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1  Úvod
Informatizácia spoločnosti zasiahla celý svet a stále naberá na sile. Dotýka sa každej 
sféry  spoločnosti.  Úloha  väčšiny  aplikácií  je  uľahčiť,  urýchliť  a  zautomatizovať 
rutinné  činnosti.  Jedným zo  sektorov  s  relatívne  vysokým potenciálom je  sektor 
vzdelávania a e-learning.

Keďže som sa nestretol  so žiadnym dostupným software-om, ktorý by uľahčoval 
každodenné, rutinné práce učiteľov a ľudí s podobnou náplňou práce, rozhodol som 
sa podporiť práve túto počtom silnú komunitu.

Vzhľadom na časovo náročnú prípravu písomiek a ich opravovania som zvážil návrh 
a implementáciu aplikácie, ktorá by pomohla znížiť a spríjemniť čas potrebný na 
vytváranie  a  opravovanie  písomiek.  Podobné  programy  sú  pre  bežných  ľudí 
prakticky  nedostupné  a  slúžia  predovšetkým  pre  spoločnosti  spracúvajúce  veľké 
množstvo dát.

1.1  Zadanie problému
Systém pre správu testov bude primárne slúžiť na zefektívnenie skúšania študentov 
vyučujúcimi.  Umožní  jednoducho  vytvárať  šablóny  s  otázkami  pre  generovanie 
testov.   Testy môžu byť vytvorené  pre konkrétnych študentov z  databázy,  ale  aj 
anonymné, tj. pre vopred neznámeho riešiteľa.

Skúšajúci  môže  kedykoľvek  vytvoriť  testy  z  už  existujúcej  šablóny.  Testy  sú 
transformované do príslušnej formy, spravidla tlač.   Po vyplnení testov skúšajúci 
nechá testy automaticky spracovať systémom, spravidla naskenované vyplnené testy. 
Ďalej môže manuálne upraviť prípadné zle automaticky opravené testy a zobraziť 
celkovú štatistiku výsledkov.

Aplikácia umožňuje vytvárať a opravovať on-line testy, ktoré budú riešitelia vypĺňať 
pomocou internetových prehliadačov.

1.2  Rozšírenia plynúce z predbežnej analýzy požiadavok
Aplikácia má potenciál byť úspešná nielen v rámci Slovenskej a Českej republiky, 
preto  je  prirodzenou  požiadavkou  podpora  viacerých  jazykov.  Je  žiadúce,  aby 
zvyšovanie  počtu  podporovaných  jazykov  bolo  možné  realizovať  s  minimálnym 
zásahom programátora a  aby novú lokalizáciu mohla spraviť osoba so základnou 
znalosťou práce  na  počítači.  Výhodou sú rýchlejšie  opravy gramatických chýb a 
možnosť zavádzať nové jazyky bez nutnosti znalostí programovania.

Program  by  mal  byť  spustiteľný  na  väčšom počte  platforiem,  opäť  bez  väčších 
zásahov. Napriek tomu, že sa predpokladá, že budúci užívatelia pracujú s operačným 
systémom Microsoft Windows, je žiadúce, aby bola aplikácia čo najrozšíriteľnejšia.

Ovládanie aplikácie musí byť intuitívne, prehľadné a nemalo by na užívateľa klásť 
zbytočne vysoké nároky na skúsenosti a zručnosti s prácou s PC. Požiadavka vyplýva 
z nie príliš vysokých znalostí a zručností cieľových užívateľov.  Má preto kritický 
dopad na úspech celého projektu.

Prenos a zálohovanie dát musí byť opäť čo najjednoduchšie. Nemalo by od užívateľa 
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vyžadovať znalosti vnútornej štruktúry ukladaných súborov a ich náväznosti na iné 
súbory.  Požiadavka,  okrem  iného,  vyplýva  z  plánovanej  jednoduchej  výmeny 
dátových súborov medzi PC stanicami užívateľa, ale aj užívateľmi navzájom.

V neposlednom rade je vhodné snažiť sa o maximálnu rozšíriteľnosť, či už ide o 
rozšírenie  samotnej  aplikácie  alebo  prepojenia  s  inou.  Takže  aplikácia  by  mala 
predovšetkým klásť  dôraz  na  budúce  pripojenie  na  systémy spravujúce  výsledky 
žiakov triedy, príp. iné aplikácie, ktoré by mohli využiť výsledky Systému pre správu 
testov.
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2  Analýza

2.1  Základná koncepcia
Pri bližšej analýze a predbežnom návrhu je, okrem zváženia doposiaľ stanovených 
požiadavok, vhodné zamyslieť sa, aký prínos môže mať program podobného druhu. 
Ktoré rutiny sa dajú vykonávať automaticky alebo aspoň sa tomu priblížiť a zvýšiť 
efektivitu práce.

Vzor  práce učiteľa je  určite  vhodné nájsť  u  pedagógov s dlhšou praxou.  Ak má 
vytváranie písomiek ušetriť čo naviac času, je vhodné, ak používa otázky z minulých 
rokov. Pri dostatočnom množstve otázok, z ktorých môže do písomky vybrať, sa 
minimalizuje  problém,  že  sú  otázky  každý  rok  rovnaké  a  riziko,  že  sa  študenti 
dostanú po otázky a ich správne riešenia. Tento prístup je určite vhodné v aplikácii 
použiť.  Aplikácia  teda  umožní  vytvárať  a  upravovať  „testovú  šablónu“.  Ide  v 
podstate o súbory otázok, z ktorých je možné generovať testy.

Prirodzenou sa stáva požiadavka na samotný mechanizmus generovania testov a z 
toho vyplýva požiadavka na entitu  pre  správu vygenerovaných testov.  V ďalšom 
texte sa bude nazývať „súbor testov“.

Na rad prichádza potreba „hlavného okna“. Je to miesto, odkiaľ užívateľ vyberá, čo 
chce s aplikáciou robiť. Ide o začiatok práce učiteľa, tj. vyberá, či začne písomku 
vytvárať alebo vytvorenú opravovať atď.

Z vyššie uvedeného rozboru vyplýva predbežný návrh objektov a ich komunikácie 
(Obr.  2.1).  Hlavné okno zabezpečuje prístup k ďalšej  práci a tá je predovšetkým 
vytváranie/úprava  testovej  šablóny a   vytváranie/úprava súboru testov.  Z testovej 
šablóny sa generátorom vytvárajú súbory testov. Tie sa dajú opravovať, vytvárať z 
nich online testy atď.

2.2  Autentifikácia riešiteľa testu
Nech  sú  jednotlivé  testy  vygenerované  akokoľvek,  problémom  sa  stáva,  ako 
určiť/zistiť, kto vyplnil ktorý test. Principiálne existujú dve riešenia:
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• Vygenerovať  testy  pre  neznámych  riešiteľov.  Testy  nemajú  určeného 
konkrétneho riešiteľa, ten je zistený až pri opravovaní testu.

• Vygenerovať  testy  pre  vopred  známych  riešiteľov.  Každý  test  má  vopred 
určeného riešiteľa, je známy ešte pred vyplnením testu.

Prirodzený spôsob, vychádzajúci z  reálneho, používaného spôsobu zadávania testov 
(písomiek), je vytvárať testy pre neznámych riešiteľov. Ten so sebou zároveň prináša 
zásadné technické problémy v implementácii pri získavaní informácií o riešiteľovi z 
vytlačených a skenovaných testov. 

Ako teda získať informáciu o riešiteľovi? Prirodzená možnosť je ručným napísaním 
mena v  určitej,  danej  časti  výtlačku testu.  Táto možnosť  je  pomerne náročná  na 
implementáciu  a  nie  je  príliš  spoľahlivá.  Vyžaduje  netriviálne  postupy 
(rozpoznávanie vzorov,  napr.  neurónovými sieťami) z  oblasti  umelej inteligencie, 
ktoré  by  konkrétne  v  tomto  prípade  vyžadovali  okrem  iného  nemalé  množstvo 
vynaložených prostriedkov na zisk vzorových textov/písmen, podľa ktorých by sa 
systém nastavil  a testoval na získavanie písaného textu z obrázku. Navyše sa  pri 
približne 30 písmenách abecedy stáva postup rozpoznávania zložitý a bez záruk na 
uspokojujúce výsledky.

Výhodou  vytvárania  testov  pre  konkrétnych  riešiteľov  je,  že  odpadajú  vyššie 
spomínané  problémy  s  opačným  prístupom  k  autentifikácii  riešiteľov.  Zásadnou 
nevýhodou sú komplikácie pri reálnom používaní. Kedže je test určený konkrétnej 
osobe,  stáva  sa  testovanie  pri  väčšom množstve  riešiteľov  (rádovo  stovky  ľudí) 
prakticky nepoužiteľné z dôvodu problematickej distribúcie testov medzi riešiteľov. 
Naopak, veľkou výhodou je, že mená riešiteľov môžu byť uložené na disku a pri 
generovaní použité, takže je vygenerovaný presný počet testov konkrétnym osobám a 
s minimálnou časovou záťažou.

Po zhrnutí  faktov bol vybraný kompromis.  Vzásade bol  zvolený prístup vytvárať 
testy pre vopred známych riešiteľov, no rozšírený bol o možnosť pridať testy pre 
neznámych riešiteľov, pričom autentifikácia nie je riešená a užívateľ aplikácie by 
mal dodatočne identitu riešiteľa nastaviť.

2.3  Užívateľské rozhranie

2.3.1  Filozofia návrhu
Návrh  užívateľského  rozhrania  (GUI)  má  vzhľadom k  cieľovej  skupine  zásadný 
dopad na úspech projektu. Nepredpokladá sa, že potenciálny užívateľ ovláda prácu s 
PC na vysokej úrovni. Bolo dôležité premyslieť štruktúru, náväznosť okien, popisky 
atď. tak, aby bolo používanie programu čo najjednoduchšie, intuitívne a čo najľahšie 
zapamätateľné.  Snaha  bola  vytvárať okná s  pokiaľ  možno čo najmenším počtom 
ovládacích  prvkov  a  zložitejšie  nastavenia  riešiť  sprievodcami  a  dialógovými 
oknami. 

Po prvotnej analýze sa načrtli dve možné riešenia:

• Jedno hlavné okno, v ktorom by sa ako dcérske okná otvárali jednotlivé editory 
(editor  šablóny  testov,  súboru  testov...).  Išlo  by  o  typ  podobný  aplikáciam 
Microsoft Word, Excel...
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• Hlavné okno by slúžilo len na otváranie editorov, ktoré by boli v samostatných 
oknách. Okno by bolo malé s niekoľkými tlačidlami a nezávislé na editoroch.

Vzhľadom  ku  špecifikám  editorov  by  sa  výhody  prvého  riešenia  dostatočne 
neprejavili  a  predbežné  návrhy  potvrdzovali  vhodnosť  varianty  so  samostatnými 
oknami, aj keď ide predovšetkým o otázku vkusu.

2.3.2  Výber programovacieho jazyka a vývojového prostredia
Z  doterajšej  analýzy  vyplýva,  že  na  implementáciu  by  mal  byť  použítý  vyšší 
programovací  jazyk s  dostupným GUI frameworkom a dobrou podporou práce  s 
XML dátami. Zvažované boli dve alternatívy:

• C# a platforma .NET 2.0
• Java SE v1.5    [1]

Vybraná  bola  JAVA.  Predovšetkým  pre  multiplatformosť  a  nižšiu  viazanosť  na 
komerčné produkty.

2.3.3  Výber GUI frameworku
Vzhľadom  k  potencionálnym  problémom  pri  implementácii  bolo  kritickým 
rozhodnutím výber GUI frameworku. Na výber boli tri možnosti:

• AWT
• SWING
• SWT a JFACE

AWT  je  najstarší  framework,  samostatne  dnes  už  skoro  nepoužívaný,  preto  bol 
zavrhnutý. 

Swing je v súčasnosti asi najpoužívanejší. Má dostatočné množstvo komponent a je 
nezávislý  na  operačnom  systéme.  SWT  používa  knižnice,  ktoré  volajú  funkcie 
závislé na systéme, čo je najväčšia odlišnosť od SWINGU. Výhodou je zvýšenie 
rýchlosti  GUI,  nevýhodou sú problémy s  multiplatformnosťou, konkrétne potreba 
vytvoriť inštalačný balík zvlášť pre každú platformu.

Po  dlhšom  zvažovaní  bolo  vybrané  SWT.  Primárne  dôvody  boli  predovšetkým 
rýchlejšie GUI a design závislý na operačnom systéme.

