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Abstrakt 

Cílem této diplomové práce je vytvořit vzdělávací a testovací modul určený pro usnadnění testování a 
výuky studentů. Tento modul je zaměřen na problematiku průběhu grafu matematických funkcí. Je 
implementován v jazyce Java – jako JavaApplet. Využívá grafické rozhraní pro znázornění 
matematické funkce a testování studentových znalostí.  Je určen pro webové e-learningové systémy.  
Zrealizované testovací úlohy jsou vyhodnocovány a výsledky ukládány do databáze. Součástí práce je 
také otestování modulu při výuce. Na základě reakcí vyučujících a studentů jsou vyhodnoceny další 
možnosti testování studentů v této oblasti. 

Práce se kromě vývoje zmíněného modulu věnuje objasnění významu e-learningových systémů, 
popisuje jejich historii a naznačuje způsoby využití těchto systémů při vzdělávání v současnosti. 
Objasňuje také, jaké hlavní rysy mají e-learningové systémy splňovat.  

 

Klíčová slova 

Modul e-learningového systému, e-learningový systém, automatické vyhodnocování, průběh funkce, 
LMS, SCORM, Java Applet 

 

Abstract 

The main goal of this graduation thesis is create evaluation and testing module for simplification 
testing and education students. This module is based on Graph of a Function issues. It is implemented 
in Java – as Java Applet. Applet use graphic interface for visualization of math function and for testing 
student’s knowledges. It is intended for Web-based e-learning systems. Implemented tests are 
evaluated and the results are saved to the database. Part of this graduation thesis is module testing for 
education process. For reaction reason of teaching persons and students testing are evaluated other 
possibilities of students testing in this area. 

Together with e-learning module implementation this diploma work clarifies sence of e-learning 
system, describes their history and implies ways of usage for these systems at present education. It 
explains, what from the main features must be included in e-learning system. 
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1.1 

1 Úvod 
Cílem této práce je rozšířit možnosti výuky a testování studentů v oblasti vyhodnocení průběhu 
grafu funkce. V současné době zde pro prověření vědomostí studentů nejsou využity 
automatizované výpočetní metody. Test probíhá písemnou formou. Po vypracování testů studenty 
je nutné všechny práce ručně vyhodnotit. Složité a časově náročné vyhodnocování testů je možné 
zjednodušit využitím e-learningových nástrojů. Tyto nástroje lze využít také k procvičení a 
bližšímu pochopení probírané látky. Vysoká škola využívá pro elektronické testování studentů 
v jiných oblastech systémy Barborka a Moodle. 

Práce přináší základní náhled na problematiku e-learningových systémů. Popisuje jejich možnosti 
a přináší také přehled základních e-learningových norem, které se při vytváření e-learningových 
systémů využívají. Stěžejní částí práce byla implementace modulu e-learningového systému. 
Tento modul by měl být kompatibilní se vzdělávacími systémy vysoké školy. Přínosem práce je 
snaha o zjednodušení testování studentů. Využití testovacího nástroje usnadňuje nejen samotné 
testování, ale také vyhodnocení a archivaci výsledků. Práce se snaží nalézt odpověď na otázku 
„Jak účinné je automatizované testování problematiky matematických funkcí?“. 

Současná podoba zkušebního testu 

V současnosti je vypracování zkušebních testů prováděno písemnou formou. Zadání je složeno 
z definice funkčního předpisu funkce a sady podotázek zaměřených na jednotlivé vlastnosti 
funkce. Mezi nejčastěji používané podotázky patří: 

• Nalezení definičního oboru funkce. 

• Rozhodnutí, zda je funkce spojitá /s případným určením bodů nespojitosti/. 

• Rozhodnutí, zda je funkce sudá nebo lichá, případně periodická. 

• Výpočet první derivace funkce a výpočet definičního oboru derivované funkce. 

• Určení intervalů, na nichž je derivace funkce kladná resp. záporná. 

• Určení intervalů monotonie funkce a určení lokálních extrémů. 

• Výpočet druhé derivace funkce a výpočet příslušného definičního oboru derivované 
funkce. 

• Určení intervalů, na nichž je funkce konvexní resp. konkávní. 

• Nalezení asymptot funkce. 

• Určení dalších vlastností funkce (průsečíky s osami, funkční hodnoty ve význačných 
bodech, …). 

• Načrtnutí grafu funkce a zanesení vypočtených údajů do grafu. 

Vzhledem k povaze problematiky průběhu grafu funkce je nutné velkou část podotázek 
vypracovávat postupně z důvodu provázání výsledků úkolů. Využití předešlých výpočtů také 
ovlivňuje pravděpodobnost vzniku výpočetní chyby. Například při dosažení chybných výsledků 
při výpočtu první derivace funkce lze jen velmi obtížně korektně určit monotonii, lokální extrémy 
funkce nebo dosáhnout správného výsledku při výpočtu druhé derivace funkce. 
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Student při vypracování testu zapisuje postup i výsledky jednotlivých úkolů na papír. Zkoušející 
posléze prochází všechna vypracovaná řešení a provádí jejich vyhodnocení a uložení výsledků do 
informačního systému katedry. Řešení jsou následně archivována. 

K lepšímu pochopení současné podoby zkušebního testu slouží ukázka testu. (příloha A). 

 

1.2 Navrhovaná podoba zkušebního testu 

Návrh zadání i vypracování jednotlivých studentských řešení bude realizováno pomocí počítače. 
Zkoušející si předem připraví zadání testovací úlohy, které bude uloženo v datovém úložišti. 
Navrhovaná podoba systému počítá s oddělením textového zadání jednotlivých úkolů s daty, které 
slouží k definici grafických prvků využívaných editorem testů. (Tyto data mohou být uložena 
v XML souborech). Grafické objekty obsažené v zadání korespondují s grafickými objekty, které 
má student při vypracování testu umístit na plátno.  

Úkolem studenta zůstává vyřešení podotázek testu a načrtnutí průběhu grafu funkce. Při řešení tak 
student na plátno editoru vkládá grafické objekty, které nahrazují v současnosti ručně 
vyznačované vlastnosti funkce.  

Funkce vyhodnocení zkušebních testů je navržena odděleně od zbývajících částí systému. 
Vyhodnocení je založeno na porovnání grafických prvků uložených v zadání s grafickými prvky, 
které na plátno vložil student při vypracování řešení.  

Při určování podoby a vlastností zkušebního testu se vycházelo z poskytnutého ukázkového 
zadání.  

 
Obrázek 1: Původní záměr katedry 
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Obrázek 2: Současně navržená podoba 

Pozn.: Na obrázku „Obrázek 2“ je vidět nepřesnost při ručním načrtnutí výsledného průběhu 
funkce. Tato nepřesnost, způsobená konstrukcí náčrtku funkce pomocí myši, musí být brána 
v úvahu při výsledném vyhodnocování. Možným řešení problému je využití některého 
z interpolačních nebo aproximačních algoritmů. Bližší informace o průběhu vyhodnocení jsou 
uvedeny v samostatné kapitole. 
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2.1 

2 E-learning a průběh grafu funkce 

E-learning 

E-learning umožňuje rozšiřovat možnosti výuky a nabízí efektivní řešení výuky v době, kdy je 
omezován kontakt mezi školitelem a jeho studenty. Zejména v posledních letech dosahuje 
velkého rozmachu vzhledem k rostoucímu zájmu o distanční formy studia. Stává se důležitou 
součástí výuky na všech vzdělávacích úrovních:  Od formy doplňkového studijního materiálu při 
vzdělávání žáků základních a středních škol, přes plnohodnotné studijní a testovací systémy 
vysokého školství a výrazně zasahuje také do komerční sféry - zvláště pak do oborů, ve kterých je 
znalost nejnovějších metod a postupů nezbytnou součástí pracovních postupů.  

Význam e-learningových systémů přesahuje vzdělávání na úrovni škol. S rozvojem informačních 
technologií, zejména internetu, je do vzdělávacího procesu zapojován téměř každý člověk 
vykonávající sofistikovanější pracovní činnost. Mnoho technologií je zdokonalováno takovým 
tempem, že by bez využití těchto systémů nebylo možné připravit specializované pracovníky, 
kteří budou tyto technologie ovládat. Jako příklad je možné uvést výukové kurzy „Cisco 
Networking Academy“. Tyto kurzy kombinují výuku řízenou školiteli s e-learningovými 
vzdělávacími materiály a automatizovaným testování studentů. 

Při srovnání s klasickou formou výuky je pro e-learning zapotřebí mnohem menší počet školitelů. 
Školitel se zde totiž stará především o vytváření kurzů nebo jednotlivých testů a o jejich 
vyhodnocení. Často tak odpadá přímá vzdělávací činnost – vysvětlení probírané problematiky 
školící osobou. Ta bývá plně nahrazena výukovým systémem. Investice do vytvoření kvalitního e-
learningového testu se pak může lehce vrátit. Mezi další klady e-learningu můžeme řadit také 
vyšší komfort studenta, který nemusí být omezován časově (kurz má možnost absolvovat ve svém 
volném čase) ani lokací (kurz má možnost absolvovat v pro něj dostupném či příjemném 
prostředí). 

S rozšiřováním e-learningu a vzniku mnoha výukových aplikací vzrůstá potřeba respektovat a 
dodržovat normy - standardy, které umožňují zachovat kompatibilitu vzdělávacího obsahu v 
rámci různých softwarových produktů. V současnosti již patří podpora standardů, zejména 
rozšířených standardů SCORM nebo AICC, mezi základní podmínky pro výběr LMS (Learning 
Management System) či WBT (Web Based Training) systémů. 

2.1.1 Základní rysy vzdělávacích systémů 

E-learningový systém je možné klasifikovat jako systém, který svým návštěvníkům nabízí 
rozšíření znalostí. Trendem e-learningových systémů je snaha nabídnout vyučovanou látku 
studentovi co nejpřijatelnějším způsobem. Vzdělávací materiál může být kromě textu doplněn o 
ilustrace, animace nebo videa. Může se jednat o demonstrativní ukázky (Flash, Java Applety, 
Silverlight prvky nebo jiné moderní technologie), výuka může být doprovázena audiovizuálním 
záznamem s příklady. 

Aplikace využívají přímé interakce se svými uživateli. Mohou využívat opakování probrané látky 
formou cvičení, doplňovacích či porovnávacích úkolů nebo zkušebních testů.  

Moderní e-learningový systém by měl mít možnost importu modulů odpovídajícím základním 
standardům – SCORM, AICC, měl by být snadno ovladatelný a vzhledově přizpůsobitelný. Dále 
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by měl umožňovat rozšíření, definovat strukturu uživatelských rolí a v neposlední řadě by měl 
podporovat internacionalizaci – komunikovat s uživateli v jazyce, kterému porozumí.  

2.1.2 Modul e-learningového systému 

Požadavky mohou být kladeny také na vzdělávací moduly. Modul dosahuje lepší přenositelnosti 
mezi systémy, pokud bude implementován podle uznávaného standardu. Výukový modul by měl 
být přehledný a usnadňovat studentům pochopení látky. 

Základním pravidlem při vytváření e-learningových modulů je členění jednotlivých částí na menší 
celky. Toto pravidlo je přizpůsobeno vědeckým zkoumáním, ve kterých bylo zjišťováno, kolik 
nových informací umístěných na stejném místě si je student schopen zapamatovat. Obecně je 
doporučováno, aby jednotlivé odstavce obsahovaly maximálně 1 až 2 nové základní informace. 
[1] 

Dalším důvodem je možnost jednoduchého využití jednotlivých částí pro jiné účely – například 
jinou formu výukových opor. 

2.1.3 E-learningové standardy 

V oblasti e-learningu existuje několik standardů, které je možné do vlastních vzdělávacích 
systémů zapracovat. Standardizace vzdělávacího systému není povinná. Častou praxí je částečná 
podpora základních pravidel daného standardu. Implementace standardu totiž zvyšuje možné 
uplatnění systému. Z pohledu uživatele standardy zaručují přenositelnost obsahu mezi LMS. 
Znamená to, že LMS musí „rozumět“ struktuře obsahu a obsah s LMS musí být schopny 
vzájemné komunikace. Mohou však nastat i situace, kdy je implementace standardu v LMS 
systémech natolik odlišná, že není možné dosáhnout přenositelnosti modulu bez dodatečných 
úprav. 

V této sekci jsou popsány dva základní e-learningové standardy. Standard AICC a standard 
SCORM.  

AICC standard  

Standard AICC patří mezi nejrozšířenější e-learningové standardy. Původně byl navržen pro 
letecký průmysl. AICC dnes již nepatří k nejčastěji používaným standardům při vývoji výukových 
modulů. Jeho význam je spíše historický a jeho úlohu přebírá standard SCORM. Stále však 
existuje velké množství LMS, hotového obsahu i vývojových nástrojů, které tento standard 
podporují. Z toho důvodu je podpora tohoto standardu v LMS často zachovávána.  

AICC rozděluje obsah na tzv. „assignable units“ (spustitelné jednotky, lekce). Z pohledu LMS je 
tato jednotka nedělitelná. Spustitelné jednotky převážně obsahují ucelený výklad, který se skládá 
z řady stránek, kapitol apod. Kromě vlastního obsahu je v nich integrováno ovládání pro navigaci 
v lekci. Jednotlivé výukové kurzy jsou skládány ze spustitelných jednotek. Kurz je také možné 
členit na bloky a tyto bloky při vytváření struktury kurzu postupně zanořovat. Průchod kurzem lze 
definovat na základě výsledků studenta v jednotlivých lekcích. 

