridobivanje reference (angl. REFERENCE_Scalar) in vrednosti (angl. 

VALUE). Glej spodnjo sliko (Slika 102).  
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Slika 102: Razdelitev podatkovnih elementarnih vzorcev za skalarne podatkovne objekte 

Podatkovne elementarne vzorce za zbirke smo razdelili na naslednjem nivoju na prireditvene 

(angl. assignment_collection), poizvedbene (angl. query_collection) in povezane s konceptom 

prečenja preko zbirke (angl. traversion_collection) (Slika 103). Med prireditvene smo umestili: 

ADD, APPEND, POP, REMOVE, SET_ITEM in SWAP. Med poizvedbene: EMPTY, 

LENGTH in REFERENCE_Collection. Med tiste, povezane s prečenjem, pa: ALL, 

CURRENT, CURRENT+1, FIRST, LAST, NEXT, POSITION in PREVIOUS.  

 

Slika 103: Razdelitev podatkovnih elementarnih vzorcev za podatkovne objekte tipa zbirka 

Na posameznem nivoju smo, podobno kot je bilo nazorno prikazano pri spremenljivkah, 

razdružili razrede, ki so bili na tistem nivoju.  

Programske konstrukte za nadzor toka programa (angl. flow) smo razdelili na naslednjem 

nivoju v hierarhiji na: Begin_End, LOOP in TEST (Slika 104). Vse smo tudi razdružili. Razred 

Begin_End smo naprej razdelili na: BEGIN, END, END_SUCCESS in END_FAIL. Tudi te 

razrede smo med seboj razdružili. Glej spodnji prikaz (Slika 104). 
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Slika 104: Razdelitev elementarnih vzorcev za programske konstrukte za nadzor toka programa 

11.2.5 Peti korak – opredelitev lastnosti razredov 

Po metodologiji Noy in McGuinness (2001) so lastnosti razredov tisti koncepti iz prvotnega 

seznama, ki jih nismo izbrali za predstavnike razredov. Lastnosti razredov opisujejo relacije 

med razredi, pri čemer jih definiramo tako, da specificiramo domeno in obseg vrednosti 

posamezne lastnosti. Lastnosti razredov predstavljajo relacije, ki povezujejo elementarne 

vzorce v formalizaciji programskih vzorcev. Vse relacije smo hierarhično uredili glede na 

pomen oz. način uporabe v formalizaciji (Slika 105). 

 

Slika 105: Hierarhija lastnosti razredov v ontologiji programskih vzorcev 

Prvi nivo smo poimenovali Relacija (angl. relation), saj vse lastnosti razreda označujejo relacije 

v formalizaciji. Na naslednjem nivoju pa smo umestili dve skupini relacij: podatkovne in 

tokovne. Podatkovne relacije povezujejo spremenljivko, ki označuje podatkovni objekt tipa 

skalar ali zbirka, z ustreznimi podatkovnimi elementarnimi vzorci, kot smo jih določili v 

formalizaciji. Tokovne relacije pa služijo deklarativnemu definiranju strukture programskih 

konstruktov, kot smo jih določili v formalizaciji. Na ta nivo smo umestili tudi relacijo 

»start_with«, ki označuje začetek programskega vzorca. Glej spodnji prikaz (Slika 106). 
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Slika 106: Začetna nivoja v hierarhiji relacij ontologije programskih vzorcev 

Podatkovne relacije smo razdelili glede na tip na: skalarne in povezane z zbirkami. Skalarne 

smo poimenovali »has_scalar« in jim definirali domeno vrednosti na razred spremenljivke tipa 

skalar, za obseg pa podatkovne elementarne vzorce, ki označujejo operacije na skalarnih 

podatkovnih objektih. Povezane z zbirkami pa smo poimenovali »has_collection«, za domeno 

vrednosti smo določili spremenljivke, ki označujejo podatkovne objekte tipa zbirka, za obseg 

pa podatkovne elementarne vzorce, ki označujejo operacije na podatkovnih objektih tipa zbirka 

(Slika 107).  

 

Slika 107: Definicija lastnosti podatkovnih relacij 

Tokovne relacije smo razdelili na naslednje skupine: povezane z začetkom/koncem 

programskega vzorca – Begin_End_Relation, povezane s konceptom zanke – Loop_Relation, 

povezane s konceptom testiranja pogoja in alternativnih poti izvajanja programa – 

Test_Relation ter na relacijo contains. Slednja je definirana na razredu BEGIN, prav tako pa 

na razredu TEST in je zato nismo umestili v enega od nižjih nivojev v hierarhiji.  

Relacije, povezane z začetkom/koncem programskega vzorca, smo razdelili na relaciji: input 

(vhod) in izhod (output). Domena relacije input je lahko le elementarni vzorec za začetek 

programskega vzorca (BEGIN), medtem ko obseg predstavljata referenci do spremenljivke tipa 

skalar ali zbirka. Domena relacije izhod so lahko vsi elementarni vzorci, ki označujejo konec 

programskega vzorca, ali pa elementarni vzorec SWAP, ki kot rezultat vrne preoblikovano 

zbirko. Obe relaciji smo med seboj tudi razdružili, saj nek konkreten primer (instanca) ene od 

relacij ne more biti hkrati tudi druga relacija. Glej spodnjo sliko (Slika 108).  
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Slika 108: Definicija relacij, ki označujejo začetek/konec programskega vzorca 

Relacije, povezane s konceptom zanke, deklarativno opisujejo njeno strukturo (Slika 108). 

Povzeli smo jih po formalizaciji in jih razdelili na: init (inicializacija), update (posodabljanje), 

body (telo) in termination_test (test konca).  

 

Slika 109: Relacije, ki so povezane s konceptom zanke 

Ker so vse naštete relacije povezane izključno s konceptom zanke, je pri vseh domena razred 

LOOP. Prav tako so vse relacije med seboj razdružene.  

Obseg vrednosti pri relaciji init (inicializacija) (Slika 109) sta lahko razreda FIRST in SET. S 

FIRST smo pokrili vse primere, ko zanko uporabljamo za zaporedno dostopanje do vrednosti 

v zbirki, s SET pa tiste primere, ko v zanki preverjamo določeno lastnost. To naredimo tako, 

da neko spremenljivko uporabimo kot stikalo, s katerim beležimo, če smo ali nismo našli 

vrednosti z želeno lastnostjo v zbirki. Takrat moramo pred začetkom zanke vrednost v tej 

spremenljivki ustrezno inicializirati. 

