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TEMA DIPLOMSKEGA DELA
V diplomskem delu implementirajte okolje za elektronsko preverjanje znanja. Okolje naj
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bodo čim bolj raznoliki. Implementacijo tudi evalvirajte.
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POVZETEK
Dandanes je učenje preko spleta nekaj povsem običajnega. Hkrati s tem načinom učenja se je
pričelo razvijati preverjanje znanja preko spleta. Danes je čas denar, preverjanje znanja preko
spleta oziroma elektronsko preverjanje znanja pa prihrani prav to - čas. Omogoča hitro
povratno informacijo tako za učenca kot tudi za učitelja.

V diplomskem delu najprej predstavimo informacijsko komunikacijsko tehnologijo (IKT) in
njeno vlogo pri izdelavi elektronskih testov ter standardizaciji zapisa elektronskih testov. V
nadaljevanju predstavimo Splet 2.0 (angl. Web 2.0), tehnologije in principe Spleta 2.0, ki jih
uporabljamo pri izdelavi elektronskih testov, podrobneje opišemo spletne programske jezike,
podatkovne baze in formate, s katerimi smo izdelali našo aplikacijo.

V okviru diplomskega dela izdelamo sistem za elektronsko preverjanje znanja, ki nam
omogoča izdelavo elektronskih testov, upravljanje s testi in upravljanje z učenci. Pri izdelavi
smo se drţali principov, ki veljajo pri razvijanju spletnih aplikacij in principov, ki veljajo za
dobre sisteme za elektronsko preverjanje znanja. Našo aplikacijo je preizkusilo nekaj kolegov
s pedagoškega področja in nekaj učencev, ki so nam podali oceno aplikacije. Izdelali smo tudi
vodič za uporabnike za učenje uporabe spletne aplikacije.
Izdelava kompleksnega sistema, kakršen je sistem za elektronsko preverjanje znanja, je
koristna, saj nam omogoča boljše poznavanje in razumevanje procesov, ki potekajo v ozadju
takšnih sistemov, kar lahko bodoči profesor računalništva spridoma izkorišča pri poučevanju
in pri vpeljavi podobnih kompleksnih sistemov v učni proces. Pri izdelavi takšne aplikacije se
naučimo sistematičnosti, dobrega načrtovanja in potrpeţljivosti.
Ključne besede: informacijsko komunikacijska tehnologija, spletno programiranje, Splet 2.0,
elektronsko sestavljanje testov, elektronsko preverjanje znanja, standard QTI
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IMPLEMENTATION OF A PEDAGOGICALLY EFFICIENT
SYSTEM FOR ELECTRONIC TESTING
ABSTRACT
Nowadays online learning is a very common process. Together with online learning there has
been strong development of online assessment systems. Time is money and online assessment
or electronic tests save us exactly that - time. For a teacher and for a student it enables fast
feedback information.

The diploma thesis at first presents information and communications technology (ICT) and
the role of ICT in development of electronic tests and standardisation of records of electronic
tests. It also presents Web 2.0 technologies and Web 2.0 principles being used for
development of electronic tests. We also present web programming languages, databases and
formats used for the development of our application.

As a part of our diploma thesis we developed system for electronic testing, which enables us
making of electronic tests, tests management and students management. We developed our
application in accordance with principles of web development and in accordance with
principles of good systems for electronic testing. Our application was tested by small number
of users from pedagogical field and by some students who gave us evaluation of our
application. We also included user guide to learn how to use our web application.

Development of complex systems such as system for electronic testing is useful to us, because
it enables us better knowledge and understanding of processes, running in the background of
such systems. Future computer science teacher can easily use this to improve process of
teaching and for introduction of similar complex systems in school. During devolopment of
such application we learn to be systematic, to think ahead and to be patient.

Keywords: information communication technoolgy, web programming, Web 2.0, system for
electronic testing, standard QTI
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1 UVOD
Ţivimo v času, ko svetovni splet vpliva na prav vse aspekte našega ţivljenja. Tudi
izobraţevanje ni nobena izjema. Vedno več profesorjev in učencev uporablja splet. Bodisi kot
pripomoček oziroma dopolnilo k tradicionalnemu izobraţevanju bodisi kot glavni način
izobraţevanja. Na spletu se nahajajo učna gradiva v obliki tekstov, slik, zvokov in videov, ki
učencu omogočajo študij na daljavo in so učencu dostopna v vsakem trenutku. Informacijsko
komunikacijska tehnologija (IKT) postaja vedno pomembnejši del učenja - formalnega in
neformalnega. Tako kot v šoli, pa se tudi pri učenju preko spleta pojavlja zahteva po
preverjanju znanja, ki bo učencu in profesorju omogočala ustrezno povratno informacijo in bo
dostopna kadarkoli. Potrebujemo elektronsko preverjanje znanja, ki bo omogočalo zanesljivo,
objektivno in učinkovito preverjanje znanja.
Dober sistem za elektronsko preverjanje znanja mora upoštevati tako pedagoška načela kot
tudi tehnične zahteve, zato je izdelava dobrega sistema za elektronsko preverjanje znanja
obseţen in zahteven zalogaj. Sestavljalcu vprašanj, torej profesorju, mora omogočati, da so
vprašanja dostopna preko spleta, da je sistem varen in enostaven za uporabo, da avtomatsko
ocenjuje in shranjuje preverjanja, omogoča profesorju vpogled v rešene teste, ustrezno
predstavi rezultate posameznih učencev in posameznih razredov in še bi lahko naštevali.
Osebi, ki rešuje preverjanje znanja, torej učencu, pa mora biti uporaba sistema enostavna,
pregledna, grafično privlačna, sistem mora učencu omogočati pregled nad razredi in predmeti,
katerih del je in pregled nad ocenami in preverjanji, ki jih je v preteklosti ţe reševal. Na
tehničnem področju pa mora tak sistem biti predvsem varen, zavarovan pred napadi na
podatkovno bazo, optimiziran za čim hitrejše delovanje in priporočljivo je, da uporablja
najnovejše tehnološke rešitve.
Za diplomsko delo na temo elektronskega preverjanja znanja smo se odločili zaradi
praktičnega dela diplome, ki ga bo predstavljal sistem za elektronsko preverjanje znanja,
implementiran v ustreznih programskih jezikih. Končni izdelek bo uporaben v praksi in ga
bomo lahko uporabljali tudi na delovnem mestu kot bodoči profesorji. Povezali bomo
računalniško znanje s pedagoškim znanjem, pridobljenim tekom študija na Pedagoški
fakulteti Univerze v Ljubljani. Na voljo je veliko sistemov za elektronsko preverjanje znanja,
nekateri so ţe zastareli, nekateri so zelo zapleteni za uporabo. Menimo, da je za bodočega
1
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profesorja računalništva zelo pomembno, da tekom svojega študija razvije kompleksnejšo
aplikacijo, ki se uporablja v izobraţevanju. Pri tem pridobi znanja in izkušnje, ki mu
pomagajo pri razumevanju in poznavanju ozadja teh sistemov, kar lahko uporabi pri
predavanjih, vajah in vpeljavi podobnih IKT sistemov v proces izobraţevanja. Pri izdelavi
takšne aplikacije se nauči sistematičnosti, dobrega načrtovanja in potrpeţljivosti. Zelo dobro
bi bilo uvesti programiranje kompleksnejših aplikacij v obliki skupin. Vsaka skupina bi štela
manjše število članov, ki bi si porazdelili delo. Vsak član bi razvil en del aplikacije, člani bi
zato bili prisiljeni k dobri medsebojni komunikaciji in sodelovanju.

1.1 CILJI DIPLOMSKEGA DELA
Cilj diplomskega dela je izdelava sistema za elektronsko preverjanje znanja, ki bo temeljil na
ugotovitvah, kakšen naj bi bil idealen sistem za preverjanje znanja in bo realiziran s
tehnologijo Splet 2.0. Pri izdelavi sistema bo poudarek na uporabniškem in administratorskem
delu, vrednotenju odgovorov in ustreznem urejanju ter shranjevanju podatkov v podatkovno
bazo. Uporabniški del bodo uporabljali učenci, medtem ko administratorskega učitelji.

1.2 ZGRADBA DIPLOMSKEGA DELA
Po uvodnem poglavju se bomo v drugem poglavju posvetili obravnavi z IKT podprtim
reševanjem testov. Predstavili bomo IKT orodja, ki se uporabljajo za generiranje testov,
reševanje testov in ocenjevanje testov. Obravnavali bomo tudi standardizacijo zapisov testov,
predvsem standardni format QTI.

V naslednjem, tretjem, poglavju bomo obravnavali tehnologijo Splet 2.0 in njeno uporabo pri
reševanju spletnih testov, nato pa bomo podrobneje predstavili spletno programiranje in
tehnologije oziroma programske jezike, ki smo jih uporabili pri izdelavi lastne spletne
aplikacije. Tako bomo pisali o PHP-ju, JavaScript-u, jQuery-u, Ajax-u in CSS-u. Predstavili
bomo tudi podatkovne baze in podrobneje opisali MySQL, ki se kot sistem za upravljanje s
podatkovnimi bazami uporablja v izdelani spletni aplikaciji. Dodatno bomo opisali tudi
kodiranje oziroma standarde kot sta XML in SCORM.

2

Peter Preskar: Implementacija pedagoško učinkovitega sistema za elektronsko preverjanje znanja

V četrtem poglavju bomo opisali lastno spletno aplikacijo Testko 0.9. Podali bomo idejo, ki je
vodila do razvoja aplikacije, kaj je vodilo do njenega nastanka, sam proces razvoja aplikacije,
arhitekturo njene podatkovne baze in arhitekturo njene programske kode. V tem poglavju se
nahaja tudi priročnik za uporabnike, ki je razdeljen na dva dela: na priročnik za učitelje in
priročnik za učence. Na koncu poglavja je dodana še evalvacija spletne aplikacije, temu pa
sledi zaključni del diplomskega dela.
Praktični del diplome predstavlja spletna aplikacija Testko 0.9, ki je ustvarjena s
tehnologijami PHP, MySQL, JavaScript, jQuery, CSS in HTML. Spletna aplikacija realizira
dober sistem za elektronsko preverjanje znanja. Omogoča sestavljanje vprašanj, testov,
preverjanje in ocenjevanje učencev.

3
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2 IKT PODPRTO REŠEVANJE TESTOV
IKT se nanaša na izdelke in prakse, ki se uporabljajo za shranjevanje, zapisovanje in obdelavo
informacij [56].
IKT podprto reševanje testov pomeni uporabo digitalnih elektronskih medijev za izdelavo
testov, njihovo dostavo do učenca in vrednotenje testov. Primeri aplikacij, ki omogočajo
izdelavo testov so: Hot Potatoes [53], Moodle [71], TCExam [107], Adit Testdesk [25],
Question tools [92], Exam view assessment suite [47], Quiz point [95], Test pilot [111], Test
nation [110], Respondus [99], itd.
Pri samostojnem učenju lahko učenec preveri naučeno z IKT podprtim reševanjem testa, pri
tradicionalnem učenju v učilnici lahko učenci namesto testa v pisni obliki rešijo IKT podprt
test, moţno je kombiniranje tradicionalnega in IKT podprtega preverjanja znanja ali pa
celoten proces učenja in preverjanja naučenega poteka s pomočjo IKT-ja. IKT podprto
reševanje testov se lahko izvede neposredno v e-okoljih, primer takšnega e-okolja je sistem za
upravljanje z učenjem (angl. learning management system - LMS), najbolj znan predstavnik
je Moodle. V tem primeru učenci rešijo test v elektronski obliki in dobijo rezultate v
elektronski obliki. Lahko pa se IKT podprto reševanje testov uporabi za avtomatsko
popravljanje na papirju rešenih nalog ali pa generiranje naključnih testov, ki se nato natisnejo
na papir in jih učenci rešijo na tradicionalen način. Najpogosteje je IKT uporabljen kot
podpora tradicionalnemu učenju v knjiţnici in zato reševanje testov običajno ni izvedeno
izključno z IKT-jem.

2.1 SPLOŠNO O REŠEVANJU TESTOV
Ugotavljanje znanja je nepogrešljivi del šolskega sistema. Učiteljem oziroma mentorjem ter
seveda učencem dajejo testi oceno znanja, sposobnosti in napredka. Učiteljem rezultati testov
pomagajo pri izvajanju učnega procesa [10]. Z razvojem IKT-ja so se poleg običajnih testov v
pisni ali ustni obliki razvile elektronske oblike testov. Najobičajnejša in hkrati tudi
najpreprostejša oblika elektronskega testa je sestavljena iz vprašanj, kjer izbiramo med dvema
ali več različnimi odgovori.
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2.2

IKT ORODJA

Pri razvoju elektronskih testov na podlagi IKT-ja je bistvenega pomena, da za IKT orodja
velja [14]:
Podpora razvoja testov - tehnologija ne sme omejevati vsebine testov. IKT orodja
morajo omogočati avtorju sestavljanje testa, kakršnega ţeli sestaviti. Učitelj ima
ustrezne obrazce za vnašanje vprašanj, njihovo urejanje, razvrščanje, shranjevanje in
popravljanje. Npr. avtor testa ţeli sestaviti test, kjer mora uporabnik klikniti na
ustrezno mesto na sliki, zato mora aplikacija omogočati izdelavo takšnega vprašanja.
Dostop do testov - pomembno zlasti za učence. Uporabniški vmesniki morajo
zagotavljati dostop do testov preko osebnih računalnikov, tabličnih računalnikov in
mobilnih telefonov. Poskrbljeno mora biti tudi za uporabnike s posebnimi potrebami.
Za slabovidne je potrebno imeti nameščene aplikacije, ki omogočajo povečanje
pisave, za osebe, ki imajo teţave z gibanjem, je dobrodošlo, če so testi dostopni na
tabličnih računalnikih ali mobilnih telefonih, itd.
Spremljanje napredka - pomembno predvsem za učitelje. Za učitelje je povratna
informacija o napredku učencev izrednega pomena, saj jim omogoča, da lahko
ustrezno načrtujejo nadaljnje pedagoško delo. IKT orodja morajo omogočiti povratno
informacijo tudi učencu. Omogočena mora biti tudi diskusija o rezultatih testa med
učiteljem in učenci. IKT omogoča tudi izdelavo uporabniškega profila, preko katerega
učenec spremlja svoj napredek oziroma ima pregled nad testi in njihovimi rezultati.
Upravljanje s testi - IKT orodja morajo omogočiti grupiranje učencev v skupine,
grupiranje testov v skupine, dodeljevanje testa točno določenim skupinam učencev ali
pa samo posameznim učencem. Po tej logiki se učence razporedi v skupine, npr. 6.
razred, 7. razred in 8. razred, tudi teste se razporedi v skupine 6. razred, 7. razred, 8.
razred in nato še v podskupine: ulomki, načrtovanje, naravna števila itd. Nato pa
aplikacija bodisi samodejno bodisi kar določi učitelj, poveţe skupine testov z
ustreznimi skupinami učencev. Tako bi testi iz skupine 6. razred pripadli skupini
učencev 6. razred itd.
V podpoglavju 2.2 z naslovom IKT orodja smo našteli 4 pomembne lastnosti, ki jih
mora imeti z IKT-jem izdelan test. Naša aplikacija ima zelo dobro podprte prve tri
točke in sicer: podpora razvoja testov, dostop do testov in spremljanje napredka.
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2.2.1 GENERIRANJE TESTOV
Generiranje testov učitelju omogoča, da v zelo kratkem času pripravi veliko število različnih
testov, ki ocenjujejo enako snov. Učitelj mora imeti pripravljeno ustrezno urejeno podatkovno
bazo z vprašanji. Ustrezna aplikacija nato na podlagi postavljenih kriterijev generira teste,
sestavljene iz vprašanj v podatkovni bazi. S spreminjanjem vrstnega reda vprašanj, s
spreminjanjem vrstnega reda odgovorov in s spreminjanjem podatkov v vprašanjih in
odgovorih (primer slednjega je spreminjanje številskih podatkov v računskih nalogah) lahko
učitelj dobi veliko število različnih testov, ki pa še vedno obravnavajo točno določeno snov.
Test je običajno izveden v obliki kviza. Nekaj aplikacij oziroma spletnih strani, ki omogočajo
izdelavo kvizov so [11, 32]:

Hot Potatoes,
ProProfs [88],
Quiz Center [94],
QuizBox [96],
Google Docs [52],
eQuizzer [46],
Quibblo [93],
Quizilla [97],
QuizRevolution [98],
MyQuizCreator [73],
Test pilot,
Test nation,
Respondus,
I-assess [54],
Moodle,
Adit Testdesk,
Quizz point,
TCExam,
Question tools,
Exam view assessment suite.
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2.2.2 REŠEVANJE TESTOV
Reševanje IKT podprtih testov lahko poteka na dva načina:
Asinhrono - pri asinhronem reševanju si učenec prenese test na osebni računalnik,
pametni telefon ali tudi televizor, ga reši in pošlje nazaj na streţnik oziroma ga pošlje
učitelju. Med reševanjem testa ni potrebna povezava z internetom, vendar je
priporočena za čim enostavnejši prenos testa na računalnik ali drugo napravo.
Sinhrono - pri sinhronem reševanju testa je učenec celoten čas reševanja testa povezan
z aplikacijo, ki jo uporablja za reševanje. Običajno to pomeni, da mora biti učenec
preko spleta povezan s spletno stranjo, ki ponuja test za reševanje, vendar obstajajo
tudi aplikacije, ki delujejo brezpovezavno (angl. offline). Primer so lahko aplikacije, ki
si jih prenesemo na pametne telefone. Sinhrono reševanje omogoča tudi takojšnjo
povratno informacijo, ni pa nujno.