Každý modul implementovaný podle AICC standardu by měl obsahovat soubory popisující 
strukturu kurzu, parametry lekcí a podmínky průchodu. Jedná se o soubory s příponami *.au, 
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*.crs,*.cmp,*.cst,*.des a *.pre. Podpora tohoto standardu může být v jednotlivých LMS 
systémech odlišná. Kvalitní LMS a obsah by měly vzájemně komunikovat nejen daty o spuštění 
lekce – kdo lekci spustil, čas spuštění, doba studia, dosažené skóre, bod pokračování, ale 
komunikace by měla probíhat i při interakci uživatele v lekci - zasílání hodnot odpovědí na 
testovací otázky uvnitř lekce, doby pobytu na jednotlivých testovacích objektech uvnitř lekce 
a podobně. 

Na vytvořené moduly i kompletní LMS lze získat certifikaci s informací o tom, že produkt 
vyhovuje AICC standardu. Certifikace je ale nákladná a mnoha výrobci dnes již opomíjená. 
Otestovat produkt lze také pomocí nástroje AICC/CMI TEST SUITE. Ten je však primárně určen 
pouze pro pre-testy. (Testování před zasláním produktu k certifikaci) [2] 

Striktní standard AICC je považován za bezpečnější než SCORM, který jej nahradil. 

Informace o standardu naleznete zde [3] . 

SCORM standard  

SCORM (Sharable Content Object Reference Model) je jedním z nejdůležitějších a 
respektovaných mezinárodních standardů pro e-learningem podporované vzdělávání. Obdobně 
jako u dalších standardů je jeho největší výhodou sjednocení pravidel ve vývoji e-learningu a 
přenositelnost modulů a kurzů mezi výukovými systémy. [4] 

Standard SCORM - referenční model sdíleného obsahu - si klade za cíl vytvořit a zpracovat tzv. 
„vzdělávací objekty“. Tyto objekty jsou využitelné k opakovanému sdělování svého obsahu. 
SCORM popisuje technologické soustavy poskytující systém směrnic, specifikací a standardů. 
Organizace ADL tak vytvořila univerzální model pro tvorbu a distribuci e-learningu.  

Obsahový objekt může představovat téměř cokoliv, co je schopné sdělovat a přenášet obsah. Na 
následujícím obrázku je patrné propojení těchto objektů a „kompilace“ jednotlivých kurzů.  

Standard SCORM umožňuje definovat technologické základy WBT/LMS vzdělávacích prostředí. 
V jednoduchosti je to model, který vytváří a doporučuje sadu vzájemných technologických 
specifikací a směrnic vytvořených pro splnění vysokých nároků na vzdělávací obsah a systémy. 

Standard SCORM je rozdělen do 3 základních částí, které se někdy nazývají tzv. knihy SCORMu. 
Každá část se zabývá specifickým standardizačním tématem. SCORM popisuje zejména „model 
shromažďování obsahu (CAM = Content Aggregation Model)“ a „prostředí pro běh vzdělávání“ 
(RTE = Run-Time Environment)“. 
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Obrázek 3: SCORM standard - vize 

Základní platformou pro využití standardu SCORM je webové prostředí. Vzdělávací obsah je 
doručován a zobrazován v e-learningovém systému prostřednictvím webu. Cílem je eliminace 
většiny vývojářské práce věnované oblasti přizpůsobení obsahu různým technologickým 
platformám, protože web sám o sobě představuje univerzální médium pro dodávku obsahu. 
SCORM (vybudovaný na základě existujících webových standardů) osvobozuje vývojáře a 
zaměřuje je na rozvoj efektivních vzdělávacích strategií. 

 
Obrázek 4: SCORM Standard - klíčové pojmy 

Základní principy standardu SCORM je možné shrnout do těchto klíčových pojmů: 

• Přístupnost (Accessibility) – Schopnost nalézt a zpřístupnit komponenty vzdělávání 
(vzdělávací objekty, kurzy, moduly apod.) ze vzdálených míst a dodat je do dalších 
přístupných lokací. 

• Přizpůsobivost (Adaptability) – Schopnost upravovat komponenty individuálním a 
organizačním potřebám.  
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• Dostupnost (Affordability) – Schopnost zvyšovat efektivitu a produktivitu vzdělávání 
snížením času a výdajů spojených s dodávkou vzdělávacích obsahů (cenově dostupné 
vzdělávání).  

• Trvalost (Durability) – Schopnost snášet technologický rozvoj a změny bez nutnosti 
redesignu, rekonfigurace nebo opětovného programování produktů.  

• Interoperabilita (Interoperability) – Schopnost přebírat vzdělávací komponenty vyvinuté 
v různých oblastech a používat je opětovně i na jiných platformách (například 
interoperabilita mezi různými LMS či WBT)  

• Znovupoužitelnost (Reusability) – Flexibilita pro začleňování vzdělávacích komponent v 
jiných aplikacích a kontextech. SCORM je objektovým standardem, SCORM objekty lze 
využívat v různých uživatelských prostředích bez ztráty specifických vlastností. 

 

SCORM v současnosti  

SCORM je souborem specifikací a standardů, které mohou být prohlíženy jako „samostatné 
knihy“, které dohromady tvoří stále expandující knihovnu specifikací. Přirozeně také stále probíhá 
vývoj tohoto standardu. V současnosti používaná verze nese název SCORM 2004 (4th edition). 
Téměř všechny specifikace a směrnice SCORMU jsou převzaty od jiných organizací, firem nebo 
institucí. Tyto „knihy“ jsou v současnosti seskupeny do třech hlavních tematických skupin:  

• Model shromažďování obsahu (CAM – Content Aggregation Model)  

• Prostředí pro běh (RTE - Run-Time Environment)  

• Třídění a navigace (SN – Sequencing and Navigation) 
 

 
Obrázek 5: SCORM standard - Referenční model 
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Jednotlivé části SCORMU se zaměřují na různá standardizační specifika. Například RTE se 
zaměřuje zejména na komunikaci mezi obsahem a systémy řízeného vzdělávání (LMS – Learning 
Management Systems), další část se zabývá objekty sdíleného obsahu (SCOs – Sharable Content 
Objects). Jejich definice a kompletní zpracování SCO objektů nalezneme v části Modelu 
shromažďování obsahu (CAM). Obdobně oddíl SN popisuje třídění a procesy navigace včetně 
detailního pokrytí problematiky evaluace navigačních požadavků v LMS. Zabývá se mimo jiné 
modularitou a vazbami mezi kurzy, moduly a disciplínami. Další části SCORMU se zabývají 
například možnostmi opětovného použití vzdělávacích zdrojů uvnitř různých shromážděných 
obsahů. [5] 

Kompletní přehled informací o standardu SCORM se nachází na webovém portálu organizace 
ADL [6] [1] . K dispozici je zde kromě tzv. „DocSuite“ (Jedná se o sadu specifikací a dalších 
informací o dané verzi standardu) také testovací nástroj, pomocí kterého je možné ověřit, zda 
vytvářený e-learningový modul vyhovuje specifikaci. V případě verze SCORM  2004 4ED je 
tento nástroj nazván „SCORM 2004 4th Edition Sample Run-Time Environment Version 1.0.2“. 
Jedná se o webovou aplikaci, využívající aplikační server Apache Tomcat 5.5. Po spuštění 
testovacího nástroje je umožněn import implementovaného modulu. Modul je následně 
vyhodnocen a jsou zobrazeny informace a varování o chybách v implementaci standardu. 
Testovací nástroj také umožňuje spuštění správně vytvořených modulů – chování je obdobné jako 
u jednoduchých LMS systémů. 

2.1.4 Historie e-learnigu 

Pokusy o vytvoření vzdělávacích systémů bez přímého kontaktu mezi vyučujícím a studenty 
sahají poměrně hluboko do historie. V dřívějších dobách hovoříme spíše o „výuky na dálku“ než 
o e-learningu v pravém smyslu. Další rozvoj těchto forem studia nastupuje s příchodem televize a 
videa. Využití nových technologií začala využívat americká armáda k výcviku vojsk během II. 
Světové války, kdy vojákům ve výcviku předkládala tzv. instruktážní videa. Ta pomáhala urychlit 
výcvik armády a tím zkrátit dobu mezi náborem vojáků a jejich nasazením do bojových akcí. O 
využití výpočetní techniky ve vzdělávání se uvažovalo krátce po rozšíření počítačů ve světě. 
S příchodem nových programovacích jazyků a rozšíření internetu dochází k přesunu vzdělávacích 
nástrojů do webových aplikací přístupných pomocí sítě. 

Bližší informace o historie e-learningových systémů jsou uvedeny v odkazované literatuře [7] . 

2.1.5 Příklady e-learningových systémů 

Tato kapitola se zabývá charakteristikou vzdělávacích systémů využívaných v prostředí Vysoké 
školy báňské – Technické univerzity Ostrava. 

Moodle 

Moodle je softwarový balíček pro tvorbu výukových systémů a elektronických kurzů na internetu. 
Jedná se o neustále se vyvíjející projekt, navržený na základě sociálně konstruktivistického 
přístupu k vzdělávání.  

Moodle je poskytován zdarma jako Open Source software spadající pod obecnou veřejnou licenci 
GNU. Je tedy chráněn autorskými právy, ale zároveň poskytuje uživatelům značnou svobodu. 
Systém Moodle můžete kopírovat, používat i upravovat, pokud souhlasíte s tím, že váš 
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modifikovaný systém zpřístupníte ostatním, nebudete měnit ani odstraňovat původní údaje o 
licencích a autorských právech a uplatníte stejné licenční podmínky i u jakýchkoliv odvozených 
produktů. Moodle lze nainstalovat na jakémkoliv počítači s funkčním webovým serverem 
podporujícím PHP. Podporuje řadu typů databází, především PostgreSQL a MySQL. Je platformě 
nezávislý. 

Slovo Moodle bylo původně akronymem pro Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment (Modulární objektově orientované dynamické prostředí pro výuku). Výraz lze také 
považovat za sloveso, které popisuje proces líného bloumání od jednoho k druhému, dělání věcí 
podle svého, hravost, která často vede k pochopení problému a podporuje tvořivost. V tomto 
smyslu se vztahuje jak k samotnému zrodu Moodlu, tak k přístupu studenta či učitele k výuce v 
on-line kurzech [8] .  

Moodle použitý na VŠB-TUO je přístupný na URL adrese http://moodle.cs.vsb.cz. Systém je 
přístupný všem studentům vysoké školy. Kurzy jsou členěny podle typu studia (bakalářské, 
magisterské).  

 

 
Obrázek 6: LMS Moodle 

Barborka 

Barborka patří ke starším výukovým systémům. První návrh a implementace jednotlivých částí 
systému pochází z roku 1982. Barborka prošla výrazným přepracování. Byla převedena do 
webové verze, která umožňuje využití multimediálních prvků. Tento systém je na VŠB-TUO 
používán od roku 2003. Slouží především jako testovací nástroj pro zautomatizování písemných 
částí zkoušek, kterými jsou jednotlivé předměty zakončovány. 

LMS Barborka je členěna do několika módů: 

• student – tato sekce je určena pro podporu individuálního studia 
• tutor – obsahuje funkce pro podporu rutinních prací učitele nebo tutora 
• admin – rutinní práce správy studia 
• autor – mód pro vytváření autorských textů a pro tvorbu multimediálního obsahu 

 

http://moodle.cs.vsb.cz/
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Verze Barborky použitá na VŠB-TUO je přístupná na URL adrese: http://barborka.vsb.cz. 
Studentský mód je zpřístupněn všem studentům vysoké školy.  

 

 
Obrázek 7: LMS Barborka 

 

2.2 Zpracování průběhu grafu funkce 

Využití e-learningu při výuce spojené s vyhodnocováním průběhu grafu funkce může být velmi 
nápomocné. S pomocí dnešních technologií je možné tuto problematiku graficky znázorňovat. 
Tímto způsobem je možné studentům ulehčit pochopení probírané látky. Současně může grafické 
znázornění průběhu funkce posloužit jako testovací nástroj. Můžeme po studentovi vyžadovat 
například vložení průsečíků grafu s osami, nalezení extrémů funkce i samotné zakreslení průběhu 
grafu funkce. Při zakreslení průběhu grafu funkce jsme ale omezeni použitím standardních vstupů 
počítače – základním kreslícím nástrojem je počítačová myš. Této problematice je věnována 
samostatná sekce. 

2.2.1 Zpracování funkcí 

Matematická funkce je zadána funkčním předpisem. Ten zaručuje možnost výpočtu hodnoty 
funkce v libovolném bodě, pro který je funkce definována. Při zobrazení funkcí v počítači nutně 
dochází k převodu spojitých funkcí do soustav diskrétních hodnot. I v případě, kdy samotný 
program s funkcí pracuje vektorově (nebo na úrovni funkčního předpisu - nezávisle na výsledném 
zobrazení) dochází při vykreslování na monitor k zaokrouhlení hodnot na úroveň vykreslitelných 
pixelů. Zpracování funkcí je tak ve velké míře závislé na použitém měřítku plátna a možnostech 
využití přiblížení nebo oddálení grafu funkce. 

Při implementaci může být obtížné zejména zpracování funkcí obsahující body nespojitosti. Při 
vykreslování těchto funkcí je nutné přerušit vykreslení čáry mezi body grafu v místě nespojitosti 
funkce. Algoritmus použitý k vyhodnocení funkce vrací v bodech nespojitosti hodnotu „NaN“ – 
to značí, že funkce není pro tuto hodnotu definována. Při vykreslení grafu funkce je pak možné 
tyto body vynechat. Prosté vynechání těchto bodů ale nemusí postačovat. Vykreslení funkce 
probíhá postupným průchodem viditelných hodnot patřících do definičního oboru. Lehce může 
nastat situace, kdy dojde k vynechání bodu nespojitosti – například v důsledku zaokrouhlení 

 

http://barborka.vsb.cz/
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hodnot. V těchto situacích se vyplácí implementace predikce bodů nespojitosti.  

