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Abstrakt

V tejto bakalárskej  práci  som zhrnul  celé moje  pôsobenie odbornej  praxe vo firme GAMO a.s..  

Popisujem hlavnú  činnosť  firmy a  jej  špecializáciu,  zadanie  môjho  projektu  vo  firme  a  jeho  postupné  

vypracovanie.  Vytýčim znalosti,  ktoré  som nadobudol  počas  vypracovania  projektu  a  v  závere  zhrniem 

priebeh celého projektu a jeho prínos pre mňa.

Kľúčové slová

SCORM, UML, Enterprise Architect, C#, TAP, GAMO a.s., e-learning

Abstract

In this bachelor work I have summarized my whole activity of professional practise in GAMO a.s.. I  

describes  the  main  activities  of  the  company  and  its  specialization,  enter  my  project  and  its  gradual  

development. Set out the my knowledge that I gained during the development project and finally summarize 

the entire project and its benefits for me.
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Zoznam použitých skratiek

.NET – Framework vyvíjaný Microsoftom

ADL – americká vládna iniciatíva Advanced Distributed Learning

C# - Programming language

EA – Enterprise Architect

GIS – Geografický informačný systém

IT – Informačné technológie

LMS – Learning management system

SCORM - Sharable Content Object Reference Model

TAP - modulárna aplikácia pre testovanie veľkého počtu osôb

UML - Unified Modeling Language

URL – Uniform Resource Locator

XML - eXtensible Markup Language
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1. Úvod

Informatiku a jej rôzne odvetia dnes možno nájsť už prakticky kdekoľvek. Jedno z miest, kde ju  

môžeme s istotou zahliadnuť je bezpochyby aj školstvo. Čoraz viac sa využívajú informačné technológie 

na testovanie rôznych osôb. Často sa môžeme stretnúť napríklad s testovacími kurzami alebo samotnými  

testami  práve  prostredníctvom počítača.  Samotné  počítače  a  ich  používanie  sú  denno dennou súčasťou 

každého z  nás,  preto  sa  nikomu  nezdá  zvláštne,  hlavne  z  radov študujúcich,  že  na  preukázanie  našich 

nadobudnutých znalostí sme testovaný práve prostredníctvom počítačov.

Toto bolo jeden z dôvodov, prečo sa začala vyvíjať štandard SCORM [1],  čo je zbierka noriem 

a špecifikácií  pre e-learning (osoby,  ktoré sú testované online – cez internetový prehliadač). SCORM je 

skratka  zložená  z  prvých  písmen  slov  Sharable  Content  Object  Reference  Model.  Tento  štandard 

predovšetkým definuje komunikáciu medzi obsahom na strane klienta (client side content) a hostiteľským 

systémom    tzv. run-time prostredie (run-time enviroment), ktoré je štandardne podporované LMS (Learning 

Management System) [2].

Keďže som sám študentom prišlo mi vhodné prijať ponuku pracovať vo firme GAMO a.s. (ďalej len 

GAMO), ktorá sa týmto všetkým zaoberá. K tomuto je určená aplikácie vyvíjaná firmou, TAP System (ďalej 

len TAP). TAP  je modulárna aplikácia umožňujúca rýchle a efektívne testovanie veľkého počtu testovaných 

osôb bez potreby výpočtovej techniky v procese samotného vypracovania testu.  Pri použití  TAP odpadá 

potreba testy manuálne opravovať. Vyhodnotenie testov zabezpečí TAP.

SCORM sa stáva celosvetovým štandardom, tak aj firma GAMO sa rozhodla týmto smerom uberať 

a rozšíriť pôvodný TAP o tento štandard. Z malej časti bolo mojou úlohou v tomto smere firme pomôcť. Pán 

Vladyka ma poveril návrhom a implementáciou systému na export údajov do štruktúry SCORM. Veľkou 

výhodou teda bolo to, že som sa zúčastnil na projekte od jeho začiatku, a v podstate až do konca. Celá moja 

účasť vo firme bola rozdelená na 3 časti.

V prvej časti (kapitoly 3.1 a 4.1) som sa mal oboznámiť s problematikou a produktom TAP. V prvom 

rade som sa musel pozrieť na problematiku štandardu, keďže som doteraz o ňom nepočul. V druhej časti  

(kapitoly 3.2 a 4.2) som mal vypracovať analýzu a návrh riešenie. Úlohou tejto časti bolo vytvoriť vhodné 

UML.  V tretej,  a  poslednej  časti  (kapitoly 3.3  a  4.3)  nastala  funkčná  aplikácia  exportu  a  importu  dát 

v navrhnutej štruktúre podľa štandardu SCORM. Čiže naprogramovanie exportu/importu v jazyku C# pre 

TAP.
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2. O firme

História spoločnosti GAMO sa začala písať vo februári v roku 1991. Firma si od svojho vzniku  

budovala  pozíciu  relevantného  partnera  pre  zákazníkov.  Partnera,  ktorý  je  schopný  spoľahlivo 

implementovať  progresívne  produkty a  riešenia,  partnera,  ktorý  dokáže  ďalej  rozvíjať  a  podporovať  už  

nasadené systémy. GAMO sa v súčasnosti orientuje na poskytovanie hardvérovej infraštruktúry pre segment 

stredných zákazníkov, ako aj náročné IT riešenia pre zákazníkov vyžadujúcich nepretržitú prevádzku ich  

systémov.