Tako pri asinhronem, kot tudi pri sinhronem načinu reševanja, je moţen adaptiven način
podajanja vprašanj. Tradicionalni način izvajanja testov podaja vprašanja iz vnaprej
določenega nabora, ta način običajno dovoljuje tudi spreminjanje vrstnega reda vprašanj. Pri
adaptivnem načinu aplikacija izbira vprašanja glede na učenčeve sposobnosti in izkazano
znanje. Npr. test za učenca v 6. razredu se prične z vprašanjem, primernim za nivo 6. razreda.
Če učenec odgovori na vprašanje pravilno, bo naslednje vprašanje teţje. Aplikacija bo učencu
dajala vprašanja, dokler ne bo ugotovila nivoja znanja učenca na podlagi izračuna standardne
deviacije. Kljub temu, da učenci rešujejo enak test, bodo v testu imeli različna vprašanja. V
primerjavi s tradicionalnim načinom preverjanja je pri adaptivnem načinu moţno, da učenec
reši manj vprašanj kot bi jih pri tradicionalnem, da dobi oceno svojega znanja [3].
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2.2.3

OCENJEVANJE TESTOV

Učitelj lahko reši teste ročno ali pa za to uporabi IKT rešitev. Ločimo dva načina ocenjevanja
testov s pomočjo IKT. Pri prvem ocenjujemo test na papirju. Pri tem načinu ocenjevanja mora
učenec svoje odgovore označiti na ustrezni poli, ki jo elektronski čitalec prebere in vrne
rezultat testa. Drugi način ocenjevanja je ocenjevanje IKT podprtih testov, ki jih učenec dobi
in reši s pomočjo IKT-ja. Pri ocenjevanju s pomočjo IKT-ja praviloma ne uporabljamo
vprašanj esejskega tipa oziroma tistih tipov vprašanj, pri katerih ne moremo predvideti vseh
moţnih pravilnih odgovorov [2].
Ocenjevanje je lahko sumativno, formativno ali diagnostično. Sumativno je namenjeno
ocenjevanju učenčevega napredka in za dodelitev ocene. Aplikacija sporoči učencu samo
število točk in končno oceno reševanega testa, ne pa tudi pravilnih odgovorov. Formativno
ocenjevanje pa ni namenjeno dodeljevanju ocene, temveč omogoča predvsem takojšnjo
povratno informacijo, ki učencu in učitelju omogoča ustrezno prilagoditev učnega procesa.
Aplikacija za elektronsko preverjanje znanja lahko v okviru formativnega ocenjevanja sporoči
učencu, kateri so pravilni odgovori na vprašanja in ga usmeri na ustrezna gradiva, kjer lahko
izve več o obravnavani snovi. Namen diagnostičnega ocenjevanja je oceniti predznanje
učenca pred pričetkom obravnave nove snovi.
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2.2.4 ELEMENTI IKT PODPRTIH TESTOV
Običajno so elementi IKT podprtih testov sledeči tipi vprašanj:
Trditve drţi/ne drţi - zaprti tip vprašanja, učenec izbira med odgovoroma da/ne
(slika 1).

Slika 1: tip vprašanja Drţi/ne drţi
Več pravilnih odgovorov - učenec ima na voljo vsaj tri moţnosti, od katerih je lahko
pravilna ena ali pa več moţnosti. Priporočljivo je tudi spreminjanje vrstnega reda
odgovorov. Moţne so tudi sledeče variacije: izberi najbolj pravilen odgovor ali izberi
napačen odgovor (slika 2).

Slika 2: tip vprašanja Več pravilnih odgovorov
Povezovanje - zaprti tip, učenec mora povezati ponujene moţnosti v ustrezne pare.
Eden izmed načinov realizacije tega tipa vprašanj je povleci in spusti (angl. drag and
drop) (slika 3).

Slika 3: tip vprašanja Povezovanje
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Vrstni red - zaprti tip, učenec mora ponujene moţnosti urediti v ustrezni vrstni red
(slika 4).

Slika 4: tip vprašanja Vrstni red
Risanje grafov in likov - izbira ustreznega odgovora na sliki (slika 5).

Slika 5: tip vprašanja Risanje grafov in likov
Napiši odgovor - odprti tip, učenec mora na vprašanje odgovoriti z besedo ali besedno
zvezo (slika 6).

Slika 6: tip vprašanja Napiši odgovor
Dopolnjevanje - odprti tip, učenec mora v besedilu dopolniti manjkajoče besede ali
numerične vrednosti (slika 7).

Slika 7: tip vprašanja Dopolni
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Elementi IKT podprtih testov lahko poleg besedila vsebujejo tudi multimedijske gradnike:

sliko,
video,
zvok, in
hiperpovezave.

2.3 STANDARDIZIRANJE ZAPISOV TESTOV
S standardizacijo ţelimo postaviti sistem specifikacij oziroma standardov o vsebini in
strukturi testa, ki bo omogočil povezljivost različnih sistemov. Ţelimo doseči, da bi lahko
različni sistemi medsebojno sodelovali in si izmenjevali podatke o testih. Pomanjkanje
standardizacije povečuje kompleksnost in stroške izdelave testov in je poglavitna ovira pri
nadaljnjem razvoju IKT podprtih testov [104, 105].

Standardizacija zapisa testa nam omogoča:
Dostopnost - dostop do IKT podprtih testov z oddaljenih lokacij. Teste imamo
shranjene na eni lokaciji in jih lahko distribuiramo na različne lokacije.
Prilagodljivost - prilagajanje potrebam posameznika. Prilagodljivost omogoča
avtorjem testa, da ko se spremenijo okoliščine, sestavijo nove teste z minimalnim
vloţenim delom. Standardizirani testi omogočajo učiteljem uporabo pri vseh
predmetih, ki jih le-ti poučujejo. Zelo napredna oblika so adaptivni testi, ki prilagajajo
vprašanja posameznikovemu znanju in sposobnostim.
Trajnost - sposobnost slediti in se prilagajati tehnološkemu razvoju. Testi se lahko
uporabijo v novih tehnologijah brez predhodne rekonfiguracije, programskih
sprememb ali spremembe zasnove.
Ponovna uporabnost - sposobnost vključitve testa v različne aplikacije oziroma
sposobnost, da vprašanja uporabimo za različne teste. Pri realizaciji tega je potrebno
izdelati iskalnik po vprašanjih, ki učitelju omogoča hitro iskanje vprašanj in testov.
Interoperabilnost - uporaba na različnih sistemih, torej na različnih napravah in
operacijskih sistemih. Bistvo interoperabilnosti je, da kar je zapisano v nekem
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standardnem zapisu, se lahko brez teţav posreduje drugi aplikaciji, ki zna prebrati tak
standardiziran format.
Cenovna dostopnost - zmanjšati porabljen čas in denar [105].

2.3.1 STANDARD QTI

Standard QTI (angl. Question and Test Interoperability) definira podatkovne strukture, ki
zagotavljajo interoperabilnost med vprašanji in sistemi za izvajanje testov [91]. Ključne tri
podatkovne strukture so (Slika 8):

Slika 8: osnovne podatkovne strukture standarda QTI

ocenjevanje (angl. assessment) - osnovna enota, lahko bi ji rekli tudi test,
sekcija (angl. section) - skupina vprašanj in sekcij s podobno vsebino,
postavka (angl. item) - osnovna enota testa, torej vprašanje z odgovorom.
Namen standarda je uporaba gradiv neodvisno od sistema. Uporabnik lahko uvaţa in izvaţa
vprašanja in teste med različnimi sistemi. Standard podpira vključitev videa, zvoka in slik v
vprašanja in teste [18].
Standard je sestavljen iz podatkovnega modela, ki definira strukturo vprašanj, ocenjevanja in
rezultatov v povezavi z XML-jem, s katerim je definiran jezik za izmenjavo vprašanj. XML
se uporablja predvsem za izmenjavo vprašanj med različnimi orodji za ustvarjanje in sistemi
12
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za prikazovanje, medtem ko sta dela standarda namenjena za ocenjevanje in rezultate manj
uporabljena [55].

Namen standarda QTI je, da:
zagotovi zanesljiv format za shranjevanje in izmenjavo vprašanj neodvisno od sistema,
s katerim so bila vprašanja ustvarjena,
podpira uporabo banke vprašanj na različnih sistemih za učenje in preverjanje,
zagotovi zanesljiv format za shranjevanje in izmenjavo testov neodvisno od sistema, s
katerim so bili testi ustvarjeni,
podpira uporabo vprašanj, banke vprašanj in testov iz različnih virov v enem samem
sistemu za ocenjevanje ali preverjanje in
zagotavlja sisteme za zanesljivo poročanje o rezultatih.
Značke iz XML sheme, ki se uporabljajo pri standardu QTI

<questestinterop> je najbolj zunanji vsebnik (angl. containter) za QTI elemente, torej za
<assessment>, <section>, <item>. Pojavi se natanko enkrat v dokumentu XML.
<assessment> vsebuje podatke za ocenjevanje (angl. Assessment). Pojavi se lahko večkrat v
dokumentu XML.
<section> vsebuje podatke za sekcijo (angl. section). Pojavi se lahko večkrat v dokumentu
XML.
<item> vsebuje podakte za postavko (angl. item). Pojavi se lahko večkrat v dokumentu XML.
<presentation> vsebuje vsa navodila za predstavitev vprašanja v testu.
<material> vsebuje podatke, ki se bodo prikazali kot del vprašanja.
<response_lid> vsebuje navodila za prikaz vprašanja. Atributi, ki jih dodamo so:
ident (obvezen atribut, ki predstavlja unikatno ime),
rcardinality (moţnosti so: Single, Multiple, Ordered - pove sistemu, koliko je moţnih
odgovorov pri vprašanju),
rtiming (moţnosti sta: Yes in No - pove, ali obstaja omejitev časa za reševanje
vprašanja).
<render_choice> element omogoča izdelavo vprašanja z več moţnimi odgovori. Moţni
odgovori so določeni z <response_label>. Atributi so:
shuffle (moţnosti sta Yes in No - omogočata mešanje vrstnega reda odgovorov),
13
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minnumber (minimalno število odgovorov, ki jih je potrebno izbrati),
maxnumber (maksimalno število odgovorov, ki jih je potrebno izbrati).
<response_label> definira moţen odgovor. Podatki, ki se bodo prikazali kot moţen odgovor
so zapisani v <material>. Atributi so:
ident (omogoča indetifikacijo odgovora),
shuffle (moţnosti sta: Yes in No - določa, ali lahko moţni odgovor spreminja vrstni
red),
rarea (moţnosti so: Ellipse, Rectangle, Bounded - določa območje, na katerega lahko
kliknemo),
rrange (moţnosti sta: Exact, Range - določa odstopanja od natančne vrednosti
številskega odgovora).
<resprocessing> vsebuje vsa navodila, ki so potrebna za popravljanje vprašanj. Npr. vsebuje
število moţnih točk.
<outcomes> vsebuje vse spremenljivke, ki določajo število moţnih točk. Vrednosti
spremenljivk so določene z <decvar>.
<decvar> omogoča določitev vrednosti spremenljivk, ki določajo število moţnih točk.
Atributi so:
varname (ime spremenljivke),
vartype (moţnosti so: String, Decimal, Scientific, Boolean, Integer - določa tip
spremenljivke),
defaultval (privzeta vrednost),
minvalue (določa najmanjšo število točk),
maxvalue (določa največje število točk).
<respcondition> zdruţi test in odgovore reševalca in jih oceni. Vsebuje sledeče značke:
qticomment, conditionvar, setvar, displayfeedback, respcond_extension.
<conditionvar> omogoča določitev pogoja za ocenitev odgovora. Moţni pogoji so: več kot,
enako, manj kot, je v mnoţici rešitev, itd.
<itemfeedback> vsebuje povratno informacijo, ki jo dobi reševalec testa. Povratna
informacija lahko vsebuje namige in rešitve.
Spodaj je primer vprašanja z več moţnimi odgovori, kateremu nato sledi zapis tega vprašanja
v standardu QTI. Iz zapisa je razvidno, da se uporablja sintaksa, značilna za XML.
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Primer vprašanja:
S katerim programskih jezikom pišemo skripte za streţnik?
CSS
JavaScript
PHP
HTML
jQuery
Zapis zgornjega vprašanja v standardu QTI:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<questestinterop>
<assessment title="programiranje" ident="A1001">
<section title="splet" ident="S1002">
<item title="streznik" ident="QUE_1004">
<presentation>
<material>
<mattext texttype="text/html">
S katerim programskih jezikom pišemo skripte za streţnik ?</mattext>
</material>
<response_lid ident="QUE_1005_RL" rcardinality="Single"
rtiming="No">
<render_choice shuffle="Yes">
<response_label ident="QUE_1006_A1">
<material>
<mattext texttype="text/html">CSS</mattext>
</material>
</response_label>
<response_label ident="QUE_1007_A2">
<material>
<mattext texttype="text/html">JavaScript</mattext>
</material>
</response_label>
<response_label ident="QUE_1008_A3">
<material>
<mattext texttype="text/html">PHP</mattext>
</material>
</response_label>
<response_label ident="QUE_1009_A4">
<material>
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<mattext texttype="text/html">HTML</mattext>
</material>
</response_label>
<response_label ident="QUE_1010_A5">
<material>
<mattext texttype="text/html">jQuery</mattext>
</material>
</response_label>
</render_choice>
</response_lid>
</presentation>
<resprocessing>
<outcomes>
<decvar vartype="Integer" defaultval="0" />
</outcomes>
<respcondition>
<conditionvar>
<varequal
respident="QUE_1005_RL">QUE_1006_A1</varequal>
</conditionvar>
<setvar action="Set">1</setvar>
<displayfeedback feedbacktype="Response"
linkrefid="Correct"/>
</respcondition>
</resprocessing>
<itemfeedback ident="QUE_1015_IC" view="Candidate">
<material>
<mattext texttype="text/html">Da, odgovor je
pravilen.</mattext>
</material>
</itemfeedback>
</item>
</section>
</assessment>
</questestinterop>
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Prva verzija standarda QTI je bila objavljena leta 2000. Trenutna verzija standarda QTI je 2.1
(Slika 9). Nadzor nad standardom ima organizacija IMS (angl. Instructional Management
Systems-IMS) [58]. QTI je brezplačen standard. Standard QTI med drugim uporabljajo
Alphastudy [28], Atutor [31], Chamilo [36], Dokeos [42], ILIAS [57], Lectora [66], Moodle
in Sakai [103]. Vse naštete aplikacije so LMS-ji [58].