Průchod lze realizovat těmito základními přístupy: 

• Nastavení pevného kroku mezi hodnotami – Tato varianta spočívá v určení tzv. kroku 
– rozdílu mezi sousedními hodnotami z definičního oboru, pro které je proveden dopočet 
funkčních hodnot. Hodnota kroku je neměnná během celého průchodu vykreslení 
viditelné části funkce. Nevýhodou této varianty je nižší přesnost v momentě nevhodného 
nastavení kroku – například při větším přiblížení plátna – naopak výhodou je nižší zátěž. 

• Výpočet hodnoty pro každý zobrazený pixel – Podle poměru mezi viditelnou částí 
definičního oboru funkce a velikostí plátna v pixelech je dopočítán krok. Dochází 
k výpočtu funkční hodnoty pro každý zobrazený pixel. Tato metoda je výpočetně velmi 
náročná (zejména při opakovaném překreslení plátna při posunu plátnem nebo při využití 
nástroje lupa...) Na druhou stranu vykreslený průběh věrohodněji znázorňuje funkční 
předpis. 

Ani jedna metoda nezaručuje, že je při průchodu definičním oborem vybrán bod, ve kterém 
funkce není spojitá. Vlivem matematických operací a zaokrouhlení hodnot pak nastávají situace, 
kdy je místo hodnoty v bodě nespojitosti vyhledávána hodnota z definičního oboru, která je 
například o několik tisícin odlišná. Získaná funkční hodnota pak logicky neodpovídá hodnotě 
„NaN“ a spoj mezi body je i přes bod nespojitosti vykreslen.  

Ideální řešení této situace vyplývá z matematické podstaty bodů nespojitosti. Funkce je spojitá 
v bodě, kde má derivaci. Identifikaci bodů nespojitosti pak lze provést pomocí limit. Pomocí limit 
lze identifikovat dva druhy  nespojitosti. Jestliže v bodě nespojitosti existují vlastní jednostranné 
limity a přitom se nerovnají, jde o tzv. skokovou nespojitost. Druhým typem je nespojitost, kdy 
alespoň jedna jednostranná limita neexistuje nebo je nevlastní. Toto řešení přináší komplikace 
v nutnosti implementace výpočtu limit pro jednotlivé body při vykreslování. 

Pro současnou implementaci modulu byla využita jednodušší varianta predikce bodů nespojitosti. 
Ta vychází z použité knihovny „Java Components for Mathematics“ (sekce 5.4). Řešení je 
založeno na analýze podobnosti blízkých hodnot v definičním oboru. Při získání funkční hodnoty 
toto řešení umožňuje získání dodatečných informací (autory označováno jako „cases“). Tyto 
informace jsou ukládány jako pole hodnot. Predikce je založena na předpokladu, že v případě 
shodnosti právě získaných dodatečných informací s informacemi získanými v předešlém kroku 
mezi těmito hodnotami neexistuje nespojitý bod. Využití tohoto způsobu predikce bodů 
nespojitosti podle autorů nevede k řešení problému ve všech případech. Jde však o často 
využívanou metodu při grafickém zobrazení funkce. 

2.2.2 Metody vyhodnocení průběhu grafu funkce 

Pokud je studentovi v rámci testu přidělen úkol načrtnout průběh funkce je nutné uvažovat nad 
způsoby jeho vyhodnocení. Výrazným omezením načrtnutí průběhu funkce jsou vstupní periferie 
počítačů. V současné době je pro tento účel nejčastěji využívána počítačová myš. Nevýhodou 
tohoto řešení je míra nepřesnosti vkládání hodnot do modulu. Implementovaný modul musí 
počítat také s možností smazání a opakovaného vkládání průběhu grafu funkce v situaci, kdy 
student není spokojen se zaznamenaným řešením. Například načrtnout funkci vyjádřenou přímkou 
může být výrazný problém. 
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Současné řešení 

V současné verzi modulu probíhá porovnání funkčního předpisu se studentem vytvořeným 
návrhem funkce velmi jednoduchým způsobem. U studentova návrhu je nejdříve zjištěno, zda byl 
náčrtek vytvořen tažením myši zleva od nižších hodnot nebo naopak. Následně je studentův návrh 
postupně procházen ve smyslu průchodu hodnot náležících do definičního oboru funkce. Velikost 
kroku zkoumání je nastavena na hodnotu maximální povolené odchylky návrhu od funkčního 
předpisu. Pro každý zkoumaný bod je souřadnice Y srovnána s funkční hodnotou dopočtenou 
z funkčního předpisu. Není nutné, aby byl vyhodnocovaný bod ve studentově návrhu fyzicky 
přítomen. Pokud hledaný bod leží na spojnici mezi existujícími hodnotami, dochází k dopočtu 
požadované funkční hodnoty. (Obrázek 8) 

Vyhodnocení funkce je provedeno pouze pro oblast zkoumání funkce. Tato oblast se definuje při 
vytváření zadání v nastavení modulu. Tímto způsobem probíhá nejen porovnání funkce 
definované funkčním předpisem s vypracovaným návrhem, ale také porovnání dvou návrhů 
funkce. 

Proces vyhodnocení je možné zapsat matematicky: 

∑ ∑
= =

Δ±=
MAX

MINn

MAX

MINn
ngnf )()(  

 
 f(n) – funkční hodnota vypočtená z funkčního předpisu 
 g(n) – funkční hodnota vypočtená z návrhu funkce 
 ∆ – povolená odchylka návrhu funkce 
 MIN – dolní hranice oblasti zkoumání funkce 
MAX – horní hranice oblasti zkoumání funkce 
 n – prvek z definičního oboru funkce 
 

 

 
Obrázek 8: Vyhodnocení zkoumaného bodu 
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Možné rozšíření vyhodnocení 

Pro eliminaci nepřesností, které vznikají při vytváření návrhu funkce myší, je možné využít  
aproximaci. Vhodným kandidátem pro aproximaci je metoda nejmenších čtverců. Metoda 
nejmenších čtverců slouží k nalezení takového řešení, aby součet druhých mocnin chyb 
nalezeného řešení byl minimální [9] .  

Nejobecnějším řešením aproximace je aproximace polynomem řádu n. Stupeň použitého 
polynomu n musí být menší než počet hodnot, které aproximujeme. V opačném případě má úloha 
nekonečno řešení. Výpočet lze provést pomocí parciálních derivací nebo předurčené soustavy 
rovnic. Jednodušší variantou je aproximace polynomem prvního řádu (body jsou proloženy 
přímkou) a druhého řádu (body jsou proloženy parabolou).  

Po provedení aproximace je možné provést porovnání funkčních hodnot definovaných funkčním 
předpisem v zadání s funkčními hodnotami, které jsou získány dosazením vypočtených 
koeficientů polynomu. Při implementaci aproximace návrhu funkce je však nutné počítat 
s variabilitou zadání. Například u vyhodnocení návrhu nespojité funkce je nutné provést 
aproximaci jednotlivých spojitých části odděleně. 

Následující obrázek ilustruje rozdíl mezi návrhem funkce, na který byla aproximace aplikována a 
návrhem funkce bez aproximace. V ukázce je použita aproximace polynomem stupně 5. 

 

 
              Obrázek 9: Aproximace návrhu funkce (aproximovaný návrh funkce vlevo) 
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3.1 

3 Použité technologie 
Jedním z hlavních kritérií při vývoji výukového a testovacího modulu, je umožnění rozšíření 
modulu a snadné použití modulu v LM systémech. Pro praktické použití byl vybrán LMS 
Barborka. Technologie využité pro implementaci modulu proto výrazně odrážejí běžnou praxi pro 
vytváření modulů do tohoto LMS systému. Zvolené technologie jsou dostatečně přenositelné a 
umožňují převedení modulu i do dalších LMS systémů.  Tato část přináší popis použitých 
technologií a objasňuje důvod jejich použití. 

Bližší popis použitých technologií naleznete v odkazované literatuře. 

Java 

Objektově orientovaný jazyk Java je využit k vytvoření nejpodstatnější části výukového modulu – 
editoru. Výhodou tohoto jazyka je jeho nezávislost na použité platformě a vysoká rozšířenost. 
Patří k nejpoužívanějším programovacím jazykům. Ke spuštění aplikace vyvíjené v jazyce Java je 
nutné nainstalovat Java Runtime Environment (JRE). Jedná se o prostředí pro běh programů 
v Javě. JRE v sobě zahrnuje Java interpret – překladač Java mezikódu do binárního kódu a 
standardní knihovny. V současnosti je aktuální verze označena pořadovým číslem 6. [10] 

3.1.1 JavaApplet 

Jedná se o část jazyka Java. Tato technologie je primárně určena pro vytváření dynamického 
obsahu, který má být zobrazen v HTML stránce. JavaApplet vyžaduje kompatibilní webový 
prohlížeč. Tato podmínka ale v současnosti není problémem. JavaApplety jsou podporovány 
všemi rozšířenými webovými prohlížeči. 

Z bezpečnostních důvodů platí pro JavaApplet některá omezení a naopak oproti funkcím 
standardní Java aplikace má JavaApplet také některé rozšiřující vlastnosti.  

Základní vlastnosti JavaAppletu: 

• nemůže nahrávat knihovny ani definovat nativní metody.  
• nemůže navazovat síťové spojení na jiný než domovský server.  
• nemůže zapisovat do souborů na straně klienta (prohlížeče).  
• nemůže spouštět programy na domovském serveru.  
• nemůže číst některé systémové proměnné.  

• může přehrávat zvuky.  
• může požádat webový prohlížeč o zobrazení libovolné WWW stránky  
• může volat veřejné metody Appletů umístěných na stejné WWW stránce [11]  

 
Existují striktní pravidla pro komunikaci Appletu s okolním prostředím. Například není možné 
standardně přistupovat k databázi. Pro zmírnění těchto omezení je možné využít autentifikační a 
šifrovací mechanizmy. Jednou z cest, jak umožnit Java Appletu přístup do sítě je podpis aplikace 
pomocí digitálního certifikátu. Uživatel je následně při spuštění Appletu dotázán, zda věří použité 
certifikační autoritě. Je pouze na uživateli, jestli umožní spuštění programu. Při testování této 
varianty se ukázala jedna z nepříjemných vlastností – potvrzení věrohodnosti certifikační autority 
bylo vyžadováno při každém spuštění webové stránky obsahující výukový modul. 
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3.2 

3.3 

3.4 

Jinou variantou komunikace Java Appletu s okolím může být předávání informací s využití 
webového serveru. Webový server je v tomto případě postaven do role zprostředkovatele spojení. 
Přebírá informace ze strany Java Appletu a předává je dalším aplikacím. Činnost může probíhat i 
obráceně. Na požadavek Java Appletu o data může být vrácena odpověď, ve které jsou potřebné 
data obsažena. Vzhledem ke své jednoduchosti bývá k tomuto účelu použit skriptovací jazyk PHP 
běžící na webovém serveru. Tato varianta je sice méně bezpečná než využití digitálního podpisu 
aplikace, ale její použití může být v závislosti na plánovaných účelech aplikace vhodnější.  
Při spouštění aplikace jsou Appletu z webové stránky předávány spouštěcí parametry. Samotné 
vložení Java Appletu do webové stránky je realizováno pomocí tagu <APPLET>. 
 
Příklad JavaAppletu: 
 

 <applet code='edu/barb/GUI/Modul.class' archive='Canvas.jar'  
        width='900' height='650' > 

      <param name='mode' value='teacher'> 
      <param name='key' value='23'> 
      <param name='user_id' value='cev007'> 
 </applet> 

PHP 

PHP „hypertextový preprocesor“, zkratka vznikla rekurzivním spojením názvu „PHP: Hypertext 
Preprocessor“ a „Personal Home Page“. Jedná se o skriptovací programovací jazyk, určený 
především pro programování dynamických internetových stránek. Nejčastěji se začleňuje přímo 
do struktury jazyka HTML, XHTML či WML, což je velmi výhodné pro tvorbu webových 
aplikací.  [12] 

V případě vytvořeného vzdělávacího modulu je vhodné jazyk PHP použít ke komunikaci 
JavaAppletu s datovým úložištěm, pro logování chybových stavů, vyhodnocování testovacích 
úloh nebo například vytvoření ukázkových aplikací. 

Databáze 

Pro ukládání zadání testů a jejich řešení je vhodné využít databázi. Modul využívá technologii 
MySQL. 

MySQL je relační databázový systém typu DBMS (database managment system) vytvořený 
švédskou firmou MySQL AB. Jedná se o multiplatformní databázi. Komunikace probíhá pomocí 
jazyka SQL. Pro svou snadnou implementovatelnost, výkon a především díky tomu, že se jedná o 
volně šiřitelný software, má vysoký podíl mezi současně používanými databázemi. Výrazný 
posun v možnostech MySQL nastal po vydání verze 5. MySQL verze 5 přinesla mnoho novinek. 
Mimo jiné podporu nových datových typů, triggerů, vytváření pohledů, podpora uložených 
procedur nebo distribuované transakce. 

XML 

XML (eXtensible Markup Language, česky rozšiřitelný značkovací jazyk) je obecný značkovací 
jazyk, který byl vyvinut a standardizován konsorciem W3C. Umožňuje snadné vytváření 
konkrétních značkovacích jazyků pro různé účely a široké spektrum různých typů dat. Jazyk 
dovoluje popsat strukturu dokumentu z hlediska věcného obsahu jednotlivých částí, nezabývá se 
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sám o sobě vzhledem dokumentu nebo jeho částí. [13] 

Technologie XML je dnes již běžně používána jako komunikační prostředek mezi webovými 
aplikacemi. Vyvíjenému modulu (část Editor) slouží XML jako zdroj dat. Zadání úlohy i 
jednotlivá řešení jsou uloženy ve formátu XML.  
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4.1 

4 Implementovaný e-learningový modul 
Vyvinutý e-learningový modul je složen z několika částí. Hlavní část – editor je napsána v jazyce 
Java. Jedná se o JavaApplet, který je zobrazen na webové stránce prostřednictvím prohlížeče. 
Neméně důležitou částí modulu jsou PHP skripty umístěné na webovém serveru. Tyto skripty 
zajišťují komunikaci JavaAppletu s okolím a výpočet vyhodnocení testu. Poslední částí modulu je 
databáze. Jak už bylo popsáno výše, zvolená databáze MySQL slouží k uložení zadání úloh i 
řešení. 