Ako sa neskôr ukázalo, absencia voľne dostupného GUI designeru pre SWT bola 
pravdepodobne  dôvodom  pomerne  vysokej  réžie  na  vytváranie  užívateľského 
rozhrania.

2.4  XML
XML – extensible markup language [1]

S ohľadom na cieľ dosiahnuť čo najvyššiu potencionálnu kompatibilitu, prehľadnosť 
a  rozšíriteľnosť  je  XML vhodnou  voľbou  na  ukladanie  dát  aplikácie  a  presnosť 
informácií, pretože norma bola vytvorená práve kvôli vyššie uvedeným potrebám. 
Výhodou je, že súčasná podpora u rôznych programovacích jazykov je na pomerne 
vysokej úrovni.
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Použitím  XML  sa  automaticky  získava  spätná  kompatibilita  pre  vyššie  verzie 
programu.  Pridanie  tagu  do  ukladaného dokumentu  neznemožní  načítanie  súboru 
staršou verziou, ktorá neznámy tag ignoruje. 

Vďaka technológii XPATH sa stáva získavanie a ukladanie informácii z a do XML 
súboru veľmi jednoduché a robustné [2].

Ďalšou výhodou je, že uložené dáta sú dostupné aj  bez použitia aplikácie, vďaka 
textovému charakteru XML. To v praxi znamená, že bez nutnosti spustenia programu 
užívateľ na ľubovoľnom počítači získa potrebné informácie o testoch.

2.5  Ukladanie dát
Na ukladanie dát sa používa technológia XML. Ukladajú sa štyri základné dátové 
štruktúry:

• šablóna testov
• databáza študentov
• súbor testov
• štatistika (modifikácia súboru testov)

Pri  hlbšej analýze sa dospeje k záveru,  že šablóna testov a súbor testov má veľa 
spoločných dátových položiek. Šablóna testov okrem zoznamu otázok, z ktorých sa 
budú  generovať  testy,  bude  obsahovať  doporučenú  stupnicu  na  ohodnocovanie 
opravených testov. Je žiadúce, aby bolo možné stupnicu meniť aj počas opravovania 
testov,  čiže  v  súbore  testov.  Súbor  testov  obsahuje  navyše  zoznamy  otázok 
jednotlivých testov,  názov testu,  spôsob hodnotenia  atď.,  ktoré  sú  štruktúrami  aj 
samotnej šablóny s testami.

Jedna  z  variant,  ako  riešiť  ukladanie  dát  šablóny  testov  a  súborov  testov,  bola 
odkazovať sa na položky šablóny testov z xml súboru súboru testov. Toto riešenie 
bolo  zavrhnuté  kvôli  potencionálnym  problémom  užívateľov  s  porušením 

11

Obr. 2.2

Ša
bló

na
 te

sto
v

Sú
bo

r t
es

to
v



Bakalárska práca - Systém pre správu testov

dostupnosti šablóny testov pri kopírovaní súboru testov. Ďalší problém by vznikol pri 
opakovanom generovaní testov z tej istej šablóny. Pri zmene stupnice, resp. iného 
spoločného parametru v jednom zo súborov testov, by sa zmenil aj v druhom, keďže 
zmena by sa uložila v šablóne testov. 

Napriek mnohým spoločným štruktúram šablóny testov a súboru testov bolo zvolené 
riešenie, kde sú oba súbory úplne nezávislé. 

2.5.1  Ukladanie obrázkov otázok
Samotné riešenie v objektovom modele aplikácie nie je na prvý pohľad náročné. 
Každej otázke by bol priradený obrázok. S takýmto riešením sú spojené hneď dva 
problémy.  V  šablóne  testov  by  bolo  všetko  korektné  a  efektívne.  Ale  po 
vygenerovaní testov sa zistí, že súbor testov obsahuje testy, ktoré majú mnohé otázky 
rovnaké a teda aj rovnaké obrázky. Toto je zbytočne neefektívne, keďže stačí do 
pamäte načítať obrázok len raz a  všetky otázky, ktoré potrebujú obrázok, sa  naň 
môžu odkazovať referenciou. Problémy by nastali pri veľkom množstve testov, kedy 
by nestačila pamäť.  Vyššie  uvedené problémy implikujú zavedenie novej  dátovej 
položky,  kontajneru  obrázkov  a  otázky  obsahujú  referenciu  do  kontajneru  na 
konkrétny obrázok.

Závažnejší problém vzniká s ukladaním súboru testov. V ňom by mali byť obrázky 
zaznamenané. Lenže súbor testov sa ukladá do XML súboru a ten je textový, pričom 
u obrázku ide o binárne dáta. Prvý skúmaný variant je, mať oddelený súbor s testami 
a obrázky a v XML súbore mať uloženú cestu k obrázku. Toto riešenie je zjavne 
veľmi  málo  robustné  a  prináša  množstvo  problémov s  používaním aplikácie.  Pri 
prenášaní  dát  sa  môže  na  obrázky  zabudnúť,  nemusia  byť  prenesené  všetky. 
Vylepšenou alternatívou je  neukladať súbor  testov  do XML súboru,  ale  vytvoriť 
kontajner (napr. zip súbor), ktorý by obsahoval daný XML súbor aj obrázky, príp. iné 
zdroje. Riešenie je už prakticky použiteľné, no je v nesúlade s filozofiou koncepcie 
aplikácie, tá má byť čo najtransparentnejšia, nemajú byť problémy s potencionálnou 
komunikáciou  s  inými  aplikáciami.  Preto  je  samotné  XML vhodnejšie.  Ako  ale 
dostať binárne dáta do textového XML súboru?

Problém ako obrázok vložiť do XML súboru rieši Base641 [4]. Je to metóda, ktorá 
umožňuje  kódovať  obrázok  do  textovej  podoby  a  naopak.  Takže  v  konečnom 
dôsledku je možné ukladať obrázky priamo do XML súboru.

2.6  Lokalizácia a ukladanie nastavení

2.6.1  Lokalizácia
Keďže  aplikácia  často  pracuje  s  XML  dátami,  je  prirodzené,  že  ak  to  vyrieši 
problém, je vhodné v záujme použitia existujúceho zdrojového kódu XML použiť aj 
tu. Nakoniec sa ukázalo vhodné nasledujúce riešenie.

Všetky popisky a texty budú uložené a načítavané do a z XML súboru. Každý jazyk 
bude mať vlastný XML súbor  a  aplikácia  si  vyberie  jeden,  z  ktorého bude texty 

1 Base64 je algoritmus na zakódovanie binárnych dát do textu. Algoritmus berie sekvenčne vstupné 
bity a každých 6 bitov uloží ako ASCII znak.
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načítavať. Dokument bude mať hĺbku vnorenia elementov práve dva. Prvá úroveň 
bude  predstavovať  skupinu,  do  ktorej  popisok,  text  patrí.  Druhá  úroveň  bude 
obsahovať text konkrétneho popisku.

Príklad:
<language>

<common>
<btnOK>OK</btnOK>
<btnSave>Uloži </btnSave>ť
<btnCancel>Storno</btnCancel>
<error>Chyba</error>
<info>Informácia</info>
<fileNotFound>Súbor neexistuje.</fileNotFound>
<fileNotCorrect>Nesprávny formát.</fileNotCorrect>
<yes>Áno</yes>
<no>Nie</no>
<drop>Zruši </drop>ť
<notANumber>Hodnota nie je číslo.</notANumber>

</common>
<TStudents>

<title>Editor databázy študentov</title>
<btnAdd>Prida </btnAdd>ť
<btnRemove>Odobra  označené</btnRemove>ť
<btnSave>Uloží </btnSave>ť
<btnClose>Storno</btnClose>
<tblId>ID</tblId>
<tblLastname>Meno</tblLastname>
<tblSurname>Priezvisko</tblSurname>
<tblInfo>Info</tblInfo>

</TStudents>
</language>

Nevyriešeným problémom zostáva  získavanie  textu  z  jednotlivých  elementov.  V 
ideálnom prípade by sa dotazovalo nad dokumentom pomocou XPATH jazyka a 
súbor by bol  na disku,  v pamäti  by bola  len nevyhnutná časť [2].   Existujú dva 
základné typy parserov XML dokumentov: SAX a DOM. 

SAX načítava do pamäte sekvenčne len nevyhnutne potrebné množstvo dát a s tými 
pracuje, pričom DOM načíta do pamäte celý dokument. V našom prípade by stačil 
SAX, keďže medzi elementami nie sú žiadne závislosti, takže vždy stačí načítať do 
pamäte celý element prvej úrovne, vždy podľa potreby, podľa konkrétneho okna.

Problém nastáva s XPATH jazykom. Ten je pomerne silný a je možné dotazovať sa 
aj na elementy v závislosti na iných elementoch. To znamená, že SAX tu nestačí a 
mnohé  dotazy  by  boli  veľmi  pomalé.  To  znamená,  že  XPATH  knižnica  nie  je 
dostupná  a  bolo  by  nutné  v  prípade  využitia  SAX  vytvoriť  vlastnú  triedu  na 
dotazovanie alebo za cenu zhoršenia efektivity využívania pamäte použiť XPATH. 
Ďalšou nevýhodou SAXu je rýchlosť. Tá je v porovnaní s DOM niekoľkonásobne 
nižšia, keďže sa pristupuje na disk. V prípade XML súboru s textami a popiskami by 
sa prístupy na disk prejavili ešte častejšie, lebo by nešlo čiste o sekvenčné čítanie dát, 
pretože jedno okno môže potrebovať dáta z konca súboru, druhé zo začiatku a pod. 

Po uvážení potencionálnych rozšírení aplikácie a jej súčasných potrieb sa dospelo k 
záveru, že použitie XPATH a teda aj DOM je správnou voľbou. XML súbor je len 
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textový a dokument s textami nebude presahovať rádovo stovky kilo byte-ov, čo v 
porovnaní s celkovými pamäťovými nárokmi JAVA aplikácií nie je relevantné.

2.6.2  Nastavenia
Pri hlbšej analýze sa narazilo na problém ukladania a načítavania perzistentných dát. 
Napríklad, ktorý jazyk nastavil užívateľ.

Bol  zvolený  analogický  prístup  ako  pri  riešení  problému  s  lokalizáciou.  Všetky 
nastavenia sú uložené v XML dokumente, ktorého hĺbka stromu elementov je práve 
dva.  Rozdiel  oproti  lokalizácii  je  v  potrebe  aktualizovať  a  upravovať  hodnoty 
elementov. To je ale len technický problém. Opäť vhodne poslúži XPATH.

Okrem nastavení  a hodnôt,  ktoré sa  budú meniť,  súbor obsahuje aj  dáta statické, 
napríklad  cesty  k  obrázkom.  Súbor  teda  bude  slúžiť  aj  ako  úložisko  všetkých 
textových dát,  ktoré  sú nezávislé  na jazyku a je  vhodné umožniť ich zmenu bez 
zásahu do kódu programu.

Príklad dokumentu:
<settings>

<common>
<language>sk</language>

</common>
<image>

<btnNewTmpl>btnNewTemplate.gif</btnNewTmpl>
<imgNewTest>questionSymbol.png</imgNewTest>
<imgWrong>testWrong.gif</imgWrong>
<imgTestCorr>correctSymbol.png</imgTestCorr>
<correctSymbol>correctSymbol.png</correctSymbol>

</image>
</settings>

2.7  Generovanie testov
Otázka  generovania  testov  mala  pomerne  zásadný  vplyv  ako  na  celkovú 
použiteľnosť aplikácie, tak na štruktúru iných kľúčových tried ako šablóna testov a 
súbor testov. Preto jej bola venovaná patričná analýza. Primárne sa vychádzalo zo 
súčasných spôsobov vytvárania testov. 

Jedna možnosť je vyberať náhodne z množiny otázok a každému testu priradiť tie 
isté otázky. Tento variant má nevýhodu, že umožňuje odpisovanie, na druhú stranu je 
veľmi spravodlivý a nenáročný na implementáciu, takže bol v aplikácii ponechaný. 
Navyše s možnosťou pre každý test zamiešať poradie otázok, sa stáva použiteľnejší.

Druhá možnosť je vyberať z množiny otázok náhodne pre každý test. Tento prístup 
naráža hneď na niekoľko problémov. Ako dosiahnuť vyrovnanosť náročnosti testov? 
Nech  je  ďalší  postup  akýkoľvek,  každá  otázka  bude  mať  náročnosť  ohodnotenú 
počtom  bodov,  ktoré  je  možné  získať  za  správnu  odpoveď.  Aby  sa  zvýšila 
spravodlivosť a vyváženosť náročnosti testov, bola zavedená požiadavka, aby testy 
mali  rovnaký  súčet  bodov  za  otázky.  To  je  zároveň  prirodzená  požiadavka  pre 
zavedenie stupnice a opravovanie testov.