 

Slika 110: Definicija lastnosti relacije init 

Obseg vrednosti pri relaciji update (posodobi) (Slika 110) sta glede na programske vzorce, ki 

smo jih v okviru disertacije obravnavali, dve: NEXT ali LOOP. NEXT se nanaša na primere 

prečenja preko zbirke, saj označuje operacijo, s katero pridobimo naslednjo vrednost v zbirki 
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(od tiste, ki jo v trenutni iteraciji zanke obravnavamo). LOOP pa označuje primer, ko 

uporabimo zanko za to, da se približujemo izstopnemu pogoju iz zanke. Npr. pri mehurčkastem 

sortiranju fazo posodobitve predstavlja notranja zanka, ki preveri, ali je pri prehodu preko 

zbirke prišlo do zamenjave vrednosti. V primeru, da do zamenjave ni prišlo, je izstopni pogoj 

iz zanke izpolnjen, hkrati pa to posledično predstavlja poanto faze posodobitve.  

 

Slika 111: Definicija lastnosti relacije update 

Pri relaciji body je obseg vrednosti prav tako določen glede na obravnavane programske 

vzorce, tako da sta ustrezna razreda dva: LOOP in TEST. TEST predstavlja vse primere, ko v 

telesu zanke preverjamo pogoj, ta pa ne vpliva direktno na prekinitev oz. izhod iz zanke. Razred 

LOOP predstavlja primere, ko imamo gnezdeno zanko (Slika 112).  

 

Slika 112: Definicija lastnosti relacije body 

Pri relaciji termination_test obseg vrednosti predstavlja razred TEST (Slika 113). To, da je to 

lahko edini možen razred, je očitno, saj noben drug elementarni vzorec v formalizaciji ne 

omogoča testiranja pogoja. To pa je nujno potrebno, da lahko ugotovimo, ali je prišlo do 

situacije pri izvajanju zanke, ko jo je treba prekiniti.  

 

Slika 113: Definicija lastnosti relacije termination_test 
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Relaciji, povezani s konceptom testiranja pogoja in posledičnih alternativnih poti izvajanja 

programa, sta dve: success (uspeh) in fail (neuspeh). Relacija success označuje situacijo, ko se 

je preverjanje pogoja v kontekstu naloge ovrednotilo kot uspešno, medtem ko relacija fail 

označuje nasprotno situacijo, ko se je preverjanje ovrednotilo kot neuspešno. Domena je pri 

obeh relacijah ista, in sicer ker sta obe povezani s konceptom testiranja, je to razred TEST. 

Obseg relacije success predstavljajo razredi: END, END_SUCCESS in SET. V primeru END 

in END_SUCCESS gre za razreda, ki označujeta elementarni vzorec za konec programskega 

vzorca oz. za konec programskega vzorca, ko se ta konča uspešno z vidika konteksta naloge. 

V primeru SET pa gre za primere, ko ima uspešno preverjanje za posledico nastavljanje 

vrednosti spremenljivke. Pri relaciji fail je podobno, le da je v obsegu namesto 

END_SUCCESS, razred END_FAIL, saj gre za obravnavanje situacije, ki iz konteksta naloge 

pomeni neuspeh.  Glej spodnji prikaz (Slika 114).  

 

Slika 114: Definicija lastnosti relacij: success in fail 

11.2.6 Šesti korak – opredelitev lastnosti vrednosti 

Vse vrednosti, ki smo jih uporabili v ontologiji, so definirane preko razredov, zato ni bilo treba 

definirati lastnosti posameznih vrednosti.  

11.2.7 Sedmi korak – definiranje konkretnih primerov (instanc) 

V zadnjem koraku smo v ontologijo vnesli instance, ki sestavljajo posamezne kompozitne 

vzorce, ki smo jih predstavili s formalizacijo. Vnos kompozitnega vzorca v ontologijo bomo 

predstavili na primeru programskega vzorca za linearno iskanje.  

Najprej smo ustvarili instanco razreda Composite_Pattern in jo poimenovali 

»linear_search_composite_pattern«. Nato smo ustvarili vse instance razredov, ki so vključeni 

v programski vzorec za linearno iskanje, in jih ustrezno poimenovali. Ustvarili smo naslednje 

instance razredov:  

• BEGIN_linear_search (razred BEGIN), 
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• var_scalar_linear_search (razred Variable_Scalar), 

• REFERENCE_Scalar_linear_search (razred REFERENCE_Scalar), 

• var_collection_linear_search (razred Variable_Collection), 

• REFERENCE_collection_linear_search (razred REFERENCE_Collection), 

• FIRST_linear_search (razred FIRST), 

• NEXT_linear_search (razred NEXT), 

• CURRENT_linear_search (razred CURRENT), 

• POSITION_linear_search (razred POSITION), 

• LOOP_linear_search (razred LOOP), 

• TEST_linear_search (razred TEST), 

• END_linear_search (razred END). 

Instancam smo določili lastnosti razreda oz. relacije, preko katerih se povezujejo v strukturo 

kompozitnega vzorca.  

V spodnji tabeli (Preglednica 6) je prikazana posamezna instanca z definicijo relacije z drugo 
instanco/instancami v ontologiji, ki skupaj tvorijo predstavitev programskega vzorca za 
linearno iskanje.  

Preglednica 6: Povezava instanc z definicijami lastnosti razreda 

Instanca Definicija lastnosti razreda (angl. object property 

assertion) 
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Kompozitni vzorec smo vizualizirali s pomočjo vtičnika OntoGraf v programu Protege (Slika 

115): 

 

Slika 115: Vizualizacija kompozitnega vzorca za linearno iskanje s pomočjo vtičnika OntoGraf v programu Protege 
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12 SKLEP TER SMERNICE ZA NADALJNJE DELO IN 

RAZISKOVANJE 

V okviru doktorske disertacije smo se ukvarjali s problematiko učenja in poučevanja uvodnega 

programiranja. Motivacijo pri izbiri teme so predstavljali izsledki raziskav učenja uvodnega 

programiranja, ki so pokazali, da so te vsebine za začetnike težavne, saj v primerjavi z drugimi 

predmeti počasneje pridobivajo potrebna znanja, doživljajo znanje o programiranju kot 

kompleksno in abstraktno, so manj uspešni pri opravljanju zaključnega izpita, znanje tistih, ki 

izpit opravijo, pa je slabše od pričakovanega. Gre za univerzalne izkušnje, ki so neodvisne od 

demografskih značilnosti oz. nivoja izobraževanja. Pregled raziskav in ključnih ugotovitev smo 

predstavili v poglavju »Težavnost učenja programiranja«.  