Při integraci modulu do e-learningových nástrojů je důležitou součástí modulu také komunikace 
s LMS. Problematiku integrace popisuje samostatná kapitola „Integrace modulu do LMS“. 

Uživatelské role, módy modulu 

Pro tvorbu zadání i každé vypracování testovací úlohy je spuštěn totožný JavaApplet. JavaApplet 
zpřístupňuje jednotlivé části modulu na základně parametru „mode“. Vstupní hodnota parametru 
„mode“ je získána pomocí PHP a nastavena při spouštění Appletu.  

Systém rozlišuje tři základní uživatelské role: 

• Tutor – Umožňuje tutorovi připravit zadání. Zadavatel úlohy má k dispozici kompletní 
neomezenou funkcionalitu modulu. Kromě vkládání grafických prvků na plátno může 
jednotlivým prvkům přednastavit jejich viditelnost ve studentském módu pomocí 
komponenty typu checkbox. Ten se aktivuje po stisku pravého tlačítka myši nad 
vybraným objektem. Důležitou vlastností teacher módu je nastavení Appletu. V sekci 
nastavení uživatel definuje základní pravidla pro použití. Nastavuje režim zaokrouhlování 
dopočítávaných hodnot, oblasti platnosti funkce i maximální tolerance odchylek 
studentského řešení od zadání. Vytvoření testu je nutné potvrdit stiskem příslušného 
ukládacího tlačítka. K vytvořenému testu se může tutor později vracet a zadání upravovat. 
Změna v zadání testu se ale projeví při vyhodnocení dříve spuštěných testovacích úloh. 
Proto je vhodné provést veškeré úpravy testu před jeho nasazením. 

• Student – Student má při vypracování testovací úlohy možnost využít všechny 
naimplementované grafické prvky i funkce, které se týkají navigace po plátně. (pohyb 
plátnem, pohyb prvky, nástroj lupa…) Studentovi není povolen přístup do sekce 
nastavení. Vzhledem k současnému účelu role není umožněno vytvoření funkce pomocí 
funkčního předpisu.  Také tento mód umožňuje uložení testu a jeho opětovné vyvolání.  

• Visitor – Primárním účelem je zobrazení uložených objektů na plátně. Náhled je 
nezávislý na aktuálním stavu testovací úlohy. Jde použít při vytváření zadání i jako 
náhled na studentská řešení. Zobrazení testu je možné využít ke konzultaci řešení 
s vyučujícím. Tímto se zohledňuje situace, kdy student není spokojen s výsledkem 
vyhodnocení testu a vyžaduje jeho přezkoumání.  
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Obrázek 10: Use case diagram (Úroveň systém) 

Kromě uživatelských rolí jsou nadefinovány „módy modulu“. Tyto módy jsou spjaty 
s konkrétními uživatelskými rolemi. Definují operaci, která má být s testem provedena. 

• New – Tento mód slouží k nadefinování nového zadání testu. Je přístupný pro 
uživatelskou roli Tutor. 

• Teacher – Modifikace dříve vytvořeného zadání. Mód je přístupný pro uživatelskou roli 
Tutor. 

• Start – Spuštění testu studentem. Po spuštění JavaAppletu je načteno zadání. Informace o 
nastavení testu a povolené grafické objekty jsou zkopírovány do XML dokumentu řešení 
testovací úlohy. XML dokument obsahující řešení je uložen v datovém úložišti (v 
současnosti v databázi MySQL v příslušné tabulce jako nová položka studentského testu). 

• Student – Modifikace zrealizovaného testu. Tuto možnost není nutné při ostrém nasazení 
testovacího nástroje využít. Mód může být aplikován například k úpravě řešení při 
opětovném průchodu v testech obsahujících více částí. 

• View – Mód slouží k náhledu objektů vložených na plátno. Je přístupný jak při vytváření 
zadání, tak při vypracování řešení.  

• Result – Vyhodnocení studentského řešení. V implementovaném modulu není provedeno 
na straně JavaAppletu. 

• Delete – Slouží k odstranění testu. Odstranění testu je povoleno pouze tutorovi. Je možné 
odstraňovat jak zadání testu, tak jednotlivá řešení. 

4.2 Životní cyklus testu 

Změny stavu testu od jeho vytvoření až po vypracování a vyhodnocení řešení je možné nazývat 
životním cyklem testu.  
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Test vzniká v okamžiku, kdy je potřeba nového testovacího nástroje transformována do startu 
procesu tvorby konkrétního zadání testu (Stav „Nový“). Po uložení zadání testovací úlohy je stav 
změněn na „Připravený“. V tomto okamžiku je možné test dále editovat, smazat anebo povolit 
studentům jeho spuštění. Stav testu, při kterém je prováděna editace zadání, je nazván 
„Editovaný“. Po spuštění testu se stav testu mění na „Spuštěný“. Jedno zadání je možné spustit 
více studenty – pro zjednodušení představy o životním cyklu testu však toto rozdělení testu na 
zadání a konkrétní realizace není detailně představeno. Po dokončení řešení testovací úlohy 
studentem je stav testu změněn na „Vypracovaný“. Pokud je umožněna editace testu, je možné 
opakovaně dosáhnou stavu testu „Spuštěný“. Následuje operace vyhodnocení testu. Vyhodnocený 
test je označován jako „Vyhodnocený“. Testovací úloha je následně archivována v datovém 
úložišti. 

 
Obrázek 11: Životní cyklus testu 

4.3 Vyhodnocení testu 

Vyhodnocení testu je možné dělit na tyto způsoby: 

• Manuální vyhodnocení – Tento typ vyhodnocení je založen na manuálním porovnání 
každého testu vyučujícím (osobou, která je v daný moment odpovědná za průběh 
testování). Osoba, které vyhodnocování provádí následně do e-learningového systému 
vkládá dosažené výsledky. Tato metoda je poměrně extrémním řešením, které jistě plně 
nevyužívá možnosti výukových systémů. Jedním z možných využití manuálního 
vyhodnocení může být přezkoumání výstupu automatického vyhodnocení a následného 
schválení výsledku testu. 

• Automatické vyhodnocení – Na základě připravené vyhodnocovací logiky je 
vyhodnocení provedeno bez zásahu vyučujícího. Vyhodnocovací logiku je možné řešit 
různými způsoby. Vyhodnocení může probíhat formou porovnání studenty 
vypracovaných řešení s předlohou. Systém porovnává objekty vytvořené studenty se 
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4.4 

správným řešením. Na základě shody porovnaných objektů jsou studentovi přiděleny 
body. Předloha může mít například formu zadání, ve kterém jsou uvedeny pro studenta 
nedosažitelné objekty se správnou odpovědí. Náročnější variantou je vyhodnocení řešení 
přímo na základě znalostí – bez nutnosti přípravy správného řešení. Testovací modul má 
definovaná pravidla, na jejichž základě je schopen sám rozhodnout o správnosti 
studentem předloženého řešení. Systému musí být umožněno získat všechny potřebné 
informace přímo ze zadání. Například pokud uvážíme jednoduchý testovací modul, který 
bude testovat sčítání dvou čísel – systém je schopný přímo na základě vstupů (v tomto 
případě dvou sčítanců) provádět výpočet správného řešení a toto řešení následně porovnat 
se studentovým. 

V této chvíli použitý způsob vyhodnocení je založen na automatickém vyhodnocování. 
Vyhodnocení testu není součástí Editoru testu (Java Appletu). Externí vyhodnocovací skripty jsou 
napsány v PHP. Výhodou oddělení editoru od vyhodnocení je usnadnění změny vyhodnocování 
testu. Editor je distribuován jako JAR archív. V momentě změny vyhodnocovacího algoritmu by 
v případě integrace bylo nutné aplikaci překompilovat (alternativně je možné překompilovat 
pouze změněné třídy a provést nahrazení stávajících v JAR archívu). Naopak změna v PHP 
skriptu se projevuje ihned po uložení pozměněných souborů. Využití PHP má i několik stinných 
stránek. Vzhledem k syntaxi jazyka se ve srovnání s jazykem Java snižuje přehlednost kódu – 
zejména při využití technik objektového programování. Další nepříjemností je nutnost nalezení 
řešení pro vyhodnocení funkce – získání hodnot z funkčního předpisu. 

Systémové požadavky modulu 

Vzhledem k povaze aplikace mohou být požadavky rozděleny na dvě části – požadavky na 
serverovou část a požadavky na straně klienta. Modul je platformě nezávislý. Potřebný software je 
dostupný jak pro platformu Windows, tak pro platformu Unix/Linux. Při implementaci modulu 
byl použit operační systém Windows XP. 

Serverová část 

Pro ukládání hodnot je vyžadováno datové úložiště. Aktuální verze modulu pracuje s databází 
MySQL (testováno pro verzi MySQL 5). Pro vyhodnocení aplikace a zpracování požadavků 
z Java Appletu je použit webový server s podporou jazyka PHP. Vhodným kandidátem je webový 
server Apache. Požadavky na serverovou část modulu mohou být pozměněny v závislosti na 
způsobu integrace modulu do e-learningových systémů. 

Klientská část 

Klientská část modulu je spouštěna v internetovém prohlížeči. Podporovanými prohlížeči jsou 
Firefox, Opera a Internet Explorer. V klientském systému je vyžadována předchozí instalace Java 
JRE – verze 1.6 Update 12, případně novější. 

 
 
 
 
 



IMPLEMENTOVANÝ E-LEARNINGOVÝ MODUL  23 

 

4.5 Postup vypracování testu  

Při spuštění testu je zadání zobrazeno v horní části obrazovky. 

 
Obrázek 12: Zadání úkolu 

Student postupně vypracovává jednotlivé úkoly. Samotný výpočet úkolu je nadále prováděn 
písemnou formou, po vypočtení potřebných hodnot (například výpočet derivace funkce) jsou 
hodnoty pomocí ovládacích prvků vkládány na plátno editoru. 

Prvním úkolem je vložení průsečíků funkce s osami. Průsečíkem s osami je pro zadanou funkci 
pouze bod [0, 0] 

 
Obrázek 13: Vložení průsečíků s osami 

Následuje výpočet a zakreslení intervalů monotonie a lokálních extrémů funkce. Při výpočtu 
zjistíme, že funkce f je rostoucí na intervalech (-∞,0) a (0, ∞). Vzhledem ke spojitosti funkce f´na 

, můžeme říci, že funkce je rostoucí na celém definičním oboru ℜ ℜ  – nemá tedy žádný lokální 
extrém. 

 
Obrázek 14: Vložení intervalů monotonie a lokálních extrémů funkce 

Třetím krokem je určení intervalů konvexnosti a konkávnosti funkce. Výpočtem zjistíme, že 
funkce je konkávní na intervalu (-∞,0) a  konvexní na intervalu (0, ∞). Bod [0, 0] je inflexním 
bodem funkce f. 
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Obrázek 15: Vložení intervalů konvexnosti, konkávnosti a inflexního bodu 

Oddělení konvexnosti a konkávnosti je v aktuální verzi modulu realizováno odlišnou barvou 
grafického prvku. Obdobně také inflexní bod je od jiných bodů na plátně odlišen. 

V tomto konkrétním případě není nutné na plátno vkládat asymptoty funkce – předchozím 
výpočtem byla zjištěna spojitost funkce f´na ℜ .  

Po vypracování předešlých úkolů provede student načrtnutí grafu funkce f na plátno. 
Předpokládané řešení tohoto testu je naznačeno na následujícím obrázku. 

 

 

Obrázek 16: Výsledek testu 
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5 Java Applet - Editor testu 
Jádrem modulu je editor. Při vytváření editoru bylo dbáno na možnost rozšiřování současného 
řešení o nové funkce. Program byl při vytváření strukturován podle účelu do jednotlivých balíků 
(java package). Kód editoru je pro usnadnění dalšího vývoje podrobně komentován. 

Cílem této kapitoly je popis nejdůležitějších vlastností editoru. Součástí výkladu jsou odkazy na 
konkrétní implementované třídy a rozhraní. 

 
Obrázek 17: Editor 

 

5.1 Vykreslování objektů, Vrstvy plátna 

Bezproblémové vykreslování grafických objektů na plátno Appletu se v prvních fázích vývoje 
ukázalo být neočekávaným problémem. V prvních verzích docházelo při překreslování plátna 
k nepříjemnému blikání. Tento jev byl způsoben opakovaným překreslováním objektů na plátně. 
Nutným krokem bylo zajištění překreslení objektů pouze v momentě, kdy je tato činnost nezbytně 
vyžadována. Při realizaci se musela vzít v úvahu také skutečnost, že některé části plátna jsou 
překreslovány při každém pohybu myši (jedná se o sekci zobrazující aktuální souřadnice myši).  

Současné řešení je založeno na rozdělení vykreslovaných prvků do vrstev. Jednotlivé vrstvy mají 
průhledné pozadí. Postupným skládáním vrstev na sebe vzniká konečné zobrazení plátna. Pro 
potřeby vykreslování bylo realizováno několik tříd. Nejdůležitější třídou je 
edu.barb.graphic.ImagesContainer. Jedná se o tzv. singletone třídu. Je přístupná staticky 
v rámci celé aplikace. Při spojování vrstev do výsledného zobrazení je pro každou vrstvu 
zkoumáno, zda má být překreslena. V případě, že překreslení není nutné, je použito dříve 
sestavené zobrazení (uloženo v paměti jako BufferedImage).  
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5.2 

Základní dělení vrstev plátna (seřazeno vzestupně podle viditelnosti vrstvy): 

• Pozadí – Na této vrstvě je možné zobrazit osy, čtvercovou síť a oblast platnosti řešení. 
Tato vrstva nemusí být nutně průhledná. Pozadí vrstvy se promítá i do výsledného 
zobrazení. 