Tým ale otázka vytvárania testov nie je vyriešená. Otvorené zostáva, či všetky testy s 
rovnakým súčtom bodov za otázky sú spravodlivé.  Predstavme si  situáciu,  keď v 
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jednom  teste  bude  otázka  za  10  bodov  a  v  druhom  bude  10  otázok  po  bode. 
Intuitívne, testy nie sú rovnocenné. Pravdepodobnosť, že študent získa viac bodov 
vyriešením prvého testu je nižšia ako vyriešením druhého. Tým vzniká požiadavka 
na rovnaký počet otázok. 

Zavedením požiadavky na rovnaký počet  otázok pre všetky testy  sa síce rapídne 
zvýši miera spravodlivosti a vyváženosti testov, no napriek tomu zostávajú varianty 
testov, ktoré nebudú spravodlivé. Napr. jeden test má tri 5 bodové otázky a druhý má 
jednu 13 bodovú a dve 1 bodové.  Takže je potrebné sprísniť predošlú požiadavku a 
teda testy musia mať rovnaký počet otázok a počty otázok z každej kategórie podľa 
náročnosti sú rovnaké.

Z vyššie uvedenej analýzy vyplýva potreba zaviesť v rámci šablóny testov štruktúru, 
ktorá  bude  zaznamenávať  počet  otázok,  ktoré  budú  vo  vygenerovanom  teste,  s 
rovnakým počtom bodov. Ako zmysluplné sa zdali nasledujúce varianty generovania 
testov:

• rovnaké otázky
• rôzne otázky
• rôzne otázky + rôzne testy

2.7.1  Kategórie otázok
Po širšej analýze užívateľských požiadavok na systém bola zavedená pre problém 
generovania testov nová vlastnosť otázok – kategória. Pri vytváraní otázky užívateľ 
zadá kategóriu (ľubovoľný text), do ktorej otázka spadá. Pred generovaním testov 
teda stanoví počet otázok pre každú kategóriu a bodové hodnotenie, ktoré budú v 
každom  vygenerovanom  teste.  Takže  napríklad  zadá,  že  v  teste  bude  5  jedno-
bodových otázok kategórie  „a“,  2  dvoj-bodové otázky kategórie  „a“  a  10  jedno-
bodových  otázok  kategórie  „b“.  Dohromady  teda  v  teste  bude  17  otázok  s 
maximálnym bodovým ziskom 19 bodov.

2.7.2  Rovnaké otázky
Z množiny otázok sa vyberú otázky tak, aby spĺňali požiadavku na počet otázok z 
každej kategórie s rovnakou náročnosťou, tj. ak užívateľ požaduje tri jedno-bodové 
otázky kategórie „a“ a v celej množine je 10 jedno-bodových otázok, vyberú sa z 
nich náhodne tri. Takto vybrané otázky sa priradia každému generovanému testu. Na 
požiadavku užívateľa je ich poradie v každom teste náhodné.

2.7.3  Rôzne otázky
Pre každý test sa vyberú náhodne otázky tak, aby spĺňali počty otázok pre každú 
kategóriou s rovnakou náročnosťou (viď 4.5.1).  Každý test má iný zoznam otázok, 
no niektoré otázky dvoch po sebe vygenerovaných testov môžu byť rovnaké.

2.7.4  Rôzne otázky + rôzne testy
Generátor pre každý test vyberá náhodne z celej množiny otázok z testovej šablóny 
(tak, aby sedeli počty otázok z každej kategórie s rovnakou náročnosťou). Prioritne 
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sa snaží, aby dva po sebe vygenerované testy mali čo najmenej rovnakých otázok. 
Úplná odlišnosť testov sa mu podarí dosiahnuť len v prípade, že počet otázok jednej 
kategórie nie je nižší ako dvojnásobok počtu otázok požadovaných v teste pre túto 
kategóriu (viď nižšie).

Vstup: 

• zoznam testových otázok
• zoznam riešiteľov
• počet otázok pre jednotlivé kategórie a jednotlivé počty bodov (viď (4.5.1))

Výstup:

• Zoznam testov pre jednotlivých riešiteľov (pre každého jeden test).  Testy sú 
generované tak, aby sa maximálne líšili  od naposledy vygenerovaného testu. 
Pokiaľ je to  možné,  sú množiny otázok dvoch po sebe nasledujúcich testov 
disjunktné. Testy sú generované s rovnakým počtom otázok z každej kategórie 
(s rovnakým počtom bodov).

Algoritmus:

//PointsCountList je zoznam trojíc
// (počet bodov za otázku, počet otázok do testu, kategória)
TestsList generate(QuestionsList, StudentsList, PointsCountList){

TestsList = Empty;
AvailableQuestions = QuestionsList;
LastQuestions = Empty;

for-each(Student in StudentsList){
Test = GenerateOneTest(

AvailableQuestions,
LastQuestions,
PointsCoutnList
);

Test.Student = Student;
TestsList.add(Test);

}

return TestsList;
};

Test GenerateOneTest(&AvailableQuestions, &LastQuestions, 
PointsCoutnList){
Test = New Test();

for-each(PointsCount in PointsCountList){
//vyberie z každej kategórie s rovnakou 
//náročnos ou príslušný počet pod a PointsCountť ľ
Test.addQuestions(

GetQuestionsByPoints(PointsCount, 
AvailableQuestions
);

);
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};

//doplní chýbajúce otázky otázkami použitými v predošlom 
//teste, aby sedel požadovaný počet otázok pre každú 
//kategóriu a náročnosť
CompleteTest(PointsCount,LastQuestions, Test);

};

2.8  Vyhodnocovanie testov
Predovšetkým  bolo  nutné  definovať  stavy  pre  zaškrtávacie  pole  pri  otázke  na 
označenie správnosti/nesprávnosti. Pole môže nadobudnúť tri stavy ( Obr. 2.3):

• prázdne – odpoveď je nesprávna
• zaškrtnuté – odpoveď je správna
• vyplnené  –  odpoveď  bola  označená  ako 

správna  a  neskôr  sa  riešiteľ  rozhodol 
stornovať  svoje  rozhodnutie,  tj.  ruší 
zaškrtnutie poľa

Bolo nutné zvážiť  správanie sa  aplikácie  pri  vyhodnocovaní  otázky s  vyplneným 
zaškrtávacím poľom. Prvá možnosť je, že odpoveď je považovaná za neoznačenú, 
druhá  možnosť,  že  celú  otázku  ponechá  neopravenú  a  nechá  ju  na  manuálne 
opravenie užívateľom. Zvolená bola druhá možnosť, kedže sa môže stať, že riešiteľ 
stornovanú odpoveď bude chcieť opäť označiť ako správnu. To ale musí naznačiť 
mimo zaškrtávacie  pole,  a teda nie  je v silách programu zistiť  ako chcel riešiteľ 
odpovedať. Je na užívateľovi, či sa bude skúmať ako chcel riešiteľ odpovedal, alebo 
jednoducho berie vyplnené pole za nezaškrtnuté.

2.8.1  Varianty bodového ohodnocovania testov
Aplikácia umožňuje vyhodnocovať testy dvomi spôsobmi:

• stŕhať body za každú nesprávne zodpovedanú otázku – ak riešiteľ označí aspoň 
jednu odpoveď nesprávne, otázka nie je správne zodpovedaná a sú mu strhnuté 
body. Za správne zodpovedanú otázku získa bodové hodnotenie zodpovedanej 
otázky,

• stŕhať body za každú nesprávne označenú odpoveď – riešiteľ za každú otázku v 
teste získa bodové hodnotenie otázky. Z tejto sumy je mu za každú nesprávne 
označenú odpoveď strhnutý príslušný počet bodov.

Počet stŕhaných bodov je nastaviteľný. Takže body nemusia byť riešiteľovi stŕhané 
vôbec (počet stŕhaných bodov je nastavený na nulu pri prvej variante).

2.9  Tlač testov
Po analýze spôsobov vyhodnocovania testov je potrebné navrhnúť algoritmy na tlač 
a automatické spracovanie testov.
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2.9.1  Identifikácia testu na obrázku
Naskenovaný  obrázok  testu  je  potrebné  identifikovať.  Identifikácia  je  riešená 
čiarovým kódom EAN-132. Identifikácia čiarovým kódom bola zvolená pretože je to 
jeden z najrozšírenejších, bežne dostupných štandardov a existujú voľne dostupné 
knižnice na kódovanie a dekódovanie.

2.9.2  Design stránky testu
Algoritmy na spracovanie naskenovaného testu sú závislé na vzhľade testu, preto mu 
bol design stránky prispôsobený. Test je tlačený na papier formátu A4 vo zvislej 
polohe („Portrait“). Obsahová časť výtlačku je orámovaná hrubšou čiernou čiarou, 
aby bola lokalizovateľná pri normalizácii obrázku (Obr. 2.5). V ľavom hornom rohu 
obsahovej časti je názov testu („ABC“), pod ním je meno študenta, ktorému je test 
určený  a  nakoniec  je  tu  miesto  vyhradené  pre  pokyny  na  riešenie  testu.  Pod 
obsahovou časťou je hrubšie vytlačený čiarový kód typu EAN-13. Časť pod tenšou 
čiarou je vyhradená pre samotné otázky, zaškrtávacie polia a odpovede. Tie môžu 
byť  v  niekoľkých  stĺpcoch,  v  závislosti  na  požiadavke  užívateľa.  Odpoveďové 
zaškrtávacie polia sú v niekoľkých stĺpcoch, v týchto miestach sa nenachádza žiaden 
iný text ani objekty, čím sa zvyšuje spoľahlivosť. Otázky a odpovede k nim je možné 
tlačiť do niekoľkých stĺpcov, kvôli efektivite využitia plochy stránky. Atomicky sú 
tlačené znenie otázky a odpovede k otázkam, tj.  že ak sa už na stránku nezmestí 
znenie otázky, alebo všetky odpovede na ňu, tlačí sa na ďalšiu stránku.

Na vytváranie a dekódovanie čiarových kódov boli použité externé knižnice, ktorých 
predovšetkým  dekódovacia  schopnosť  nie  je  ani  zďaleka  100%-ná,  čo  viedlo  k 
nutnosti zväčšiť čiarový kód. Pôvodná testovacia verzia s čiarovým kódom širokým 
len  niekoľko  centimetrov  vykazovala  vysokú  nespoľahlivosť.  Čiarový  kód  bol 
umiestnený  pod  obsahovou  časťou  testu  a  bol  roztiahnutý  takmer  na  celú  šírku 
stránky,  aby  mohli  byť  znížené  požiadavky  na  kvalitu  vstupu  a  dekódovací 
algoritmus.

Ukážka testu je v prílohe.

Kódované hodnoty čiarovým kódom

EAN-13 umožňuje zakódovať 13-ciferné dekadické číslo. Boli rozdelené do piatich 
blokov cifier (Obr. 2.4).

2 EAN-13 je štandard čiarového kódu používaného predovšetkým na identifikáciu tovarov. Kóduje 
13 číslic.
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Význam jednotlivých blokov:

• ID  skupiny  testov  –  Jednoznačne  identifikuje  celý  súbor  vygenerovaných 
testov, resp.  písomku. Každý test v tej  istej  skupine testov má túto hodnotu 
rovnakú. Nie je identifikátorom v pravom zmysle slova. Slúži na overenie, že 
vyhodnocovaný test na obrázku s vysokou pravdepodobnosťou patrí do práve 
spracovávanej (vyhodnocovanej) skupiny testov. Identita nie je zabezpečená, to 
znamená,  že  viacero  súborov  testov  môže  mať  rovnaké  ID  (ale  len  s 
pravdepodobnosťou 1:100 000).

• ID testu  v  rámci  skupiny testov – Jednoznačne určuje  test  v  rámci  skupiny 
testov. Na základe toho ID je zo súboru testov zistené, komu test patrí, aké a 
koľko dostal otázok, aké sú správne odpovede.

• Číslo prvej otázky – Poradové číslo v zozname otázok pre daný test, ktorá je na 
stránke  ako  prvá.  Po  získaní  všetkých  zaškrtávacích  polí  z  naskenovaného 
obrázku bude potrebné vedieť, ku ktorým odpovediam(otázkam) zaškrtávacie 
polia patria, na to stačí poradové číslo prvej otázky na stránke testu.