Didaktične metode poučevanja programiranja naslavljajo navedene probleme, zato smo v 

nadaljevanju naredili kronološki pregled konceptualnih premikov na tem področju. Predstavili 

smo začetke, ko se programiranje ni poučevalo v formalni obliki, prevladovalo pa je mnenje, 

da lahko to znanje pridobijo le talentirani posamezniki. Nato smo opisali, kako se je to 

dojemanje začelo spreminjati z ustanovitvijo Združenja za računske stroje (Association for 

Computing Machinery – ACM), v okviru katerega so strokovnjaki s področja definirali 

temeljne vsebine pri računalništvu in mednje vključili programiranje kot enega ključnih stebrov 

tega znanja. To je predstavljalo osnovo za oblikovanje učnih načrtov za poučevanje 

programiranja na akademskem nivoju. Kot naslednji pomemben konceptualni premik smo 

predstavili knjigo The Psychology of programming avtorja Geralda Weinberga iz leta 1971, v 

kateri avtor programiranje definira kot dejavnost, ki jo izvaja človek in jo je kot tako treba 

preučevati tudi s psihološkega vidika, se pravi z uporabo konceptov kognitivne psihologije, kot 

sta npr. predstavitev znanja in sposobnost za reševanje problemov. 

Nato smo naredili pregled raziskav, ki predstavljajo pomembno obdobje raziskovanja 

didaktičnih pristopov k poučevanju programiranja, izhajajo pa iz Weinbergovih idej ter 

temeljijo na primerjavi začetnikov z eksperti. Izpostavili smo pionirsko delo avtorjev Elliota 

Solowaya in Jamesa Spohrerja, ki sta ugotavljala, da večina težav začetnikov izhaja iz 

nepoznavanja in posledično neuporabe programskih vzorcev, rešitev pa sta videla v njihovem 

eksplicitnem poučevanju. V nadaljevanju smo opredelili tipe programerskega znanja na: 

sintaktično, konceptualno in strateško, ter v slednjega umestili programske vzorce. Glede na 

razdelitev smo naredili pregled pristopov k poučevanju uvodnega programiranja. Ugotovili 

smo, da se večina osredinja na sintaktično oz. konceptualno znanje, redki pa so tisti, ki temeljijo 
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na razvoju strateškega znanja. Pomemben del strateškega znanja predstavljajo programski 

vzorci, ki smo jih natančneje predstavili v nadaljevanju teoretičnega uvoda.   

Programski vzorec smo definirali kot kognitivno strukturo povezanih vsebin, ki jo imamo 

shranjeno v spominu in jo uporabimo pri razumevanju programa in snovanju rešitve. 

Predstavlja načine razmišljanja in sklepanja ter omogoča, da pristopamo k programerskim 

problemom na konceptualni ravni. Na ta način se lahko pri zasnovi rešitve najprej osredinjamo 

na visokonivojske oz. meta koncepte ter relacije med njimi, šele nato pa se začnemo ukvarjati 

z implementacijskimi problemi. Naredili smo pregled ključnih raziskav, ki obravnavajo 

uporabo programskih vzorcev pri uvodnem programiranju, in s tem pomembno prispevali k 

strukturiranju znanja, ki obstaja na tem področju. Izpostavili smo prednosti vključevanja 

programskih vzorcev v učni proces ter zbrali, klasificirali, opisali in prikazali primere uporabe 

do sedaj identificiranih programskih vzorcev.   

V nadaljevanju smo naredili pregled od programskega jezika neodvisnih formalizacij za zapis 

programov, ki so nam služile kot osnova pri razvijanju formalizacije programskih vzorcev. Pri 

tem smo predstavili Plan Calculus, formalizacijo, ki omogoča predstavitev programov s 

pomočjo med seboj povezanih planov, graf pomenskih odvisnosti, ki se uporablja pri 

identifikaciji semantično ekvivalentnih delov programske kode, izrazni graf programa, ki 

omogoča predstavitev semantičnih karakteristik programa izključno s tokom podatkov, in 

abstraktna sintaktična drevesa, ki omogočajo predstavitev sintaktičnih značilnosti programske 

kode. 

Pregled literature s področja ontologij smo začeli z opisom različnih načinov za predstavitev 

znanja v računalniku, naredili pregled definicij pojma ontologije v okviru računalništva, opisali 

razloge za izdelavo ontologije ter podrobno predstavili metodologijo za grajenje po Noy in 

McGuinness (2001), ki smo jo vzeli kot osnovo za izdelavo ontologije programskih vzorcev. 

Poglavje smo zaključili s predstavitvijo pomembnih raziskav o uporabi ontologij pri uvodnem 

programiranju.  

Pregled teoretičnih izhodišč in področij, ki so bila relevantna za naše delo, smo nadaljevali z 

opisom konceptualnega okvira za formalizacijo programskih vzorcev. Razvili smo ga tako, da 

nam omogoča deklarativno predstavitev algoritmične strukture programskega vzorca, ki je 

neodvisen od programskega jezika. Semantične značilnosti algoritma so zajete preko uporabe 

podatkovnih operacij in operacij, ki se nanašajo na tok podatkov. Te operacije smo definirali 

kot elementarne operacije. Elementarni vzorci tako predstavljajo osnovne operacije, ki so 
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definirane na nekem podatkovnem objektu (podatkovni vzorci), ali temeljne programerske 

konstrukte, ki nam omogočajo nadzorovati tok izvajanja algoritma. Elementarne vzorce, ki so 

povezani s podatki, smo razdelili na tiste, ki so povezani s skalarnimi tipi podatkov (npr. cela 

števila, znaki in logične vrednosti), in na tiste, ki se nanašajo na zbirke podatkov (npr. seznami, 

nizi, množice, slovarji …). Po funkciji smo jih ločili na tiste, ki opravijo poizvedbo (npr. po 

referenci, vrednosti …), tiste, ki podatkovnemu objektu priredijo novo vrednost (npr. nastavi, 

povečaj, invertiraj …), in tiste, ki so povezani s konceptom prečenja preko podatkovne zbirke 

(npr. prvi, naslednji, zadnji …). Elementarne vzorce, ki se nanašajo na tok izvajanja algoritma, 

pa smo definirali kot: začetek/konec programskega vzorca, pogojni stavek in zanka. Strukturo 

konkretnega programskega jezika smo izrazili preko kompozitnega vzorca, ki predstavlja 

kombinacijo oz. preplet elementarnih vzorcev, ki so med seboj povezani z relacijami. Pri 

podatkovnih vzorcih so vse relacije tipa »ima«, se pravi nek podatkovni objekt ima na sebi 

definirano določeno operacijo, medtem ko relacije elementarnih vzorcev za tok izvajanja 

programa definirajo njihovo algoritmično strukturo na deklarativni način. Tako je npr. 

algoritmična struktura zanke opisana z relacijami: inicializacija – kaj se mora zgoditi, preden 

se začne zanka izvajati; posodobi – kako se približujemo izstopnemu pogoju; test konca – 

odločitev, ali gremo v ponovno ponovitev zanke ali z izvajanjem končamo; in telo – kaj se 

zgodi v vsaki iteraciji zanke. Razvili smo tudi način za obravnavanje kompozitnega vzorca kot 

enovite enote, ki jo lahko vključimo kot element v kompleksnejšem programskem vzorcu in jo 

povežemo z ostalimi elementarnimi vzorci v njem. Ta način smo poimenovali modul. Uporaba 

modulov nam omogoča, da lahko programske vzorce sestavljamo in obravnavamo na različnih 

abstraktnih nivojih.  