• Box se souřadnicemi – Jedná se o vrstvu zobrazující aktuální souřadnice myši na plátně. 
Vzhledem k častému překreslování vrstvy je její velikost zmenšena na velikost umožňující 
zobrazení souřadnic v levém horním rohu. 

• Objekty na plátně – Vrstva obsahuje vytvořené grafické objekty. 

• Informační vrstva – Zde jsou umísťovány dočasně vykreslované objekty. Slouží 
k vyznačování objektů, zobrazení krátkých popisků po najetí nad grafický objekt, 
zobrazení rozšiřujících informací nebo jako pomůcka při vytváření grafických objektů, 
které není možné vytvořit jedním stiskem myši.  

• Zoom vrstva – Je využita při přiblížení obsahu pomocí „tažení“ myši po ploše 
s vyznačením oblasti zoomu. 

Každá vrstva obsahuje kolekci, do které je možné vykreslitelné objekty uložit. Tyto objekty 
implementují rozhraní Drawable. Důležitou metodou, která musí být implementována je metoda 
draw(Graphics2D g). Slouží k vykreslení grafických prvků na plátno. Mezi další funkce patří 
zvýraznění grafického prvku po najetí, zobrazení jednoduchého popisku a nastavení viditelnosti 
ve studentském módu. 

I přes vynaložené úsilí mohou nastat situace, kdy se bude zdát překreslování plátna pomalé. 
Obtížně se redukuje zátěž při operacích typu zoom nebo pohyb plátna. V těchto situacích je totiž 
kromě překreslení všech viditelných objektů nutné také provést přepočet souřadnic. Rychlost je 
pak ovlivňována výkonem počítače. 

Panel nástrojů 

Plocha určená pro vykreslení grafických prvků je obklopena bočními panely. Tyto panely jsou 
vzájemně propojeny. Po levé straně plátna je umístěn panel nástrojů. Obsahuje sadu tlačítek pro 
ovládání implementovaných funkcí. Funkčnost tlačítek je limitována použitou uživatelskou rolí. 
Akce, které nejsou ve spuštěné uživatelské roli povoleny, mají tlačítka i nadále zobrazena. 
Vyvolání akce ale není možné (Tlačítka jsou indikována tmavě šedou barvou). 

Editor umožňuje většinu akcí ovládat dvěma způsoby. Je možné využít výběr grafického prvku 
z plátna a požadovanou činnost provést pomocí myši. Druhou variantou je využití panelu na pravé 
straně Editoru. Pravý panel se po výběru akce zobrazí na pozici seznamu vložených grafických 
prvků. Účelem tohoto způsobu zadání údajů je zvýšení přesnosti při práci s grafickými objekty. Je 
totiž obtížné nastavovat souřadnice prvků pomocí myši. Nastavované souřadnice jsou přenášeny 
v pixelech a pro získání reálných souřadnic je nutné provést přepočet hodnot. Výsledná hodnota 
může být tímto přepočtem ovlivněna. Seznam vložených grafických prvků zůstává zobrazen, 
pokud vybraná akce nemá pravý panel implementován. V tomto případě je po výběru záložky 
„Objekt“ zobrazena krátká nápověda. Nápověda obsahuje informace o postupu při zpracování 
akce. 
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Obrázek 18: Panel nástrojů (Tutor, Student, Visitor) 

5.3 Popis implementovaných grafických prvků 

Při práci s editorem dochází k vkládání a úpravě grafických prvků na plátně. Implementované 
grafické prvky jsou přístupné pomocí panelu nástrojů. Text je rozšířen o ikony jednotlivých 
grafických prvků a ukázky použití na plátně. 

5.3.1 Bod 

       
Obrázek 19: Ikony pro vložení bodu na plátno a osy 

Bod je základním grafickým prvkem. Souhrnné označení „Bod“ je použito pro instance tříd 
GraphicPoint i SpecialPoint. Základní rozlišení těchto instancí je v použití. Instance třídy 
SpecialPoint mohou být navázány na jiné grafické objekty nebo mají specifické vlastnosti. 
(Do této skupiny patří průsečíky s osami a body umístěné myší na graf funkce) Při změně polohy 
těchto bodů pomocí myši je pohyb závislý na navázaném grafickém prvku. (Například při pohybu 
instancí třídy SpecialPoint umístěných na návrhu funkce je jejich Y souřadnice dopočítána 
takovým způsobem, aby prvek vždy ležel na návrhu funkce) Naopak instance třídy 
GraphicPoint jsou nezávislé a mohou být umístěny kdekoliv na plátně. 

 
Obrázek 20: Bod na plátně, vyznačený bod 

Při manipulaci s body pomocí panelu s detaily lze provést přesné nastavení souřadnic. 

5.3.2 Návrh funkce 

 
Obrázek 21: Ikona pro vytvoření návrhu funkce 

Jedná se o grafický prvek sloužící ke vložení přibližného vyobrazení grafu funkce do plátna. 
Návrh funkce je vykreslován myší. Během procesu vytváření návrhu je nutné nepřerušovat stisk 
levého tlačítka myši.  
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Je důležité si uvědomit, že proces vykreslení návrhu funkce s sebou přináší některá úskalí. Jedním 
z problémů je nastavení četnosti snímaných bodů. Standardně je četnost snímání bodů závislá na 
rychlosti kreslení objektu myší a výkonu počítače. Při extrémně rychlém vytvoření náčrtku se tak 
může stát, že návrh funkce nebude obsahovat dostatečné množství bodů a objekt bude při 
vyhodnocení označen za špatné řešení. Naopak při extrémně pomalém vytváření náčrtku je nutné 
kontrolovat duplicitu vkládaných bodů. V případě, kdy je znova vkládán bod se stejnými 
souřadnicemi, je tento bod zahozen a neprojeví se na vyhodnocení. Podobně jsou zahozeny body, 
které nevyhovují současnému směru vykreslení funkce. Například pokud je návrh funkce kreslen 
zleva doprava, pak při pokusu přidat nový bod s nižší nebo stejnou hodnotou Y souřadnice 
dochází k odstranění bodu (porovnání je prováděno vzhledem k posledně vloženému bodu). 
Tímto krokem je zachován základní předpoklad matematických funkcí – Funkce má pro každý 
prvek z definičního oboru nejvýše jednu funkční hodnotu. Odhad maximálního množství 
vkládaných bodů závisí na zvoleném měřítku. Zjednodušeně lze maximální množství bodů 
náčrtku funkce přirovnat k počtu pixelů, na které je návrh vykreslen. 

Optimalizací počtu vkládaných bodů může být stanovení minimálního rozestupu mezi dvěma 
body. Nevýhodou tohoto řešení je nutnost nastavení hodnoty rozestupu. Tuto hodnotu není možné 
pevně stanovit. Zadání testů mohou využívat rozdílná nastavení přiblížení plátna. Hodnota 
minimálního rozestupu by tak musela být nastavena individuálně pro každý test, případně by 
musela vycházet z přesně definovaného poměru vytvořeného na základě krajních souřadnic 
osy X. Jinou variantou optimalizace je oddělení vláken využitých k zaznamenání nově 
nakreslených bodů a k vykreslování návrhu funkce. Ani tento způsob ale tuto problematiku neřeší 
dostatečně. Optimalizace počtu vkládaných bodů proto není v aktuální implementaci Appletu 
použita. Počet bodů návrhu funkce závisí na výše uvedených parametrech – rychlosti „kresby“ 
myší a výkonu počítače. 

V současnosti je výraznou nevýhodou při vkládání tohoto prvku do plátna nutnost správného 
zadání kompletního návrhu funkce. V opačném případě nemusí být pokračování návrhu funkce 
správně vyhodnoceno – dodatečné navázání funkce bude vyhodnoceno jako samostatný návrh 
funkce. Nejlepším řešení případů, kdy vytvořený návrh není vyhovující, je jeho odstranění. 
Odstranění lze provést buď pomocí funkce „Smazat“ nebo pomocí navigačního tlačítka historie 
„Zpět“. 

Vytvořený návrh funkce musí být spolu s dalšími grafickými prvky uložen. Při ukládání je kladen 
důraz na možnost komplexního obnovení všech zadaných informací. Návrh funkce je složen ze 
sady diskrétních bodů, které jsou propojeny úsečkami. K zachování kompletních informací je 
dostačující ukládat diskrétní body. Propojení těchto bodů lze jednoduše dopočítat. Body návrhu 
funkce jsou do výstupního formátu ukládány jako pole dvourozměrných souřadnic. Výsledkem 
návrhu funkce je spojitý obrazec vzniklý propojením bodů. Tento obrazec ale obsahuje množství 
hran. Pro zdokonalení výstupní podoby nákresu je vhodné implementovat některý 
z aproximačních algoritmů. 
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Obrázek 22: Ukázka návrhu funkce 

5.3.3 Funkce 

 
Obrázek 23: Ikona pro vytvoření funkce 

Grafický prvek Funkce slouží k zobrazení nadefinovaného funkčního předpisu na plátně. Jedná se 
o instance třídy JavaMathFunction. Zobrazení je obdobně jako u grafického prvku „Návrh 
funkce“ složeno z bodů propojených úsečkami. Zobrazované hodnoty jsou kalkulovány 
s využitím knihovny „Java Components for Mathematics“. Výpočet je prováděn pro každý pixel 
v celé šířce plátna. Při ukládání je zaznamenáván pouze původní funkční předpis. Tato varianta je 
sice optimální z hlediska maximálního zachování informací, klade však vyšší požadavky na 
vyhodnocení úlohy. Při vyhodnocení úlohy je totiž nutné využít uložený funkční předpis pro 
získání potřebných údajů. Funkční předpis je vytvořen v takovém tvaru, aby vyhovoval knihovně 
„Java Components for Mathematics“. Současné externí řešení vyhodnocení využívá jazyk PHP. 
Z těchto důvodů bylo rozhodnuto o vytvoření obdobného řešení zpracování funkčního předpisu, 
které by dokázalo řešit problematiku, pro kterou je v Java Appletu využita zmiňovaná knihovna. 
Kompletní popis knihovny „Java Components for Mathematics“ naleznete v dalších kapitolách 
této práce. 
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Obrázek 24: Ukázka funkce 

5.3.4 Extrém 

 
Obrázek 25: Ikona pro vytvoření extrému 

Editor umožňuje vytvoření čtyř variant extrémů. Lokální minimum, lokální maximum, globální 
minimum a globální maximum. Jednotlivé extrémy jsou graficky rozlišeny. Vložení je možné 
provádět jak myší tak také pomocí nastavení hodnot ve zobrazeném pravém panelu. 
Implementace extrému je obsažena ve třídě GraphExtrem. 

V základním nastavení se při vkládání nového extrému myší vkládá lokální maximum. Toto 
nastavení lze změnit výběrem jiného typu extrému pomocí zobrazeného pravého panelu. 

 

 
Obrázek 26: Ukázka extrémů (lok. minimum, lok. maximum, glob. minimum, glob. maximum) 

 

5.3.5 Interval 

 
Obrázek 27: Ikona pro vytvoření intervalu 

 

Interval (třída GraphInterval) slouží k nadefinování oblasti, ve které se funkce chová stejným 
způsobem. Základní rozlišení intervalů je na interval rostoucí a interval klesající funkce. Další 
podporovanou variantou je zakreslení konvexnost a konkávnosti funkce. Varianty intervalu jsou 
graficky odlišeny. Interval je zobrazován pod osou X.  
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Vložení nového intervalu lze realizovat pomocí myši – postupným vložením prvního a druhého 
bodu nebo také pomocí zobrazeného panelu v pravé části aplikace. 

 

 
Obrázek 28: Rostoucí a klesající interval 

5.3.6 Přímka 

Přímka je pomocným grafickým prvkem. Může být použita jako základ asymptot. Vytvoření lze 
provést pouze myší. Nejdříve je na plátno vložen první bod přímky. Při druhém stisknutí tlačítka 
myši je vytvořen druhý bod a čára, která tyto body protíná. Jde o instance třídy Line. 

 

 
Obrázek 29: Nevyznačená a vyznačená varianta přímky 

 

5.4 Využití knihovny „Java Components for Mathematics“ 

Knihovna "Java Components For Mathematics" (dále JavaMath) reprezentuje vývojový 
framework pro aplikaci matematických funkcí v jazyce Java. Hlavní využití má být směřováno do 
oblasti vzdělávání. Jedná se o nekomerční produkt. Autoři však neomezují použití frameworku 
v komerčních aplikacích. Nutnou podmínkou je neprovádět zásahy ve zdrojovém kódu. Vývoj 
frameworku byl podporován organizací National Science Foundation. [14] 

Tato knihovna nabízí kompletní systém vykreslování mnoha typů funkcí. Disponuje vlastní 
implementací grafického znázornění funkce na plátno. Pro potřeby vzdělávacího modulu je však 
využito pouze jádro komponenty – získávání hodnot funkce zadané funkčním předpisem.  

Komponenta nabízí „awt control“ pro zadávání funkčního předpisu v grafickém prostředí. Tato 
kontrolka se jmenuje ExpressionInput. Je umístěna v balíku edu.hws.jcm.awt. Jedná se o 
rozšíření standardní awt komponenty java.awt.TextField. 