Slika 9: razvoj standarda QTI

17

Peter Preskar: Implementacija pedagoško učinkovitega sistema za elektronsko preverjanje znanja

3 SPLET 2.0
Izraz Splet 2.0 (angl. Web 2.0) označuje obdobje spletnega razvoja, za katerega je značilno
postavljanje uporabnika v ospredje in uporaba spleta tudi za zabavo in predvsem interakcijo z
drugimi uporabniki spleta. Internet je platforma, kjer lahko vsebino ustvarjamo vsi [13, 8]. Pri
Spletu 2.0 je obiskovalec spletne strani aktiven udeleţenec v ustvarjanju vsebine spletne
strani, medtem ko je pri Spletu 1.0 (angl. Web 1.0) obiskovalec spletne strani samo pasivno
bral vsebino. V nadaljevanju podajamo razliko med Spletom 1.0 in Spletom 2.0 na primeru
bloga. Blog v okviru Spleta 1.0 je spletna stran, na katero avtor bloga objavlja svoje prispevke
in ostali uporabniki lahko berejo objavljeno. V Spletu 2.0 pa lahko avtor vsebino objavljeno
na blogu komentira. Uporabnik ni več samo bralec, temveč je gost oziroma aktivni sodelujoči
uporabnik bloga. Pri blogu pa se Splet 2.0 ne konča samo pri komentiranju vsebine, temveč se
Splet 2.0 pri blogu izraţa še s storitvami kot so: Picasa [85], Flickr [50], YouTube [123],
Yahoo! [122], Vimeo [113] ipd., ki omogočajo bolj bogato vsebino (slike, video).
Prepoznavnost bloga pa lahko povečamo z uporabo strani kot sta Digg.com [40] ali
Technorati.com [109], ki ocenjujejeta kvaliteto bloga, povezave do bloga pa lahko širimo s
stranmi kot sta Del.icio.us [39] ali Facebook [48]. Splet 2.0 uporabniku omogoča, da izdela
svojo predlogo bloga, torej lahko sam spreminja videz svoje spletne strani [19].
Tipičen predstavnik Spleta 2.0 je tudi Wikipedia [115], kjer so vsi članki ustvarjeni s strani
uporabnikov. Uporabnik je aktiven udeleţenec v ustvarjanju vsebine. Najbolj značilni primeri
strani, ki predstavljajo Splet 2.0 so tako blogi, wiki-ji, računalništvo v oblaku in socialna
omreţja. Splet 2.0 pomeni spremembo tako v filozofiji uporabe spleta kakor tudi novosti v
tehnologijah, ki omogočajo takšno uporabo spleta. Brez novih tehnologij Splet 2.0 ne bi bil
mogoč v takšni izrazni moči, kot ga poznamo danes .Nove tehnologije so naredile splet bolj
dinamičen in v ospredje postavile uporabnika.

Tehnologije, ki se uporabljajo v Splet 2.0 na strani klienta so: Ajax (Asynchronius JavaScript
in XML), Adobe Flash [26], Adobe Flex [27], jQuery, MooTools [72], YUI Library [124],
Dojo Toolkit [41], RSS [100], Mashup [68], itd. Spletni brskalniki morajo podpirati naštete
tehnologije v čim večjem obsegu. Izmed naštetih smo za izdelavo lastne aplikacije v
nadaljevanju diplomskega dela uporabili Ajax in jQuery. Tehnologije, uporabljene v Spletu
2.0 na strani streţnikov so: PHP, ASP.NET [30], Ruby [101], Python [90], Perl [83], itd.
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V naši aplikaciji smo za izdelavo programske kode za streţnik uporabili PHP. Skupno
tehnologijam uporabljenim za Splet 2.0 je, da je programsko kodo preprosteje spreminjati in
prilagajati uporabnikovim potrebam, tehnologije so enostavnejše (angl. lightweight), značilna
je odprtokodnost (angl. open source) in ponovna uporaba ţe napisanih programskih kod.
Tehnologije niso več omejene na računalniško platformo, temveč izhajajo iz interneta kot
platforme [13]. Pri tehnologijah, ki se uporabljajo za Splet 2.0 ne gre vedno za nove
tehnologije, temveč predvsem za tehnologije, ki so obstajale pred pojavom Spleta 2.0 in jih
sedaj uporabljamo za drugačne namene kot v obdobju Spleta 1.0.

3.1 TEMELJI SPLETA 2.0
Principi, na katerih temelji Splet 2.0 so [12]:

Vsebina, ki jo ustvari uporabnik
Blogi, wiki-ji in socialna omreţja omogočajo uporabniku enostavno ustvarjanje vsebine:
teksta, slik, videa in zvoka. Pojav cenovno dostopnih kamer in fotoaparatov je vsakega
posameznika spremenil v novinarja.
Mnenje mnoţic
Mnenje večine ljudi šteje. Namesto, da bi se pri oceni posamezne vsebine zanesli na mnenje
strokovnjaka, upoštevamo skupinsko oceno mnoţice uporabnikov. Primer je ocenjevanje
videov na znani spletni strani YouTube.
Ogromne količine podatkov
Preko spleta imamo dostop do ogromne količine podatkov. Problem, ki se tukaj pojavi, je
kršenje avtorskih pravic. Danes si ţivljenja brez Googla večina brez nas ne zna več
predstavljati.

Princip sodelovanja
Več kot je uporabnikov, pomembnejša in učinkovitejša je storitev. Googlov iskalnik temelji
na algoritmu PageRank [81], ki uvrsti višje na lestvico tiste strani, na katere kaţe več povezav
z drugih strani. Na principu sodelovanja temeljijo tudi spletne strani s torenti kot sta Pirate
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Bay [86] in Partis [82]. Več kot je uporabnikov, več je torentov in večja je pretočnost
podatkov.
Učinek omreţja
Več uporabnikov kot ima omreţje, večji je njegov učinek. Primer je socialno omreţje
MySpace [74]. Z vključitvijo novega uporabnika ne pridobi samo novi uporabnik, ampak vsi
uporabniki, ker se je omreţje pravkar povečalo in s tem se je povečala moţnost interakcije.

Odprtost
Odprti standardi, odprtokodnost, pravica do dostopa in reprodukcije digitalnih vsebin to so
temelji Spleta 2.0. Ambasadorji odprtosti so Linux [67], Firefox [49], Apache [29], PHP, itd.
Splet 2.0 prinaša spremembe na številnih področjih. V našem primeru je to področje
izobraţevanja. Učenci, ki odraščajo ob novih tehnologijah so mnogo manj potrpeţljivi pri
izpolnjevanju pisnih vprašanj in spremljanju pouka. Eden izmed vzrokov je, da lahko na
spletu veliko hitreje najdejo kvalitetnejše znanje. V učilnici morajo učenci narediti svoje
naloge in ko jih končajo, je konec pouka, pri Spletu 2.0 pa je učenje neprestano. Splet 2.0
omogoča večjo vključenost učencev, več njihovega sodelovanja in večjo samostojnost. Tako
se danes uporabljajo spletne učilnice, blogi, wiki-ji in forumi za pridobivanje novih znanj in
spodbujanje razprav. Socialna omreţja pa spodbujajo komunikacijo in interakcijo med učenci
[23].
3.1.1 SPLET 2.0 PRI REŠEVANJU TESTOV
Splet 2.0 omogoča večjo interakcijo učenca in avtorja testa. Povratne informacije (rezultati
testa) ne dobi samo učenec (upešnost pri učenju), temveč tudi avtor testa (uspešnost učnih
strategij). V test lahko vključimo video, slike, zvok in hiperpovezave preko storitev značilnih
za Splet 2.0, kot sta npr. YouTube ali Flickr. Splet 2.0 tehnologija omogoča uporabniku, da
sam sestavlja teste, ki jih potem lahko rešujejo drugi uporabniki spleta. Naša lastna aplikacija
je izdelana tako, da omogoča uporabnikom sestavljanje, popravljanje, spreminjanje,
vrednotenje in shranjevanje testa. Sestavljeni testi so shranjeni v podatkovni bazi, od koder se
naloţijo na spletno stran, ko določen uporabnik to zahteva. Kdo lahko sestavlja teste in kdo
jih sme reševati, je določeno s pravicami oziroma dovoljenji (princip upravitelj/uporabnik).
Splet 2.0 omogoča uporabniku, da spremlja svoj napredek pri reševanju testa preko osebnega
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profila, ki je v primeru naše aplikacije kot nekakšna osebna redovalnica. Če uporabnik ni
zadovoljen s svojim znanjem, se ga usmeri na vsebine, ki mu bodo pomagale, da svoje znanje
poglobi.

3.2 SPLETNO PROGRAMIRANJE
Ţivimo v obdobju interneta. Razvoj računalnikov, pametnih telefonov in tabličnih
računalnikov, razvoj brezţičnega interneta, razvoj širokopasovnega interneta (angl.
broadband) in cenovna dostopnost so naredili internet del našega vsakdana. V ţelji, da bi
uporabnikom omogočili čim bolj bogato in raznoliko vsebino, so se razvili spletni programski
jeziki, običajno kar iz ţe obstoječih programskih jezikov (npr. programskega jezika C [34]).
Spletne programske jezike glede na področje, ki ga pokrivajo, delimo na tri skupine:
na strani odjemalca (angl. client-side),
na strani streţnika (angl. server-side), in
upravljanje s podatkovnimi bazami.
Obstajajo pa tudi programski jeziki, ki pokrivajo področje na strani odjemalca kot tudi
področje na strani streţnika. Primer takega programskega jezika je Opa [78]. Pri Spletu 2.0 sta
pomembni predvsem vsebina oziroma semantika, zato so glavne značilnosti Splet 2.0 spletnih
programskih jezikov, da omogočajo dinamično ustvarjanje vsebine, ločitev vsebine in oblike,
enostavnejšo in bolj intuitivno sintakso, ipd. [114].

3.2.1 PHP
PHP je razširjen odprtokodni skriptni jezik, ki se uporablja za razvoj dinamičnih spletnih
strani [126]. Sama kratica pomeni Php Hypertext Preprocessor, ob svojem nastanku pa je
kratica pomenila Personal Home Page. Leta 1995 ga je razvil Rasmus Lerdorf. PHP se po
uporabnosti lahko primerja z ASP.NET, JavaServer Pages [61] ali mod_perl [70]. Ogromno
spletnih strani je napisanih v PHP-ju, med najbolj znanimi so Joomla!, Moodle, WordPress
[116], Drupal [43], Wikipedia, Facebook, Digg, ipd. [5, 22, 84].
PHP je brezplačen skriptni jezik, ki je registriran pod licenco PHP. Zaradi prepovedi
nepooblaščene uporabe imena PHP ni registriran pod licenco GNU. Običajno je PHP
nameščen na streţniku, lahko pa se ga uporablja tudi za programiranje ukaznih vrstic in
aplikacij za grafični uporabniški vmesnik (angl.Graphical User Interface - GUI). PHP se
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lahko uporablja skupaj s sistemi za upravljanje relacijskih podatkovnih baz (angl. Relational
Database Management Systems - RDBMS). Primer je uporaba kombinacije PHP-ja in
MySQL-a, ki smo jo uporabili za pisanje lastne aplikacije.

Primarna naloga PHP-ja je, da deluje kot filter, ki sprejema podatke iz datoteke ali vira, ki
vsebuje tekst ali ukaze PHP in nato proizvaja podatke. V večini primerov so ti izhodni podatki
v obliki HTML. Za hitrejše razvijanje aplikacij so se razvila in hitro uveljavila številna
ogrodja kot so CakePHP [35], Symphony [106], CodeIgniter [37] in Zend Framework [125].
PHP se nahaja tudi v paketu LAMP (L-Linux, A-Apache, M-MySQL, P-PHP), ki omogoča
hitro in enostavno namestitev spletnega streţnika na Linux-ov operacijski sistem. Tudi
WAMP (W-Windows, A-Apache, M-MySQL, P-PHP) omogoča namestitev spletnega
streţnika, le da na operacijski sistem Windows, alternativno paket MAMP omogoča
namestitev spletnega streţnika na operacijski sistem MacOS. Od operacijskega sistema
neodvisen namestitveni paket pa je XAMPP [117] (X-cross-platform, A-Apache, M-MySQL,
P-PHP, P-Perl). XAMPP poleg spletnega streţnika Apache, namesti še sistem za upravljanje s
podatkovnimi bazami MySQL, PHP interpreter, Perl interpreter in FTP streţnik. Prednost
tega namestitvenega paketa je v enostavnosti namestitve, saj za razliko od LAMP-a ni
potrebno poznati zaporedja ukazov za namestitev, temveč namestitev poteka preko
uporabniku prijaznega vmesnika. XAMPP smo uporabili za postavitev lokalnega streţnika in
na njem testirali in razvijali našo aplikacijo.

Primer kode, napisane v PHP-ju, je naslednji:
<?php
echo 'Pozdravljen svet!';
?>
Zgornja koda izpiše stavek Pozdravljen svet!.
Koda v PHP mora ustrezati naslednjim sintaktičnim pravilom:
Skripta se mora začeti z oznako<?php in nato končati z oznako ?>. PHP bo prebral in
interpretiral samo kodo, ki je napisana med tema dvema oznakama. Glavni razlog za uporabo
oznak je, da lahko v isti skripti uporabimo poleg PHP-ja še HTML, CSS in JavaScript.
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Spremenljivke se morajo začeti z znakom dolar ($), ni jim pa potrebno določiti tipa
spremenljivke kot je to potrebno storiti v programskem jeziku C. Imena spremenljivk so
občutljiva na velikost črt. Besedilo se zapiše med enojne ali dvojne narekovaje. Vsak ukaz se
mora končati s podpičjem (;).
Komentarji se pišejo na tri načine z /* */ za pisanje daljših komentarjev, ki obsegajo
več vrstic, z // in z #, ki se uporabljajo za eno vrstico. Vsebina se v spletni brskalnik izpiše z
ukazom echo, ki smo ga uporabili tudi v primeru PHP kode (zapisan na prejšnji strani). PHP
programski jezik temelji na C-ju, zato ima podobno sintakso kot C++ [33], Java [60], Perl in
ostali jeziki, ki temeljijo na C-ju.