Uporabo konceptualizacije smo ilustrirali na množici programskih vzorcev, ki se tipično 

uporabljajo pri uvodnem programiranju in so povezani s konceptom zanke (linearno iskanje, 

zaščiteno linearno iskanje,  iskanje ekstrema, preštevanje elementov z lastnostjo in palindrom) 

oz. urejanja vrednosti v podatkovni zbirki (mehurčkasto sortiranje, urejanje rdečih in modrih 

kroglic). Vsak obravnavan programski vzorec smo najprej opisali, nato smo njegovo 

formalizacijo ponazorili z grafom pripadajočega kompozitnega vzorca, iz katerega so jasno 

razvidni elementarni vzorci, ki ga sestavljajo, in relacije, ki jih med seboj povezujejo. Nato 

smo formalizacijo še natančno opisali. 

Veljavnost formalizacije smo preverili tako, da smo izvedli empirično raziskavo med študenti 

na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani na študijskem programu Dvopredmetni učitelj, 

smer računalništvo z vezavami, ki so že uspešno opravili predmet iz uvodnega programiranja. 
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Zastavili smo jim štiri naloge, ki so od njih zahtevale uporabo naslednjih programskih vzorcev: 

linearno iskanje, zaščiteno linearno iskanje in preštevanje elementov z lastnostjo. Njihove 

rešitve smo razdelili na tri skupine: 1) pravilne, ki niso vsebovale odvečne kode, 2) pravilne, 

ki so vsebovale odvečno kodo in 3) napačne rešitve. Z analizo rešitev v posameznih skupinah 

smo ugotovili, da kompozitni vzorec v predlagani formalizaciji opiše vse pravilne rešitve, ki 

ne vsebujejo odvečne kode, ne glede na način implementacije programa. Pri pravilnih rešitvah, 

ki so vključevale tudi odvečno kodo, smo ugotovili, da je njihov kompozitni vzorec vsebovan 

v osnovnem kompozitnem vzorcu (pravilne rešitve brez odvečne kode), prav tako pa je mogoče 

iz vzorca jasno ugotoviti, kje v zasnovi rešitve je študent vključil odvečno funkcionalnost, ki 

ne prispeva k pravilnosti programa. Pri analizi napačnih rešitev pa smo ugotovili, da se 

pripadajoč kompozitni vzorec razlikuje od pravilnega, iz primerjanja struktur posameznih 

vzorcev pa je mogoče videti, kje je študent naredil napako. Predstavitve, zapisane v izdelani 

formalizaciji programskih vzorcev, smo zapisali tudi v formalizaciji blok diagrama in ju med 

seboj primerjali. Ugotovili smo, da blok diagrami predstavijo predvsem sintaktične značilnosti 

programov, medtem ko razvita formalizacija prikaže njegove konceptualne značilnosti. Pri 

programih, ki so bili konceptualno ekvivalentni, je bila predstavitev v izdelani formalizacija 

enaka za vse različne implementacije programov, medtem ko se je njihova predstavitev z blok 

diagramom razlikovala. Pri rešitvah, ki so vključevale odvečno kodo, blok diagram ne razkrije, 

kje v zasnovi programa je študent naredil napako, medtem ko je pri izdelani formalizaciji 

programskih vzorcev to jasno razvidno iz primerjave osnovnega vzorca, ki ponazarja pravilno 

rešitev brez odvečne kode, z vzorcem ki prikazuje rešitev z vključeno odvečno 

funkcionalnostjo. Podobno je pri napačnih rešitvah, kjer blok diagram ne omogoča uvida v 

napačna razumevanja, ki so vodila v napako, niti iz njega ni mogoče napovedati, kako blizu 

pravilne rešitve je bil študent.   

 

V nadaljevanju so naredili prve korake v smeri avtomatizacije prepoznavanja programskih 

vzorcev direktno iz programske kode, zapisane v programskem jeziku Python, brez da bi za to 

potrebovali eksperta, ki bi to opravil »ročno«. V ta namen smo razvili program »Iskalec 

programskih vzorcev« (angl. Program Pattern Finder), ki omogoča nalaganje množice rešitev, 

napisanih v programskem jeziku Python, za določeno nalogo, samodejno testiranje njihove 

pravilnosti s pomočjo Unit testov (testov, ki preko klicev funkcije z določenimi argumenti 

primerjajo želeni in dejanski rezultat) in analizo njihove sintaktične strukture. Program smo 

prilagodili običajnemu formatu domačih nalog, ki lahko pri eni nalogi združuje več podnalog. 
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Naloge oz. podnaloge se namreč samodejno ekstrahirajo iz vsebine datoteke z Unit testi, 

uporabnik pa lahko med njimi poljubno izbira. Sintaktično strukturo programov smo 

predstavili s pomočjo abstraktnih sintaktičnih dreves, ki smo jih pridobili z uporabo modula 

ast v programskem jeziku Python. Osnovno strukturo smo abstrahirali, pri čemer smo uporabili 

kriterij, da smo v strukturi programa ohranili dele, ki so skladni z izdelano formalizacijo 

programskih vzorcev. Tako smo ohranili podatkovne strukture, oznako za začetek/konec 

programa, pogojne stavke, zanke in funkcije, ki so del osnovnega nabora, ki je vključen v 

programski jezik Python. Abstrahirana abstraktna sintaktična drevesa smo vnesli v algoritem 

gspan. Ta jih je med seboj primerjal in poiskal ujemajoče dele. Za najdeni del je vrnil 

podmnožico vhodnih dreves, ki ga vsebujejo. Program omogoča prikaz kode, Unit testov, 

vizualno predstavitev abstrahiranih abstraktnih dreves, vizualizacijo ujemajočih delov v 

njihovi strukturi ter izpis in prikaz podmnožice abstrahiranih abstraktnih sintaktičnih dreves za 

podmnožico rešitev, ki ta ujemajoči del vsebuje. To smo implementirali z namenom lažjega 

preučevanja programskih vzorcev in bolj učinkovitega iskanja preslikav z izdelano 

formalizacijo. Ti ujemajoči deli predstavljajo obetaven način za avtomatično iskanje vzorcev, 

vendar bi bilo pri tem potrebno opraviti še mnogo dela, ki bistveno presega okvire doktorske 

disertacije. 