 

Zpracování textové varianty funkčního předpisu je nutné nejen pro zobrazení funkce, ale také pro 
vyhodnocení testu. Tento vzdělávací modul vyhodnocuje testy pomocí PHP skriptu. Z tohoto 
důvodu bylo jádro komponenty JavaMath transformováno do sady PHP skriptů. Cílem této 
transformace bylo dodržení formátu funkčního předpisu použitého v Java Appletu i při 
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vyhodnocení. Tato varianta byla vyhodnocena jako optimálnější řešení (při zachování podmínky 
vyhodnocovat testovací úlohy v prostředí PHP) než opětovné volání JavaAppletu pro provedení 
vyhodnocení úlohy. Další možností bylo vytvoření přemostění mezi PHP a jazykem Java. Toto 
řešení, nazývané také „bridge“, ale pro správnou funkcionalitu vyžaduje zásah do nastavení 
webového serveru.  

5.4.1 Podporované matematické operace a funkce 

Tato kapitola nabízí přehled podporovaných matematických operací a funkcí. Vždy je uveden 
takový tvar, který je možné použít při vytváření funkčního předpisu. Za tímto tvarem následuje 
komentář s popisem. 

Komponenta podporuje všechny základní matematické operace: 
 

• + : operace sčítání  
• -  : operace odečítání 
• * : operace násobení 
• / : operace dělení  
• ^  : operace umocnění 

 

 
Logické operátory:  

 

• ? : umožňuje definici podmínek 
• : : podpora definice podmínek 
• & : logický AND 
• | : logický OR 
• ~ : logický NOT 

Relační operátory: =, <, >, <=, >= a <> 

Závorky: (, ), [, ], {, } 

Dále podporuje tyto matematické funkce: 
 

• sin(x) : goniometrická funkce sinus 
• cos(x) : goniometrická funkce cosinus 
• tan(x) : goniometrická funkce tangens 
• sec(x) : goniometrická funkce sekans 
• csc(x) : goniometrická funkce kosekans 
• cot(x) : goniometrická funkce kotangens 
• arcsin(x) : cyklometrické funkce arkus sinus 
• arccos(x) : cyklometrické funkce arkus kosinus 
• arctan(x) : cyklometrické funkce arkus tangens 
• sqrt(x) : výpočet druhé odmocniny 
• cubert(x) : výpočet třetí odmocniny 
• abs(x) : výpočet absolutní hodnoty 
• ln(x) : přirozená logaritmické funkce 
• log2(x) : logaritmická funkce o základu 2 
• log10(x) : logaritmická funkce o základu 10 



JAVA APPLET – EDITOR TESTU  33 

 

5.5 

• exp(x) : vypočítá exponenciální hodnotu 
• trunc(x) : provede ořez vstupu (převod proměnné typu double na long) 
• round(x) : zaokrouhlení čísla (Math.floor(x + 0.5)) 
• floor(x) : zaokrouhlí číslo dolů na nejbližší celé číslo 
• ceiling(x) : zaokrouhlí číslo nahoru na nejbližší celé číslo 
 

A konstanty: 
• pi : konstanta π (Ludolfovo číslo) 
• e : Eulerovo číslo 

5.4.2 Použití knihovny Java Components for Mathematics 

Použití knihovny je demonstrováno následující ukázkou: 
 

1: Parser parser = new Parser(); 
2: Variable x = new Variable("x"); 
3: parser.add(x); 
4: ExpressionInput ex = new ExpressionInput(“x^2 - 2*x^3“,parser); 
5: Function func = ex.getFunction(x); 
6: ex.checkInput(); 

Prvním krokem je vytvoření vlastního parseru. Jedná se o třídu, která ze vstupního řetězce 
popisujícího funkci vytváří logickou strukturu elementů. Průchodem těmito elementy je na 
základě vložené hodnoty patřící do definičního oboru funkce dopočtena konkrétní funkční 
hodnota.  Dalším krokem je registrace proměnné, která bude ve funkčním předpisu použita. Parser 
umožňuje registraci více proměnných (typu MathObject), v implementovaném modulu je ale 
využita pouze proměnná x. Na řádku 4 je provedeno vytvoření instance typu ExpressionInput. 
Vstupními parametry jsou funkční předpis a instance parseru. Následně je vygenerována funkce. 
V tomto místě je možné vygenerovat více funkcí v závislosti na zvolené proměnné. Poslední 
řádek ukazuje kontrolu předpisu funkce na vstupu. Metodu checkInput je nutné zavolat při 
každé změně funkčního předpisu. 

Načtení funkční hodnoty je jednoduchou záležitostí. Je použita metoda getVal(param), které je 
v parametru předáno pole hodnot z definičního oboru funkce 

Příklad:  
 

func.getVal(new double[]{5}) 

Využití návrhového vzoru Singletone 

Při vytváření návrhu editoru byly identifikovány třídy, u kterých se předpokládalo opakované 
volání z různých částí aplikace. U těchto tříd byla současně vyžadována existence pouze jedné 
instance po celý běh aplikace. Tyto vlastnosti patří k charakteristickým vlastnostem návrhového 
vzoru Singletone. Přístup k třídě je realizován pomocí statické proměnné – její instance je 
vytvořena při spuštění aplikace. Třída má zároveň pouze privátní konstruktor, který zabraňuje 
vytváření dalších instancí. 

Tento přístup byl použit pro správu nastavení editoru (třída ConfigCanvas) a správu vykreslení 
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grafických prvků (třída ImagesContainer).  

Při použití statických proměnných v Java Appletu je nutný zvláště opatrný přístup. Statická 
proměnná totiž není z paměti odstraněna při přechodu na jinou webovou stránku. Statická 
proměnná je v těchto případech v paměti uchována od okamžiku inicializace až po zastavení Java 
JRE - to se provádí při zavření prohlížeče. Při opakovaném spuštění editoru ve stejném okně tak 
musí být vytvoření nové instance proměnných vynuceno.  

 

5.6 Pohyb plátnem, nástroj lupa 

Jedná se o pomocné nástroje využité pro navigaci mezi grafickými prvky na plátně. Jejich použití 
je povoleno v každém módu modulu. Pohyb plátnem i lupa slouží k nastavení hranic plátna.  Tím 
je možné znázornit grafické prvky v potřebném měřítku nebo vyžadovaném zobrazení. 

Pohyb plátnem pracuje intuitivně. Po zvolení funkce pohybu plátnem (z nabídky funkcí uvedené 
v levé části) se při stisku levého tlačítka myši nad oblastí plátna provede posun plátna. Pro 
přesunutí obsahu plátna je automaticky spuštěno přepočtení souřadnic všech grafických prvků. 

Nástroj lupa je implementován ve dvou odlišných verzích. První možností je výběr obdélníkové 
oblasti. Po vyznačení oblasti a uvolnění tlačítka myši je zobrazena vybraná výseč plátna. Tato 
funkce se využívá pouze pro přiblížení. Druhou možností je využití nabízených posuvníků. 
Posuvníky umožňují změnu měřítka v obou osách, pouze v ose X nebo pouze v ose Y. Výsledné 
měřítko může být vytvořeno kombinací těchto posuvníků. Výhodou posuvníků je možnost 
oddálení plochy. 

Všechny změny provedené navigačními komponentami je možné zrušit. K tomuto účelu je v levé 
části Appletu vytvořeno tlačítko nazvané „Restartovat lupu“. 

 
Obrázek 30: Nástroje pohyb plátna a lupa 

5.7 Správa historie 

V rámci usnadnění použití modulu byla implementována správa historie. Historie umožňuje 
uživateli vrátit poslední provedené změny. Využití historie je více intuitivní i přímočařejší než 
odebírání nevhodně vloženého grafického objektu nebo zpětná modifikace vlastností (také tyto 
možnosti jsou v modulu implementovány). Vyvolání správy historie je realizováno pomocí funkcí 
Zpět a Vpřed. Funkce jsou dostupné jako tlačítka nástrojového panelu i v Menu (sekce Úpravy). 

Správa historie pracuje se třemi variantami změn objektů: 

• Vložení objektu – Při vložení nového grafického objektu do plátna je reference na 
instanci objektu vložena do správce historie. Při stisku tlačítka Zpět je provedena akce 
opačná – odebrání instance z plátna. 

• Zrušení objektu – Také zrušení objektu vytvoří nový záznam ve správci historie. Reakcí 
na stisknutí tlačítka Zpět je opětovné vložení objektu na plátno. 

• Modifikace objektu – Při modifikaci grafického objektu je v historii uložena původní 
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verze instance. Tím je zajištěna možnost opětovného načtení původního stavu.  

 
Obrázek 31: Ovládání historie (tlačítka Zpět a Vpřed) 

Hlavním prvkem správy historie je třída HistoryList (umístěna v balíku 
edu.barb.graphic.internal.history). Tuto třídu si je možné představit jako 
modifikovaný ArrayList s rozšířenou funkcionalitou. Vytvořenou kolekci lze přirovnat 
k zásobníku. Tento zásobník má omezenou velikost (standardně nastavenou na 10 položek), 
indexuje svou aktuální pozici a je schopen aktuální pozici v listu měnit. Pokud je kolekce 
zaplněna a je vyžadováno vložení nového prvku dochází k odstranění prvku nejstaršího. 
V případě, kdy je vyžadováno vložení nového prvku do kolekce a ukazatel pozice není nastaven 
na poslední prvek, dochází k odstranění prvků za touto pozicí a vložení prvku nového. Tato 
operace zabraňuje větvení historie a růstu využité paměti. 

5.8 

5.9 

Lokalizace modulu 

Lokalizace je přínosem každé aplikace. Důležitou součástí snadné obsluhy systémů je 
srozumitelné ovládání. Aplikace by měly být vytvářeny s podporou nejméně jednoho 
mezinárodního jazyka – dnes nejrozšířenější variantou je podpora angličtiny.  

Při vývoji vzdělávacího modulu neměla být původně této oblasti věnována zvýšená pozornost. 
Svým zaměřením je modul určen k použití českými studenty. I přesto jsem se rozhodl lokalizaci 
implementovat. Běžnou praxí je zpřístupnění souborů s překlady správcům systému. Překlad 
proto nebývá spolu s kódem kompilován, ale je uložen v externích souborech. Zde je snadno 
dostupný a umožňuje provedení změny v překladu bez zásahu do kódu aplikace. 

Lokalizace modulu využívá lokalizační mechanizmus jazyka Java - tzv. ResourceBundle. Ten 
umožňuje načítat překlady ze speciálních Java tříd nebo z properties souborů. Pro každý 
podporovaný jazyk je připravena jedna třída/jeden soubor. Vzhledem k formě implementace 
modulu jako Java Applet byla vybrána varianta properties souborů. Dokumenty s překlady jsou 
umístěny na serveru. Soubory ze serveru nelze načítat přímo, proto bylo chování ResourceBundle 
poupraveno. Po spuštění modulu je zjištěno jazykové nastavení systému a server je požádán o 
zaslání odpovídajícího překladu. Pokud vyžadovaný překlad neexistuje je zaslán implicitní 
překlad – český. Modifikovaná verze ResourceBundle řeší i situaci, kdy je soubor s překladem 
nalezen, ale neobsahuje překlad potřebné fráze. V tomto případě je jako překlad použito spojení 
xx + NÁZEV + xx. (například xxSETTINGxx). Program uživatele nezatěžuje chybovým hlášením 
a při vhodně zvolených názvech překladů použití aplikace nadále nepřináší problémy. Toto řešení 
je uplatněno i v situaci, kdy není překlad proveden z důvodu potíží s připojením k serveru.  

Integrace editoru 

Při distribuci této části systému je vhodné použít JAR archív, který zapouzdří implementované 
třídy do jediného souboru. Vytvořený archív lze procházet nástroji, které umožňují průchod ZIP 
archívy. Integrace Java Appletu v JAR archívu do webové stránky je naznačena v sekci 3.1.1 
(JavaApplet). 
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6.1 

6.2 

6 Formát testovací úlohy 
Výchozím datovým typem pro uložení výsledků byl zvolen formát XML. Je využit pro uložení 
veškerých informací o zadání testu i pro uložení studentských řešení. XML soubory využívají 
kódování UTF-8. Všechny XML soubory jsou ukládány v databázi MySQL. Tím je zachována 
snadná přístupnost i možnost jednoduchého dohledávání informací k jakémukoliv testu.  

Vytvořený vzdělávací modul lze přizpůsobit i jinému způsobu předávání dat než zde uvedeným 
XML souborům. Vnitřní logika modulu pracuje s univerzálním objektovým modelem, který je  
určen jak pro načítání, tak pro ukládání výsledků. Hlavní součástí tohoto modelu je abstraktní 
třída edu.barb.loadsave.AbstractBuilder a třída edu.barb.loadsave.Common 
Controller.  Každý grafický objekt, u kterého se předpokládá ukládání nebo načítání, pak 
implementuje rozhraní LoadSaveInterface. Průchodem všech vykreslených prvků, které 
implementují toto rozhraní je zhotovena struktura „common“ elementů obsahující vlastnosti 
grafického objektu. Vlastnosti elementu obsahují vše potřebné k opětovnému načtení grafického 
objektu do původního stavu. Rozšířením třídy AbstractBuilder je možno definovat 
alternativní formát pro práci s daty.  

Využití XML dokumentů 

V systému jsou využity dva typy XML souborů – zadání a řešení. Oba druhy mají shodnou 
strukturu. Odlišné jsou svým obsahem a určením. V databázi jsou údaje ukládány odděleně do 
vlastních tabulek. Zadání je přiřazeno k informacím o zadáních. Řešení jsou se zadáním 
provázány pomocí atributu zadani_id, který odkazuje na informace o zadání úlohy. 

• XML varianta zadání – XML soubory tohoto typu obsahují grafické objekty a nastavení 
vytvořené vyučujícím. U jednotlivých grafických objektů je vyznačen stav zobrazení 
objektu ve studentově řešení. Účelem je oddělení vytvořeného zadání od řešení studentů. 
Varianta je využita při vytváření testů pro uložení zadání, při spuštění studentského testu 
pro získání informací o úkolu a při vyhodnocování studentských řešení k porovnání 
zadání se řešením a následnému bodovému ohodnocení práce. 