3.2.2

JAVASCRIPT

JavaScript je skriptni jezik, ki se izvaja v uporabnikovem brskalniku in omogoča podajanje
dinamične in interaktivne vsebine [7]. Omogoča neposredno vključitev v HTML. JavaScript
se izvaja v celoti v spletnem brskalniku, zato programerju ni potrebno razvijati programske
kode za streţnik. Marsikdo zamenjuje Javo in JavaScript. Java je programski jezik, medtem
ko je JavaScript skriptni jezik in je preprostejši za uporabo. Njegova naloga je dopolnjevanje
Jave in programskih jezikov, ki se izvajajo na streţniku. Res pa je, da JavaScript temelji tudi
na Javi. Zaradi tega, ker se izvaja na uporabnikovem računalniku, razbremeni streţnik.
JavaScript se uporablja tudi v dokumentih PDF in dodatkih (angl. widgets). JavaScript je
razvil Brendan Eich iz Netscape-a leta 1995 in se je sprva imenoval Mocha. Leta 1997 je bil
JavaScript standardiziran v ECMAScript s strani evropske organizacije ECMA International
[44], preostali standardni jeziki, ki spadajo v ECMAScript so še Jscript [64] in ActionScript
[24].
Primer programske kode v JavaScript-u je naslednji:

<script type='text/javascript'>
alert('Pozdravljen svet!');
</script>
Koda povzroči prikaz pogovornega okna z napisom Pozdravljen svet!
Koda v JavaScript-u mora ustrezati naslednjim sintaktičnim pravilom:
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JavaScript koda je napisana med oznako <script type='text/javascript'>, ki pomeni
začetek in oznako </script>, ki pomeni konec kode. Zgornje oznake se uporablja, da lahko
JavaScript uporabljamo v skriptah hkrati s HTML-jem. Spremenljivkam ni potrebno določiti
tipa spremenljivke, kot je to potrebno storiti npr. pri programskem jeziku C. Jezik je občutljiv
na velike in male črke (angl. case-sensitive). Omogoča uporabo objektov, prototipov in
funkcij. Podatek se lahko izpiše z ukazom alert. Ukazi se običajno končajo s podpičjem (;), ni
pa nujno, saj JavaScript izvajalno okolje samo prepozna, kje je konec kakšnega ukaza. Za
krajše komentarje, ki obsegajo eno vrstico, se uporablja //. Za daljše komentarje, ki obsegajo
več vrstic, pa se uporabi /* */. Tekst se zapiše v enojnem (') ali dvojnem ('') narekovaju.
S pomočjo formata JSON (angl. JavaScript Object Notation-JSON) [65] je omogočena
izmenjava podatkov med programskim jezikom, ki se izvaja na uporabnikovem računalniku,
na primer JavaScript-om in programskim jezikom, ki se izvaja na streţniku, na primer PHPjem.
JavaScript podpirajo vsi najpopularnejši brskalniki: Internet Explorer [59], Firefox,
Safari [102], Google Chrome [51] in Opera [79], ki imajo tudi orodja za odkrivanje napak.
JavaScript je programski jezik, ki se ga naučimo relativno hitro, po drugi strani pa omogoča
izdelavo zelo kompleksnih in naprednih aplikacij. Z namenom, da bi pohitrili razvoj
JavaScript aplikacij, so programerji razvili knjiţnice, ki ţe vsebujejo napisane JavaScript
funkcije. Najbolj popularni in razširjeni knjiţnici sta jQuery in Prototype [89], ki olajšata delo
z elementi DOM-a (angl. Document Object Model - DOM). V lastni aplikaciji smo uporabili
precej JavaScript-a in jQuery-ja, saj omogočata zanimivo, dinamično in interaktivno vsebino,
poleg tega pa razbremenita streţnik, saj se izvajata na uporabnikovem računalniku.

3.2.3

JQUERY

jQuery je knjiţnica za JavaScript, ki je neodvisna od brskalnika in je bila zasnovana z
namenom poenostaviti pisanje JavaScript aplikacij. Leta 2006 jo je izdelal John Resig. Danes
jQuery uporablja 55% od 10.000 najbolj obiskanih spletnih strani na svetu [59]. jQuery je
najbolj pogosto uporabljena JavaScript knjiţnica. jQuery je brezplačen, odprtokoden, z
licencama MIT in GNU. Poenostavi navigacijo dokumenta, izbiro elementov DOM,
ustvarjanje animacij in izdelavo Ajax aplikacij. Programerjem omogoča izdelavo lastnih
vtičnikov, kar je razširilo uporabo te knjiţnice med programerji. Je enostavna za uporabo,
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temelji na odprtokodnosti in ima zelo veliko skupnost, ki programerju pomaga pri pisanju
aplikacij. V lastni aplikaciji smo uporabili precej kode, ki temelji na jQuery-ju. Omogoča
preverjanje podatkov, ki jih uporabnik vnaša v našo aplikacijo, te podatke zbere in jih pošlje
na streţnik, kjer se obdelajo v skriptah, napisanih v programskem jeziku PHP, in nato shranijo
v podatkovno bazo MySQL ali pa se s streţnika vrne ustrezen odgovor. S pomočjo jQuery-ja
smo izboljšali tudi videz in dodali eleganco aplikaciji [20, 63].

3.2.4 AJAX
Ajax je skovanka iz začetnic besed Asynchronus (slo. asinhron), JavaScript in XML in se
uporablja za ustvarjanje asinhronih spletnih aplikacij. Spletne aplikacije lahko preko Ajax-a
pošljejo na in pridobijo s streţnika podatke asinhrono (t.j. v ozadju) ne da bi zmotile
delovanje strani, ki jo ima uporabnik odprto. Na primer, Ajax omogoča shranjevanje podatkov
s spletnega obrazca na streţnik brez ponovnega nalaganja spletne strani (podatki se shranijo v
ozadju). Navkljub imenu se namesto XML običajno uporablja JSON format za prenos
podatkov na povezavi spletna stran-streţnik. Ajax ni nova tehnologija, temveč kombinacija ţe
obstoječih tehnologij in formatov: HTML, CSS, DOM, JavaScript, XML, JSON, XML in
XMLHttpRequest [9]. Ajax je tehnologija na kateri temelji Splet 2.0. Uporabljajo ga tudi
znane spletne strani kot sta Gmail in Facebook. V lastni aplikaciji smo uporabili Ajax za
shranjevanje vnesenih vprašanj in odgovorov pri sestavljanju vprašanj in testov v podatkovno
bazo MySQL na streţniku. Ajax nam med drugim omogoča tudi pregledovanje učenčevih
odgovorov na vprašanja v testu.

3.2.5 CSS
CSS (angl. Cascading Style Sheet) je bil razvit leta 1997 z namenom omogočiti laţje
oblikovanje videza spletnih strani. HTML predstavlja ogrodje spletne strani, medtem ko CSS
definira videz spletne strani. Lahko bi tudi rekli, da je CSS obleka spletne strani. V
slovenščini nimamo ustreznega prevoda, še najboljši prevod je stilska predloga. CSS
omogoča hitro in učinkovito spreminjanje spletne strani brez spreminjanja HTML-ja.
Trenutna verzija je CSS3 [15].
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Primer CSS kode je naslednji:
<style type='text/css'>
body {color:red;}
</style>
Koda pobarva besedilo v telesu spletne strani na rdeče.
V primeru, da je CSS koda v istem dokumentu kot HTML koda, se mora CSS začeti z
oznako <style type='text/css'> in končati z oznako </style>. V primeru, da je CSS koda
zapisana v zunanji CSS datoteki, pa ni potrebno pisati prej omenjenih oznak. Zunanjo CSS
datoteko uvozimo v HTML dokument tako, da v glavo dokumenta zapišemo <link
rel="stylesheet" type="text/css" href="mystyle.css" />, kjer je mystyle.css ime CSS datoteke,
ki jo uvaţamo. CSS se uporablja hkrati s HTML-jem. Pri pisanju CSS kode je potrebno
najprej napisati element strani, ki mu ţelimo določiti videz. V našem primeru je to telo strani
(angl. body), nato napišemo lastnost, ki jo ţelimo določiti, recimo barvo teksta (angl. color),
napišemo dvopičje in nato vrednost, ki se mora zaključiti z dvopičjem. Lastnost in vrednost se
nahajata v zavitih oklepajih. Sintaksa je oblike:
element {lastnost:vrednost;}
V naši aplikaciji smo uporabili CSS za oblikovanje videza strani, postavitev elementov strani,
oblikovanje besedila, povezav in gumbov.

3.3

PODATKOVNA BAZA

Podatkovna baza je strukturirana zbirka podatkov ali zapisov, ki je shranjena v računalniškem
sistemu. Podatkovna baza mora omogočati shranjevanje velike količine podatkov in hkrati
enostavno dostopanje do teh podatkov. Program, ki omogoča shranjevanje, dostopanje in
spreminjanje podatkov se imenuje sistem za upravljanje s podatkovnimi bazami (angl.
(Database Management System - DBMS).
Tipi podatkovnih baz so [5]:
hierarhične,
mreţne,
relacijske, in
objektne.
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Hierarhične in mreţne danes niso več v uporabi, objektne se redko uporabljajo, večinoma so v
uporabi relacijske podatkovne baze. Pri relacijski bazi predstavlja zapis mnoţico medsebojno
odvisnih podatkov. Zapis si lahko predstavljamo kot vrstico v tabeli. Primeri najpogosteje
uporabljanih podatkovnih baz so Oracle [80], DB2 [38], Microsoft SQL Server [69], MySQL
in PostgreSQL [87].

3.3.1

MYSQL

MySQL je odprtokodni sistem za upravljanje z relacijskimi podatkovnimi bazami, ki temelji
na strukturiranem iskalnem jeziku (Structured Query Language - SQL). Nastal je leta 1998.
MySQL je na voljo pod licenco GPL (General Public License). MySQL je alternativa
plačljivim podatkovnim sistemom od Oracle-a, IBM-a in Informix-a. Deluje na vseh sistemih:
Linux, Unix in Windows. Vsebuje uporabniške vmesnike za številne programske jezike: PHP,
C, C++, Java, Perl, Python, Tcl [108] in Eiffel [45]. MySQL je napisan v C-ju in C++ [5, 21,
76, 77].
Na spletu najdemo obširno in učinkovito podporo uporabnikom MySQL-a. MySQL
uporabljajo znane spletne strani kot so Google, Facebook, Twitter [112], Wikipedia, Flickr,
YouTube ipd. Njegova popularnost se širi tudi zaradi sistema XAMPP, ki omogoča postavitev
streţnika. Za delo z MySQL-om se uporablja ukazna vrstica, lahko pa uporabimo grafični
vmesnik. Mi smo uporabili program MySQL Workbench [75], s pomočjo katerega smo
sestavili podatkovno bazo za našo aplikacijo.

Primer kode za MySQL je naslednji:

SELECT * FROM table_users
Zgornja koda išče podatke po tabeli table_users (ker piše FROM table_users). Izbere vse
podatke (ker piše SELECT *) iz te tabele in jih prikaţe. Delo s podatkovno bazo MySQL je
enostavno, hkrati pa omogoča shranjevanje in uporabo kompleksnih struktur podatkov. Naša
aplikacija ima v podatkovni bazi shranjena vprašanja, teste, rešene teste in uporabnike.
Podatke bere in zapisuje v bazo preko programskega jezika PHP.
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3.4 KODIRANJE/FORMATI
IKT shranjuje (kodira) podatke v različne formate, da jih lahko kasneje ponovno uporabi. Cilj
pri izdelavi IKT podprtih testov je uporaba kodiranja v formate, ki bi jih prepoznali vsi
sistemi za izdelavo elektronskih testov in jih znali uporabiti. Torej IKT podprt test, ki ga
izdelamo v sistemu A, shranimo v ustrezen format in pošljemo v sistem B, ki zna poslani
format testa odpreti, prebrati in uporabiti. Format, ki se uporablja pri izmenjavi IKT podprtih
testov je na primer prej opisani QTI. Omeniti pa velja tudi zbirko standardov SCORM,
namenjenih e-učenju in XML, označevalni jezik, ki nam omogoča izdelavo formata za
opisovanje strukturiranih podatkov in njihovo izmenjavo med računalniškimi sistemi.

3.4.1

XML

XML je okrajšava za Extensible Markup Language (slovensko: razširljiv označevalni jezik).
To je preprost računalniški jezik, ki je podoben HTML-ju in predstavlja format za prenos in
izmenjavo podatkov med različnimi računalniškimi sistemi. Razvil ga je W3C (World Wide
Web Consortium) leta 1998 iz standardnega generaliziranega označevalnega jezika (angl.
Standard Generalized Markup Language - SGML). Namen XML-ja je narediti informacije
''samoopisljive'', kar bo omogočalo strojem, da bodo laţje in učinkoviteje izluščili bistvo iz
velike količine podatkov. Najbolj znani označevalni jezik je sicer HTML, vendar ni namenjen
izmenjavi podatkov, temveč predvsem objavljanju vsebine (besedilo, slike, video,
hiperpovezave in zvok). Princip XML-ja temelji na uporabi oznak, ki ne definirajo oblike
informacije, temveč nekaj povedo o informaciji sami [17].

Zaradi velike kompleksnosti in cene (draga orodja) se SGML ne uporablja za namene
svetovnega spleta. SMGL se uporablja za kompleksne sisteme kot je letalski promet in za
potrebe vojske [104].
Namen XML-ja je, da bi omogočal izmenjavo informacij v obliki, primerni za takojšnje
procesiranje, poenostavil in pocenil procesiranje podatkov, omogočil ljudem, da prikaţe
informacije tako kot sami ţelijo, omogočil laţje in hitrejše iskanje informacij in omogočil
izmenjavo informacij neodvisno od platforme [4].
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Zaradi svoje preprostosti in zanesljivosti se XML uporablja v vseh vejah znanosti, od
matematike do bančnega poslovanja. Vse te veje so razvile svoje različice XML-ja. Tako
imamo med drugim MathML (Mathematical Markup Language) za področje matematike [4],
CML (Chemical Markup Language) za področje kemije [4], OFX (Open Financial Exchange)
za področje financ [4] in še bi lahko naštevali.
K razširjenosti in uporabnosti XML-ja dodajajo še:
XML Schema - opisuje strukturo XML dokumenta, kar olajša delo pri definiranju
novih različic XML-ja, omogoča uporabo istega programskega orodja. XML Schema
med drugim definira elemente, atribute, podatkovne tipe in vrstni red elemetnov
[121].
Namespaces - pri XML-ju imamo lahko hkrati več različic XML-ja v istem
dokumentu, zato je te različice med seboj potrebno ločiti, da programi procesirajo le
njim namenjene informacije, ostalih pa ne upoštevajo [120].
XLink (XML Linking Language) - omogoča ustvarjanje povezav znotraj XML
dokumenta, katerim dodamo metapodatke, s katerimi opišemo povezavo med viri
[119, 118].
Velika prednost XML-ja je ta, da si lahko sami izmislimo značke (angl. tag) in ga na ta način
prilagodimo svojim potrebam. Zgradba je razdeljena na tri dele:


podatkovni (vanj shranimo podatke v neki obliki z ţelenimi značkami),



deklarativni (skrbi za to, da lahko pri dodajanju novih podatkov vidimo, kaj kakšna
značka predstavlja) in



predstavitveni (z njim oblikujemo izpis podatkov) [17].

Primer kode je naslednji:

<?xml version="1.0"?>

<Greeting>Pozdravljen svet!</Greeting>
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Z zgornjo kodo shranimo podatek »Pozdravljen svet!«, ki ga nato z ustreznim programom
preberemo in uporabimo. Koda se mora začeti z oznako <?xml version="1.0"?>, s čimer
povemo, da gre za podatke napisane v XML-ju. Na spletnih straneh so podatki shranjeni v
ločenem dokumentu, napisanem z XML-jem, nato pa se ti podatki s pomočjo JavaScript-a
naloţijo v HTML dokument. Na ta način poskrbimo, da se HTML uporablja samo za
določanje ogrodja strani, medtem ko so podatki shranjeni v ločenem dokumentu.

3.4.2 JSON
JSON (angl. Javascript Object Notation) je format, ki omogoča prenos strukturiranih
podatkov preko spleta. Največkrat se uporablja za prenos podatkov med streţnikom in s
spletom povezano aplikacijo. Uporablja sintakso skriptnega jezika JavaScript, vendar je
neodvisen od platforme in uporabljenega programskega jezika [6]. Format temelji na dveh
različnih strukturah: ime:vrednost (prikazano na spodnjem primeru) in urejenem seznamu
vrednosti.

Primer kode v formatu JSON je naslednji:

{
''ime'': ''Peter'',
''priimek'': ''Preskar'',
}

Predstavlja zapis spremenljivke ''ime'', katere vrednost je ''Peter'' in zapis spremenljivke
''priimek'', katere vrednost je ''Preskar'' v formatu JSON.