V zadnjem delu smo podrobno opisali potek izgradnje ontologije programskih vzorcev, ki smo 

jo izdelali v programskem okolju Protege. Ontologijo smo izdelali po metodologiji Noy in 

McGuinness (2001), vsakega od korakov pa smo natančno opisali. Določili smo razrede 

ontologije, pri čemer smo kot temelj upoštevali prej izdelano formalizacijo programskih 

vzorcev. Nato smo razrede hierarhično uredili. Možne načine njihovega povezovanja smo 

definirali z opredelitvijo lastnosti razredov, s tem pa smo v ontologijo zakodirali relacije, ki 

lahko obstajajo med razredi. Ustreznost izdelane ontologije smo predstavili na primeru 

kodiranja kompozitnega vzorca za programski vzorec »linearno iskanje« in njegovo strukturo 

predstavili s pomočjo vtičnika OntoGraf v programu Protege. 

 

V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili, na kakšen način smo dosegali raziskovalne cilje 

in preverili veljavnost hipotez, ki smo si jih zastavili pri dispoziciji doktorske disertacije. 

 

Raziskovalni cilj: »Izgradnja domenske ontologije programskih vzorcev za uvodno 

programiranje« smo dosegli tako, da smo najprej izdelali formalizacijo programskih vzorcev, 
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ki jo podrobno predstavimo v poglavju »Konceptualni okvir za formalizacijo programskih 

vzorcev«, strukturo pa prikazuje Slika 29 Vizualizacija strukture formalizacije programskih 

vzorcev. To smo uporabili kot temelj za izdelavo ontologije programskih vzorcev. Izdelave 

ontologije smo se lotili po metodologiji Noy in McGuinness (2001), ki smo jo teoretično 

predstavili v poglavju »Grajenje ontologij – Metodologija po Noy in McGuinness«, nato pa 

smo opisali podrobno opisali posamezne faze pri grajenju ontologije programskih vzorcev v 

poglavju »Izdelava ontologije po metodi Noy in McGuinness«. Hierarhijo razredov v ontologiji 

programskih vzorcev smo prikazali na Slika 98, lastnosti razredov pa na Slika 105. 

Raziskovalni cilj: »Preverjanje (preizkušanje) veljavnosti (uporabnosti) zgrajene ontologije 

programskih vzorcev« smo dosegli tako, da smo izvedli eksperiment, v katerem smo 

obravnavali rešitve študentov za naloge, ki so zahtevale uporabo programskega vzorca. 

Rešitve, ki so bile zapisane na različne načine in v različnih programskih jezikih, smo najprej 

razdelili na: pravilne brez odvečne kode, pravilne z odvečno kodo in napačne. Nato smo 

analizirali rešitve iz posameznih skupin in ugotovili, da je predstavitev v predlagani 

formalizaciji enaka za vse različne implementacije pravilnih rešitev, da je vsebovana v vseh 

rešitvah z odvečno kodo, pri čemer je odvečna funkcionalnost jasno razvidna, in da se 

kompozitni vzorci napačnih rešitev razlikujejo od pravilnega, iz njih pa je mogoče ugotoviti, 

kje v zasnovi algoritma je prišlo do napake. Celoten eksperiment, analizo in ugotovitve smo 

podrobno predstavili v poglavju »Empirična raziskava veljavnosti formalizacije«.  

Raziskovalni cilj: »Oblikovanje didaktičnih usmeritev na osnovi zgrajene ontologije 

programskih vzorcev« smo dosegli na naslednje načine: 1) Prikazali smo način za deklarativno 

predstavitev strukture algoritma s pomočjo razvite formalizacije, ki smo ga ilustrirali na 

različnih primerih programskih vzorcev. Takšne predstavitve lahko izobraževalcu pomagajo 

pri oblikovanju učnih poti, saj je iz njih razvidna kompleksnost strukture algoritma, ki mu 

omogoča, da lahko bolj natančno določi napredovanje v kompleksnosti in množico konceptov, 

ki jih študent mora usvojiti, da bi lahko neko nalogo rešil. Tak primer je prikazan na Slika 35: 

Kompozitni vzorec za linearno iskanje in Slika 36: Kompozitni vzorec za zaščiteno linearno 

iskanje, ki prikazujeta, da se programska vzorca ločita po dodatnem preverjanju izstopnega 

pogoja, drugače pa sta strukturno podobna. Prav tako lahko taka analiza pokaže, da nalogi, ki 

se sprva zdita med seboj zelo različni, zahtevata za rešitev uporabo enakega vzorca in torej 

enak nivo konceptualnega znanja. To je razvidno iz Slika 37 in Slika 38, ki prikazujeta nalogi 

za iskanje ekstrema oz. preštevanje elementov z lastnostjo, saj sta kompozitna vzorca rešitve 

enaka, nalogi pa sta vsebinsko različni.  
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2) Prikazali smo način, kako lahko s formalizacijo bolj učinkovito in kvalitetno ovrednotimo 

rešitve. To naredimo tako, da različne implementacije programov primerjamo z osnovnim 

kompozitnim vzorcem, ki prikazuje pravilno rešitev brez odvečne kode. Na ta način lahko lažje 

odkrijemo različne načine zapisa pravilnega programa, saj to naredimo preprosto tako, da vsak 

del iz kompozitnega vzorca preverimo v konkretni kodi. Prav tako lahko bolj učinkovito 

odkrijemo odvečne dele v rešitvi, saj so izraženi kot razlika med osnovnim kompozitnim 

vzorcem in tem, ki označuje rešitev z odvečno kodo. Tako eksplicitno odkrivanje odvečnih 

delov pa nam pokaže, ali študent odvečno funkcionalnost uporablja pogosto, kar lahko pomeni 

nerazumevanje, in nam pomaga sklepati, zakaj jo je uporabil, kar posledično vpliva na 

kvalitetno povratno informacijo. Pri napačnih rešitvah pa daje učitelju možnost, da ugotovi, 

kje v strukturi algoritma se je študent zmotil, s tem pa odkriva pomanjkljivosti v njegovem 

konceptualnem znanju. To mu omogoča, da se lažje osredinja na točno tiste dele, ki jih študent 

ne razume. Načini, kako to naredimo, so podrobno opisani v poglavju »Analiza rešitev«. 