V oblasti  softvérových riešení sa GAMO zameriava na špecifické riešenia pre vybrané trhové segmenty.  

Dlhodobo  sa  venujeme  segmentu  zdravotníctva,  GIS  riešeniam  pre  zákazníkov  zo  sieťových  odvetví, 

či riešeniam pre oblasť školstva a vzdelávania. Tradične poskytovanou službou sú tiež školenia a certifikačné 

testy v oblasti IT.

Spoločnosť GAMO, ktorej centrálne sídlo je v Banskej Bystrici sa teda zaoberá hlavne:

• navrhovaním, implementáciou a integráciou náročných riešení IT infraštruktúry

• nasadzovaním kompletných podnikových systémov alebo GIS aplikácií

• oblasťou vzdelávania a certifikačných testov

3. Zadané úlohy, ktoré som plnil počas mojej praxe

3.1 Oboznámenie sa s problematikou a produktom TAP

V mojom podaní sa hlavnou problematikou celej praxe stal štandard SCORM, o ktorom som vôbec 

nič  nepočul  a  stal  sa  tak  pre  mňa  niečim novým.  V prvom rade  som sa  musel  tento  štandard  naučiť  

a pochopiť jeho systém, poprípade správanie sa.

Keďže štandard SCORM je určený pre e-learning a ten zahrňuje nie len testovanie, ale aj  kurzy alebo  

prednášky atď.,  a TAP slúži  len na testovanie a vytváranie testov,  teda tým smerom sa aj  uberalo moje  

pochopenie štandardu. Nemusel som sa učiť napríklad sekvenčné pravidlá, ktoré sú obsiahle a vo veľkom sa 

používajú pre definovanie pravidiel pri kurzoch alebo prednáškach.

Ukončením tejto etapy mal byť nejaký výstup, teda sumár získaných poznatkov v písomnej forme. 
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3.2 Analýza a návrh riešenia

Celý  proces  spočíval  v  implementácií  analýzy  a  riešenia  do  UML.  Teda  vytvoriť  jednotlivé 

požiadavky oddelene na export a na import. Vytvorenie jednotlivých súčastí UML ako sú napríklad diagram 

stavov, procesný model a tak ďalej. Bolo mi odporučené, aby som túto etapu riešil v programe Enterprise  

Architect ([3], ďalej len EA) od firmy Sparx System.

Za výstup tejto etapy sa považoval projekt určený pre EA.

3.3 Implementácia

V poslednej a teda finálnej etape som celý môj návrh a analýzu mal preniesť do programátorského  

kódu. Čiže implementovať moje doterajšie poznatky o štandarde SCORM do funkčnej aplikácie, s použitím 

technológie .NET konkrétne C#.

Tu sa z výstup a ukončenie etapy považovala samotná aplikácia.

4. Riešenie zadaných úloh

4.1 Oboznámenie sa s problematikou a produktom TAP

Prvá  problematika,  ktorá  nastala  bol  samotný  štandard  SCORM a  všetko  okolo  neho.  O tomto 

štandarde som počul prvýkrát až na samotnej praxi a výrazne ma prekvapila v jeho robustnosť a detailnosť. 

Časom som však zistil, že pre úspešnú implementáciu exportu alebo importu mi nebude potrebné prejsť celý 

štandard. Hovorím hlavne napríklad o sekvenčných pravidlách.

Samotný TAP na pochopenie nebol až tak zložitý, pretože je to v podstate jednoduchá aplikácia slúžiaca na 

vytvorenie testov a otázok. Mne stačilo porozumieť jej princípu vytvárania otázok a testov. Pre mňa nebolo  

potrebné zisťovať princíp opravy testov a všetko s tým spojené. Pre moju úlohu stačilo vedieť vytvárať  

otázky alebo testy a ich následný stávajúci export/import.

Poznámka: Všetky informácie týkajúce sa SCORM sú platné pre verziu SCORM 2004 3rd  Edition.

4.1.1 Čo vlastne je SCORM?

Všetko to začalo v roku 1997, kedy bola založená americká vládna iniciatíva Advance Distributed 

Learning  ([4],  ďalej  len  ADL),  čo  vo  voľnom preklade  znamená  „pokročilý  distribuovaný  e-learning“. 