• Počet  odpovedí  –  počet  odpovedí  a  teda  aj  zaškrtávacích  políčok  na  práve 
spracovávanej  strane.  Slúži  ja  overenie,  že  boli  získané  všetky  zaškrtávacie 
polia, príp, že ich systém nerozpoznal viac ako mal.

• Počet  stĺpcov  –  Počet  stĺpcov,  do  ktorých  boli  vytlačené  otázky.  Táto 
informácia je potrebná, aby algoritmus vedel, v ktorých častiach obrázku ma 
očakávať zaškrtávacie polia.

Parametre stránky testu:

• Rám obsahovej časti testu
• ľavý/pravý/horný okraj – 2cm
• dolný okraj - 4cm
• hrúbka čiary - 0,1cm

• Hlavička
• veľkosť písma názvu testu - 0,6cm
• veľkosť písma popisu študenta – 0,4cm

• Zaškrtávacie pole
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• výška - 0,5cm
• šírka - 0,5cm
• hrúbka čiary - 0,1cm
• vzdialenosť od okraju stĺpca (rámu obsahovej časti testu) - 

• Čiarový kód
• výška - 1cm
• šírka – šírka A4 – 4cm
• umiestnenie – bezprostredne pod obsahovou časťou testu

2.10  Automatické vyhodnocovanie testov z obrázkov

2.10.1  Normalizácia obrázku
Normalizácia  je  najkritickejšia  časť  vyhodnocovania  testu  z  obrázku.  Vstupný 
obrázok môže obsahovať rôzny šum, výtlačok testu môže byť rôzne umiestnený a 
pod rôznym uhlom. Je potrebné z obrázku získať len časť s obsahom testu (časť s 
hrubším rámom na  Obr. 2.6) a vhodne ju pootočiť.  Obsahová časť je orámovaná 
hrubšou čiarou, aby bola spoľahlivo odlíšiteľná od obsahu.

Algoritmus predpokladá, že výtlačok testu nie je vzhľadom k obrázku pootočený o 
viac ako cca o 30º a že plocha obsahovej časti výtlačku nie je menšia ako cca 1/5 
celkovej plochy obrázku. Toto obmedzenie nebolo riešené, pretože sa predpokladajú 
naskenované  obrázky  a  teda  situácia,  že  vstup  nebude  spĺňať  vyššie  uvedené 
požiadavky, by nemala nastať.

Najskôr sa obrázok skonvertuje do stupňov šedi. Následne sa použije filter „vertical 
sobel“,  ktorý  zjednodušene  povedané,  vráti  čierny  obrázok  s  bielymi  čiarami  na 
miestach, kde je horizontálna hrana [5]. 

Ďalej  sa  nájdu  všetky  „skoro-vodorovné“  čiary  (Obr.  2.6 -  červené  čiary),  ktoré 
pretínajú stredovú os obrázku (čiarkovaná čiara). Čiary sa zoradia zostupne podľa 
veľkosti  a hľadá sa prvá dvojica, ktorá má rovnakú dĺžku, zviera rovnaký uhol a 
vzdialenosť ich ľavých bodov v pomere s dĺžkou čiar je rovnaká ako pomer strán 
rámu obsahovej časti testu. Zohľadňovaná je chyba 5%, ktorá môže byť spôsobená 
skreslením a nedostatočnou kvalitou obrázku.
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Ak boli horná a dolná čiara nájdené, obrázok sa zarotuje tak, aby bola spodná čiara 
vodorovná. Rotuje sa podľa spodnej čiary, pretože pod ňou sa nachádza čiarový kód 
a  je  potrebné  vyrezať  z  obrázku časť  k  kódom s  minimálnymi  stratami.  Navyše 
algoritmy  na  dekódovanie  čiarového  kódu  použitej  knižnice  sú  náchylné  na 
skreslenie a  deformáciu, takže sa týmto zvyšuje spoľahlivosť. 

Ďalej sa vyberie časť obrázku s čiarovým kódom (pod dolnou čiarou rámu obsahovej 
časti testu) a dekóduje sa. Teraz sa obrázok pootočí tak, aby bola zvislá, ľavá čiara 
rámu  skutočne  zvislá.  Čiara  je  determinovaná  ľavými  krajnými  bodmi  hornej  a 
dolnej  nájdenej  čiary.  Zostáva  ešte  orezať  („crop“)  obrázok  tak,  aby  zostala  len 
obsahová časť testu.

Ak nie je rám nájdený, zopakuje sa hľadanie čiar, ale nie na stredovej osi obrázku. 
Os  sa  posunie  do  vzdialenosti  1/4*šírka  obrázku  od  ľavého  okraja  obrázka.  Ak 
neuspeje ani tak, skúsi hľadať vo vzdialenosti 3/4*šírka obrázka. V prípade, že sa 
nenájde  rám  ani  tak,  algoritmus  neúspešne  končí.  Zvolený  postup  bol 
implementovaný, kvôli zvýšeniu robustnosti. Samotný test môže teda zaberať malú 
časť obrázku a nemusí byť v strede (v takom prípade by hľadanie kľúčových čiar na 
stredovej osi stránky nebolo úspešné).

Konverzia RGB obrázku do stupňov šedi

Prevádza 24-bitový obrázok na obrázok v stupňoch šedi (čierno-biely). Každý bod 
obrázka má zakódované hodnoty troch farieb: červenej, zelenej a modrej (RGB – 
red, green, blue). Hodnoty každej z farieb sú v intervale 0-255. Konverzia prevádza 
tieto hodnoty na jednu hodnotu v intervale 0-255, ktorá predstavuje intenzitu bielej 
(stupeň šedi). Výsledná hodnota bodu je súčet 30% červenej, 59% zelenej a 11% 
modrej. Nerovný pomer zastúpenia jednotlivých zložiek farieb vo výslednej hodnote 
je spôsobený rôznou citlivosťou oka na tieto farby.

Konverzia obrázku v stupňoch šedi na dvojfarebný

Prevádza hodnoty bodov obrázku v stupňoch šedi na dvojfarebný (hodnota bodu  je 0 
alebo 1; biela alebo čierna). Algoritmus má jeden parameter, prah. Hodnota každého 
bodu väčšia alebo rovná prahu sa zmení na 0 a naopak, väčšie hodnoty na 1.
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2.10.2  Získanie zaškrtávacích polí
Po znormalizovaní obrázku s testom a dekódovaní čiarového kódu je potrebné získať 
z obrázku všetky zaškrtávacie políčka. Tie sa môžu nachádzať len v určitej oblasti, v 
závislosti na počte stĺpcov (zistí sa z čiarového kódu).

Algoritmus

CheckBoxesList getCheckBoxes(
Image, 
ColumnsCount

){

for-each(Column){
//vhodne nastaví x, pod a spracovávaného st pcaľ ĺ
x = setX();  
y = getYCoord(); //nastaví y do časti s otázkami

//width je šírka priestoru, kde sa môže nachádza  ť
//pole
//vráti všetky zvislé čiary, ktoré pretínajú úsečku 
//([x,y],[x+width,y])
Lines = getLines(x,y);

getCheckBox(Lines);//vyberie políčko zo získaných čiar
}

}

Algoritmus  prehľadáva  oblasti,  kde  sa  môže  zaškrtávacie 
políčko  nachádzať.  Každá  oblasť  zodpovedá  stĺpcu  s 
otázkami (Obr. 2.7,  oranžové časti).  Oblasť má šírku danú 
šírkou zaškrtávacieho políčka (+ chyba spôsobená skreslením 
a inými nepresnosťami). Oblasť sa dynamicky posúva podľa 
predošlého zaškrtávacieho políčka. Zaškrtávacie políčka boli 
vytlačené  v  jednom  stĺpci,  to  znamená,  že  každé  ďalšie 
políčko je pod predošlým (+ chyba skreslenia). 

Nájdenie čiar je analogické ako pri normalizácii obrázku, s 
rozdielom,  že  teraz  sú  hľadané  vertikálne  čiary.  Čiary  sa 
prechádzajú v poradí v akom boli nájdené (zľava doprava). 
Ku každej čiare, ktorá má dĺžku rovnú výške zaškrtávacieho políčka (po normalizácii 
je táto hodnota zistiteľná spočítaním DPI3), sa hľadá druhá čiara, ktorá má rovnakú 
dĺžku a aby čiary tvorili štvorec. Prvé nájdené čiary s vysokou pravdepodobnosťou 
sú bočnými hranami zaškrtávacieho políčka.

Stĺpec sa  prehľadáva po riadkoch (Obr.  2.7 – čiarkovaná čiara),  vždy o hodnotu 
polovice  výšky  zaškrtávacieho  políčka.  Ak  bolo  v  predošlom  hľadaní  nájdené 
políčko, táto hodnota sa pripočíta k y-ovej súradnici spodnej hrany políčka.

Po získaní všetkých políčok z obrázku sa ich počet porovná s očakávaným počtom 
políčok.  Ak  hodnoty  nesedia,  vyhodnocovanie  je  neúspešné  a  algoritmus 
vyhodnocovania  testu  končí.  Ak  počet  získaných  polí  je  zhodný  s  očakávaným 

3 DPI – dot per inch, počet bodov na palec
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počtom, ale niektoré polia načítané neboli a namiesto nich boli vybrané nevhodné 
časti obrázku, bude táto chyba odhalená pri vyhodnocovaní stavu zaškrtávacích polí.

2.10.3  Vyhodnocovanie stavu zaškrtávacích polí

Základná úloha

Po  získaní  zaškrtávacích  políčok  z  obrázku  s  testom  je  nutné  vyhodnotiť  stav 
jednotlivých políčok, tj. zistiť či sú zaškrtnuté, nezaškrtnuté alebo vyplnené (zrušenie 
zaškrtnutia poľa). Okrem samotného problému rozpoznania stavu je hlavné úskalie 
spoľahlivosť. 

Metóda rozpoznávania

Prvá myšlienka bola rozpoznávať stav poľa na základe pomeru čiernych bodov k 
celkovému  počtu  bodov.  Tá  ale  nezohľadňuje  tvar  krížika.  Napr.  znak  plus  by 
vyhodnotila  ako  krížik.  Reálne  problémy  nastanú  pri  nekvalitných  vstupných 
obrázkoch.

Predošlú metódu by bolo možné vylepšiť maskou, takže by sa pri zisťovaní, či je 
pole  zaškrtnuté  brali  do  úvahy  len  body,  ktoré  sú  v  okolí  možného  krížika. 
Spoľahlivosť  sa  síce  zvýši,  ale  napriek  tomu  nie  je  dostatočná,  najmä  pri 
neregulárnych krížikoch.

Ukázalo sa, že na riešenie problému by teoreticky mala byť vhodná neurónová sieť. 
Konkrétne  vrstevnatá  umelá  neurónová  sieť,  zaučená  metódou  spätného  šírenia 
chyby. Ako sa však ukázalo, ani táto metóda nebola dostatočne spoľahlivá, preto sa 
skombinovala  s  metódou  porovnávania  počtu  čiernych  a  bielych  bodov,  čo 
markantne zvýšilo spoľahlivosť.

Vstup:

„Grayscale“ obrázok je je konvertovaný do dvojfarebného obrázku.

Vstupom  sú  hodnoty  1  (biely  pixel)  alebo  0  (čierny  pixel)  jednotlivých  bodov 
obrázku s obsahom zaškrtávacieho políčka (bez rámu) zmenšeného na 10x12 bodov. 
Každý neurón je aktivizovaný hodnotou bodu. 

Prvotná  myšlienka  bola  na  vstup  posielať  normalizované  hodnoty  obrázku  v 
stupňoch šedi na interval [0,1]. Sieť však nevykazovala dobré výsledky.

Výstup:

Výstupné neuróny siete vracajú v ideálnom prípade hodnoty (1,0), ak ide o krížik, 
(0,0), ak je políčko prázdne a (1,1), ak je políčko vyplnené. Ideálny prípad nie je v 
praxi  dosiahnuteľný,  takže  sa  treba  týmto  hodnotám  priblížiť.  Empiricky  bolo 
zistené, že neurónová sieť vykazuje pri povolenej odchýlke 0,1 dobrú spoľahlivosť. 
Napr. výstup (0.9,.0.05) bude vyhodnotený ako zaškrtnuté pole.