Primerjava napačnih rešitev z osnovnim pravilnim kompozitnim vzorcem tudi bolj jasno 

pokaže, kako »daleč« je bila študentova rešitev od pravilne rešitve. Ta primer prikazuje Slika 

72, ko se je študent zmotil le v implementiranju elementarnega vzorca »pozicija«, vse ostalo 

pa je pravilno zasnoval. Njegov vzorec je tako skoraj identičen pravilnemu, medtem ko večja 

razhajanja v strukturi kompozitnih vzorcev kažejo na večje nerazumevanje.  

 

Raziskovalno hipotezo: »Na osnovi zgrajene ontologije je mogoče avtomatsko označevanje 

prisotnosti in odsotnosti vzorcev v programski kodi, ki reši podano nalogo iz programiranja« 

nismo potrdili, saj se ob definiranju dispozicije nismo zavedali kompleksnosti te naloge. Z 

eksperimentalnim delom smo dokazali, da to lahko naredimo s pomočjo eksperta, medtem ko 

je avtomatizacija tega procesa veliko zahtevnejša. Identificiranje semantičnih značilnosti 

programa ne glede na implementacijo oz. uporabljen programski jezik je kompleksen proces, 

za katerega se je ob delu v okviru doktorske disertacije izkazalo, da presega zastavljene okvire 

doktorske disertacije. V poglavju »Poskusi avtomatizacije prepoznavanja programskih vzorcev 

iz kode« smo zato predstavili delo, ki smo ga opravili v smeri iskanja procesa avtomatizacije. 

V okviru tega dela smo razvili programsko orodje »Iskalec programskih vzorcev«, ki 

avtomatizira ugotavljanje pravilnosti programske kode z uporabo Unit testov, predstavi 

sintaktične značilnosti programa, jih abstrahira in med njimi s pomočjo algoritma gspan poišče 

ujemanja v strukturi.  
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Raziskovalno hipotezo: »Prisotnost implementacije vzorcev v programski kodi nakazuje 

pravilnost rešitve podane naloge« smo potrdili v eksperimentalnem delu, kjer smo pokazali, da 

je osnovni kompozitni vzorec za pravilno rešitev opisal vse različne tipe implementacij 

programske kode v poljubnem programskem jeziku. To je opisano v sklopu podpoglavja 

»Analiza rešitev« in prikazano na Slika 83 Kompozitni vzorec za pravilno rešitev brez odvečne 

kode za zaščiteno linearno iskanje z zanko while in Slika 88 Kompozitni vzorec pravilne rešitve 

naloge »Daljša inkubacija«. Prav tako je analiza kompozitnih vzorcev pravilnih rešitev z 

odvečno kodo pokazala, da so vse vsebovale osnovni kompozitni vzorec pravilne rešitve, imele 

pa so še druge odvečne dele. To je prikazano na naslednjih slikah: Slika 64 Programski vzorec 

za rešitev naloge linearno iskanje for, ki vsebuje redundantno kodo, Slika 68 Programski vzorec 

za rešitev tipa 1., ki vsebuje redundantno kodo za nalogo linearno_iskanje_while, Slika 70 

Kompozitni vzorec rešitve z odvečno kodo tipa 2. za nalogo linearno_iskanje_while, Slika 77 

Kompozitni vzorec za pravilno rešitev za zaščiteno linearno iskanje z zanko for , ki vključuje 

odvečno kodo – tip 1, Slika 79 Kompozitni vzorec za pravilno rešitev za zaščiteno linearno 

iskanje z zanko for , ki vključuje odvečno kodo – tip 2, Slika 86 Kompozitni vzorec za pravilno 

rešitev z odvečno kodo za zaščiteno linearno iskanje z zanko while, Slika 91 Kompozitni vzorec 

za pravilno rešitev z odvečno kodo tipa 1  za nalogo »Daljša inkubacija« in Slika 93 

Kompozitni vzorec za pravilno rešitev z odvečno kodo tipa 2  za nalogo »Daljša inkubacija«.  

Raziskovalno hipotezo: »Pogoste kombinacije konceptov v nepravilnih rešitvah nakazujejo na 

običajno napačno razumevanje« smo potrdili v eksperimentalnem delu, kjer smo pokazali, da 

nam formalizacija omogoča zapis deklarativne strukture algoritma ne glede na implementacijo. 

Tak zapis posledično razkrije napake, ki so na konceptualnem nivoju ekvivalentne, ne glede  

na njihov zapis v konkretnem programskem jeziku. Deli v strukturi algoritma, ki se bodo v 

napačnih rešitvah ponavljali, bodo posledično nakazovali na običajno napačno razumevanje. 

To dokazuje primerjava z zapisi programov v formalizaciji blok diagram, ki pokaže, da ne 

zmore ločiti med konceptualno ekvivalentnimi deli programa, če so ti implementirani drugače, 

medtem ko se v izdelani formalizaciji različne implementacije rešitev ponazorijo z istim 

kompozitnim vzorcem. Formalizacija programskih vzorcev tako predstavlja pomembno orodje 

pri odkrivanju običajnih napačnih razumevanj.  

Doktorska disertacija doprinaša naslednje prispevke k znanosti:  

Pregled literature s področja programskih vzorcev predstavlja pomemben doprinos v smislu 

oblikovanja enovite in strukturirane state of the art predstavitve področja, ki do sedaj še ni bila 
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narejena. To lahko služi kot teoretična osnova za nadaljnje raziskovanje drugim raziskovalcem 

in predstavlja korak k prepoznavnosti tega področja.  

Izdelava formalizacije programskih vzorcev, ki je neodvisna od programskega jezika in 

omogoča predstavitev strukture algoritma na deklarativni način, pomeni pomembno novost na 

področju predstavitve programskih vzorcev. Predstavlja namreč odmik od dosedanjih metod 

zapisa, ki se osredinjajo na njihovo proceduralno naravo, saj omogoča zapis in posledično 

vpogled v njihovo strukturo. Ta način zapisa omogoča predstavitev programskih vzorcev na 

višjem nivoju abstrakcije oz. generalizacije, saj zajame ključne elemente programerskega 

znanja, ki niso povezani s sintaktičnimi posebnostmi konkretnega programskega jezika. 

Trdimo, da je takšen način predstavitve programskih vzorcev pomemben pri učenju in 

poučevanju začetnikov pri uvodnem programiranju, saj omogoča transfer in komuniciranje 

znanja, ki je zajeto v vzorcih. To ima pomembne didaktične implikacije v smislu oblikovanja 

učnih poti, generiranja nalog, vrednotenja programov, boljši vpogled v način reševanja 

ekspertov in pri zagotavljanju bolj kakovostne povratne informacije. 