Cieľom tohto inštitútu bolo a stále aj je umožniť čo najširším vrstvám záujemcov o (samo)štúdium prístup  

k  vysoko  kvalitným vzdelávacím a  cvičebným materiálom,  a  to  s  čo  najnižšími  nákladmi,  kdekoľvek 

a odkiaľkoľvek. 
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Cieľom ADL je eliminovať jedinečná riešenia e-learningových kurzov a sprístupnenie ich archívu. Práve tu 

nastupuje SCORM. Pre realizáciu cieľov ADL je veľmi dôležitý SCORM, štandard vyvíjaný pre e-learning.

SCORM je technická špecifikácia,  ktorá určuje ako sa e-learningový obsah vytvára a prezentuje 

študentom  (chápané  ako  osoba,  ktorá  využíva  obsah  na  vzdelávanie  sa).  Potrebujeme  dva  základne 

softwarové systémy. Prvý z nich je učebný materiál alebo "obsah" (content). Druhý je Learning Management  

System (LMS), ktorý je zodpovedný za riadenie používateľa na príslušnej úrovni, monitorovanie pokroku 

(napríklad aktuálne bodové hodnotenie)  atď.  Podstatou je,  že  SCORM zabezpečí,  aby všetok obsah bol 

v súlade so špecifikáciami SCORM a bude fungovať s akýmkoľvek SCORM LMS systémom. 

SCORM nie je vo svete jediným štandardom na poli s e-learningom. Existujú napríklad AICC (The 

Aviation Industry CBT Committee) alebo  IMS Common Cartridge alebo  IEEE (Institute of Electrical and 

Electronics Engineers) a iné. Avšak SCORM je v súčastnosti najpoužívanejší štandardom e-learningu. Preto 

sa práve pre tento štandard firma GAMO rozhodla a postúpila určité kroky na jeho implementáciu do TAP.

4.1.2 Niečo málo o aplikácií TAP

TAP ja desktopová aplikácia slúžiaca na rýchle a hlavne efektívne testovanie veľkého počtu osôb bez 

potreby použitia výpočtovej techniky počas samotného testovania. Pri tejto aplikácií odpadá potreba testy 

manuálne opravovať. Toto zabezpečuje samotný TAP. 

TAP je prispôsobený na použitie akéhokoľvek typu škôl, či sa už jedná o základné, stredné alebo dokonca 

vysoké  školy.  Uplatnenie  nájde  aj  v  komerčnej  sfére,  v  podstate  všade  tam,  kde  je  potreba  overovať  

vedomosti, robiť prieskum a pritom mať výsledky vo veľmi krátkom čase k dispozícií.

4.1.3 Samotné oboznámenie sa so štandardom SCORM

ADL vydalo 3 knihy (dostupné aj v pdf verziách), ktoré podrobne popisujú štandard SCORM a jeho 

správanie sa v LMS systémoch. Nižšie uvedené poznatky sú čerpané s nasledujúcich kníh:

Jedna z kníh je  SCORM 2004 RTE (Run- Time Enviroment) [5], kde sa popisuje LMS systém, 

požiadavky pri  správe  run-time  prostredia  (to  je   hlavne  štandardizovaná  komunikácia  medzi  obsahom 

a LMS alebo proces spúšťania obsahu). Informácie, ktoré by som našiel v tejto knihe boli pre mňa úplne 

nepoužité, pretože mojou úlohou nie je zaoberať sa komunikáciou LMS.

Druha z kníh SCORM 2004 SN (Sequencing and Navigation)  [6] popisuje ako obsah kompatibilný 

s  SCORM,  môže  byť  dodaný  osobe  vzdelávacej  sa.  Popisuje  taktiež  ako  sa  má  obsah  správať  pri  

zobrazovaný     a ako má obsah LMS systém zobrazovať, poprípade aké obmedzenia platia pre zobrazovaný 

obsah. Jednoducho povedané definuje pravidla, podľa ktorých sa bude obsah správať v LMS systémoch.
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Posledná  a  pre  mňa  kľúčová  kniha  je  SCORM 2004  CAM (Content  Aggregation  Model)  [7]. 

Obsahom je  opis  komponent  použitých pri  vzdelávaní,  ako sa  majú  tieto komponenty vymieňať  medzi  

systémami, ako opísať tieto komponenty pre vyhľadávanie a ako definovať pravidlá pre dané komponenty.  

Pri exporte bolo pre mňa prvoradé vytvoriť imsmanifest.xml (ďalej len manifest), súbor, ktorý opisuje obsah 

balenia. Každý archív v štandarde SCORM musí obsahovať tento súbor v root adresári. 

Archív ďalej okrem manifestu môže obsahovať rôzne xml schémy (ktoré však nie sú povinné) a samotný 

výučbový obsah, na ktorý sa musí odkazovať manifest. Výučbový obsah sa prezentuje vo webovej forme, tak 

sa v tejto forme musí pripájať aj do archívu. Teda obsah, ktorý sa bude prezentovať študentovi je obsiahnutý 

hlavne  v  html  súborov  (SCORM  nepodporuje  PHP)  alebo  v  javascriptových  súborov  (js).  Pre  správne 

zobrazovanie  obsahu  môžu  byť  súčasťou  archívu  aj  iné  súbory  ako  napríklad  kaskádové  štýly  (css), 

multimediálne súbory (obrázky, videá, zvukové súbory atď.) alebo dokonca aj  súbory typu flash (swf).