3.4.3 SCORM

SCORM (angl. Sharable Content Object Reference Model) je zbirka standardov in navodil za
e-učenje. Definira, kako naj bodo učne vsebine izdelane. Učenca usmeri na vnaprej določeno
pot skozi gradivo, mu omogoča, da si označi do kod je predelal gradivo in omogoča tudi
preverjanje naučenega z ustreznimi testi. Namenjen je za uporabo v sistemih za upravljanje
učenja LMS, na primer v Moodlu. Omogoča nam izmenjavo vsebin med različnimi LMS-ji,
torej tudi izmenjavo testov. Jezik, ki ga SCORM uporablja, je XML [23].
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3.4.4 HTML 5
Prihodnost spleta je HTML 5. HTML 5 je nova verzija HTML-ja, osnovnega označevalnega
jezika za izdelavo spletnih strani. HTML 5 je v času pisanja diplomskega dela (pomlad in
poletje 2012) še v fazi razvoja. Nadzor nad razvojem HTML 5 ima W3C. Cilj HTML 5 je
nadomestiti HTML 4 in XHTML 1. HTML 5 je namenjen tudi mobilnim aplikacijam, ki
delujejo na pametnih telefonih in tabličnih računalnikih. Deloval bo neodvisno od platforme.
Nekatere novosti, ki jih prinaša, so naslednje:
izboljšana semantika dokumenta - uporaba dodatnih značk: <section>, <article>,
<header>, <nav>
vključevanje videa in zvoka v spletne strani brez uporabe vtičnikov - s pomočjo značk
<video> in <audio>
izboljšani obrazci za vnašanje podatkov (angl. forms) - obrazci bodo vsebovali nove
kontrole, kot so: email, url, tel, color, ipd.
<canvas> - dvodimenzionalna risalna površina, ki jo lahko programiramo z
JavaScript-om
geolokacija (angl. geolocation) - standardizacija vmesnika za pridobivanje informacij
o geografski lokaciji uporabnika
shranjevalni prostor (angl. storage) - bo omogočal shranjevanje podatkov za spletne
strani v brskalniku. Trenutno to funkcijo opravljajo piškotki, shranjevalni prostor bo
opravljal podobno funkcijo, vendar bo omogočal shranjevanje večje količine podatkov
in te podatke za razliko od piškotkov ne bo pošiljal na streţnik
brezpovezavne spletne aplikacije, ki delujejo tudi ob prekinjeni povezavi s spletom
[16].
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4 LASTNA SPLETNA APLIKACIJA
Učenje preko spleta se je v zadnjih nekaj letih močno razširilo. Uporaba orodij kot so Google,
Wikipedia, Yahoo Answers, wiki-ji, spletne učilnice in portfoliji je postala nepogrešljivi del
formalnega in neformalnega učenja. Pri učenju je vedno pomembna povratna informacija, ki
nam pove, koliko smo se naučili in kako dobro znamo naučeno uporabiti v novih situacijah,
zato je uporaba spletnih testov hitra in učinkovita oblika pridobivanja le-teh. Torej, če se ţe
učimo preko spleta, zakaj ne bi tudi preverjali naučenega preko spleta.
Izdelali smo spletno aplikacijo, ki omogoča izdelavo elektronskih testov, ki so objavljeni,
rešeni in ocenjeni na spletu. Aplikacija se imenuje Testko 0.9. Testko zato, ker je njena naloga
sestavljanje testov, 0.9 pa zato ker je v aplikaciji potencial za nadaljnji razvoj, izboljšave
oziroma nadgradnje.
Aplikacija je enostavna za uporabo, vse kar potrebujemo za njeno uporabo je brezplačna
registracija. Učenec izbere predmet, ki se ga ţeli udeleţiti. V okviru tega predmeta mu učitelj
dodeli teste, ki jih reši in takoj dobi povratno informacijo o svoji uspešnosti pri reševanju.
Lahko pa tudi učitelj dodeli predmete učencem, zato je aplikacija Testko 0.9 uporabna tudi v
šoli, predvsem kot dodaten način za preverjanje znanja učencev.
Spletna aplikacija omogoča sedem tipov vprašanj:
Dopolni - dopolnimo manjkajočo besedo v besedilu
Trditve drţi/ne drţi - odgovarjamo z Drţi in Ne drţi
Povezovanje - povezujemo ustrezne pare
Risanje grafov in likov - označiti moramo ustrezen odgovor na sliki
Več pravilnih odgovorov - izbrati moramo več pravilnih odgovorov
En pravilen odgovor - izbrati moramo en pravilen odgovor
Vrstni red - razvrstimo odgovore v pravilni vrstni red
Učenec lahko rešuje teste večkrat, kar aplikacija imenuje utrjevanje ali samo enkrat, kar se
imenuje ocenjevanje. Na voljo je redovalnica, kjer si lahko učenci ogledajo teste, ki so jih ţe
rešili in vidijo rezultate teh testov. Za učitelje so v aplikaciji izdelani obrazci, s katerimi
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sestavljajo vprašanja in teste. Učitelj ima svoj tip redovalnice, kjer lahko vidi seznam vseh
učencev in teste, ki so jih učenci ţe rešili, vidi pa lahko tudi rezultate teh testov.

4.1 POTREBA PO APLIKACIJI
Razlog za izdelavo aplikacije Testko 0.9, ki izdeluje teste, je olajšati delo učitelju. Spletno
aplikacijo lahko uporabimo za utrjevanje ali za ocenjevanje, kar pa ne pomeni, da
tradicionalni načini utrjevanja in ocenjevanja znanja niso več potrebni, saj je aplikacija
mišljena predvsem kot dopolnitev vseh ostalih načinov utrjevanja in ocenjevanja znanja.
Pri učenju je najpomembnejše razumevanje, vendar brez utrjevanja, ki vsebuje določeno
število ponavljanj ne gre. Stari rek »Ponavljanje je mati modrosti« torej še vedno velja. S
Testkom 0.9 lahko učitelj enostavno in hitro sestavi test za utrjevanje. Vse kar potrebuje je, da
si ustvari podatkovno bazo vprašanj, nato pa bo sistem generiral teste. Zaradi moţnosti
avtomatskega spreminjanja vrstnega reda vprašanj in naključne izbire vprašanj, lahko učitelj v
zelo kratkem času ustvari veliko število različnih testov, ki pa še vedno obravnavajo isto
tematiko in s tem zmanjša prepisovanje med učenci.
Velika prednost spletnih testov je hitro popravljanje, kar prihrani učitelju veliko časa,
omogoči veliko točnost in objektivnost popravljanja. Uporaba spletnih testov lahko
razbremeni učitelja in mu omogoči, da se osredotoči na ostale elemente učnega procesa.
Med učenci ima velika večina dostop do spleta, poleg tega pa preţivijo na spletu zelo veliko
časa. Do spleta dostopajo od doma, iz knjiţnic ali šole. Opravka imamo z generacijami
učencev, ki odraščajo ob uporabi spleta in ga jemljejo samoumevno. Reševanje spletnih testov
jim ne predstavlja nobenih teţav, še več, spletni testi so jim bolj »domači« kot pa
tradicionalni, v pisni obliki.
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4.2 IDEJA APLIKACIJE
Ideja aplikacije je bila izdelava sistema za generiranje spletnih testov, ki bi realiziral lastnosti,
ki jih mora imeti dober sistem za izdelavo spletnih testov. Kakšen mora biti idealni sistem za
izdelavo spletnih testov, je predstavila študentka Pedagoške fakultete Martina Lebar v svoji
diplomski nalogi z naslovom Elektronsko preverjanje znanja, v okviru katere je preizkusila in
primerjala veliko število aplikacij za izdelavo elektronskih testov [11].
Odločili smo se za izdelavo spletne aplikacije, saj je splet medij, preko katerega najlaţje in
najhitreje posredujemo informacije, zato sta tudi posredovanje in reševanje spletnih testov
najlaţja preko spleta. Trenuten razvoj računalništva kaţe predvsem v smeri spleta, saj se
pojavljajo vedno nove tehnologije, ki temeljijo predvsem na spletu. Primer take tehnologije je
računalništvo v oblaku. Torej je izdelava aplikacije, ki deluje na spletu pomembna za
dolgoročnost njene uporabe.

4.3

PRISTOP K IZVEDBI APLIKACIJE

Aplikacija je bila razvita samostojno v beleţnici Notepad++. Pri pisanju smo uporabili ţe
napisane knjiţnice, zlasti pri pisanju programske kode v JavaScript-u. Knjiţnice, uporabljene
pri pisanju aplikacije, so navedene v prilogi A. Najprej smo pričeli sestavljati podatkovno
bazo. Podatkovna baza je za spletno stran to, kar so temelji za hišo, zato je smotrno pričeti pri
podatkovni bazi. Uporabili smo podatkovno bazo MySQL.
Nato smo v PHP-ju napisali skripte, ki omogočajo branje podatkov iz podatkovne baze in
njihovo ponovno zapisovanje v podatkovno bazo. Zatem smo pričeli s pisanjem posameznih
delov aplikacije. Napisali smo programsko kodo za posamezne tipe vprašanj. Najprej skripto
za prikaz vprašanja, nato skripto za ocenjevanje odgovora na vprašanje, potem skripto za
sestavljanje vprašanja in nato še skripto za shranitev vprašanja v podatkovno bazo. Ko smo
imeli vsa vprašanja sprogramirana, smo napisali skripte, ki omogočajo zdruţitev posameznih
vprašanj v test, nato reševanje in ocenjevanje ter shranjevanje rešenega testa v podatkovno
bazo z namenom ogleda testa ob kasnejšem času. Nato je sledilo ustvarjanje administracije.
Napisali smo skripte za popravljanje in urejanje ţe ustvarjenih vprašaj in testov, skripto za
koš, ki hrani izbrisana vprašanja in teste. Na koncu smo ločili skripte na del, do katerega
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lahko dostopa administrator (učitelj) in na del, do katerega lahko dostopa uporabnik (učenec).
Usmerjanje uporabnikov je realizirano z uporabo obrazca za prijavo, ki preusmeri uporabnika
po prijavi v ustrezni del aplikacije.
Z namenom, da bi streţnik razbremenili velikega števila procesov, se del spletne aplikacije
izvaja na uporabnikovem računalniku. Princip je takšen, da skripte napisane v PHP-ju
poskrbijo za dostavo podatkov s streţnika, nato pa za prikaz in interakcijo z uporabnikom
skrbijo programi napisani v JavaScript-u. Primer tega je delovanje menijev, premikanje
posameznih elementov vprašanj po zaslonu (pri tipu vprašanja Povleci in spusti). Zaradi
precejšnje obseţnosti in kompleksnosti JavaScript programov so se pojavile številne
knjiţnice, ki z vnaprej napisanimi funkcijami in procedurami močno olajšajo pisanje
JavaScript programov. Ena izmed takih knjiţnic je jQuery, ki smo jo pri pisanju spletne
aplikacije pogosto uporabili. Pri izdelavi določenih elementov spletne aplikacije smo
uporabili skripte, ki temeljijo na jQuery-ju in so jih avtorji objavili pod licencama MIT (angl.
Massachusetts Institute of Technology) ali GPL.
Poleg obširne uporabe JavaScript-a z namenom razbremeniti streţnik, smo z istim namenom
uporabili tudi Ajax, zbirko tehnologij, ki shranjuje podatke o vprašanjih in testih v
podatkovno bazo brez ponovnega nalaganja celotne ali nove strani s streţnika. Podatki, ki jih
aplikacija Testko 0.9 pošilja preko Ajax-a, so zakodirani v formatu JSON.
Oblikovna plat aplikacije je realizirana z uporabo CSS-a. CSS smo uporabili za določanje
velikosti, druţine in barve pisave, za barvo ozadij, postavitev elementov spletne strani, barve
in oblike gumbov in za postavitev menijev.
Osnovni elementi spletne aplikacije so napisani v HTML-ju. Če povzamemo: naša lastna
spletna aplikacija je napisana v HTML-ju, funkcionalnost ji dajeta PHP in JavaScript, obliko
CSS in dinamičnost PHP ter JavaScript. Podatki se shranjujejo v podatkovni bazi MySQL.
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4.4

ARHITEKTURA APLIKACIJE

Uporabljeni skriptni in programski jeziki se med seboj dopolnjujejo in omogočajo izdelavo
dinamične, uporabniku prijazne in vizualno dodelane spletne aplikacije. Celotno spletno
aplikacijo Testko 0.9 lahko razdelimo na podatkovno bazo, ki hrani podatke in programsko
kodo, ki poganja aplikacijo.

4.4.1 ARHITEKTURA PODATKOVNE BAZE
Podatkovna baza je razdeljena v tabele, ki hranijo točno določeno skupino podatkov. Poleg
podatkovnih tabel so v podatkovni bazi še povezovalne tabele, ki povezujejo določene
podatkovne tabele.

Seznam in kratek opis posameznih tabel je naslednji:
tbl_article - shranjuje podatke o gradivih za učenje
tbl_class - shranjuje podatke o razredih
tbl_lesson - shranjuje podatke o lekcijah
tbl_question - shranjuje podatke o vprašanjih in je najpomembnejša podatkovna tabela
v podatkovni bazi
tbl_results - shranjuje podatke o rešenih testih
tbl_subject - shranjuje podatke o predmetih
tbl_test - shranjuje podatke o testih
users - shranjuje podatke o uporabnikih
tbl_user_subject - povezuje podatke o uporabnikih (tabela users) s podatki o predmetih
(tabela tbl_subject)
tbl_user_class - povezuje podatke o uporabnikih (tabela users) s podatki o razredih
(tabela tbl_class)
tbl_subject_lesson - povezuje podatke o predmetih (tabela tbl_subject) s podatki o
lekcijah (tabela tbl_lesson)
tbl_class_subject - povezuje podatke o razredih (tabela tbl_class) s podatki o
predmetih (tabela tbl_subject)
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Kot je razvidno iz seznama, so povezovalne tabele: tbl_user_subject, tbl_user_class,
tbl_subject_lesson in tbl_class_subject.
Slika 10 je grafični prikaz arhitekture podatkovne baze spletne aplikacije Testko 0.9. Vsaka
podatkovna tabela je predstavljena s seznamom vseh elementov tabele in pripadajočimi
podatkovnimi tipi. Na sliki so vidne tudi povezave med tabelami in sicer so označene s
črtami.