Izdelana formalizacija predstavlja pomemben napredek pri predstavitvi programske kode, ki jo 

je mogoče uporabiti pri didaktiki programiranja. Trenutno se v te namene uporablja 

formalizacija blok diagram, ki pa ima v primerjavi z izdelano formalizacijo programskih 

vzorcev pomembne pomanjkljivosti. Blok diagram predstavlja proceduralne značilnosti 

programa in vključuje implementacijske posebnosti izbranega programskega jezika. Izdelana 

formalizacija pa omogoča predstavitev strukture algoritma in je od programskega jezika 

neodvisna. Na ta način lahko predstavimo rešitev na konceptualnem nivoju in dobimo vpogled 

v miselni proces tistega, ki je rešitev zasnoval. To nam zagotavlja mnoge prednosti. Enotna 

predstavitev različnih implementacij konceptualno ekvivalentnih rešitev je temelj pri 

odkrivanju odvečne kode, napak in vrednotenju. Nekatere druge formalizacije (kot npr. graf 

pomenskih odvisnosti, izrazni graf programa) sicer omogočajo predstavitev semantičnih 

značilnosti ekvivalentnih delov programske kode v eni strukturi, a so prilagojene za uporabo 

pri optimizaciji prevajalnikov in ne za potrebe pri didaktiki programiranja. Predstavitve v teh 

formalizacijah so kompleksne in relativno težko razumljive in ne dajejo vpogleda v strukturo 

algoritma oz. v miselni proces tistega, ki je rešitev zasnoval.  

Izdelana ontologija programskih vzorcev predstavlja po našem vedenju prvo in zaenkrat tudi 

edino formalizacijo znanja na tem področju. Formalizirano znanje v obliki ontologije ima 

veliko pomembnih implikacij, predvsem v smislu omogočanja lažjega razvoja algoritmičnih 

rešitev za pomoč in podporo učiteljem pri sestavljanju nalog iz uvodnega programiranja, 
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vrednotenju rešitev, odkrivanju napak na konceptualnem nivoju in iskanju pogostih napačnih 

razumevanj. Take algoritmične rešitve bi bilo mogoče uporabiti (integrirati) v tutorskih 

sistemih.  Tudi ontologija sama po sebi ima neposredno uporabno vrednost. Lahko bi jo razširili 

v bolj celovito ontologijo celotnega področja uvodnega programiranja ali pa jo uporabili kot 

osnovo za izdelavo ontologije za neko drugo s programskimi vzorci povezano področje, kot 

npr. za strukturiranje učnih materialov za uvodno programiranje, razširitev osnovnega nabora 

programskih vzorcev z idiomi, ki so vezani na specifičen programski jezik, za povezovanje z 

vzorci, ki se uporabljajo pri izdelavi izobraževalnih iger, označevanje vzorcev pri vizualnih 

okoljih za programiranje, kot sta npr. Scratch in Snap! in drugi.  

 

Raziskovalno delo v okviru doktorske disertacije je nakazalo številne smernice za nadaljnje 

delo. Te lahko razdelimo na tri večje sklope: priložnosti za nadaljnje raziskovanje, praktična 

uporaba izdelane ontologije in njen nadaljnji razvoj.  

Na področju nadaljnjega raziskovanja se nakazuje delo v smeri preverjanja možnosti 

avtomatizacije procesa označevanja prisotnosti in odsotnosti vzorcev v programski kodi, ki reši 

podano nalogo iz programiranja. Rešitev tega problema vidimo v raziskovanju možnosti 

razvoja algoritmov, s katerimi bo mogoče povezovanje sintaktičnih značilnosti programske 

kode s pripadajočimi programskimi vzorci. Nakazana smer z uporabo abstrahiranih abstraktnih 

sintaktičnih dreves se nam zdi obetajoča, vendar je potrebnega še veliko raziskovalnega dela, 

ki bo pokazalo, ali je mogoče pri analizi ujemajočih delov strukture različnih implementacij 

nekega vzorca odkriti zakonitosti, ki bi jih lahko učinkovito posplošili. To bi lahko namreč 

služilo kot temelj zasnove praktično uporabnih algoritmov. Popolna avtomatizacija iskanja 

programskih vzorcev iz programske kode brez posredovanja eksperta bi pomenila pomemben 

korak k širši uporabnosti predstavljenih pristopov k predstavitvi kode, saj bi pospešila proces 

vrednotenja rešitev, iskanja napak in pogostih napačnih razumevanj. Prav tako bi omogočila, 

da bi predstavljene funkcionalnosti lahko združili v poseben modul, ki bi ga lahko nato vključili 

v druga programska orodja ali učna okolja.  

Zanimiva smer raziskovanja, ki jo omogoča razvita ontologija, je analiziranje procesa pisanja 

programske kode začetnika v smislu odkrivanja razlik med parcialnim in končnim vzorcem. 

To bi lahko služilo kot osnova pri podajanju bolj kakovostnih povratnih informacij na višjem 

abstraktnem nivoju. Prav tako vidimo pomemben doprinos k didaktiki programiranja v analizi 

načinov povezovanja enostavnejših programskih vzorcev v kompleksnih rešitvah in raziskavah 
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v smeri njihovega razvrščanja v skupine kognitivno ekvivalentno zahtevnih vzorcev. Na ta 

način bi lahko pridobili pomembno vedenje o zakonitostih načinov podajanja znanja, ki 

začetnika učinkovito vodijo k usvajanju učnih ciljev pri uvodnem programiranju. Identificirane 

skupine bi lahko namreč predstavljale ključne faze pri usvajanju znanja in definirale potrebno 

predznanje za prehod na višji nivo oz. skupino, ki združuje kognitivno zahtevnejše programske 

vzorce. Vse navedeno bi imelo pomemben vpliv pri prilagoditvah podajanja snovi, ki bi jih 

lahko vključili v model tutorja, ki krmili učenje v tutorskem sistemu. Nadaljnje raziskave v tej 

smeri bi lahko to znanje nadgradile z upoštevanjem preferenčnega učnega stila učenca in/ali 

izbrane učne teorije. Raziskovanje tipičnih načinov povezovanja, analiza strukture 

programskih vzorcev in odkrivanje pravil njihovega združevanje v skupine pa vidimo tudi kot 

osnovo za reševanje problema avtomatizacije določanja težavnosti nalog pri programiranju za 

človeka.  