4.1.4 Skonštatovanie prvej etapy

Náplňou prvej  etapy,  teda oboznámenie sa s problematikou,  bolo študovanie štandardu SCORM. 

Naučiť sa pochopiť jeho funkciu, význam, ale hlavne naučiť sa vytvoriť archív, ktorý by bol kompatibilný. 

V mojom prípade teda sa naučiť vytvoriť správny manifest, správne sa v manifeste odkazovať na obsah,  

ktorý bude zobrazovaný študentovi. Musel som sa naučiť vytvoriť aj správne samotný výučbový obsah tak, 

aby odpovedal výstupným hodnotám z TAP. Síce to priamo nesúvisí so štandardom, ale spadá to do tejto 

kategórie. V priebehu tejto etapy sa trošku pozmenila moja úloha. 

A to tak, že bol mi poskytnutý výstup z TAP vo forme xml súboru. Z tohto xml súboru som ďalej čítal  

potrebné informácie, ktoré boli nutné na vytvorenie výučbového obsahu vo webovej forme. Teda odpadla 

časť, kedy som sa mal oboznámiť s TAP.

4.2 Analýza a návrh riešenia

Pod pojmom analýza si je potrebné predstaviť rozdelenie projektu   na jednotlivé časti a ich následná 

úprava do konečnej podoby. Čiže výstupom analýzy má byť návrh ako sa konkrétny problém bude riešiť.

Ja som si celú analýzu rozdeliť na dve hlavné časti a jednu doplnkovú: 

• vytvoriť fungujúci obsah, ktorý sa bude správne zobrazovať

• vytvorenie manifest súboru a správne pripojenie výučbového obsahu

• treťou (doplnkovou) časťou bolo pripojenie xml schém do vytváraného archívu. 
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4.2.1 Výučbový obsah

Na vytváranie obsahu som zvolil v podstate jednoduchú alternatívu. Obsah (teraz sa myslí samotný 

výučbový obsah a funkcie, metódy a štýly, ktoré slúžia pre správny chod) je zložený z troch súborov a to 

index.html, questions.js a style.css. Súbor index.html, ktorý obsahuje len javascriptový kód, ktorý slúži na 

spracovanie výučbového obsahy (ho zobrazuje a aj vyhodnocuje). Nachádza sa tu tiež časť, kde sa pripája  

externý  súbor  questions.js,  ktorý  obsahuje  samotný  výučbový obsah  a  všetky jeho  potrebné  informácie 

(napríklad otázky, odpovede, správne odpovede atď.). Obsah dotvára posledný súbor style.css (kaskádové 

štýly), ktorý slúži na grafickú úpravu zobrazovaného výučbového obsahu. Súbory index.html a style.css sú 

vytvorené už dopredu a pripájajú sa k archívu neskôr. Súbor question.js generuje samotný program.

Keď to všetko zhrniem tak výučbový obsah je obsiahnutý v súbore questions.js, ktorý sa externe pripája 

v javascriptovom kóde, ktorý je umiestnený v súbore index.html. A na grafickú úpravu slúži súbor style.css.

4.2.2 Vytvorenie manifest súboru

Samotný základ v archíve v súlade so štandardom SCORM, je v súbore imsmanifest.xml (ďalej len 

manifest).  Tento súbor  opisuje  celý výučbový obsah  a  jeho správanie  sa.  Toto xml  obsahuje  tri  hlavné 

elementy, ktoré sa musia nachádzať v koreňovom elemente <manifest>:

• metadata

• organizations

• resources

• sequencing (tento element, nie je povinný, ale udávam ho pre kompletizáciu)

4.2.2.1 Element Metadata

Metadata  sú dáta  nesúce informácie  o primárnych dátach.  V tomto prípade element  <metadata> 

obsahuje informácie o celom manifeste. Tento element, ktorý som vytváral obsahuje len troch potomkov 

a to:

• schema -určuje, ktorá schéma sa používa v tomto manifeste. Pre SCORM 2004 sa vždy používa  

“ADL SCORM“

• schemaversion - definuje konkrétnu SCORM verziu manifestu. Ja som používal “2004 3rd Edition“

• adlcp:location – použil som externý súbor metaúdajov (metadata-course.xml), takže tento element  

obsahoval relatívnu adresu URL     k tomúto súboru
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4.2.2.2 Element Organizations

Tento element obsahuje všetky spôsoby usporiadania obsahu v danom mainfeste, ktoré budú použité. Ja som 

vytváral element <organizations>       v tejto štruktúre:

- <organizations default=“GamoTest“> (Atribút default určuje, ktorá z definovaných Organization bude 

 predvolená).