Slika 10: prikaz arhitekture podatkovne baze izdelane

4.4.2 ARHITEKTURA PROGRAMSKE KODE
Programsko kodo lahko razdelimo v 5 delov.
1. Vprašanja
Prvi del programske kode predstavljajo skripte za vprašanja. Vsak tip vprašanj ima
svojo skupino skript. Tipi vprašanj so: Povleci & spusti, Dopolni, Več odgovorov,
En odgovor, Označi sliko, Drţi/ne drţi in Razvrščanje. Do posameznih vprašanj
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dostopamo s klikom na istoimenski gumb v zgornjem meniju (uporabniški
vmesnik je podrobneje opisan v nadaljevanju diplomskega dela). Skripte za vsak
tip vprašanja imajo naslednje naslove:
vnos.php (moţno je tudi vnos.html) - omogoča sestavljanje novega
vprašanja
shrani.php - shrani sestavljeno vprašanje v podatkovno bazo
prikaz.php - omogoča prikaz vprašanja
preveri.php - preveri rešeno vprašanje in ga oceni

2. Testi
Drugi del programske kode je zadolţen za sestavljanje testov in upravljanje s testi.
Skripte so:
list.php - omogoča sestavljanje testa in določanje vrstnega reda vprašanj v
testu. Omogoča tudi izbiro prikaza vprašanj glede na razred in predmet,
izbiro moţnosti za avtomatsko spreminjanje vrstnega reda vprašanj in
izbiro tipa preverjanja. Skripta se zaţene s klikom na gumb Sestavi test v
meniju.
exam.php - omogoča predogled testa, spreminjanje vrstnega reda vprašanj
v testu, brisanje vprašanj in določitev naslova testa. Skripta se zaţene iz
list.php.
shrani_exam.php - shrani test v podatkovno bazo. Skripta se zaţene iz
exam.php.
popravi.php - zbere vsa vprašanja na enem mestu, omogoča iskanje po
vprašanjih glede na naslov vprašanja, razred, predmet in tip vprašanja.
Omogoča spreminjanje parametrov vprašanja kot so razred, predmet, način
točkovanja, število točk, omogoča, da vprašanje objavimo ali prekličemo
objavo, lahko pa tudi vprašanje izbrišemo. Skripta se zaţene s klikom na
gumb Baza vprašanj v meniju.
update.php - omogoča shranjevanje popravljenih vprašanj v podatkovno
bazo. Skripta se zaţene iz popravi.php.
test.php - prikazuje seznam vseh testov. Omogoča predogled testa,
spreminjanje vrstnega reda vprašanj in brisanje vprašanj. Omogoča
spreminjanje predmeta, razreda, tipa preverjanja in omogoča vklop ali
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izklop avtomatskega mešanja vrstnega reda vprašanj. Skripta se zaţene s
klikom na gumb Baza testov v meniju.
update_test.php - omogoča shranjevanje sprememb v testu v podatkovno
bazo. Skripta se zaţene iz test.php.
kos.php - prikazuje seznam izbrisanih testov in seznam izbrisanih vprašanj.
Omogoča njihov dokončni izbris iz baze ali njihovo obnovitev. Skripta se
zaţene s klikom na gumb Koš v meniju.

3. Administracija
Tretji del programske kode omogoča administracijo aplikacije. Sestavljajo ga
skripte:
redovalnica.php - omogoča prikaz seznama učencev, njihovih podatkov,
razreda in predmetov. Skripta se zaţene s klikom na gumb Redovalnica v
meniju.
redovalnica_personal.php - prikaţe profil posameznega učenca, seznam
testov, ki jih je opravil in rezultate opravljenih testov. Skripta se zaţene iz
redovalnica.php.
check_test.php - omogoča prikaz rešenega testa kot ga je rešil učenec.
Skripta se zaţene iz redovalnica_personal.php.
4. Uporabniški del
Četrti del programske kode predstavlja skupina skript, ki skrbi za uporabniški del
aplikacije, ki je viden učencu. Sestavljajo ga skripte:
redovalnica_person.php - omogoča uporabniku (učencu) prikaz osebnega
profila, seznam testov, ki jih je ţe rešil in rezultate teh testov. Skripta se
zaţene s klikom na gumb Osebna redovalnica v meniju.
check_test_person.php - omogoča prikaz rešenega testa kot ga je rešil
učenec. Skripta se zaţene iz redovalnica_person.php.
test_person.php - omogoča prikaz seznama testov, ki jih učenec še mora
rešiti. Skripta se zaţene s klikom na gumb Preizkusi znanja v meniju.
real_exam_person.php - omogoča prikaz posameznega testa, ki ga učenec
nato reši. Skripta se zaţene iz test_person.php.
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preveri_vse_real_exam_person.php - popravi in oceni test, ki ga je učenec
rešil. Skripta se zaţene iz real_exam_person.php.

5. Registracija
Peti del programske kode omogoča prijavo in registracijo uporabnikov. Skripte, ki
ga sestavljajo so:
login.php - omogoča prijavo uporabnika v aplikaciji. Omogoča
preusmeritev administratorja (učitelja) na administracijski del aplikacije in
preusmeritev uporabnika (učenca) na uporabniški del aplikacije. Skripta se
zaţene ob prihodu na aplikacijo Testko 0.9.
logout.php - omogoča odjavo iz aplikacije. Skripta se zaţene s klikom na
gumb Odjava v meniju.
mysettings.php - omogoča spreminjanje nastavitev osebnega računa za
administratorja (učitelja) uporabnika (učenca). Skripta se zaţene s klikom
na gumb Nastavitve računa v meniju.
mysettings_person.php - omogoča spreminjanje nastavitev osebnega
računa za uporabnika (učenca). Skripta se zaţene s klikom na gumb
Nastavitve računa v meniju.
V aplikaciji je večina sloga določenega v skripti style.css. Funkcionalnost spletne
strani pa je v veliki meri odvisna od knjiţnic jQuery, ki so zbrane v mapi
jquery_lib. Programska koda za povezavo skript PHP s podatkovno bazo je
zapisana v skripti connect.php.

40

Peter Preskar: Implementacija pedagoško učinkovitega sistema za elektronsko preverjanje znanja

5 PRIROČNIK ZA UPORABNIKE
Priročnik za uporabnike je namenjen vsem, ki se prvič srečajo z našo aplikacijo in omogoča
enostavno in hitro učenje uporabe aplikacije. Priročnik je razdeljen na dva dela. Prvi del je
namenjen sestavljalcu vprašanj, torej učitelju, drugi del pa učencu. Priročnik uporabnike
korak za korakom vodi skozi proces sestavljanja vprašanj, testov in upravljanja s testi,
uporabniki in lastnim profilom.

5.1 VODIČ ZA UČITELJA
Prvi del priročnika za uporabnike je namenjen učiteljem. Vodič za učitelja s kombinacijo
teksta in slik usmerja učitelja skozi vse korake, ki so pomembni pri uporabi aplikacije Testko
0.9.

5.1.1 PRIJAVA V APLIKACIJO

Naslovna stran spletne aplikacije za generiranje spletnih testov Testko 0.9 je vidna na Slika
11. Pod naslovno sliko se nahaja obrazec za prijavo v aplikacijo. Vtipkamo uporabniško ime
(1) in geslo (2). Izberemo Zapomni si me (ni obvezno) in kliknemo Prijava. V primeru
pozabljenega gesla, kliknemo na povezavo Pozabljeno geslo (3). V primeru, da še nismo
registrirani, pa izberemo povezavo Brezplačna registracija (4).

Slika 11: prikaz naslovne strani
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5.1.2 NADZORNA PLOŠČA
Po prijavi se nam odpre nadzorna plošča (Slika 12), kjer se nahajata zgornji meni (1) in
osrednji meni (2). V osrednjem meniju se nahajajo gumbi za najpomembnejše funkcije
aplikacije. Najpogosteje uporabljane funkcije so: Sestavi test, Več odgovorov, Povleci in
spusti, Drţi/ Ne drţi, En odgovor, Dopolni, Označi sliko, Razvrščanje in Administracija.

Slika 12: prikaz nadzorne plošče
5.1.3 KAKO SESTAVIMO TEST 1.DEL
Test sestavimo tako, da na zgornjem meniju (Slika 13) izberemo Sestavi test (1). Nato
izberemo predmet (2) in razred (3) in kliknemo Prikaţi vprašanja (4). Vprašanja se nam glede
na tip vprašanj razvrstijo v razpredelnico spodaj levo (7). Izberemo lahko samodejno
spreminjanje vrstnega reda vprašanj (5), ki nam izbrana vprašanja v testu vedno premeša. Kot
tip preverjanja pa lahko izberemo Ocenjevanje ali Utrjevanje (6). Razlika med tema dvema
tipoma preverjanja je, da pri Ocenjevanju lahko učenec test reši samo enkrat, pri Utrjevanju
pa večkrat.
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Slika 13: prikaz sestavljanja testa 1.del
5.1.4 KAKO SESTAVIMO TEST 2.DEL
S klikom na naslov tipa vprašanja (npr. Povleci & spusti) (Slika 14) se nam odpre seznam
vseh vprašanj tega tipa (1). Vprašanje povlečemo in spustimo v test na desni strani (glej
puščice) (2). Vsak tip vprašanja je označen z drugačno barvo:

Povleci & spusti - svetlo rjava
Razvrsti po velikosti - turkizna
Označi sliko - temno rjava
Dopolni - siva
Drţi / Ne drţi - rumena
En odgovor - bela
Več odgovorov - roza
Vrstni red vprašanj v oknu na desni strani lahko spreminjamo (princip povleci in spusti).
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Slika 14: prikaz sestavljanja testa 2.del
5.1.5 KAKO SESTAVIMO TEST 3.DEL
Vprašanja lahko dajemo v skupine vprašanj (Slika 15). Iz vsake skupine bo naključno izbrano
natanko eno vprašanje, ki bo dano v test. Na voljo je 10 skupin (vsaka skupina ima svojo
barvo). S klikom na črn kvadratek dobimo meni za izbiro barve vprašanja (1), s klikom na eno
izmed barv pa določimo barvo vprašanju (2). Če je barva vprašanja črna, potem bo vprašanje
zagotovo uvrščeno v test, če pa imamo npr. dve vprašanji iz rdeče skupine, bo samo eno,
naključno izbrano izmed teh dveh vprašanj, vključeno v test. S klikom na gumb Sestavi test
(3) se nam test sestavi.

Slika 15: prikaz sestavljanja testa 3.del
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5.1.6 KAKO SESTAVIMO TEST 4.DEL
Po kliku na gumb Sestavi test se nam odpre okno s predogledom testa (
Slika 16). Najprej vpišemo ime testa (1). Vprašanje odstranimo iz testa s klikom na gumb
odstrani (2). Vrstni red vprašanj spreminjamo tako, da kliknemo na oranţno polje pri
vprašanju in vprašanje po principu povleci in spusti premaknemo na ţeleno mesto (3). Test
shranimo s klikom na gumb Shrani (na dnu strani) ali pa test zavrnemo s klikom na gumb
Prekliči (na dnu strani).

Slika 16: prikaz sestavljanja testa 4.del
5.1.7 GLAVA VPRAŠANJA
V glavi vprašanja (Slika 17) določimo razred (1), predmet (2), način točkovanja (3) in naslov
naloge (4).

Slika 17: prikaz glave vprašanja
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5.1.8 DOLOČANJE TOČKOVANJA
Na voljo imamo 4 različne načine točkovanja: Običajno točkovanje, Točkovnik, Vse ali nič,
Proporcionalno točkovanje (Slika 18).
Običajno točkovanje - vsak pravilen odgovor je ocenjen z eno točko. Število moţnih točk pri
nalogi je število vseh vprašanj.
Točkovnik - sestavimo točkovnik. Določimo število doseţenih točk glede na število pravilnih
odgovorov.
Vse ali nič - določimo število točk, ki jih učenec dobi, če na VSA vprašanja odgovori
pravilno, sicer dobi nič točk.
Proporcionalno točkovanje - določimo število moţnih točk. Aplikacija dodeli število točk
glede na deleţ pravilnih odgovorov.

Slika 18: prikaz določanja točkovanja
5.1.9 DOLOČANJE TOČKOVANJA – TOČKOVNIK
Z izbiro Točkovnika se nam odpre okno, v katerem določimo točkovnik (Slika 19). Določimo
za koliko pravilnih odgovorov (1) dobimo koliko točk (2). Dodatna polja ustvarimo s klikom
na gumb Dodatno polje. Točkovnik shranimo s klikom na gumb OK (4), če ga ne ţelimo
shraniti, kliknemo Prekliči (5). Ko točkovnik shranimo, se poleg Načina točkovanja pojavi
gumb Popravi točkovnik, ki nam omogoča spreminjanje točkovnika.
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Slika 19: prikaz določanja točkovnika
5.1.10 DOLOČANJE TOČKOVANJA - VSE ALI NIČ
Z izbiro Vse ali nič se nam odpre okno (Slika 20), kamor vnesemo število moţnih točk (1).
Kliknemo gumb V redu (2), da shranimo ali pa Prekliči, da točk ne shranimo (3). Po
shranitvi se poleg Načina točkovanja prikaţe povezava Število moţnih točk: (4), ki nam
omogoča spreminjanje števila moţnih točk.

Slika 20: prikaz določanja točkovanja - Vse ali nič

5.1.11 DOLOČANJE TOČKOVANJA - PROPORCIONALNO TOČKOVANJE
Z izbiro Proporcionalno točkovanje (Slika 21) se nam odpre okno, kamor vnesemo število
moţnih točk (1). Kliknemo gumb V redu (2), da shranimo ali pa Prekliči, da točk ne
shranimo (3). Po shranitvi se poleg Načina točkovanja prikaţe povezava Število moţnih
točk: (4), ki nam omogoča spreminjanje števila moţnih točk.

Slika 21: prikaz določanja točkovanja - Proporcionalno točkovanje
47

Peter Preskar: Implementacija pedagoško učinkovitega sistema za elektronsko preverjanje znanja

5.1.12 DOPOLNI 1.DEL
Za izdelavo vprašanja tipa Dopolni (Slika 22) kliknemo Dopolni - Vnos vprašanj (1). Najprej
izberemo ustrezni razred (2), nato predmet (3), točkovanje (4), napišemo naslov vprašanja (5),
navodilo vprašanja (6) in pričnemo s pisanjem besedila (7). Besedo, ki jo ţelimo spremeniti v
vprašanje, najprej označimo in kliknemo gumb Vstavi vprašanje, ki nam omogoča izdelavo
vprašanja (8). Nalogo shranimo s klikom na gumb Shrani (9), za izdelavo naslednje naloge
kliknemo Nova naloga (10).

Slika 22: prikaz vprašanja tipa Dopolni 1.del
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5.1.13 DOPOLNI 2.DEL
Besedilo naloge natipkamo (Slika 23). Označimo besedo oziroma besedno zvezo, ki jo ţelimo
spremeniti v vprašanje (1) in kliknemo gumb Vstavi vprašanje (2). Označena beseda mora
biti pravilen odgovor, saj s klikom na gumb Vstavi vprašanje dodamo samo nepravilne
odgovore.

Slika 23: prikaz vprašanja tipa Dopolni 2.del

5.1.14 DOPOLNI 3.DEL
S

klikom

na

gumb

Vstavi

vprašanje

se

nam

odpre

okno

(

Slika 24), kamor vnesemo namig (1) in napačne odgovore (2). Polja lahko odstranimo s
klikom na kriţec (glej puščico), nova polja dodamo s klikom na gumb Dodatno polje (3).
Shranimo s klikom na gumb OK (4), če ne ţelimo shraniti izberemo gumb Prekliči (5).

Slika 24: prikaz vprašanj tipa Dopolni 3.del

49

Peter Preskar: Implementacija pedagoško učinkovitega sistema za elektronsko preverjanje znanja

5.1.15 DOPOLNI 4.DEL
S klikom na Dopolni - Prikaz vprašanj (Slika 25) dobimo seznam vseh vprašanj tipa Dopolni
(1). S klikom na naslov vprašanja dobimo predogled vprašanja (2). Dobimo spustni meni, kjer
izberemo pravilen odgovor (3) in rešitev preverimo s klikom na gumb Pošlji (4).

Slika 25: prikaz vprašanja tipa Dopolni 4.del
5.1.16 DRŢI/NE DRŢI
V zgornjem meniju izberemo Drţi/ne drţi - Vnos vprašanj (Slika 26). Izpolnimo glavo
vprašanja (1). Trditev napišemo v polje (2), nato na trditev PRAVILNO odgovorimo (3).
Novo polje ustvarimo s klikom na gumb Novo vprašanje (4), polje odstranimo s klikom na
kriţec (5). Nalogo shranimo s klikom na gumb Shrani (6), novo nalogo ustvarimo s klikom
na gumb Nova naloga (7).
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Slika 26: prikaz vprašanja tipa Drţi/ne drţi
5.1.17 POVLECI IN SPUSTI
Vprašanja tipa Povleci in spusti ustvarimo tako, da kliknemo Povleci in spusti - Vnos
vprašanj (Slika 27). V polja vpišemo ujemajoče se pare (1). Nov par ustvarimo s klikom na
gumb Novo vprašanje (2). Par lahko odstranimo s klikom na kriţec (3). Ustvarjeno nalogo
shranimo s klikom na gumb Shrani (4). Novo nalogo ustvarimo s klikom na gumb Nova
naloga (5).