Textové zadání úlohy není ukládáno do XML souborů generovaných modulem. Zadání je 
v databázi ukládáno v tabulce reseni jako položka text_zadani. 

• XML varianta studentské řešení – Při spuštění testu nutné načtení zadání. Zadání 
obsahuje informace o nastavení vzdělávacího modulu. Dále obsahuje grafické objekty, u 
kterých bylo při vytváření testu povoleno zobrazení ve studentově řešení. Zde zmíněné 
části zadání jsou zkopírovány do řešení a uloženy (opět jako XML soubor uložený v 
databázi) krátce po spuštění modulu. Po vypracování testu a závěrečném uložení tento 
XML soubor obsahuje veškerá studentem vložená data sloužící k vyhodnocení testu. 

Struktura XML dokumentu 

XML dokumenty využité ve vzdělávacím modulu jsou členěny do logických celků. Tato sekce 
diplomové práce jednotlivé části struktury XML dokumentu popisuje. 
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6.2.1 Task element 

Element označovaný v XML dokumentu <task> je kořenovým elementem. Jeho potomky jsou 
element <header> s informacemi o daném testu a element <objects> obsahující jednotlivé 
grafické objekty.  

6.2.2 Header element 

Header element obsahuje informace o testovací úloze. Kromě identifikátorů testu obsahuje 
informace o nastaveních modulu a informace o limitech tolerance pro vyhodnocování. Všechna 
nastavení provádí vyučující v okně Nastavení. Nastavení je dostupné pomocí menu (v případě 
českého prostředí je použita tato cesta  Menu->Nástroje->Nastavení). 

Každý XML dokument obsahuje v části <header> tyto elementy: 

• task_ID – Jedná se o identifikátor testu. Každý test má jednoznačný identifikátor. 
Identifikátor testu je závislý na ID, které je záznamu vygenerováno databází v okamžiku 
insertu.  

• task_type – Identifikátor typu testu. Původním účelem tohoto elementu bylo umožnění 
definování odlišných typů testů, které by využívaly takto nadefinovanou strukturu XML 
dokumentu. Implementovaný modul do tohoto elementu generuje řetězec „geometry“. 

• step – Nastavení násobitele kroku při vykreslování průběhu funkce z funkčního předpisu. 

• round_number – Element obsahuje číselnou hodnotu, která určuje počet desetinných 
míst zobrazených při zaokrouhlování. Informace o všech grafických objektech vložených 
na plátno jsou zobrazovány zaokrouhleně. Dostupné hodnoty pro nastavení zaokrouhlení 
patří do intervalu <0;10>.  

• eval_range – Slouží k nastavení povolené odchylky studentských řešení, při kterých je 
úloha stále vyhodnocena jako úspěšná. Nastavení tolerance je důležitou vlastností zejména 
v případě, kdy student vkládá objekty přímo do plátna a nevyužívá asistence, která 
umožňuje vložit nové objekty na definované souřadnice.  

• eval_func – Tento element je určen k nastavení tolerance přesnosti vkládaných 
matematických funkcí. Podstatnou roli hraje v situaci, kdy je po studentovi vyžadováno 
manuální „ruční“ zakreslení průběhu grafu funkce. 

• display_size – Obsahuje nastavení plátna. Při načtení XML dokumentu je aplikováno 
nastavení velikosti plátna a proveden reset zoomu. Element obsahuje vnitřní elementy 
určující typ nastavení a vlastnosti – hranice zobrazení (XMIN, XMAX, YMIN, YMAX). 

• search_size – Definice oblasti platnosti zadání. Při vytvoření zadání musí vyučující 
nastavit oblast platnosti zadání. Při vyhodnocení funkce jsou pak brány v úvahu pouze 
objekty, které leží uvnitř tohoto intervalu. Podobně jako u elementu display_size obsahuje 
vnitřní elementy pro určení typu nastavení a hranic platnosti (XMIN, XMAX, YMIN, YMAX). 
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6.3 

6.2.3 Objects element 

Tato sekce XML dokumentu je využita k uložení grafických objektů. Každý grafický objekt je 
zapouzdřen jako <object>. Objekty jsou v XML dokumentu seřazeny podle času vložení do 
plátna. Každý objekt je složen z povinné sekce a dalšího nastavení. 

Povinná sekce je složena z těchto elementů: 

• object_id – Objektům je v momentě generování výstupu přidělováno ID. Tato číselná 
hodnota je jedinečná pro každý prvek, který patří k testu. ID je přidělováno 
inkrementálním způsobem. Startovací index je 1. 

• object_type – Každý grafický objekt má definován typ objektu. Jedná se o textovou 
definici korespondující s názvem třídy, která tento typ objektů vytvoří jednotlivé instance. 
Při načtení XML dokumentu do modulu je dokument rozčleněn na logické celky, 
jednotlivé grafické objekty jsou instanciovány a vkládány do plátna na základě atributu 
object_type.  

Ostatní vlastnosti objektů jsou vloženy do elementu <object_properties>. Obsah této části 
není omezen ani pevně specifikován. Cílem implementace vlastností grafických objektů je uložit 
všechny parametry objektu tak, aby bylo možné objekt plně obnovit. Vlastnosti objektů jsou 
definovány v metodě save().  

Ukázka XML 

Pro lepší pochopení struktury XML souborů je na přiloženém CD připravena příloha (Ukázka 
datových XML).  
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7.1 

7 Datové úložiště 
Předchozí kapitola popisovala výstupní formát testu z editoru. Vytvářené zadání i vypracované 
testy jsou v současné verzi modulu ukládány v MySQL databázi. Tato kapitola popisuje strukturu 
databáze. Databáze může obsahovat více tabulek, než je v této kapitole uvedeno. (Například může 
obsahovat tabulku pro realizaci ověření identity uživatelů.) 

Tabulka „zadani“ 

V tabulce zadání jsou ukládána zadání úloh. Zadání je vytvářeno tutorem. Součástí zadání je také 
text zadání. Tento text nelze vytvářet v grafickém editoru.  

 
Atribut Dat. typ Velikost Klíč Null Popis 

zadani_id bigint 20 PK N 
Jednoznačný identifikátor zadání. Pro navýšení 
hodnoty je využita funkce autoincrement. 

modul varchar 50 N N Označení varianty testu. 

user_id varchar 20 FK N 

Identifikace tutora. Každý uživatel modulu je 
označen jednoznačnou identifikací. Tento údaj 
slouží ke třídění zadání i testů podle zadávajícího 
tutora. 

obsah text  N A 
Obsahuje XML soubor s uloženým zadáním. XML 
soubor je použit jako vstup při spuštění testu 
studenty a při vyhodnocení řešení úlohy. 

text_zadani text  N A 

Textový popis zadání. Textové zadání může 
obsahovat HTML tagy, které budou použity při 
vykreslení zadání do stránky. (Potenciálně nižší 
bezpečnost povolení HTML tagů je nutné ošetřit 
při ukládání záznamu do databáze.) 

zverejneno tinyint 1 N N 

Určuje viditelnost testu pro studenty. Modul počítá 
s možností vytvoření testu a jeho postupné 
modifikace. Při vytvoření testu je parametr 
nastaven na 0. Test není viditelný pro studenty. Po 
dokončení přípravy zadání je možné test 
publikovat změnou hodnoty na 1. 

datum datetime  N N Obsahuje čas poslední aktualizace zadání. 

Tabulka 1: Struktura tabulky "zadani" 

Zejména mazání vytvořených zadání je třeba provádět obezřetně. Vyhodnocení testu nelze 
provést v případě, kdy zadání neexistuje v databázi. Také pro úpravy zadání platí podobné 
pravidlo. (Platí v situaci, kdy existují vypracovaná řešení a následně je zadání upraveno.) 

7.2 Tabulka „reseni“ 

Tabulka obsahuje všechna studenty vypracovaná řešení testovacích úloh. Vazba mezi tabulkami 
„reseni“ a „zadani“ je realizována atributem „zadani_id“.  
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Atribut Dat. typ Velikost Klíč Null Popis 

reseni_id bigint 20 PK N 
Jednoznačný identifikátor řešení. Pro navýšení 
hodnoty je využita funkce autoincrement. 

modul varchar 50 N N Obsahuje označení varianty testu. 

zadani_id bigint 20 FK N 
Identifikátor zadání. Vytváří vazbu s údaji o zadání 
testu. 

user_id varchar 20 FK N 
Identifikátor řešitele testu. K testu je přiřazen 
konkrétní řešitel. 

obsah text  N A 
Tato položka obsahuje XML data s řešením 
testovací úlohy. 

datum datetime  N N 
Na tomto místě je uložen časový údaj, který 
informuje o posledním uložení řešení testu do 
databáze. 

Tabulka 2: Struktura tabulky "reseni" 

Současná verze modulu nepočítala s ukládáním výsledků vyhodnocení do tabulky reseni. Při 
použití modulu jako součásti e-learningových systémů je vhodnější modul upravit tak, aby 
vyhodnocení bylo ukládáno přímo v e-learningovém systému. Této varianty je využito například 
při vytvoření verze modulu kompatibilní se standardem SCORM verze 2004 – pro LMS Moodle 
je test je vyhodnocen a výsledek vyhodnocení je uložen jako procentuální úspěšnost. Výhodou 
tohoto řešení oproti ukládání výsledku do tabulky řešení je možnost práce s výsledky nezávisle na 
implementovaném modulu. (Například v systému Moodle je pak možné zobrazit výsledky všech 
studentů bez jakéhokoliv vnějšího zásahu do kódu systému.)  

V případě potřeby tohoto údaje je možné tabulku reseni rozšířit. 

7.3 Příprava databáze 

K vytvoření tabulek v databázi je nachystán SQL soubor (Příloha C). Pro import tohoto souboru 
využijte konzoli MySQL nebo jakýkoliv program přistupující k MySQL databázi. Při testování 
importu byl využíván nástroj PHPMyAdmin.   
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8.1 

8.2 

8 Integrace modulu do LMS 
Při vytváření e-learningového modulu bylo počítáno s integrací modulu do LMS Barborka. Tento 
e-learningový systém nevyžadoval žádné velké úpravy ve struktuře modulu. Bylo nutné pouze 
vytvořit rozhraní mezi implementovaným modulem a e-learningovým systémem. 

Požadavky na modul byly později rozšířeny o možnost uplatnění také v jiných výukových 
systémech. Především bylo vyžadováno uplatnění modulu v LMS Moodle. Širší využití modulu 
lze zajistit implementací modulu podle e-learningových standardů. Tato část popisuje integraci 
výukového modulu podle standardu SCORM. Jde o předposlední vydanou verzi standardu 
SCORM 2004. Verze SCORM 2004 4th Edition byla vydána v průběhu dubna 2009, 
připravovaná verze SCORM 2.0 doposud vydána nebyla. 

Požadavky na LMS 

Každý LMS systém, u kterého se předpokládá využití implementovaného modulu, musí 
obsahovat podporu standardu SCORM verze 2004. Podpora této konkrétní verze je důležitá. 
Oproti předchozím verzím totiž dochází ke změnám v API, které je využito při komunikaci mezi 
výukovým prostředím a modulem. Výrazně pozměněná je také samotná struktura modulu. 

Podle dostupné literatury [15] není podpora této verze standardu SCORM kompletní ani v LMS 
Moodle. Podporovány jsou některé části API. Současná podpora je dostatečná k vytvoření ukázky 
a použití modulu testujícího znalosti studentů v oblastech průběhu grafu funkce, ale neumožňuje 
například vytvoření modulu s podporou navigace – ta běžně slouží ke členění modulů do 
jednotlivých celků (kapitol, atd.). Kompletní podpora by měla být dopracována ve verzi 
Moodle 2.0. 

Úprava modulu podle standardu SCORM 

Při vytváření modulu bylo postupováno podle dostupných ukázek vydaných organizací ADL [6] . 
Distribuce modulů vytvořených podle standardu SCORM je realizována pomocí .zip souborů. 
Uvnitř archívu je kromě samotné implementace modulu – v tomto případě jde o Java Applet – 
také několik dalších souborů, které popisují strukturu modulu a umožňují jeho integraci 
s výukovými systémy. 

8.2.1 Obsah modulu 

Archív s implementovaným modulem obsahuje soubory formátu XML, XSD, DTD a JavaScript 
sloužící k popisu modulu, jeho validaci a komunikaci s LMS . Dále obsahuje soubory, které 
definují vlastní logiku modulu – jedná se o „jádro“ aplikace – implementovaný Applet a podpůrné 
soubory. 

Podrobný popis obsahu modulu a práce s API je obsažen v publikaci SCORM® 2004 3rd Edition 
Run-Time Environment [16] .  

XML 

Každý modul implementovaný podle standardu SCORM 2004 musí obsahovat XML soubor 
nazvaný imsmanifest.xml. Tento soubor obsahuje detailní informace o modulu. Při vytváření 
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jeho obsahu je nutné striktně dodržovat vyžadovanou strukturu dokumentu. Na prvním místě je 
nutné definovat verzi standardu, pro který je modul vytvořen. Tuto informaci je možné nalézt 
uvnitř tagu „metadata“. Následuje popis organizace a jednotlivých částí kurzu. Tyto údaje, 
zobrazované uvnitř tagu „organization“, jsou v LMS systémech zobrazovány jako popis testovací 
úlohy. Poslední použitá sekce nazvaná „resources“ obsahuje cestu ke všem souborům, které 
vytvářejí obsah modulu. 

Následující obrázek popisuje členění testu. Organizace může obsahovat několik částí (označeno 
pojmem „item“). Tyto části jsou pomocí definovaných zdrojů („resource“) spojeny s konkrétními 
SCO objekty (výukové objekty). 