     - <organization identifier=“GamoTest“>

          - <title> s hodnotou, ktorú definuje užívateľ ako názov projektu

               - <item identifier=“TestID“ identifierref=“TestResource“>  (identifierref je ukazovateľ na zdroj, 

           ktorý obsahuje výučbový obsah určený pre túto Organization)

                    - <title> s hodnotou, ktorú definuje užívateľ ako názov testu

4.2.2.3 Element Resources

V tomto elemente je zoznam častí, z ktorých sa tvorí celý výučbový obsah (teda zoznam súborov,  

ktorú  sú  potrebné  pre  správne  pracovanie  celého  obsahu).  Štruktúra  mnou  vytváraného  elementu 

<resources>:

- <resources>

     - <resources identifier=“TestLom“ type=“webcontent“ 

adlc:scormtype=“sco“>

          - <file href=“Test/Lom.xml“ />

     - <resource identifier=“TestResource type=“webcontent“ adlcp:scormtype=“asset“ 

           href=“Test/index.html“>

          - <file href="Test/index.html"/>

          - <file href="Test/questions.js"/>

          - <file href="Test/style.css"/>

4.2.2.4 Element Sequencing

Využitie  tohto  elementu  v  prípade  mojej  úlohy je  nepotrebné.  Pretože  obsahuje  súbor  riadenia 

pravidiel, ktoré majú byť pridelené. Ak tieto pravidla nie sú definované v elemente Sequencinc, SCORM je 

navrhnutý tak, že obsahuje predvolené pravidlá, ktoré pri mojej úlohe postačovali.
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4.2.3 Návrh riešenia

Pri návrhu riešenia nastal menší problém pri importe do TAP. Problém nastal v tom, že som nebol  

schopný prečítať výučbový obsah z iného archívu ako toho, ktorý vytvoril TAP. Dokážem importovať len 

archív, ktorý vytvoril TAP. Dôvodom bolo hlavne to, že výučbový obsah, iné aplikácie, pri exporte ukladali  

do súborov multimediálneho formátu ako Adobe Flash. Z takýchto súborov nie som schopný čítať potrebné 

informácie  pre  importovanie  do  TAP.  Preto  som  sa  rozhodil  riešiť  problém  tak,  že  pri  exporte  TAP 

vygeneruje xml (pomenované ako Lom.xml), ktoré vložím do zložky spolu s výučbovým obsahom. Následne 

pri importe súbor Lom.xml odovzdám TAP a ten už prevedie import z daného xml súboru.

Pred  návrhom som bol  oboznámený,  že  firma  ako výstup  tejto  časti  požaduje  UML. Pre  prácu 

s  UML mi  bol  odporúčaný  program Enterprise  Architect  (ďalej  len  EA).  Pri  tvorbe  UML som musel  

dodržiavať interné značenie, ktoré vo firme mal zavedené (napríklad pre požiadavky je určené značenie  

REQ_4001).

Výsledné UML muselo mať opäť niekoľko častí, z ktorých sa muselo skladať:

• požiadavky

• špecifikácie riešenia – typové úlohy

• procesný model

• stavové diagramy

• špecifikácia vstupov a výstupov

4.2.3.1 Požiadavky

Musel  som vytvoriť  súhrn  požiadavok  pre  export  a  import,  na  ktoré  sa  muselo  prihliadať  pri 

implementácií. Jednotlivé požiadavky museli vychádzať z reálneho používania exportu alebo importu.

Pre export som definoval následné požiadavky:

– výber otázok pre exportovanie. V TAP musia byť vybrané otázky (minimálne jedna), aby sa mohol  

uskutočniť export. Nie je možné exportovať prázdny výber z programu.

– výber testu pre exportovanie. V TAP je možné exportovať aj celý test, teda súhrn otázok. Tu platí  

pravidlo, že ak sa exportuje celý test, požiadavka na výber otázok pre exportovanie nemusí platiť 

(logicky, keď je vybraný celý test, sú teda vybrané aj otázky patriace do tohto testu).

– definovanie detailov archívu. Užívateľ musí zadať názov projektu a názov testu (vo väčšine prípadov 

sa oba názvy zhodujú). Tieto pomenovania sú kľúčové pre LMS, ktorý výučbový obsah zobrazuje 

pod daným menom projektu. Test sa potom zobrazuje pod samotným projektom.
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– prístupné externé súbory. Pre vytvorenie kompletného archívu je potrebné mať k dispozícií súbory,  

ktoré sú dopredu pred pripravené (negeneruje program) a pri exporte sú pripojené k archívu. Ja som 

takto pripájal xml schémy a súbory index.html a style.css.

Pre import boli definované tieto požiadavky:

– importovať len zip archív. Archív v súlade so štandardom SCORM je vždy prezentovaný ako zip 

archív. Teda pri importovaní do TAP užívateľ mohol vybrať len súbor, ktorý odpovedá zip archívu 

(teda súbor s príponou .zip).