Architektúra siete:

Vstupom sú hodnoty 1 alebo 0 obrázku 10x12, tž. vstupná vrstva má 120 neurónov. 
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Výstupná má dva. Otázka je, koľko skrytých vrstiev a koľko neurónov je potrebné 
zvoliť,  aby  sa  sieť  bola  schopná  naučiť  rozpoznávať  stavy  zaškrtávacích  polí  a 
nedošlo k preučeniu.

Najskôr  bola  vyskúšaná  sieť  s  jednou  skrytou  vrstvou  s  300  neurónmi.  Tá  ale 
vykazovala známky preučenia. Postupne bol počet neurónov znižovaný, no nebola 
dosiahnutá rozumná miera chybovosti. Bola pridaná ďalšia vrstva.

Po niekoľkých pokusoch sa sieť nakoniec skladá zo štyroch vrstiev: vstupnej, 2x 
skrytej a výstupnej. Vstupná vrstva obsahuje 120 neurónov, 1. skrytá 150 neurónov, 
2. skrytá 100 neurónov a výstupná 2 neuróny.

Zaučenie siete:

Na zaučenie  siete  bola  použitá  metóda  spätného šírenia  chyby (back-propagation 
algoritmus) [6]. Testovacie dáta boli obrázky polí na krížiky v približne rovnakom 
zastúpení  pre  každý  stav,  z  rôznych  zdrojov,  rôznych  ľudí  a  rôznej  kvality,  v 
celkovom počte 855 obrázkov. Parameter algoritmu alpha (rýchlosť zmeny váh) bol 
nastavený na 0,7 a etha (zotrvačnosť) na 0,001.

Zaučenie siete bolo časovo pomerne náročné a vyžadovalo opakované pridávanie 
vstupných dát s určitou charakteristikou (príliš tučné krížiky,príliš tenké krížiky) na 
dosiahnutie použiteľných výsledkov.

2.11  On-line testovanie
Systém pre spravu testov je primárne určený na spracovanie papierových testov, no v 
záujme  rozšírenia  používania  počítačov  v  procese  vzdelávania  bolo  v  systéme 
implementované generovanie internetových testov.

2.11.1  Požiadavky na on-line testovanie
Prvá  prirodzená  požiadavka  je  dostupnosť.  K  testom  by  mali  mať  prístup  iba 
riešitelia a to len k svojmu testu. K tomu sa ponúkajú dva prístupy. Prvý je, že každý 
riešiteľ  dostane  priamo  dáta  s  informáciami  o  teste  a  svojimi  otázkami.  Druhá 
možnosť je, že dáta bude poskytovať server, ktorý bude disponovať kompletnými 
informáciami o teste pre všetkých riešiteľov a bude na požiadanie poskytovať dáta o 
jednotlivých testoch.

Prvý  prístup  nie  je  technicky  elegantne  riešiteľný.  Je  v  podstate  analogický 
fungovaním servera  s  rozdielom,  že  o  distribúciu  dát  sa  stará  riešiteľ.  Na druhú 
stranu  nevýhoda  serveru  je  problém  s  autentifikáciou  riešiteľa  a  dostupnosťou 
serveru.  Ak by išlo  o  web server,  ktorý je  bežne dostupný,  bude potrebné riešiť 
problémy so zabezpečením dát, aby sa zabránilo neautorizovanému prístupu k dátam. 

Pre vyššie  uvedené kľúčové argumenty bola vybraná druhá možnosť,  web server 
bude poskytovať dáta. V súlade s filozofiou projektu je potrebné vybrať server, ktorý 
je vysoko dostupný a rozšírený. Takým je PHP server. Je bežne dostupný u drvivej 
väčšiny poskytovateľov priestoru pre web prezentácie, je inštalovateľný aj na osobné 
serveri  a PC stanice a už pomerne malé a jednoduché skripty poskytujú užitočnú 
funkcionalitu.  Nevýhodou  sú  potencionálne  problémy  s  kompatibilitou  rôznych 
verzií PHP serverov.
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Pri zachovaní jednoduchosti sa problém autentifikácie stáva prakticky neriešiteľným. 
Ako zabezpečiť, aby sa k testu, testovým otázkam dostal iba riešiteľ, pre ktorého bol 
test vygenerovaný? Opäť je potrebné zvoliť kompromis a uvážiť potreby a možnosti 
cieľovej  skupiny  užívateľov,  ktorou  sú  študenti  (hlavne  základných  a  stredných 
škôl).  Požiadavka, aby každý mal vlastné heslo a len pomocou neho sa dostal po 
citlivé dáta, nie je reálna. Študenti by heslo ľahko zabudli, navyše môže byť aj ich 
záujem, aby bolo prezradené a test vyplnil niekto iný. On-line testovanie teda nie je 
vhodné na seriózne testovanie, ale je veľmi vhodné na rýchle a neočakávané overenie 
vedomostí študentov. Autentifikácia bude založená na ID študenta.

Reálna použiteľnosť bola zvýšená zavedením časového intervalu, kedy budú testy 
prístupné,  takže riešiteľom nebude umožnené získať zadania otázok pred začatím 
testov, resp. poslať riešenia na server, po skončení testovania.

2.11.2  Základná koncepcia
Väčšina kódu bude vykonávaná na PHP serveri. Všetky on-line testy sú v podstate 
rovnaké, majú rovnaké požiadavky, takže nie je potreba mať individuálny PHP skript 
pre každý test. Serverový program sa skladá z nasledujúcich základných skriptov:

• index.php – základný skript, ktorý predovšetkým vkladá do svojho kódu nižšie 
uvedené skripty. Zabezpečuje kompletnú komunikáciu s prehliadačom riešiteľa.

• login.php – Overí, či už test začal, príp. neskončil. V prípade, že test/písomka 
prebieha, zobrazí prihlasovacie okno a vyžiada ID riešiteľa. Na základe neho je 
vybraný test zo súboru všetkých testov.

• welldone.php – Zobrazenie finálnej hlášky po zaslaní riešenia testu na server. 
Test je buď uložený, alebo ho riešiteľ nestihol vyriešiť v čas.

• download.php – pomocou tohto skriptu získava aplikácia Systém pre správu 
testov dáta o riešeniach jednotlivých užívateľov. Vyžaduje ID testu a heslo. Pri 
nekorektných údajoch zobrazí prázdnu stránku, po zadaní korektných údajov 
zobrazí XML súbor so zoznamom označených/neoznačených odpovedí.

Ukladanie výsledkov testu

Výsledky sú ukladané na PHP serveri  v priečinku „results“.  Je  dôležité,  aby mal 
priečinok nastavené práva na zápis pre príslušného užívateľa/skupinu, tak aby bolo 
možné z  PHP skriptu do priečinku zapisovať.  Priečinok obsahuje XML súbory s 
riešeniami jednotlivých testov. Každý súbor má v názve ID testu a koncovku xml.

Príklad XML súboru na ukladanie riešení:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<testSolution testId="8570001">

<checkBox>checked</checkBox>
<checkBox>empty</checkBox>
<checkBox>empty</checkBox>
<checkBox>checked</checkBox>
<checkBox>empty</checkBox>

   …
</testSolution>

Súbor s riešeniami obsahuje len zoznam odpovedí riešiteľa,  nie záznamy o ktoré 
odpovede ide.

25



Bakalárska práca - Systém pre správu testov

Sťahovanie výsledkov

Aplikácii  (hlavná  časť  písaná  v  programovacom  jazyku  JAVA)  sú  prístupne 
výsledky pomocou HTTP protokolu.  Skript   download.php overí  heslo  a  zobrazí 
XML dokument riešenia testu s požadovaným ID. Ak nie je heslo korektné alebo test 
ešte  nebol  vyriešený,  vráti  prázdny  dokument.  Dáta  sú  získateľné  aj  pomocou 
internetového prehliadača.

Napríklad:
http://www.moj_php_server.cz/testsMatematika/download.php?ID= 
8570001&heslo=1234

Generovanie on-line testov

Keďže PHP skripty sa  nemenia,  celé  generovanie testov spočíva v prekopírovaní 
skriptov, súbrotu testov a obrázkov na PHP server, pomocou protokolu FTP. Ešte je 
nutné, aby generátor vytvoril na serveri priečinok „results“.

Štruktúra súborov na PHP serveri:

• data  –  priečinok  na  ukladanie  citlivých  dát,  ktoré  by  nemali  byť  priamo 
prístupné pomocou internetového prehliadača
• {config.xml} – nastavenia testu (začiatok testu, trvanie testu ...)
• {tests.xml}  –  súbor  testov  (bez  obrázkov  uložených  ako  elementy, 

kódované Base64)
• img – priečinok s obrázkami k testovým otázkam
• results – priečinok na ukladanie riešení jednotlivých testov
• class_path_parser – priečinok s pomocnou knižnicou na parsovanie a prácu s 

XML dokumentami
• {php skripty, CSS style súbory}

Konfiguračný súbor config.xml

Konfiguračný súbor  slúži  jednak pre aplikáciu na generovanie testov,  sťahovanie 
výsledkov  a  je  potrebný  aj  pre  PHP  skripty,  ktorým poskytuje  všetky  potrebné 
informácie, ktoré sú pre jednotlivé testy odlišné (začiatok testu, trvanie, heslo).

Príklad:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<webTest>

<testsId>85700</testsId>
<ftpServerAddress>

www.testovy_server.sk/public_html/testsLogika
</ftpServerAddress>
<httpServerAddress>

www.testovy_server.sk/testsLogika
</httpServerAddress>
<login>erko</login>
<password>1234</password>
<start>1175759220000</start>
<duration>9000</duration>

</webTest>
Popis config.xml:
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• testsId – ID súboru testov
• ftpServerAddress  –  adresa  FTP  serveru.  Sem  aplikácia  ukladá  súbory  s 

vygenerovaným testom.
• httpServerAddress  –  adresa  http  serveru.  Z  tejto  adresy  sťahuje  aplikácia 

výsledky vyriešených testov.
• login – login na FTP server
• password  –  heslo  na  FTP server  a  sťahovanie výsledkov testov pomocou 

skriptu download.php
• start – unix timestamp začiatku testu v milisekundách
• duration – trvanie testu v minútach

2.11.3  Bezpečnostné a funkčné problémy
Hlavným problémom je  nastavovanie prístupových práv k priečinkom a súborom 
FTP serveru. Túto otázku rieši každý server inak, takže nebolo možné meniť práva 
kritických adresárov priamo pri generovaní testov, ale je nutné ich po vygenerovaní 
nastaviť ručne. Konkrétne ide o priečinok „data“ a „restults“. K adresáru „data“ by 
mal mať prístup iba PHP server. Prístup priamo cez webový prehliadač by nemal byť 
povolený, aby sa zabránilo úniku dát z testovej šablóny a konfiguračného súboru. 
Priečinok „results“ by naopak mal byť sprístupnený pre zápis, aby doňho mohli byť 
ukladané riešenia testov.

Ďalšie bezpečnostné riziko je prístupný login a heslo na FTP server v konfiguračnom 
serveri.  Bolo  nutné  sa  rozhodnúť,  či  hrozbu  zneužitia  prístupových  údajov 
eliminovať na úkor príjemného používania. Súčasné riešenie nevyžaduje pri každom 
prístupe zadávať login a heslo. Bezpečný variant by bezprostredne pred prístupom na 
FTP server vyžadoval login a heslo.

2.12  Automatické spracovanie testov z priečinku
Implementáciou  výsledkov  doterajšej  analýzy  by  bola  vytvorená  užitočná  a 
plnohodnotná  aplikácia,  no  v  snahe  o  čo  najvyššiu  automatizáciu  a  uľahčenie  a 
urýchlenie práce bolo skúmané ako sa dá vylepšiť proces automatického spracovanie 
testov.

Automatické spracovanie testov z priečinku výrazne automatizuje vyhodnocovanie 
testov. Časovo najnáročnejšie procesy sú skenovanie testu a samotné vyhodnotenie 
testu  z  naskenovaného  obrázku.  Tie  pri  súčasnom  riešení  prakticky  nebežia 
paralelne. Aplikácia očakáva, že užívateľ vyberie súbory s obrázkami opravovaných 
testov  a  program ich  vyhodnotí.  To  ale  znamená,  že  sa  očakáva,  že  testy  sú  už 
naskenované, alebo ich necháva užívateľ priebežne skenovať.