Razvita ontologija ponuja številne možnosti za njeno praktično uporabo. Znanje, ki smo ga 

formalizirali in ga vključili v ontologijo, je mogoče uporabiti kot domeno znanja v tutorskih 

sistemih in računalniških pripomočkih za učenje programiranja. Ontologija predstavlja 

domensko znanje o programskih vzorcih, ki ga mora učenec usvojiti pri uvodnem 

programiranju. Zasnovana je tako, da daje vpogled v strukturo programskega vzorca, ki 

razkriva, iz katerih enostavnejših vzorcev so sestavljeni kompleksni vzorci, poleg tega pa tudi, 

na kakšen način se med seboj povezujejo. Z uporabo Bayesovske mreže lahko tutorski model 

na osnovi ontologije izračuna verjetnost, da učenec zna rešiti nalogo, ki je kombinacija že 

usvojenih enostavnejših vzorcev (Gamboa in Fred, 2002). To lahko uporabi pri odločanju o 

izbiri naslednje naloge, na podlagi ugotovljenega predznanja in dinamike usvajanja 

programskih vzorcev pa ponudi personaliziran prehod preko učne snovi.  

Učitelj lahko izdelano ontologijo uporabi na različne načine pri svojem delu. Način, ki smo ga 

podrobneje predstavili v poglavju 0 Analiza rešitev, omogoča boljši vpogled v način 

razmišljanja, ki ga je učenec uporabil pri implementaciji rešitve. Razlika med oddano in 

pričakovano rešitvijo, ki je vključena v ontologijo, je namreč osnova za odkrivanje odvečne 

kode, napak v razmišljanju, pri analizi več rešitev nalog pa tudi za identificiranje tipičnih 

napačnih razumevanj. Primerjava pravilnih rešitev s pripadajočim kompozitnim vzorcem 

omogoča boljše komuniciranje znanja v smislu diskusije o različnih pristopih k 

implementiranju konceptualno ekvivalentnih delov rešitve. Ontologijo lahko učitelji uporabijo 

kot pomoč pri določanju vrstnega reda podajanja nalog, saj lahko preko nje pridobijo jasen 

vpogled v strukturo programskega vzorca. To jim omogoča, da bodo programske vzorce uvajali 
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postopoma in v smiselnem vrstnem redu. Ontologija jim lahko prav tako pomaga pri pisanju in 

identificiranju problemov, pri katerih bodo rešitve vsebovale konceptualno ekvivalentne 

programske vzorce oz. se bo v njih odražal isti kompozitni vzorec.  

Ontologijo je mogoče uporabiti tudi v okviru sodelovalnega učenja. S tem, ko lahko učitelj 

dobi bolj natančen vpogled v nivo znanja o programskih vzorcih učenca, lahko naredi bolj 

informirane odločitve pri formiranju skupin. V skupini, kjer obstajajo razlike v znanju, se 

izpopolnjujejo vsi. Tisti, ki imajo pomanjkljivosti v znanju, lahko od svojih naprednejših 

kolegov ta znanja pridobijo, slednji pa se ob tem izpopolnjujejo v komuniciranju 

konceptualnega znanja oz. meta kognitivnih spretnosti.  

V izdelano ontologijo smo vključili omejen nabor programskih vzorcev, ki se pogosto 

uporabljajo pri uvodu v programiranje. Nadaljnji razvoj ontologije vidimo v vključevanju 

dodatnih programskih vzorcev, tudi tistih, ki so naprednejši in/ali se uporabljajo v različnih 

programerskih paradigmah. Ontologijo smo zasnovali tako, da je vključevanje novih 

programskih vzorcev zelo enostavno. Pri tistih novih programskih vzorcih, ki jih lahko v celoti 

opišemo s trenutnimi elementarnimi vzorci in relacijami, gre zgolj za definiranje novega 

kompozitnega vzorca. V primeru, da v obstoječem naboru ni ustreznih elementarnih vzorcev, 

pa te vključimo kot nove razrede, jim določimo mesto v hierarhiji in definiramo relacije, na 

kakšen način se povezujejo z ostalimi elementarnimi vzorci.   

V ontologijo bi lahko po zgledu PasOnto, to je ontologije, ki je namenjena učenju 

programskega jezika Pascal in omogoča učinkovito iskanje ustreznih nalog za vajo (Diatta et 

al., 2019), vključili konkretne naloge, njihove rešitve, avtomatično določanje težavnosti in 

potrebnega predznanja. Navedene funkcionalnosti bi lahko na osnovi izdelane ontologije 

pomembno izboljšali. Avtomatično zaznavanje težavnosti naloge je v PasOnto implementirano 

tako, da tri težavnostne stopnje (lahka, srednja, težka) določi glede na splošna pravila, s 

katerimi ni mogoče zajeti vseh nians težavnosti naloge. Npr. srednjo težavnost določi vsem 

nalogam, ki vsebujejo enega od naslednjih konceptov: sezname, datoteke, množice, kazalce, 

pogojne stavke, zanke, funkcije ali procedure. Ontologija programskih vzorcev pa omogoča 

vpogled v strukturo algoritma, ki razkriva, kateri in predvsem kako se enostavnejši vzorci 

povezujejo v kompleksno rešitev. To omogoča bolj kakovostno pristopanje k problemu 

avtomatičnega določanja težavnosti. PasOnto prav tako ponuja avtomatično določanje 

potrebnega predznanja, ki ga potrebujemo za reševanje naloge. Njegova omejitev je, da 

predznanje določa na osnovi potrebnega sintaktičnega znanja (npr. kako deklarirati celo število 

ali seznam, kako uporabiti zanko, ipd.). Avtomatično določanje predznanja na osnovi izdelane 
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ontologije pa bi omogočalo definiranje potrebnih znanj tudi na višjem abstraktnem nivoju, saj 

bi definiralo poznavanje ustreznih programskih vzorcev in ne zgolj sintaktičnih pravil.  

Menimo, da smo z izdelano ontologijo ustvarili izhodišče, ki odpira široke možnosti za 

nadaljnje raziskovanje, iskanje inovativnih primerov njene uporabe in ponuja številne 

priložnosti za njeno nadgradnjo. Ontologija programskih vzorcev predstavlja konceptualni 

premik na področju predstavitve algoritmov in prinaša možnost razvoja bolj kakovostnih 

didaktičnih metod, pristopov in orodij k poučevanju in učenju programiranja. Prizadevanja na 

tem področju lahko pripomorejo k boljšemu razumevanju procesa učenja, ki bodo učečemu 

pomagala pri pridobivanju znanja, učitelju pa bodo omogočila bolj učinkovito delo.  
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