– prístup k imsmanifest.xml. Ak je archív naozaj v súlade so štandardom SCORM dokazuje to, že 

v koreňovom adresári obsahuje súbor imsmanifest.xml. Teda užívateľom vybraní zip archív určený 

na importovanie, musí obsahovať tento súbor. Ak ho neobsahuje, bol vybraný nesprávny archív pre 

importovanie.

– prístup k Lom.xml. Importovanie do TAP je urobené tak, že pri exporte TAP vytvorí súbor lom.xml,  

ktorý obsahuje všetky informácie o výučbovom obsahu, ktorý sa exportuje. Pri importe sa potom 

odkazuje na tento súbor a z neho TAP importuje samotný výučbový obsah. Cesta k lom.xml, je  

popísané v prvom potomkovi elementu <resources> v manifeste.

4.2.3.2 Špecifikácia riešenia – typové úlohy

Pre export  a import  sú jednoducho iba dve špecifické riešenia rovnako pomenované. Podstatnou 

časťou bolo vytvoriť tzv. scenáre. Scenáre slúžia hlavne pre testovanie aplikácie, u mňa exportu a importu.  

Takže som musel vytvoriť pre export a pre import oddelené scenáre, ktoré popisovali prácu mojej aplikácie. 

Pre export som musel teda napísať scenár, ktorý popisoval detailne činnosť aplikácie od výberu otázok až po 

archiváciu výučbového obsahu.

Tie isté pravidla platili pri písaní scenára pre import.

4.2.3.3 Procesný model

Proces akým prechádza export je zaznačený v procesnom modeli, pričom pre export som vytváral 

samostatný model ako pre import. Procesný model ukazuje čím všetkým musí prejsť aplikácia, aby vytvorila 

konečný  zip  archív  v  súlade  so  štandardom.  Jednotlivé  postupy sú  v  procesnom modeli  zapísané  ako  

navzájom pospájané bloky v časovom poradí, v akom sa nachádzajú. 
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4.2.3.4 Stavový diagram

Aplikácia sa vždy nachádza v určitých stavoch, pričom každý stav trvá určitú dobu. Tieto stavy sa  

zaznamenávajú v stavovom diagrame pričom jednotlivé stavy musia za sebou nasledovať v takom poradí  

v akom sa aplikácia v časovom slede bude nachádzať. 

V prípade môjho exportu sa aplikácia bude nachádzať napríklad v stave kontroly (kontroluje, či užívateľ  

zadal názov projektu a testu, pretože sú povinné), v stave vkladania otázok (zapisovanie jednotlivých otázok  

do súboru questions.js). Pri importe sa zase aplikácia môže nachádzať v stave kontroly archívu (kontroluje sa 

či zip archív obsahuje súbor imsmanifest.xml).

4.2.3.5 Špecifikácia vstupov a výstupov

Celé  UML som musel  doplniť  aj  o  špecifikáciu  či  už  vstupov alebo výstupov.  Stačilo  vytvoriť 

tabuľku mapovania atribútov. Teda každý môj vstupný atribút musel mať nejaký zdroj odkiaľ som ho mohol  

čítať. Toto platí aj pre export aj pre import, každý bude mať však vlastné atribúty a zdroje.

Aplikácia TAP vygenerovala xml súbor (pripája sa ako Lom.xml) a ja som z tohto súboru čítal potrebné  

informácie,  aby  som  dokázal  vytvoriť  súbor  questions.js.  Napríklad  pri  exporte  pre  vstupný  atribút  

text(string),  ktorý  reprezentoval  textovú hodnotu  znenia  otázky,  som uviedol  ako  zdroj  obsah  elementu  

<ExportOtazka>/<Nazov>.  Na  druhú  stranu  pri  importe  odovzdávam  aplikácií  TAP  súbor  Lom.xml, 

z ktorého si samotná aplikácia importuje výučbový obsah. Takže v mojom prípade sa pri importe za vstup 

považuje  súbor  Lom.xml  a  ako  zdroj  je  cesta  k  nemu  v  importovanom  zip  archíve,  teda 

archiv.zip/Test/Lom.xml.

Súbor, ktorý obsahoval špecifikáciu som v EA priložil do elementu “artifact“ so stereotypom “document“.

4.2.4 Skonštatovanie druhej etapy

Po ukončení  druhej  etapy,  teda analýzy a návrh riešenia bol  výstupom projekt  pre program EA. 

Týmto projektom som musel preukázať firme, že som etapu dotiahol do konca a úspešne ukončil. Počas 

vytvárania  UML som úzko spolupracoval s jedným zo zamestnancov firmy,  ktorý mi  pomáhal  či  už pri  

tvorbe samotného UML alebo pri práci s programom EA. Keďže som sa s týmto programom vôbec nestretol, 

tak popri vytváraní analýzy a návrhu som sa musel ešte aj zaučiť pracovať s EA.