Ako  vhodné  riešenie  vyššie  uvedeného  problému  sa  ukázalo  automatické 
opravovanie testov z priečinku. Užívateľ nastaví priečinok, v ktorom budú priebežne 
pribúdať obrázky s testami, aplikácia pravidelne zisťuje, aké súbory pribudli. Nové 
súbory  sa  pokúsi  vyhodnotiť  ako  obrázky  s  testami.  Táto  funkcia  programu  je 
obzvlášť výhodná pri  drahších skenovacích zariadeniach,  ktoré majú zásobník na 
skenované papiere a obrázky ukladajú do nastaveného priečinku.
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Algoritmus

File scanedDirectory; //nastaví užívateľ
Files[] lastFiles; //obsah priečinku pri poslednej iterácii
while(isInterupted()){

newFile[] = scanedFilectory.getContent();
filesToScan = getDiferences(lastFile,newfiles); //vráti 

súbory, čo pribudli

for-each(File scanedFile <= filesToScan){
evaluate(scanedFile);

}
}

2.13  Náhľad na uložené dáta
V  snahe  o  čo  najväčšiu  rozšíriteľnosť  a  použiteľnosť  bol  riešený  problém  ako 
reprezentovať  výstupy  aplikácie  tak,  aby  boli  čo  najefektnejšie  použiteľné  na 
počítačoch bez aplikácie. Riešením je XSL. Šablóna testov, súbor testov, výsledková 
štatistika  a  databáza  študentov  je  transformovaná  pomocou  XSL  skriptov  do 
XHTML kódu a zobraziteľná v internetovom prehliadači. V XML súbore je uvedený 
záznam, že má byť súbor transformovaný XSL skriptom a cesta k nemu.

Výhodou riešenia je, že ku grafickej reprezentácii dát stačí internetový prehliadač s 
podporou XSL, príp. JavaScriptu a pripojenie do siete internet.  Vzhľad môže byť 
menený  všetkým  užívateľom  zároveň,  bez  nutnosti  aktualizácií  aplikácie. 
Nevýhodou je nedostupnosť vizualizácie dát bez pripojenia na internet a vlastníctva 
prehliadača  s  podporou  XSL.  Elegantnosť  riešenia  však  plne  zakrýva  tento 
nedostatok.

2.13.1  XSL
Ide o XML skriptovací jazyk. Je to súbor vopred definovaných XML tagov. XSL 
prevádza XML dokumenty do ľubovoľného iného textového formátu [3].

Primárna výhoda je,  že rutinné prevody sú skriptovateľné a netreba písať vlastné 
knižnice na prevod do požadovaného formátu, ale stačí vytvoriť XSL skript a použiť 
existujúci nástroj na prevod.

Technológia bola zvolená aj pre podporu v najnovších internetových prehliadačoch, 
aj keď úroveň podpory a s tým súvisiace problémy sú pri  rôznych prehliadačoch 
odlišné. Napriek tomu poskytuje vysoko efektný spôsob ako sprístupniť uložené dáta 
aj bez použitia aplikácie a to jednoduchých otvorením XML súboru v prehliadači, 
pričom  prehliadač  pomocou   XSL  transformácie  prevedie  XML  na  XHTML  a 
zobrazí  štruktúrované  dáta  s  príjemnou  grafikou.  Cena  za  možnosť  zobrazovať 
graficky XML dáta v prehliadači je nutnosť pripojenia do internetu, odkiaľ sa po 
otvorení XML súboru stiahne príslušný súbor s XSL transformáciou a prehliadač 
transformáciu vykoná. V prípade, že užívateľ prehliadač podporujúci XSL nemá v 
systéme nainštalovaný, neprichádza o prístup k dátam, ale môže ich získať len ako 
XML dokument.  To  isté  platí  pre  prehliadače,  ktoré  nemajú  podporu  XSL.  Tie 
jednoducho zobrazia súbor aký je, teda XML tagy.
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3  Neurónové siete
Neurónové  siete  vychádzajú  z  výsledkov  snahy  pochopiť  fungovanie  ľudského 
mozgu. Na základe niektorých hypotéz bola vypracovaná teória, ktorá je v súčasnosti 
jednou z centrálnych v oblasti umelej inteligencie. 

Neurónové siete sa používajú predovšetkým na riešenie problémov, kde si tradičné 
algoritmy  nenájdu  uplatnenie.  Ide  o  problémy  aproximácie  zložitých  funkcií, 
konkrétne klasifikácie  do tried,  predikčné problémy,  transformácie signálov atď. 
Všetky problémy majú spoločné to, že majú obrovskú doménu vstupov a tie môžu 
byť zašumené. Spravidla ide o problémy, kde sieť nájde najvierohodnejší výsledok.

Ďalšou silnou stránkou umelých neurónových sietí je paralelizmus. Aj to je jeden z 
dôvodov, prečo sa očakáva ich zvýšené použitie v budúcnosti.

Medzi  nevýhody  patrí  vysoká  výpočtová  náročnosť  pri  učení  siete,  ktorá  pri 
komplexných problémoch aj  na súčasných počítačoch  môže dosahovať niekoľko 
dní, týždňov či mesiacov. Nevýhodou pri nevhodnej topológii a zlých parametroch 
siete  je  možnosť  preučenia,  príp.  možnosť,  že  sieť  nebude  správne  riešiť  daný 
problém. Preučená sieť vykazuje vysokú presnosť na vstupoch pre učenie, no reálna 
spoľahlivosť je nízka.

3.1  Princíp používania neurónovej siete
Neurónová sieť rieši daný problém na základe znalostí uložených vo váhach spojov 
neurónov (synapsií). Tieto váhy je nutné nastaviť v procese učenia. 

Učenie je v jednoduchosti nastavenie váh siete na základe predložených vstupných 
dát  a  očakávaných  výsledkov  siete.  Neurónová  sieť  sa  snaží  počas  učenia 
minimalizovať rozdiel medzi očakávaným výsledkom a skutočným výstupom siete.

Fázy činnosti neurónovej siete:

• Fáza  učenia  –  Znalosti  sa  ukladajú  do  siete  a  to  zmenou  váh  prepojení 
neurónov.

• Fáza života –  Synapsie sa nemenia. Využijú sa znalosti nadobudnuté učením 
(zmenou váh) na riešenie problému.

3.2  TLU – threshold logic unit (neurón)
Základný stavebný kameň neurónových sietí je TLU (Obr. 3.1). Ide o matematickú 
abstrakciu zjednodušeného modelu biologického neurónu. Je to základná výpočtová 
jednotka.
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Pozostáva z niekoľkých vstupov a výstupu (ten, ako bude uvedené ďalej, môže byť 

pripojený na viacero iných TLU). TLU spočíta váženú sumu vstupov ∑
i=1

n

x i∗w i , 

kde x i je i-tý vstup a w i je váha i-tého vstupu. Nakoniec je suma normalizovaná 

aktivačnou funkciou,  spravidla sigmoidou  P t = 1
1−e− t

,  kde  λ je parameter 

funkcie určujúci jej strmosť.

K  sume  súčinu  vstupov  a  váh  sa  spravidla  pripočíta  ešte  konštanta  násobená 

koeficientom (váhou). Nazýva sa bias.

Takáto jednotka je schopná riešiť klasifikačný problém na dvoj rozmerných lineárne 
separovateľných dátach (Obr. 3.2).

3.2.1  Učenie TLU
Výstup neurónu: yout=wt∗x
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Dáta: x1 , y1 , x2 , y2 , ... , xN , y N 

Chybová funkcia: E t = y t out− yout
2=w t T x t− y t

2

Učenie: (t je číslo iterácie učenia)

w i t1 =w i t −c⋅∂E  t 
∂w i

=wi  t −c⋅
∂w  t T x t− y t 

2

∂wi

w i t1 =w i t −c⋅w t T x t− y t ⋅x i
t

w  t T x=∑
j=1

m

w j t ⋅x j
t

3.3  Topológia neurónovej siete
Neurónová sieť sa skladá z niekoľkých prepojených jednotiek TLU (neurónov). Vo 
všeobecnosti  ide o ľubovoľný orientovaný graf. Spravidla sa neuróny rozdelia do 
niekoľkých  vrstiev  (Obr.  3.3)  (viacvrstvová  štruktúra)  a  to  do  vstupnej  vrstvy, 
výstupnej vrstvy a skrytých vrstiev (nemusí byť len jedna). 

V rámci vrstvy nie sú neuróny prepojené, ale výstup každého neurónu i-tej vrstvy je 
napojený na vstup každého neurónu i+1-vej vrstvy. Do vstupov neurónou vstupnej 
vrstvy  prichádza  vstup  algoritmu.  Výstupy  výstupnej  vrstvy  predstavujú  výstup 
algoritmu.

Topológia viacvrstvovo štruktúrovaných sietí môže byť:

• dopredné neurónové siete – Signál sa šíri len z nižšej vrstvy do vyššej (zľava 
doprava).

• rekurentné neurónové siete – Signál sa môže šíriť aj z vyššej vrstvy do nižšej.

3.4  Metóda spätného šírenia chyby (Back-propagation 
algorithm)
Problémom  pri  viacvrstvových  neurónových  sieťach  je  zmena  váh  jednotlivých 
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spojov. Ktoré neuróny (prepojenia medzi neurónmi) spôsobujú najväčšiu chybu na 
výstupe? Túto otázku rieši metóda spätného šírenia chyby. 

Neformálne, metóda spočíva v stanovení chyby na výstupe a jej postupnom šírení 
naspäť  do  predošlých  vrstiev,  pričom  sa  postupne  upravujú  váhy  jednotlivých 
synapsií.

Algoritmus

Inicializácia váh siete náhodnými hodnotami;
while(nie je splnené kritérium pre zastavenie){

for-each ((x,y) z testovacích dát){

spočítaj výstup pre každý neurón v sieti;

for-each(neuron vo výstupnej vrstve){
error v=outv 1−out v yv−out v 

}

for-each(neuron v skytej vrstve){
error s=out s1−out s ∑

v∈výstup
w s , v error v 

}

for-each(väzba neurónu j do neuronu k){
w j , k=error k x j , k ;
w j ,k=w j , kw j , k

}
}

}
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4  Užívateľská dokumentácia

4.1  Prerekvizity a požiadavky na konfiguráciu PC

4.1.1  Softwarové požiadavky
Systém pre správu testov je napísaný v Jave, takže je spustiteľný na väčšine bežných 
operačných systémov, no je potrebné spustiť verziu pre príslušný operačný systém. 
Na používanie programu je nevyhnutné mať nainštalovaný JRE v5.0, ktorý sa dá 
stiahnuť na adrese http://www.java.com/en/download/manual.jsp.

Pre využitie všetkých prvkov aplikácie je potrebné mať web prehliadač podporujúci 
Javascript a prácu s xml, konkrétne XSL. Z bežne dostupných ide o Mozillu Firefox 
v5.0 alebo Microsoft Internet Explorer v6.0 a vyššie.

4.1.2  Hardwarové požiadavky
Je  doporučené PC s  operačnou pamäťou aspoň 512MB, 2GHz procesor,  100MB 
HDD  a  pripojenie  do  siete  internet  (nie  je  podmienka  pre  správne  fungovanie 
programu, no nevyhnutné pre plnú funkčnosť).

4.2  Inštalácia
Prekopírujte obsah adresára s aplikáciou pre príslušný 
operačný systém do cieľového adresára. 

4.3  Prvé spustenie a nastavenie
Aplikáciu  spustíte  odkazom  SpST  v  koreňovom 
adresári aplikácie. Otvorí sa malé okno s niekoľkými 
tlačidlami (Obr. 4.1.)

Kliknite na spodné tlačidlo „Nastavenia“. Po otvorení 
okna  vyberte  príslušný  jazyk  aplikácie  (štandardne 
skúsi  nastaviť  podľa jazyku operačného systému,  ak 
nie je jazyk dostupný, nastaví angličtinu). Program je 
pripravený na používanie.

4.4  Vytváranie/úprava šablóny
Na vytvorenie písomky/súboru testov, je potrebne mať 
testovú  šablónu,  ktorá  obsahuje  zoznam  otázok, 
odpovede k nim, stupnicu a ďalšie potrebné informácie 
na vygenerovanie testov.

Novú šablónu vytvoríte  kliknutím na  tlačidlo  „Nová 
šablóna“. Otvorí sa nové okno(Obr. 4.2.). Pozostáva z 
tabuľky  otázok,  tabuľkou  s  počtom  otázok  pre 
generované testy, tlačidlom „hodnotenie, ktoré po kliknutí otvorí okno na upravenie 
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spôsobu hodnotenia opravovaných testov a tlačidlom nastavenia na nastavenie textov 
na vytlačenej stránke testu. V spodnej časti okna je tlačidlo „Generuj“, ktorým budú 
vytvárané testy na základe tejto šablóny. 