 
Obrázek 32: Členění kurzu 

XSD, DTD 

XML Schema Definition, tyto soubory popisují strukturu XML dokumentu.  Obdobně popisují 
strukturu XML dokumentů také DTD (Dokument Type Definition) soubory. DTD je poměrně 
starý a málo expresivní jazyk. Na rozdíl od XSD také není vytvářen v XML formátu. Validaci 
XML dokumentů je možné provádět již při vytváření XML. Pro vytváření XML souborů je pak  
nutné využívat nástroje, které tuto funkci podporují (například vývojové prostředí Elipse). 

JavaScript 

Komunikace mezi LMS a modulem probíhá nejčastěji na úrovni Javascriptu. Každý modul pak 
musí obsahovat sadu Javascriptových funkcí, které tuto komunikaci umožňují. Základní podobu 
těchto funkcí lze nalézt na stránkách organizace ADL [1] . Soubor s těmito funkcemi bývá často 
pojmenován „APIWrapper.js“. 

8.2.2 Funkce pro komunikaci mezi modulem a LMS 

Mezi nejdůležitější funkce pro API volání patří: 

• Initialize() – Slouží k vytvoření spojení mezi LMS a e-learningovým modulem. Tímto 
příkazem je zahajována komunikace. 
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• Terminate() – Zakončení spojení mezi LMS a e-learningovým modulem. Tímto 
příkazem má být komunikace zakončena. Jakékoliv volání API, které se týká ukládání 
hodnot do LMS po zakončení komunikace bývá vyhodnocováno jako chybové. 

• GetValue() – Pomocí volání této metody s parametrem obsahujícím celé jméno elementu 
z datového modelu je vrácen řetězec obsahující požadovanou hodnotu. V případě volání 
nesprávně definovaného elementu je vrácen prázdný řetězec „“ a dochází k nastavení 
chybové hlášky. Zobrazení chyby může být vyvoláno pomocí metody GetLastError(). 

• SetValue() – Tato metoda slouží k nastavení hodnoty v LMS. Obsahuje dva parametry. 
První specifikuje identifikaci elementu z datového modelu. Druhý parametr slouží 
k nastavení konkrétní hodnoty elementu. Při nastavení hodnoty je nutné dodržet datový 
typ definovaný v datovém modelu. Tato metoda vrací „true“ v případě úspěšného 
provedení uložení nebo „false“ v případě chyby. Zobrazení chyby může být vyvoláno 
pomocí Metody GetLastError().  

• Commit() – Voláním této metody dochází k odeslání všech dat do LMS. Některé 
implementace API totiž mohou hodnoty ukládat do dočasné paměti a zaslání do LMS 
neproběhne okamžitě do zavolání funkce SetValue(). 

• GetLastError() – Slouží k vrácení kódu poslední chyby. Pokud se doposud žádná chyba 
v modulu nevyskytla, vrací hodnotu 0.   

• GetErrorString() – Funkce vrací textový popis chyby na základě kódu chyby, který je 
vložen jako vstupní parametr funkce. 

• GetDiagnostic() – Pro chybové hlášky je možné definovat podrobnější popis problému. 
Po zavolání této funkce dojde ke zobrazení těchto informací. 

Názvy funkcí nejsou striktně definovány. I při použití jiných názvů však musí být zachována 
obdobná funkcionalita. Vytvořený modul používá pozměněné pojmenování funkcí vycházející 
z ukázkových příkladů zveřejněných na webu ADL [1] . 

8.2.3 Použité elementy z datového modelu 

Všechny využité elementy obsahují ve své identifikaci předponu „cmi.“ Tato sekce obsahuje 
popis použitých elementů. 

• cmi.entry – Kontrola vstupního módu. 

• cmi.exit – Nastavení stavu testu po dokončení aktuální session – po zavolání funkce 
terminate(). 

• cmi.completion_status – Nastaví status testu. Po spuštění testu může nabývat dvou 
hodnot – „incomplete“ nebo „completed“.  Stav „completed“ se nastavuje v případě 
korektního dokončení testu. 

• cmi.score.raw – Slouží k nastavení vypočítané hodnoty skóre testu. 

• cmi.score.min – Definuje spodní hranici pro skóre testu.  
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• cmi.score.max – Definuje horní hranici pro skóre testu. 

• cmi.learner_name – Obsahuje informace o jménu osoby, která vykonává test.   

• cmi.mode – Určuje použitý mód testu. V případě LMS Moodle jde mód testu nastavit na 
hodnoty „Preview“ a „Normal“. Podle získané informace je Applet spuštěn v prohlížecím 
nebo editovacím módu. 

• cmi.objectives.0.id – Slouží k ukládání hodnoty ID v tabulce řešení. Podle získané 
hodnoty je rozhodováno, v jakém režimu má být modul spuštěn 

8.2.4 Propojení jednotlivých částí modulu 

Samotný modul je spouštěn jako JavaApplet na klientské straně – v prohlížeči osoby, která 
vykonává test. Pro svou činnost ale modul potřebuje také serverovou část – úložiště zadání, 
vypracovaných testů a soubory s překlady. Také komunikace s LMS je inicializována na straně 
klienta – propojení modulu s LMS je realizováno Javascriptem. 

„AJAX“ 

Důležitou součástí modulu jsou volání realizovaná Javascriptem. Pomocí objektu typu 
XMLHttpRequest jsou prováděny potřebné operace. Tímto způsobem jsou zasílány požadavky na 
serverovou část modulu.  

Ajax je využit v těchto oblastech: 

• Zobrazení textu zadání. 

• Vytvoření nového řešení v databázi při „start“ módu. 

• Provedení vyhodnocení a vrácení výsledků vyhodnocení. 

Nevýhodnou tohoto postupu je asynchronnost volání. Prodlevu mezi vytvořením požadavku a 
získáním odpovědi nelze předem definovat.  

LiveConnect 

Data získaná z LMS a také informace, které byly získány ze serveru prostřednictvím „ajaxových“ 
volání je nutné vložit do Appletu.  

Od verze Java 6 Update 12 nabízí Java zdokonalení komunikace mezi Applety a Javascripty na 
stránce, která zobrazení JavaAppletu inicializovala. Je umožněn přímý přístup k veřejným 
metodám třídy, která je v definici tagu <applet> uváděna jako spouštěcí. Komunikovat je možné 
oboustranně – voláním JavaScript engine z prostředí jazyka Java. Více informací o technologii 
naleznete v literatuře [17] . 
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8.3 

8.4 

Použití „LiveConnect“ je demonstrováno následující ukázkou: 
 

1: <script language="javascript">  
2: function setApp(name, id){ 
3:    document.testApplet.setUser(name); 
4:    document.testApplet.setMode("student"); 
5:    document.testApplet.checkPolicy(); 
6:    document.testApplet.setTestId(id); 
7: }  
8: </script> 

Javascriptové metodě setApp je jako parametr předáno jméno studenta provádějícího test a 
identifikátor řešení. Přístup k instanci Appletu je realizován shodně s přístupem k ostatním 
prvkům stránky. Název document odkazuje na instanci aktuální stránky, testApplet je 
hodnota nastavená u tagu <applet> v parametru „name“. Následuje název veřejné metody uvnitř 
spouštěcí třídy Appletu. 

Na řádcích 3-6 je provedeno volání funkcí Appletu. Ukázka ukazuje volání metod, které slouží 
k nastavení atributů Appletu. Metoda volaná na řádku 5 žádnou hodnotu nepředává. Slouží ke 
kontrole zobrazení ovládacích prvků podle módu, který je nastavován předchozí metodou.  

Ověření validity modulu 

Pro ověření validity modulu byl využit testovací nástroj SCORM Sample Run-Time Environment. 
Tato webová aplikace je určena pro otestování spuštění výukového modulu, který podporuje 
standard SCORM 2004. Kromě podpory validace modulu v průběhu importu do systému je 
možné korektně vytvořený test spustit. Při importu modulu nebylo zaznamenáno žádné chybové 
ani varovné hlášení.  

Integrace modulu do LMS Moodle 

Implementace SCORM standardu umožňuje využití modulu v LMS Moodle. Pro správnou 
integraci je vhodné dodržovat následující pravidla popisující vytvoření nového modulu a jeho 
nastavení. 

Vytváření kurzu formátu SCORM je v mnohém podobné vytvoření klasického kurzu. Po výběru 
kategorie, do které bude nově vytvořený kurz umístěn a spuštění procesu vytvoření nového kurzu 
je nutné nastavit formát kurzu na hodnotu „SCORM Format“.  

Obecná nastavení kurzu i nastavení uživatelských práv provádějte podle vlastních potřeb. V okně 
nastavení kurzu (V případě anglického překladu jde o okno „Adding a new SCORM/AICC“.) je 
vhodné nastavit tyto vlastnosti: 

• Zobrazení modulu v novém okně 

• Rozměry okna nastavit na 100% (výšku i šířku okna) 

• Povolit změnu velikosti okna 

• Povolit zobrazení posuvníků uvnitř okna prohlížeče 

• Zakázat zobrazení struktury SCORM modulu (Course structure display (TOC)) 
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• Skrýt navigaci modulu 

Z důvodu snadnější práce s modulem bylo rozhodnuto o rozšíření plátna, do kterého se vkládají 
grafické prvky. Současné rozměry zobrazeného JavaAppletu jsou nastaveny na 1190x640. 
Rozšířené plátno tak zabírá velkou část obrazovky. Z tohoto důvodu je zobrazení modulu 
v novém okně vhodnou variantou. Obdobně použití posuvníků a změna velikosti okna může být 
důležitá v momentě, kdy student nemá na svém PC dostatečné rozlišení k zobrazení celého 
modulu. (Pozn.: V mimořádných případech je k zobrazení modulu možné použít celoobrazovkový 
mód prohlížečů.) 

Zobrazení struktury SCORM modulu ani navigace nepřináší studentovi žádný užitek. Tyto 
komponenty slouží k volbě sekcí kurzu. Implementovaný modul je složen pouze z jediné sekce. 
V ní je zobrazeno zadání testu a JavaApplet – Editor úlohy. 

Vyhodnocení testu probíhá v okamžiku zavření okna se zobrazeným Java Appletem. Výsledek 
testu je ukládán na obvyklé umístění – v sekci Grades. 

 
Obrázek 33: Zobrazení výsledku testu (student) 
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9 Závěr 
Při implementaci e-learningového modulu bylo hlavní snahou vytvoření komplexního nástroje, 
který kromě testování jednotlivých vlastností (průsečíků s osami, intervalů monotomie,…) 
dovoluje také samotné načrtnutí průběhu funkce a ověření správnosti náčrtku. Právě problematika 
vyhodnocení náčrtku funkce patřila k nejobtížnějším. Vytváření náčrtku funkce pomocí myši 
výrazně omezuje výslednou přesnost. Vyhodnocení náčrtku je realizovatelné – je však nutné 
počítat s tolerancemi odchýlení náčrtku od správného řešení. 

V první etapě vývoje bylo nutné implementovat editor testu. Při návrhu editoru bylo postupováno 
podle ukázkového zadání, které poskytla katedra aplikované matematiky. Editor obsahuje 
potřebné funkce pro vytváření, editování i odstranění vlastností zkoumaných na průběhu grafu 
funkce. Také bylo nutné definovat datový formát pro přenos dat k vyhodnocení testů i archivaci 
zadání a vypracovaných testů v datovém úložišti. Vyhodnocení bylo realizováno odděleně – je 
prováděno porovnáním vložených grafických prvků se zadáním. Vyhodnocení náčrtku funkce 
v současné verzi probíhá porovnáním hodnot získaných z funkčního předpisu a hodnot získaných 
z náčrtku funkce se zahrnutím povolené odchylky hodnot. Práce se zabývá dalšími možnostmi 
zdokonalení vyhodnocovacího mechanizmu. 

Spolu s editorem byl vytvořen webový testovací systém, který umožňuje administraci 
vytvořených testů i provádění testování studentů nezávisle na integraci modulu do 
e-learningových systémů. Použití tohoto systému je podrobně popsáno v uživatelské příručce. 
(Příloha B) 

Další etapou bylo ověření možnosti integrace modulu do e-learningových systémů. Po 
nastudování dostupných materiálů o e-learningových standardech bylo rozhodnuto o standardizaci 
modulu podle standardu SCORM. Využití standardizace v budoucnu umožní snadnější přechod 
mezi e-learningovými systémy. Standardizace byla testována na LMS Moodle. Práce obsahuje 
sadu doporučení popisujících integraci modulu do LMS Moodle.  

Aktuální verze modulu umožňuje vytváření základních úloh z oblasti průběhu grafu funkce a 
jejich vyhodnocování. Modul je připraven pro zkušební nasazení mezi studenty. K usnadnění 
případných rozšíření funkčnosti modulu nebo změn vyhodnocení testu jsou zdrojové kódy 
podrobně komentovány. 
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12 Přílohy 

A. Ukázka současné podoby zkušebního testu 
Výpočet zkušebního testu probíhá písemnou formou. 
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B. Uživatelská příručka 
Uživatelská příručka slouží k základní orientaci v implementovaném e-learningovém modulu. Je 
uvedena na přiloženém CD v adresáři /prilohy soubor uzivatelskaPrirucka.pdf 

C. SQL skript pro vytvoření databázové struktury 
SQL skript pro vytvoření tabulek v MySQL databázi je uveden na přiloženém CD v adresáři 
/prilohy soubor createtable.sql. Tento skript slouží k vytvoření databázové struktury 
e-learningového modulu. 

D. Ukázka datových XML 
Tato příloha obsahuje ukázku XML souboru konkrétního zadání a řešení úkolu. Soubory 
naleznete na přiloženém CD a adresáři /prilohy/xml soubory zadani.xml a 
reseni.xml. 

 

 