4.3 Implementácia riešenia

Tretie a teda posledná etapa zahrňovala všetky doterajšie poznatky   a návrhy implementovať ako 

funkčný  celok  slúžiaci  na  exportovanie/importovanie  z/do  TAP.  Aplikácia  TAP  je  vyvíjaná  v  .Net 

technológií. Takže celá moja implementácia musela byť programovaná v tejto technológií. Samozrejme, že 

aplikáciu som musel počas jej vývoja testovať. Nie tak samotnú aplikáciu ako výstupy z nej. 
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Výstup z mojej aplikácie pri exporte je môj zip archív, ktorý by mal byť v súlade so štandardom SCORM. 

Takže  každý  archív  som  nahral  do  LMS  systému.  Používal  som  školský  LMS  s  katedry  440 

(moodle.kat440.vsb.cz) a svoj vlastný moodle, ktorý som mal umiestnený lokálne na svojom pracovnom 

počítači (localhost). Podľa správania sa výučbového obsahu v jednotlivých LMS som musel upravovať buď 

súbor imsmanifest.xml alebo funkcie a metódy javascriptu.

Celá  tretia  etapa  pozostávala  len  z  programovania  v  technológií  .Net.  Nájsť  vhodné  metódy, 

upravovať  funkcie  pre  lepší  chod  aplikácie,  ale  v  prvom  rade  celú  implementáciu  programovať  

s prihliadaním na analýzu a návrh, ktorý som vytvoril. Bolo potrebné sa držať jednotlivých krokov, ktoré 

bezpodmienečne museli po sebe nasledovať. Nesmel som niektoré kroky preskočiť alebo úplne vynechať. 

Avšak ak si to okolnosti vyžiadali, upravil som aplikáciu smerom k vyriešeniu problému, ale musel som 

v tom prípade upraviť aj samotné UML, aby odpovedalo aplikácií  a jej  chovaniu (Napríklad musel som 

upraviť konverziu výučbového obsahu do webovej formy. Pôvodne som celý obsah generoval a zapisoval do 

súboru index.html,  ale  nakoniec sa  celý obsah generoval  do súboru questions.js  a  súbor  index.html  bol 

vytvorený dopredu a programovo sa nijak neupravoval.).

Implementácia spočívala v tom, že pri exporte som musel najprv vytvoriť tzv. dočasnú zložku, do 

ktorej som nahrával  všetky potrebné súboru, ktoré museli  byť súčasťou archívu. Nahrať do tejto zložku  

všetky xml schémy a iné dopredu pripravené súboru, ktoré sa negenerovali (index.html a style.css). Nahrať  

taktiež súbor Lom.xml, ktoré generoval TAP (tento súbor som ja nevytváral, ale v TAP sa volá metóda, ktorá 

dané xml generuje a ja ho ďalej len spracujem). Zo súboru Lom.xml som následne čítal jednotlivé informácie 

o  výučbovom  obsahu  a  vďaka  nim  som  dokázal  vytvoriť  samotný  súbor  question.js.  Tento  súbor 

neobsahoval  žiadne  funkcie  a  metódy  napísané  v  javascripte,  obsahuje  len  informácie  o  jednotlivých 

otázkach, ktoré sa potom používajú v metódach a funkciách v súbore index.html. Programovo sa potom 

vytvoril  manifest  a metadata-course.xml  (nesie metadáta o manifeste).  Keď boli  všetky potrebné súbory 

nahrané  do  dočasnej  zložky  a  vytvorené  všetky  súbory,  ktoré  generoval  program  (imsmanifest.xml, 

metadata-course.xml a questions.js) obsah zložky sa archivoval. Na koniec sa dočasná zložka odstránila.

Na druhej  strane import  bol  o niečo jednoduchší.  Pretože pri  načítaní  zip archívu sa rozbalil  taktiež do  

dočasnej zložky a previedli sa potrebné kontroly archívu (či obsahuje manifest a ak áno, či obsahuje aj súbor 

Lom.xml). Ak kontroly archívu prebehli úspešne, v tom prípade som posunul aplikácií TAP súbor Lom.xml, 

kde sa volala interná metóda na import údajov. Čiže samotný TAP z Lom.xml už sám importoval výučbový 

obsah. Na koniec sa dočasné zložka s obsahom archívu tiež odstránila ako pri exporte.
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4.3.1 Skonštatovanie tretej etapy

Po  mnohých  pokusoch  a  omyloch  sa  mi  podarilo  nakoniec  vytvoriť  aplikáciu,  ktorá  úspešne 

vytvárala archív v súlade so štandardom SCORM. Na jednej strane archív síce bol v súlade so štandardom, 

ale na druhej strane sa správal nekorektne v LMS, nie tak ako som to požadoval. Najviac problému mi robilo  

vytvoriť funkčný javascript v súbore index.html, ktorý by zobrazoval výučbový obsah a následné vedel aj  

vyhodnotiť podľa špecifikovaných kritérií otázky (napríklad trestné body za zlú odpoveď).