Editácia šablóny je analogická, s rozdielom, že kliknete ne tlačidlo“Otvoriť šablónu“ 
(Obr. 4.1.), zobrazí sa dialógové okno, pre výber súboru. Vyberte súbor s uloženou 
šablónou. Otvorí sa okno na editáciu otvorenej šablóny.

4.4.1  Pridávanie/uberanie a úprava otázok
Do testovej šablóny sa pridávajú otázky pomocou tlačidla „+“ a odoberajú pomocou 
„-“, príp. je možné použiť kontextové menu. Po kliknutí sa zobrazí okno na editáciu 
otázky (Obr. 4.3.). Do textového poľa „Znenie“ vložte text otázky. Ak chcete pridať 
k otázke obrázok, kliknite na „Pridať obrázok“. Zobrazí sa dialógové okno, v ktorom 
vyberiete  obrázok  na  disku.  Po  úspešnom  načítaní  sa  zobrazí  náhľad  vloženého 
obrázku v rámiku nad tlačidlom. Tlačidlom „Odobrať obrázok“ ho opäť odoberiete. 
Do poľa „Body“ vložte počet bodov za správne zodpovedanú otázku. Nastavením 
kategórie sa zaradí otázka do skupiny otázok (dôležité pri generovaní testov).

Zostáva zadať odpovede.  Odpoveď sa pridáva kliknutím na tlačidlo „+“.  Pridané 
odpoveď sa  zobrazí  v  tabuľke  „Odpovede“,  na  konci  s  prednastaveným textom. 
Kliknite  na  text,  tým  sa  označí  a  prepíšte  ho.  Zaškrtávacie  pole  označte,  ak  je 
odpoveď  na  otázku  správna.  Odpoveď  odoberiete  kliknutím  do  tabuľky  na  text 
odpovede, ktorú chcete ubrať a kliknite na tlačidlo „-“.

Tlačidlom „OK“ potvrdíte správnosť otázky a bude vložená do zoznamu otázok v 
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šablóne,  čo  sa  prejaví  pribudnutím  položky  v  tabuľke  „Otázky“  (Obr.  4.2.). 
Tlačidlom „Storno“ zrušíte odpoveď vytváranie/úpravu otázky. Okno sa zatvorí bez 
zmeny v zozname otázok.

Vložené otázky ide upravovať v rovnakom okne ako vytvárať.  Úprava sa vyvolá 
dvojklikom na otázku v tabuľke.

4.4.2  Zadanie počtu otázok v teste
Ak sa podarilo úspešne vytvoriť zoznam otázok, treba nastaviť, koľko otázok bude 
mať každý vygenerovaný test. Na to slúži tabuľka „Počty otázok v teste“ (Obr. 4.2.). 
Každý  riadok  reprezentuje  skupinu  otázok  s  rovnakým  počtom  bodov  (stĺpec 
„Body“) a rovnakej kategórie (stĺpec „Kategória“). Stĺpec „Celk. počet“ predstavuje 
celkový počet otázok danej kategórie v šablóne s bodovým hodnotením uvedeným v 
stĺpci  „Body“.  Stĺpec  „Vybraných“  zaznamenáva  počet  otázok  s  daným  počtom 
bodov  a  danej  kategórie,  ktoré  budú  v  každom  z  vygenerovaných  testov.  Počet 
vybraných otázok zmeníte „sliderom“ (komponenta pod tabuľkou), alebo nastavení v 
textovom poli vedľa. 

35

Obr. 4.3.



Bakalárska práca - Systém pre správu testov

4.4.3  Nastavenie spôsobu hodnotenia opravovaných testov
Po vložení otázok a stanovení počtu otázok v teste 
zostáva nastaviť spôsob hodnotenia. Kliknutím na 
tlačidlo „Hodnotenie“ (Obr. 4.2.) sa zobrazí okno 
(Obr.  4.4.).  Tabuľka  stupnica  predstavuje 
hodnotiacu  stupnicu.  V  každom  riadku  je 
známka/stupeň a príslušná dolná bodová hranica 
na získanie tejto  známky. Tlačidlom „+“ sa pridá 
stupeň,  vždy  posledný  na  koniec  tabuľky  z 
prednastavenou dolnou hranicou, ktorá je o jeden 
bod  menšia  ako  o  stupeň  lepšia  známka. 
Tlačidlom  „-“  je  odobraný  posledný 
stupeň/známka. Kliknutím do tabuľky, na miesto 
stĺpca dolná hranica, môžete zmeniť dolnú bodovú 
hranicu  pre  danú  známku/stupeň.  Ak  je  dolná 
bodová hranica nižšia ako dolná bodová hranica o 
stupeň  vyššej  známky,  tabuľka  sa  automaticky 
upraví,  aby  dolná  hranica  klesala  s  klesajúcim 
stupňom.

Body sa môžu odoberať za nesprávne odpovede 
dvojakým spôsobom:

• „Za nesprávnu celú odpoveď“ - stanovený počet bodov sa odoberie za každú 
odpoveď, ktorá nie je celá správne, tj. riešiteľ nie len že nezíska príslušné body 
za správne zodpovedanie otázky, ale z celkového počtu získaných bodov mu 
budú body  odpočítané

• „Za nesprávne označenú možnosť“ - do celkového počtu získaných bodov sa 
riešiteľovi pridá príslušný počet bodov za otázku a za každú odpoveď, ktorá je 
správna a riešiteľ ju neoznačil alebo je nesprávna a bola označená, je odobraný 
stanovený počet bodov.

Počet odoberaných bodov nastavte v textovom poli „Počet odoberaných bodov“.

4.4.4  Nastavenia
Kliknutím na tlačidlo „Nastavenia“ (Obr. 4.2.) sa zobrazí okno (Obr. 4.4.). Slúži na 
úpravu hlavičky stránky testu.

• Titulok – najväčší text na stránke. Je primárne určený pre názov testu
• Študent – text pred menom študenta
• Id – text pred ID študenta
• Pokyny – text, ktorý sa zobrazí v spodnej časti hlavičky a je určený na pokyny 

na vypracovanie testu.
• Font test – nastavuje sa ním typ písma, ktoré bude použité pri tlači testov. Jeho 

zmena nie je z dôvodu prenositeľnosti doporučená. Zmena fontu sa prejaví aj v 
tabuľkách a  textových poliach,  ktoré  zobrazujú  otázky a  odpovede.  Font  je 
vhodné meniť, ak sa nepredpokladá prenos šablóny testov na iný počítač a v 
otázkach je nutné používať špeciálne znaky.
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4.4.5  Ukončenie editácie/uloženie šablóny
Po  vytvorení,  príp.  upravení  šablóny  je  možné  ju  uložiť  na  disk  a  to  tlačidlom 
„Uložiť“(Obr. 4.2.). Po kliknutí sa zobrazí dialógové okno, na zadanie názvu a cesty 
k súboru so šablónou. Tlačidlom „Storno“ ukončíte editáciu bez uloženia zmien.

4.5  Generovanie testov
Testy sú generované z testovej šablóny. To znamená, že na generovanie testov je 
potrebné mať otvorenú šablónu, z ktorej sa budú testy generovať. Stlačením tlačidla 
„Generuj testy“ (Obr. 4.2.) sa otvorí sprievodca (Obr. 4.5.). 

Najskôr je nutné vybrať spôsob generovania testov:

• „Rovnaké otázky“ - generátor náhodne vyberie otázky zo šablóny testov (tak, 
aby sedeli  počty otázok z  každej  kategórie  s  rovnakým počtom bodov,  viď 
nižšie)a každý test bude obsahovať práve tieto otázky. Zaškrtnutím možnosti 
„meniť poradie otázok testov“ sa pred vytvorením každého testu zmení poradie 
jeho  otázok.  Ak  voľba  nie  je  označená,  otázky  testov  a  ich  poradie  bude 
rovnaké.

• „Rôzne otázky“ -  generátor pre každý test vyberá náhodne z celej množiny 
otázok z testovej šablóny (tak,  aby sedeli  počty otázok z každej kategórie s 
rovnakým počtom bodov, viď. nižšie).

• „Rôzne otázky + rôzne testy“ -  generátor pre každý test vyberá náhodne z celej 
množiny  otázok  z  testovej  šablóny  (tak,  aby  sedeli  počty  otázok  z  každej 
kategórie s rovnakým počtom bodov, viď. nižšie). Prioritne sa snaží, aby dva po 
sebe vygenerované testy mali čo najmenej rovnakých otázok. Úplná odlišnosť 
testov sa mu podarí dosiahnuť len v prípade, že počet otázok jednej kategórie 
nie  je  nižší  ako  dvojnásobok  počtu  otázok  požadovaných  v  teste  pre  túto 
kategóriu (viď. nižšie).

Pred generovaním testov sa v šablóne testov nastaví počet otázok z každej kategórie 
s rovnakým počtom bodov, ktoré majú byť v teste. Takže napríklad zadá, že v teste 
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bude 5 jedno-bodových otázok kategórie „a“, 2 dvoj-bodové otázky kategórie „a“ a 
10 jedno-bodových otázok kategórie „b“. Dohromady teda v teste bude 17 otázok s 
maximálnym bodovým ziskom 19 bodov.
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4.6  Vygenerované testy
Po vygenerovaní testov sa otvorí  okno s testami (Obr. 4.7.).  Testy je tiež možné 
načítať zo súboru, kliknutím na „Načítať testy“ v hlavnom okne (Obr. 4.1.).

Okno  pozostáva  z  dvoch  hlavných  častí  „Testy“  a  „Detail“.  V  časti  „Testy“  je 
tabuľka  s  vygenerovanými  testami,  pod  ňou  štatistické  údaje  o  testoch.  V  časti 
„Detail“ sa v tabuľke zobrazujú otázky testu označeného v tabuľke testov. V spodnej 
časti sú informácie o študentovi, pre ktorého je tento test určený.

Tabuľka testov zobrazuje ID riešiteľa testu, jeho meno, počet získaných bodov za 
doposiaľ opravené otázky a známku z doposiaľ opravených otázok. Stredný stĺpec s 
ikonou indikuje stav testu:

• Modrý otáznik - test ešte nie je opravený. Môžu byť opravené niektoré otázky, 
ale  nie  všetky,  modrý  otáznik  sa  zobrazí  po  neúspešnom  automatickom 
opravovaní testu.

• Zelený háčik – test je opravený a vyhodnotený.
Tlačidlom „Hodnotenie“ sa otvorí okno na zmenu spôsobu hodnotenia (viď kapitola 
„Nastavenie spôsobu hodnotenia opravovaných testov“). 

Tlačidlo „Importovať“ slúži na načítanie a vyhodnotenie vypracovaných testov. Tlač 
testov  sa  vyvolá  tlačidlom  „Tlačiť“.  Tlačidlom  „Štatistika“  sa  zobrazí  celková 
štatistika doposiaľ opravených testov.

Tlačidlo „Nastavenia“ umožňuje upraviť hlavičku testu (viď. 4.4), „Generovať on-
line testy“ vygeneruje testy určené na vypĺňanie pomocou web prehliadača a tlačidlo 
„Automaticky  načítať  z  adresára“  spustí  funkciu,  ktorá  čaká  na  zmeny  daného 
adresára a pokúša s vyhodnotiť nové súbory ako testy.
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Tabuľka s otázkami zobrazuje otázky testu označeného vpravo, v tabuľke s testami. 
Stĺpec „Znenie“ obsahuje znenie otázky, „Max bodov“ je maximálny počet bodov, 
ktoré  mohol  riešiteľ  získať  za  správne zodpovedanie  otázky,  „Body“ predstavujú 
získané body za otázku. Ak je otázka neopravená, bodový zisk je 0. Posledný stĺpec 
indikuje stav otázky:

• Modrý otáznik – otázka ešte nebola opravená
• Zelený háčik – otázka bola opravená, riešiteľ ju zodpovedal celú správne
• Červený krížik – otázka je opravená, riešiteľ označil nesprávne aspoň jednu 

odpoveď
Tlačidlom „Upraviť“ sa  editujú informácie o  študentovi.,  ktorému patrí  označený 
test. 

„Uložiť“ uloží súbor testov do súboru na disku. Ak je šablóna načítaná zo súboru, 
uloží ho do toho istého súboru, inak zobrazí dialógové okno na výber umiestenia a 
názov súboru.  „Uložiť  ako“ funguje ako uložiť  s  rozdielom, že sa  umiestnenie  a 
názov súboru vyžiada vždy.