Slika 27: prikaz vprašanja tipa Povleci in spusti
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5.1.18 OZNAČI SLIKO
V zgornjem meniju kliknemo Označi sliko - Vnos vprašanj in dobimo moţnost vnašanja slike,
na kateri je potrebno označiti ustrezen element (Slika 28). Vpišemo vprašanje (1), nato
kliknemo Prebrskaj (2), izberemo sliko in jo naloţimo na stran (3). Kliknemo gumb Označi
(4) in označimo moţne odgovore na sliki. Pri vsaki označbi določimo, ali je odgovor pravilen
ali nepravilen. Označbo lahko odstranimo s klikom na gumb Delete (5). Izberemo lahko samo
EN pravilen odgovor, vsi ostali odgovori so nepravilni. Nalogo shranimo s klikom na gumb
Shrani (6), novo nalogo ustvarimo s klikom na gumb Nova naloga (7).

Slika 28: prikaz vprašanja tipa Označi sliko

5.1.19 EN ODGOVOR
Vprašanje z enim pravilnim odgovorom ustvarimo tako, da v zgornjem meniju kliknemo En
odgovor - Vnos vprašanj (Slika 29). Najprej vnesemo vprašanje (1), nato moţne odgovore (2).
Novo moţnost dodamo s klikom na gumb Nova moţnost (3), odstranimo jo s klikom na
kriţec poleg polja za moţnost (4). Izbrati moramo pravilen odgovor (glej puščico). Nalogo
shranimo s klikom na gumb Shrani (5), novo nalogo oblikujemo s klikom na gumb Nova
naloga (6).
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Slika 29: prikaz vprašanja tipa En odgovor
5.1.20 VEČ ODGOVOROV
Za vprašanje z več pravilnimi odgovori kliknemo Več odgovorov - Vnos vprašanj (Slika 30).
Naprej vnesemo vprašanje (1), nato vnesemo vse moţne odgovore (2). Nove moţnosti
dobimo s klikom na gumb Nova moţnost (3). Moţnost odstranimo s klikom na kriţec poleg
polja za vnos moţnosti (4). Nalogo shranimo s klikom na gumb Shrani (5), novo nalogo
ustvarimo s klikom na Nova naloga (6).

Slika 30: prikaz vprašanja tipa Več odgovorov
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5.1.21 RAZVRSTI 1.DEL
V zgornjem meniju izberemo Razvrsti - Vnos vprašanj (Slika 31). Najprej vnesemo vprašanje
(1), nato vnesemo odgovore, ki jih bo potrebno razvrščati. S klikom na besedilo (2) se nam
odpre okno, v katerega vnesemo nov odgovor (3) in jo shranimo s klikom na gumb V redu.

Slika 31: prikaz vprašanja tipa Razvrsti 1.del

5.1.22 RAZVRSTI 2.DEL
Slika 32: moţne odgovore lahko izbrišemo tako, da kliknemo na kriţec poleg odgovora (1).
Nov odgovor ustvarimo tako, da ga vpišemo v polje na desni (2) in kliknemo Ustvari novo
(3). Odgovori morajo biti pravilno razvrščeni. Nalogo shranimo s klikom na gumb Shrani (4).

Slika 32: prikaz vprašanja tipa Razvrsti 2.del
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5.1.23 BAZA VPRAŠANJ 1.DEL
Baza vprašanj je zelo močno orodje za urejanje vprašanj (Slika 33). Do nje dostopamo preko
zgornjega menija Administracija - Baza vprašanj. Dobimo seznam vseh vprašanj, razvrščenih
po abecednem redu glede na naslov vprašanja. Vidimo lahko tudi tip vprašanja, lekcijo,
predmet, razred, točkovanje in objavljenost vprašanja. Na vrhu baze vprašanj se nahaja orodje
za iskanje posameznih vprašanj. Iščemo lahko po ključni besedi iz naslova vprašanja: Filter
(1), glede na predmet: Izberi predmet (2), glede na razred: Izberi razred (3) in glede na tip
vprašanja: Izberi tip (4). Iskanje pričnemo s klikom na gumb Poišči (5). Vprašanja lahko
spreminjamo/popravljamo tako, da kliknemo na vprašanje in se nam to odpre v urejevalniku
vprašanj (6). Spremenimo lahko predmet, kateremu vprašanje pripada (7), prav tako pa tudi
razred (8), način točkovanja (9) in število točk (10). Vprašanje lahko umaknemo iz objave s
klikom na gumb Objavi (11). Vprašanje izbrišemo s klikom na gumb Izbriši (12). Vprašanje
se tedaj premakne v koš.

Slika 33: prikaz baze vprašanj 1.del
5.1.24 BAZA VPRAŠANJ 2.DEL
Na Slika 34 vidimo, kako spremenimo predmet, kateremu vprašanje pripada. To storimo tako,
da kliknemo na predmet (glej puščico), odpre se nam okno, kjer lahko iz spustnega seznama
izberemo nov predmet (1) in ga shranimo s klikom na gumb Ok. Na podoben način
spreminjamo tudi razred, točkovanje in število moţnih točk.

Slika 34:prikaz baze vprašanj 2.del
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5.1.25 BAZA TESTOV 1.DEL

Do baze testov dostopamo preko zgornjega menija, kjer kliknemo Administracija - Baza
testov (Slika 35). V bazi testov so testi razvrščeni po abecednem vrstnem redu glede na naslov
testa. S klikom na naslov testa (1) si lahko test ogledamo, lahko tudi spremenimo vrstni red
vprašanj v testu in posamezna vprašanja izbrišemo. S klikom na avtorja, lahko popravimo
podatke o avtorju (2), spremenimo lahko predmet testa (3), razred (4), določimo samodejno
spreminjanje vrstnega reda vprašanj v testu (5), določimo, ali je test namenjen za ocenjevanje
ali utrjevanje (6). Test izbrišemo s klikom na gumb Izbriši (7).

Slika 35: prikaz baze testov 1.del

5.1.26 BAZA TESTOV 2.DEL

Na Slika 36: je prikazano, kako s klikom na Ocenjevanje (1) odpremo okno, kjer lahko
spremenimo tip preverjanja (2). Izbira Ocenjevanje dovoli enkratno reševanje testa, medtem
ko izbira Utrjevanje dovoljuje večkratno reševanje istega testa. Izbiro potrdimo s klikom na
gumb Ok.

Slika 36: prikaz baze testov 2.del

5.1.27 REDOVALNICA 1.DEL
S klikom na Administracija - Redovalnica se nam odpre redovalnica, kjer vidimo seznam
vseh učencev (Slika 37). Podatki, ki nam jih redovalnica omogoča so: ime in priimek učenca
(1), e-mail (2), razred (3) in predmeti, katerih se učenec udeleţuje (4). S klikom na ime in
priimek učenca se nam odpre seznam vseh testov, ki jih je učenec ţe opravljal.

Slika 37: prikaz redovalnice 1.del
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5.1.28 REDOVALNICA 2.DEL
S klikom na ime in priimek učenca dobimo seznam vseh testov, ki jih je učenec opravil (Slika
38). S klikom na naslov testa lahko vidimo, kako je učenec odgovoril na posamezna vprašanja
(2). V seznamu lahko vidimo datum opravljanja testa (3), čas reševanja testa (4), rezultat testa
(5). Nazaj na redovalnico se vrnemo s klikom na gumb Nazaj na redovalnico (1).

Slika 38: prikaz redovalnice 2.del

5.1.29 KOŠ
Do koša dostopamo tako, da kliknemo v zgornjem meniju Administracija - Koš (Slika 39).
Dobimo seznam izbrisanih vprašanj (1) in seznam izbrisanih testov (2). Vprašanje oziroma
test lahko obnovimo, kar pomeni, da se vprašanje/test vrne nazaj v bazo vprašanj/testov s
klikom na gumb Obnovi (3) ali pa ga dokončno izbrišemo s klikom na gumb Izbriši (4).

Slika 39: prikaz koša
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5.1.30 NASTAVITVE OSEBNEGA RAČUNA
V Nastavitvah lahko spremenimo osebne podatke kot so ime in priimek, naslov, drţava,
telefon, spletna stran (Slika 40) (1). Uporabniško ime in e-mail ne moremo spremeniti. Ţelene
spremembe shranimo s klikom na gumb Shrani. Če ţelimo spremeniti geslo, preprosto
napišemo najprej staro geslo in nato še novo geslo (2). Geslo dokončno spremenimo s klikom
na gumb Spremeni.

Slika 40: prikaz osebnega računa
5.1.31 ODJAVA
S klikom na Administracija in nato Odjava se odjavimo iz aplikacije.
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5.2 VODIČ ZA UČENCA
Drugi del priročnika za uporabnike je namenjen učencem. S kombinacijo teksta in slik vodič
za učenca usmerja učenca skozi vse korake, ki so pomembni pri uporabi aplikacije Testko 0.9.

5.2.1 NASLOVNA STRAN

Naslovna stran spletne aplikacije za generiranje spletnih testov Testko 0.9 je prikazana na
Slika 41. Pod naslovno sliko se nahaja obrazec za prijavo v aplikacijo. Vtipkamo uporabniško
ime (1) in geslo (2). Izberemo Zapomni si me (ni obvezno) in kliknemo Prijava. V primeru
pozabljenega gesla, kliknemo na povezavo Pozabljeno geslo (3). V primeru, da še nismo
registrirani, pa izberemo povezavo Brezplačna registracija (4).

Slika 41: prikaz naslovne strani
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5.2.2 OSEBNA REDOVALNICA

Po prijavi se nam odpre osebna redovalnica (Slika 42). Na vrhu se nahaja glavni meni (1),
kjer lahko dostopamo do Osebne redovalnice, Preizkusov znanja in Mojega računa. Osebna
redovalnica prikazuje osebne podatke (slika, ime in priimek, razred, predmeti, pri katerih
sodelujemo) (2) in naslove testov, ki smo jih ţe opravili, datum reševanja testa, porabljen čas
reševanja, uspešnost in profesorjev komentar. (3) Preizkusi znanja vsebujejo teste, ki jih še
nismo rešili. Moj račun pa nam omogoča spreminjanje nastavitev našega računa (npr.
sprememba gesla ali osebnih podatkov).
V osebni redovalnici si lahko ogledamo, katere teste smo ţe rešili (4), kdaj smo jih rešili (5),
koliko časa je trajalo reševanje (5), uspešnost (5) in profesorjev komentar (7). S klikom na
naslov testa se nam odpre test, kjer lahko vidimo, kaj je bilo pravilno rešeno in kaj ne (4).

Slika 42: prikaz osebne redovalnice
5.2.3 POGLED NA REŠEN TEST
Pri ogledu testa nam aplikacija pokaţe (Slika 43), kateri odgovori so bili pravilni (zelena
barva) in kateri napačni (rdeča barva) (1, 2). Nazaj na osebno redovalnico se vrnemo s klikom
na gumb Nazaj na redovalnico (3).
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Slika 43: prikaz primera rešenega testa

5.2.4 PREIZKUSI ZNANJA
S klikom na Preizkusi znanja dobimo seznam testov, ki jih še moramo rešiti. S klikom na
naslov testa se nam odpre test, ki ga nato rešimo.

Slika 44: prikaz seznama s preizkusi znanja
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5.2.5 REŠEVANJE TESTA
Na Slika 45 vidimo potek reševanja testa. Najprej odgovorimo na vprašanja (koraki 1, 2 in 3),
nato s klikom na gumb Oceni (4) dobimo rezultate.

Slika 45: prikaz reševanja testa
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5.2.6 REZULTATI TESTA
Pri rezultatih testa (Slika 46) se nam za vsako vprašanje izpiše število doseţenih in moţnih
točk (1), izpiše se, kaj smo odgovorili pravilno in kaj nepravilno (2). Izpiše se nam število
vseh doseţenih točk in število vseh moţnih točk (3). Odstotek vseh doseţenih točk se nam
prikaţe grafično (4).

Slika 46: prikaz rezultatov testa
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5.2.7 NASTAVITVE OSEBNEGA RAČUNA

V Nastavitvah (Slika 47) lahko spremenimo osebne podatke kot so ime in priimek, naslov,
drţava, telefon in spletno stran (1). Uporabniško ime in e-mail ne moremo spremeniti. Ţelene
spremembe shranimo s klikom na gumb Shrani. Če ţelimo spremeniti geslo, preprosto
napišemo najprej staro geslo in nato še novo geslo (2). Geslo dokončno spremenimo s klikom
na gumb Spremeni.

Slika 47: prikaz osebnega računa

5.2.8 ODJAVA IZ APLIKACIJE
Iz aplikacije se odjavimo tako, da kliknemo Moj račun - Odjava (Slika 48).

Slika 48: prikaz odjave iz aplikacije
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5.3 EVALVACIJA APLIKACIJE
Z namenom, da bi ugotovili praktično uporabnost naše aplikacije, smo dali aplikacijo Testko
0.9 v uporabo nekaterim našim kolegom s pedagoškega področja in nekaterim učencem.

5.3.1 OPIS EVALVACIJE
Našo aplikacijo smo dali v preizkušanje trem kolegom s pedagoškega področja. Dva sta
profesorja matematike in fizike, eden pa profesor matematike in računalništva. Na voljo so
imeli tri dni, da so preizkusili aplikacijo Testko 0.9 tako samostojno kot tudi z učenci. Morali
so ustvariti test z lastnimi vprašanji in ga dati v reševanje učencem bodisi pri pouku bodisi pri
urah inštrukcij. Ustvarjen test je moral zajemati različne tipe vprašanj z različno teţko snovjo.
Za hitrejše učenje uporabe aplikacije so imeli na voljo priročnik za uporabnike, ki se nahaja v
4. poglavju naše diplome. Na koncu je bilo potrebno podati mnenje o aplikaciji Testko 0.9 in
mnenje o odzivih učencev, ki so reševali teste, izdelane z aplikacijo Testko 0.9.
Aplikacijo so preizkusili tudi trije učenci ene izmed osnovnih šol v Ljubljani. Rešiti so morali
test, ki je bil sestavljen v aplikaciji Testko 0.9 in nato povedatisvoje mnenje o aplikaciji
Testko 0.9.