5.  Teoretické  a  praktické  znalosti  a  vedomosti  získané  v  priebehu  štúdia 

uplatnené v priebehu odbornej praxe

V priebehu mojej praxe vo firme GAMO som mohol v prvom rade uplatniť vedomosti, ktoré som 

nadobudol počas štúdia. Vedomosti som samozrejme nadobudol na jednotlivých predmetoch. Hlavne znalosti 

z  predmetu  Úvod  do  softwarového  inžinierstva  (SWI),  ktoré  som uplatnil  v  druhej  etape  pri  analýze 

a návrhu riešenia. Tieto znalosti však boli skôr všeobecného rázu ako konkrétneho. 

Vedomosti z Programovacích jazykoch II (PJII) sa mi podarilo uplatniť pri tretej etape. Pri implementácií  

som taktiež použil znalosti z predmetu Architektúra technológie .NET (AT .NET), kde som vo veľkej miere 

pracoval s xml. Uplatnil som vedomosti aj z iných predmetoch (Vývoj internetových aplikácií - VIA), hlavne 

skriptovací programovací jazyk javascript.

6. Znalosti alebo vedomosti chýbajúce v priebehu odbornej praxe

Vo veľkej miere mi chýbali znalosti zo štandardu SCORM, ktoré som počas riešenia všetkých 3 etáp 

rozširoval.  Problematika  štandardu  SCORM je  pre  mňa  neustále  rozsiahla  aj  po  ukončení  praxe.  Je  to 

štandard, ktorý sa za prvé stále zdokonaľuje a rozširuje a za druhé je obsiahli. Ak niekedy v budúcnosti 

budem musieť pracovať s týmto štandardom, budem už vedieť jeho základy a ak bude konkrétny problém, 

ktorý sa bude riešiť. Budem vedieť, ktorým smerom sa má moje štúdium štandardu uberať.

Pocítil som taktiež nedostatok vedomostí v oblasti práce s xml súbormi v .Net technológií, kde som sa musel  

podrobnejšie  venovať  rôznym triedam a  metódam,  ktoré  ponúka  .Net  technológia  na  prácu.  Jednalo  sa 

o prácu vo veľkej miere tvorby xml, ale aj čítania informácií z jednotlivých xml.

Znalosť  javascriptu  musela  byť  pri  riešení  tretej  etapy  taktiež  rapídne  rozšírená  a  ja  som  musel  túto  

technológiu naštudovať v oveľa väčšom rozsahu ako ponúkal predmet VIA.
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7. Dosiahnuté výsledky v priebehu odbornej praxe a jej celkové zhodnotenie

Výsledkom mojej práce je výstup z každej etapy, ktoré mali pomôcť firme, ale v prvom rade mne sa 

orientovať v jednotlivých častiach projektu.

Z prvej etapy sa za výstup považuje sumár poznatkov v písomnej forme v rozsahu 15 strán, ktorý som pre  

firmu GAMO vypracoval. Obsahoval hlavne potrebné informácie o štandarde SCORM, ktoré mi neskôr boli  

nápomocné pri tvorbe súborov imsmanifest.xml a metada-course.xml.

Za koniec druhej etapy sa považuje samotný projekt pre program EA, ktorého som sa musel držať pri tvorbe  

aplikácie na export a import z/do TAP.

Výstup tretej a poslednej etapy je funkčná aplikácie, ktorá umožňuje export a import z a do TAP.

Firma prejavila nesúhlas s mojím výstupom tretej etapy. Nie, že by daný výstup bol nefunkčný, ale nespĺňal  

požiadavky stanovené firmou. Podotknem však, že čast výstupu určená pre export z TAP bola v poriadku  

a voči tomuto firma výhrady nemala. Nesúlad nastal s časti určenej pre import do TAP. Aplikácia, ktorú som 

vyvinul som dokázala však importovať iba ten zip archív, ktorý vytvoril TAP. Archívy, ktoré boli vytvorené 

inými aplikáciami som nedokázal importovať do TAP. Nedokázal som výučbový obsah prečítať zo súborov, 

ktoré iné aplikácie vytvárali. Jednalo sa hlavne o súbory multimediálneho formátu v Adobe Flash.

Otázka  či  samotná  firma  použije  moje  stávajúce  riešenie  v  aplikácií  TAP ostáva  však  nezodpovedaná.  

Pretože implementácia štandardu SCORM do aplikácie TAP ešte ani zďaleka nie je u konca.

Prax vo firme GAMO bola pre mňa veľkou skúsenosťou, pretože som pracoval na projekte od jeho zrodu až 

do ukončenia. Prešiel som si všetkými fázami, ktorými musí každá aplikácia prejsť a viem ako funguje vývoj  

a v určitom prípade aj testovanie aplikácie a jej častí. Z toho pohľadu bola prax pre mňa veľmi prínosná.
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