4.6.1  Automatické vyhodnocovanie testov

Tlačidlom „Importovať“ sa vyvolá dialógové okno na výber súborov s obrázkami 
vyplnených  testov.  Po  potvrdení  výberu  sa  začnú  vybrané  testy  vyhodnocovať. 
Zobrazí sa okno na (Obr. 4.9.), ktoré znázorňuje priebeh vyhodnocovania. V hornej 
časti  je  náhľad  na  pravý horný roh  vyhodnocovaného testu.  Najskôr  sa  program 
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pokúsi obrázok znormalizovať, tj. prispôsobiť parametre obrázku tak, aby ho bolo 
možné spracovať. Ak bol proces úspešný, zobrazí sa pri „Obrázok znormalizovaný“ 
zelený háčik.  Ak nebol,  zobrazí  sa červený krížik.  To isté  platí  pre  dekódovanie 
čiarového kódu a finálne vyhodnotenie testu. V spodnej časti je zoznam súborov, 
ktoré sa nepodarilo vyhodnotiť. Okno sa automaticky zavrie 3 sekundy po spracovaní 
posledného obrázku.

Po  ukončení  automatického  opravovania  vybraných  testov  sa  zobrazí  okno  na 
manuálne opravovanie.

Manuálne opravovanie testov po automatickom opravovaní

Nie všetky testy sú po vyhodnotení obrázku s testom úplne opravené. Zaškrtávacie 
polia  niektorých  odpovedí  mohli  byť  vyplnené  (stornované),  príp.  nebol  ich  stav 
rozpoznaný.  V takom prípade  sa  po  ukončení  automatického  opravovania  testov 
otvorí okno pre manuálne opravovanie (Obr. 4.10.).

V hornej časti okna sú zobrazené informácie o opravovanom teste, pod oddeľovacou 
čiarou je znenie opravovanej otázky. V tabuľke sú uvedené jednotlivé odpovede s 
obrázkami zaškrtávacích polí testu na papieri  (druhý stĺpec). Zaškrtávacie polia v 
prvom stĺpci  zaznamenávajú  odpoveď riešiteľa.  Ak  je  znenie  odpovede  červenej 
farby, znamená to, že stav zaškrtávacieho poľa nebol vyhodnotený, je preto nutné 
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označiť, či riešiteľ vybral odpoveď alebo nie, ručne. Tlačidlom „Náhľad testu“ sa 
zobrazí naskenovaný obrázok s testom, ktorý bol opravovaný. Tlačidlom „Storno“ sa 
zavrie  okno.  Tlačidlom  „Hotovo“  sa  ukončí  manuálne  opravovanie  poslednej 
neopravenej otázky. V prípade, že neopravených otázok bolo viac, tlačidlo „Hotovo“ 
má názov „Ďalej“  a  jeho stlačením sa prejde  na opravovanie ďalšej  neopravenej 
otázky.

4.6.2  Manuálne opravovanie testov
Nie je vo väčšine prípadov potrebné, ale len v prípade nekvalitného naskenovaného 
obrázku s testom, príp. problémy môže spôsobiť zlé vyplnenie testu (nevhodné pero, 
neregulárne krížiky). Vtedy nie je test spracovaný a vyhodnotený, takže je nutné jeho 
manuálne opravenie. Kliknutím na test v tabuľke testov vpravo v okne na editáciu 
testov (Obr. 4.7.)  vyberte test,  ktorý má byť manuálne opravený. Vyberte otázku 
vľavo, v tabuľke s otázkami, ktorá má byť opravená a dvojklikom sa vyvolá okno na 
opravovanie  otázky (Obr.  4.11.).  Okno zobrazuje  znenie  otázky,  obrázok,  ak bol 
vložený,  počet  bodov  za  otázku  a  zoznam  odpovedí.  Zaškrtávacie  políčka  pri 
odpovediach  zaznamenávajú  odpoveď  riešiteľa.  Ak  políčko  v  teste  na  papieri 
zaškrtol, políčko v tabuľke bude tiež zaškrtnuté, ak nie, bude prázdne. Označením 
políčok a potvrdením „OK“ sa uloží výsledok a otázka sa zaradí medzi opravené. Ak 
sú  v  teste  opravené  všetky  otázky,  bude  aj  test  zaradený  medzi  opravené  testy. 
Zelený  háčik/červený  krížik  znázorňujú  správnosť,  nesprávnosť  odpovede  (bez 
ohľadu na riešenie).
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4.6.3  On-line testovanie
Aplikácia umožňuje, okrem tlače testov a ich následného automatického opravovania 
z  naskenovaných obrázkov,  generovať  a  vyhodnocovať  on-line  testy  (web testy), 
ktoré riešitelia vypĺňajú pomocou internetových prehliadačov. Okno na administráciu 
testov (Obr. 4.12.) sa otvorí z okna na úpravu súboru testov (Obr. 4.8.).

Význam tlačidiel:

• „Nový“ - založenie nového on-line testu
• „Zmazať“ - zmazanie označeného online testu
• „Stiahnuť  výsledky“  -  aktualizuje  súbor  s  testami  na  základe  riešení  testov 

uložených  na  vzdialenom  serveri.  Dáta  sťahuje  z  http  serveru  na  adrese 
uvedenej v poli „Adresa http serveru“

• „Generovať“  -  vygeneruje  on-line  testy.  Prekopíruje  ich pomocou protokolu 
FTP na vzdialený server na adresu „Adresa ftp serveru“.

Význam jednotlivých položiek on-line testu (Obr. 4.12.):

• „Meno“ - názov testu, bude sa zobrazovať v ľavej časti okna
• „Adresa http serveru“ - na túto adresu sa bude pripájať aplikácia pri sťahovaní 

výsledkov testov
• „Adresa ftp serveru“ - na túto adresu sa prekopírujú súbory vygenerovaného on-

line testu. (Spravidla býva mierne odlišná od adresy http serveru)
• „Login“ - prihlasovacie meno na FTP server
• „Heslo“ - prihlasovacie heslo na FTP server
• „Dátum a čas“ - dátum a čas začiatku testu. Ak sa riešiteľ pokúsi vyžiadať od 

serveru test pred týmto časom, jeho požiadavke nebude vyhovené.
• „Trvanie  testu“  -  dĺžka  trvania  testu  v  minútach.  Ak  sa  riešiteľ  pokúsi 

vyžiadať/uložiť výsledky na server testu po uplynutí času určeného na riešenie, 
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jeho požiadavke nebude vyhovené.

4.6.4  Rýchly náhľad na šablónu alebo súbor s testami
Na  zobrazenie  šablóny  alebo  súboru  s  testami  nie  je  potrebné  mať  aplikáciu 
nainštalovanú.  Stačí  na  to  web  prehliadač  podporujúci  Javascript  (musí  byť 
samozrejme  povolený),  XSL  procesor  a  pripojenie  k  internetu.  Medzi  bežne 
dostupné, vhodné prehliadače patrí Mozilla Filrefox v2.0 alebo Microsoft Internet 
Explorer v6.0 alebo vyššie verzie. 

Na  zobrazenie  šablóny  alebo  súboru  s  testami  stačí  jednoducho  príslušný  súbor 
otvoriť vo web prehliadači. 

4.7  Pravidlá vypĺňania testov
Vybranú odpoveď riešiteľ zaškrtne perom. Ak riešiteľ chce zmeniť odpoveď, teda 
zaškrtnutú  odpoveď  nepovažuje  za  správnu,  vyplní  celé  políčko  perom.  Takúto 
otázku nie je schopná aplikácie opraviť automaticky, ale  je nutné opraviť otázku 
ručne, príp. považovať vyplnené pole za nezaškrtnuté.

Automatické rozpoznávanie a vyhodnocovanie testov nie je 100%-ne spoľahlivé, ale 
jeho spoľahlivosť je možné výrazne zlepšiť dodržiavaním nasledujúcich pravidiel:

• Krížiky sú písané dostatočne kontrastným perom, najlepšie čierne alebo modré. 
Krížik nie je príliš malý ani veľký, nie je obtiahnutý (teda ani príliš hrubý) ani 
príliš tenký.

• Na testy nie je doporučené písať, pokiaľ to nie je nevyhnutné, najmä nie do 
obsahovej časti v blízkosti polí pre krížiky.

• Testy  je  doporučené  skenovať  dostatočne  kontrastne  bez  zbytočných  strát 
informácií.
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5  Záver
Cieľom  bakalárskej  práce  bolo  navrhnúť  a  implementovať  systém,  ktorý  by 
predovšetkým  pomáhal  spravovať  testy  učiteľom  stredných  a  základných  škôl. 
Uplatenie  si  napriek  tomu nájde  u  všetkých  užívateľov,  ktorí  potrebujú  zadávať 
zaškrtávacie testy, opakovane a vo väčšom množstve. Aplikácia automatizuje mnohé 
rutinné  činnosti,  čo  bolo  jej  primárnym cieľom. Výhodou je,  že  opravovať  testy 
môže aj osoba, ktorá o správnosti odpovedí a testovanej problematike nevie nič.

Pri vývoji boli výrazné problémy ako pri implementácii, tak pri samotnej analýze 
najkritickejšej časti aplikácie – automatického opravovania testov. Bolo nutné zvoliť 
rozumný  kompromis  medzi  všeobecnosťou  riešenia  a  spoľahlivosťou,  konkrétne 
bolo  nutné  riešiť  problém  nakoľko  bude  aplikácia  robustná  voči  skresleniam  a 
deformáciám,  pretože  povolenie  vyššej  nepresnosti  a  teda  aj  väčších  deformácií 
znamená zníženie spoľahlivosti na kvalitných vstupoch, čo nie je žiadúce.

V  neposlednom  rade  boli  problémy  so  samotným  rozpoznávaním  stavu 
zaškrtávacieho poľa.  Na rozpoznávanie bola použitá vrstevnatá neurónová sieť.  Z 
dôvodu  rôznorodosti  vstupov  (zaškrtávacie  pole  môže  byť  prázdne,  vyplnené, 
zaškrtnuté, obrázok môže byť zašumený, s rôznym jasom, kontrastom,  krížik môže 
byť  rôzne  deformovaný atď.)  bolo  nutné  získať  čo  najreprezentatívnejšiu  vzorku 
zaškrtávacích polí. Jednoduché nebolo ani správne navrhnúť topológiu siete. Napriek 
všetkým  problémom  sa  nakoniec  podaril  dosiahnuť  stav,  kedy  sieť  rozpoznáva 
rôznorodé vstupy a aplikácia dosiahla rozumnú spoľahlivosť.

Aplikácia sa napriek všetkým problémom podarila dotiahnuť do reálne použiteľného 
stavu a dúfam, že si nájde uplatnenie.

5.1  Výhody súčasnej koncepcie, potencionálne rozšírenia
Aplikácie je napísaná v JAVE, takže s minimálnymi úpravami je možné ju spustiť na 
viacerých  bežných  operačných  systémoch.  Použitie  XML  spriehľadňuje  výstupy 
programu a zmenšuje problémy s pripojením na iné aplikácie (informačný systém 
školy,  aplikáciu  na  správu  triedy  atď.).  XSL  procedúry  na  grafické  zobrazenie 
výstupov  aplikácie  (náhľad  na  šablóny,  štatistiku  atď.  pomocou  internetového 
prehliadača) sú umiestnené na internete, takže design sa môže meniť bez nutnosti 
aktualizácii software-u. Jazykové mutácie programu sú uložené v XML súbore, takže 
v  prípade  potreby  rozšírenia  o  ďalší  jazyk  je  schopný  nový  jazyk  do  programu 
zaviesť samotný užívateľ, preložením daného XML súboru.

Jadrom aplikácie je získanie zaškrtávacích polí z naskenovaného obrázku s testom a 
následné vyhodnotenie stavu poľa. Okrem testovania je možné program rozšíriť na 
systém pre vyhodnocovanie ankiet. Stačí aplikáciu rozšíriť o vytváranie štatistických 
údajov o najčastejšej odpovedi, počty zaškrtnutí pre jednotlivé odpovede atď.

Veľmi vhodné by bolo vytvorenie portálu na zdieľanie šablón s testami. Užívateľ by 
potom nemusel  vytvárať šablónu sám, ale najskôr by sa pozrel,  či  nie je vhodná 
šablóna dostupná na portáli, príp. sa nechal inšpirovať.
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7  Prílohy
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Obr. 7.1. - Ukážka vytlačeného, naskenovaného testu
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