V nadaljevanju vidimo na Slika 49 primer testa, ki ga je sestavil eden izmed profesorjev, ki so
testirali našo aplikacijo. Potek reševanja prvega in drugega vprašanja iz tega testa je viden na
Slika 50. Na Slika 51 je prikazan rezultat istega testa, ki ga je rešil eden izmed učencev.
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Slika 49: primer testa profesorja, ki je preizkušal aplikacijo
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Slika 50: prikaz reševanja testa

Slika 51: rezultati testa enega izmed učencev
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5.3.2 EVALVACIJE – PROFESORJI
Kolegi s pedagoškega področja, natančneje dva profesorja matematike in fizike ter en
profesor matematike in računalništva so preizkusili našo aplikacijo Testko 0.9 in napisali
evalvacije.
Spletna stran se mi zdi dobra in zelo uporabna. Učenci so naveličani vedno istih pristopov
poučevanja in preverjanja znanja oz. oblik dela pri pouku. Učno uro pa lahko popestrimo
tako da učenci ne utrjujejo snovi v zvezke, ampak preko računalnika. Prednost je ta, da
privarčujemo s papirjem. Učenci so bolj motivirani za delo. Že tretje leto pomagam učno
šibkim učencem na eni izmed osnovnih šol v Ljubljani. Za učence, ki imajo učne težave, je še
posebej pomembno, da jim omogočimo različne načine utrjevanja znanja, zato sem jim
pripravila test za utrjevanje na tej spletni strani. Na začetku so bili kar presenečeni, ko sem
jim povedala, da bodo to uro vadili na računalniku. Za reševanje so pokazali izjemno
zanimanje in opazila sem, da so se tudi bolj trudili kot pri običajnih urah. Nekateri so dosegli
boljše rezultate. Ko sem jih vprašala, če bi želeli kdaj na ta način pisati kontrolno nalogo, so
mi odgovorili, "normalno", da bi bilo kul. Zanimivo jim je bilo, kako je računalnik tako
pameten, da ve katere rešitve so pravilne in oz. napačne in kako ve, kako rešitve oceniti. V
prihodnje bom še poskusila kakšno uro izpeljati tako, saj se je izkazala za učinkovito.
Ksenija Boţak, profesorica matematike in fizike
Aplikacija Testko 0.9 je zanimiva, poučna in uporabna za učitelje in prav tako za učence. V
času, ko svetu vlada vsa ta tehnologija, je zelo uporabno, da se uporabi splet pri poučevanju
in tudi kot pripomoček za vaje. Učencem se ure, ki se izvedejo na računalnikih, gotovo zdijo
bolj zabavne in so bolj pripravljeni sodelovati kot pa če morajo samo pisati v zvezke. Stran je
primerna za uporabo v šoli, za izvedbo pouka na malo drugačen način. Zelo pa je uporabna
za domačo rabo, kjer lahko učenci delajo vaje, kar preko računalnika, to jih seveda bolj
pritegne, saj po mojem mnenju otroci raje uporabljajo računalnik, kot pa rešujejo naloge na
liste ali v zvezke. Prav tako pa je stran zelo priročna za uporabo učiteljem, ker lahko sestavijo
naloge različnega tipa, pripravijo utrjevanje ali ocenjevanje ter na koncu tudi vidijo
uspešnost reševanja posameznega učenca. Zelo dobro se mi zdi tudi, da lahko učitelj pripravi
različne naloge za različne učence iz iste snovi oziroma, da ko učenec reši test, lahko za vajo
ponovno reši test, vendar bo verjetno dobil drugačne naloge. Všeč mi je tudi to, da imaš na
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koncu pregled, katere teste si že rešil in tudi število doseženih točk. Sama sem tudi sestavila
test za utrjevanje ter ga posredovala učencem, katerim pomagam pri učenju in so bili zelo
navdušeni nad dejstvom, da bodo tokrat za vajo uporabili računalnik, hkrati pa reševali
matematične naloge, ki jim bodo prav prišle kot vaja pred testom. Pri delu z aplikacijo sem si
pomagala s priročnikom za uporabnike, ki je napisan enostavno in razumljivo.

Petra Rotar, profesorica matematike in fizike
Spletna aplikacija, ki jo je sestavil Peter, je odličen pripomoček za vsakega učitelja, ki hoče
svojim učencem ponuditi nekaj več. Učitelj po mojem mnenju lahko s tem izboljša naslednja
področja:
Učencu ponudi dodatno snov za utrjevanje znanja, hkrati pa učenec dobi takoj
povratno informacijo o svojem znanju.
Boljše preverjanje znanja mu omogoča, da pri vsakemu učencu dobi individualni
vpogled v njegovo znanje.
Ocenjevanje znanja je hitrejše kot ročno sestavljanje testov, saj aplikacija namesto
učitelja sama popravi test.
Test se zaradi pregledne in enostavne aplikacije sestavi zelo hitro.
Ko je enkrat sestavljena baza vprašanj za določeno področje, lahko s funkcijo za
naključno generiranje vprašanj vsakemu dijaku dodelimo različna vprašanja in s tem
preprečimo prepisovanje učencev enega od drugih. Hkrati lahko ta vprašanja učitelj
uporabi tudi v naslednjem šolskem letu.
Velika raznolikost tipov vprašanj omogoča, da učitelj za vsako temo sestavi primeren
test.
Na podlagi analize odgovorov lahko učitelj pri pouku z učenci utrdi snov, ki je težje
razumljiva za učence.
Aplikacijo pa bi lahko učitelji uporabljali tudi za evalvacijo njihovega dela in po ali med
poukom. Upam da bo aplikacija kasneje zaživela tudi v praksi na kateri od šol, s čimer bi
dobili še boljši vpogled v njeno koristnost in učinkovitost. Pri učenju uporabe aplikacije pa je
v veliko pomoč priročnik za uporabnike.
Nejc Grošelj, profesor matematike in računalništva
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5.3.3 EVALVACIJE – UČENCI

Našo aplikacijo Testko 0.9 so uporabili tudi učenci na eni izmed ljubljanskih osnovnih šol. Po
koncu uporabe so nam povedali svoje mnenje o naši aplikaciji.
Všeč mi je bilo reševanje nalog na računalniku. Dobro je, da računalnik sam popravi naloge
in da tudi oceni. Večkrat bi morali reševati teste tako kot danes.
Učenec 1, 6.razred
To je pa res kul. Test lahko rešujem večkrat in v svoji redovalnici preverim ocene ostalih
testov, ki sem jih že reševala.
Učenka 2, 6.razred
Meni je super klikat po internetu. Tudi reševanje nalog iz matematike preko računalnika je
bilo super. Hitro sem izvedel rezultate, mi jih ni bilo treba čakati cel teden.
Učenec 3, 8.razred
5.3.4 PREDLOGI UPORABNIKOV ZA IZBOLJŠAVE

Profesorji, ki so preizkusili našo aplikacijo Testko 0.9 so poleg evalvacij aplikacije podali še
predloge za moţne izboljšave, za katere menijo, da bi še dodatno povečale uporabnost naše
aplikacije.
Med predlogi za izboljšavo aplikacije velja izpostaviti sledeče:
Ob primeru napačnega odgovora bi bilo dobro narediti še razlago, zakaj je določen
odgovor pravilen in izbrani ni pravilen.
Posamezni učitelji bi morali imeti določene vloge z različnimi pravicami (npr.
administrator in navadni uporabnik, ki lahko samo sestavlja teste, ne vidi pa vprašanj
ostalih učiteljev in ocen učencev, ki jih ne poučuje) tako da bi po potrebi skril
vprašanja in učence pred učitelji, ki ne učijo te dijake.
Gumb, ki učencu omogoči tiskanje testa, ki ga je ţe rešil.
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Moţnost dodajanja slikovnega gradiv k vsem tipom vprašanj.
Urejevalnik matematičnih enačb.

5.3.5 POVZETEK EVALVACIJE
Naša aplikacija Testko 0.9 je tako pri profesorjih kot tudi pri učencih naletela na pozitiven
odziv. Za oboje predstavlja aplikacija popestritev tradicionalnega načina poučevanja.
Zanimanje za aplikacijo je bilo med učenci zelo veliko, saj radi delajo z računalnikom,
navdušeni so bili predvsem nad samodejnim popravljanjem testov, redovalnico in takojšnjo
povratno informacijo. Profesorji menijo, da je naša aplikacija uporabna. Izpostavili so veliko
koristnih funkcij naše aplikacije kot so različni tipi vprašanj, moţnost izbire med utrjevanjem
in ocenjevanjem, hitra povratna informacija, redovalnica, samodejno spreminjanje vprašanj
znotraj posameznega testa, itd. Našo aplikacijo bi uporabili za utrjevanje snovi, popestritev
pouka in pridobivanje povratne informacije o znanju učencev, preko katere bi med drugim
evalvirali uspešnost svojega dela. Glede priročnika menijo, da je napisan razumljivo.
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6 ZAKLJUČEK
Raziskali smo, kakšne lastnosti mora imeti dober sistem za elektronsko preverjanje znanja.
Ugotovili smo, katere tehnologije so potrebne za izdelavo spletne aplikacije za generiranje
testov, kateri so standardi pri izdelavi sistemov za elektronsko preverjanje znanja in raziskali
programske jezike, v katerih smo potem ustvarili spletno aplikacijo. Naučili smo se, kako
moramo razmišljati, če ţelimo ustvariti funkcionalno aplikacijo. Spoznali smo, da je
premišljeno načrtovanje in upoštevanje vseh aspektov aplikacije ključnega pomena. Sedaj se
zavedamo, da je pri izdelavi aplikacij programersko znanje osnoven in vsekakor ne zadosten
pogoj za izdelavo aplikacij.
Spletno aplikacijo smo dali ocenit kolegom s pedagoškega področja. Pri izdelavi aplikacije
smo ugotovili, da je izdelava tako obseţne aplikacije, ki bi zadostila vsem zahtevam idealnega
sistema za elektronsko preverjanje znanja prevelik zalogaj za posameznika, kar seveda ponuja
moţnosti za razvoj aplikacije v prihodnje. Moţnosti za nadaljnji razvoj je ogromno in
aplikacija je napisana tako, da omogoča enostavno nadgradnjo in spreminjanje. Navkljub
temu je aplikacija kvalitetna in uporabna v praksi. Izpolnjuje svoj namen, ki je, da učitelju in
učencu omogoča preverjanje znanja.
Razvoj takšnih aplikacij je pomemben za učitelje računalništva, da bolje razumejo, kaj se
dogaja v ozadju aplikacij in lahko intenzivneje sodelujejo pri vpeljavi drugih aplikacij za
izboraţevanje. V ozadju je namreč vloţenega ogromno znanja, potrebno je upoštevati
dejavnike, ki uporabniku aplikacije niso vidni.
Izdelava kompleksnih aplikacij posameznika prisili, da se nauči veliko novega, da se potrudi,
da razume delovanje programske kode, da se nauči načrtovati proces izdelave take aplikacije
in spozna, kaj vse je potrebno upoštevati pri izdelavi kompleksnejših aplikacij. Torej lastnosti
in znanja, ki si jih je koristno pridobiti tekom študija računalništva. Izdelava tako obširnih
aplikacij kot je naša, bi bila za študenta prevelik zalogaj, zato bi lahko takšno nalogo dodelili
določenemu številu študentov. Na ta način bi dosegli, da bi se študentje naučili sodelovati
drug z drugim oziroma delati v skupini. Zagotovo to študentje, ki zaključijo Pedagoško
fakulteto Univerze v Ljubljani znajo, vendar je delo v programerski skupini svojevrsten
proces in doţivetje.
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PRILOGA A: SEZNAM PROGRAMSKIH KNJIŢNIC, UPORABLJENIH
V TESTKO 0.9

V prilogi A se nahaja seznam vseh programskih knjiţnic, ki smo jih uporabili pri izdelavi
naše aplikacije Testko 0.9. Knjiţnice so namenjene za jQuery, CSS and PHP. Poleg imena
knjiţnice smo navedli še povezavo do spletnega naslova, kjer se knjiţnica nahaja in kratek
opis knjiţnice.

annotation.css https://github.com/flipbit/jquery-image-annotate
CSS knjiţnica, ki omogoča označevanje slik in pisanje komentarjev na označene dele slike.

designmode.js http://code.google.com/p/wikify/source/browse/trunk/v2/js/
jquery.designmode.js
jQuery knjiţnica, ki izboljša designMode, funkcijo brskalnika, ki omogoča pisanje teksta,
premikanje in brisanje elementov spletne strani.

impromtu.js, impromptu-mini.js http://trentrichardson.com/Impromptu
jQuery knjiţnica, ki omogoča elegantnejše pojavljanje okencev z vprašanji in opozorili ter
potrditvenimi okenci. Omogoča tudi izdelavo vprašalnikov.

jquery.annotate.js https://github.com/flipbit/jquery-image-annotate
jQuery knjiţnica, ki omogoča označevanje slik in pisanje komentarjev na označene dele slike.

jquery.js http://jquery.com
JavaScript knjiţnica, ki je osnovna knjiţnica za jQuery. Vsebuje številne funkcije, ki močno
olajšajo delo z JavaScript-om. Pri izdelavi diplome so uporabljane številne različice te
knjiţnice.

jquery.bgiframe-2.1.2.js https://github.com/brandonaaron/bgiframe/downloads
jQuery knjiţnica, ki olajša uporabo okvirja (angl. iframe) v Internet Explorer-ju 6.
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jquery.colorPicker.js http://laktek.com/2008/10/27/really-simple-color-picker-in-jquery
jQuery knjiţnica, ki omogoča izdelavo gradnika za izbiranje barv.

jquery.cookie.js http://code.google.com/p/cookies/downloads/list
jQuery knjiţnica, ki olajša delo s piškotki.

jquery.ui.core.js http://jqueryui.com
jQuery knjiţnica, ki je nujna za delovanje uporabniškega vmesnika izdelanega z jQuery UI.

jquery.ui.draggable.js http://jqueryui.com
jQuery

knjiţnica,

ki

omogoča

premikanje

poljubnih

elementov

spletne

strani.

jquery.event.drag-1.3.js http://threedubmedia.com/code/event/drag
jQuery knjiţnica, ki omogoča, da elemente lahko premikamo po spletni strani.

jquery.event.drop-1.2.js http://threedubmedia.com/code/event/drop
jQuery knjiţnica, ki omogoča, da elemente lahko odloţimo na poljubno mesto na spletni
strani.

jquery.maphilight.js http://davidlynch.org/projects/maphilight/docs
jQuery knjiţnica, ki omogoča označevanje slik in osvetlitev označenih delov slike (angl.
imagemap highlight).

jquery-ui.css http://jqueryui.com
CSS knjiţnica, ki spada k jQuery UI paketu in določa videz elementov spletne strani izdelane
z jQeury-jem.

jquery-ui.js http://jqueryui.com
jQuery knjiţnica, ki omogoča izdelavo uporabniškega vmesnika za spletno stran. Pri izdelavi
diplome so uporabljane številne različice te knjiţnice.

jquery.ui.mouse.js http://jqueryui.com
jQuery knjiţnica, ki omogoča upravljanje elementov uporabniškega vmesnika izdelanega z
jQuery UI s pomočjo miške.
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jquery.ui.sortable.js http://jqueryui.com
jQuery knjiţnica, ki omogoča razvrščanje elementov.

jquery.uniform.js https://github.com/pixelmatrix/uniform
jQuery knjiţnica, ki omogoča izdelavo vizualno privlačnih spletnih obrazcev.

jquery.validate.js http://docs.jquery.com/Plugins/Validation
jQuery knjiţnica, ki omogoča validacijo obrazcev na spletni strani.

jquery.ui.widget.js http://jqueryui.com
jQuery knjiţnica, ki omogoča uporabo gradnikov (angl. widgets).
jQuery-UI zbirka CSS knjiţnic http://jqueryui.com
celotna zbirka CSS knjiţnic za uporabniški vmesnik izdelan s pomočjo jQuery-ja.
jQuery-UI zbirka knjiţnic http://jqueryui.com
celotna zbirka jQuery knjiţnic za uporabniški vmesnik izdelan s pomočjo jQuery UI.

json2.js https://github.com/douglascrockford/JSON-js
jQuery knjiţnica, ki omogoča pretvarjanje med PHP objektom in JavaScript objektom, na ta
način omogoča izmenjavo podatkov med PHP-jem in JavaScript-om v obliki JSON formata.

login http://php-login-script.com
Skupina skript za prijavo na spletno stran, ki je napisana v PHP-ju. Skripte so: dbsql.php,
updates.php, activate.php, admin.php, checkuser.php, dbc.php, do.php, forgot.php, login.php,
logout.php,

myaccount.php,

mysettings.php,

mysettings_person.php,

recaptchalib.php,

register.php, thankyou.php, styles.css.

ui.theme.css http://jqueryui.com
CSS knjiţnica, ki spada k jQuery UI paketu in določa videz elementov spletne strani izdelane
z jQeury-jem.

uploadsimple.js http://lagoscript.org/jquery/upload/download
jQuery knjiţnica, ki omogoča nalaganje datotek s pomočjo AJAX-a.
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