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Editorial 
 

 

Seminář Technologie pro e-vzdělávání je zaměřen na tvorbu a využívání technologií, 
podporujících tento typ vzdělávání.  Seminář umožňuje každoroční setkávání tvůrců těchto 
technologií z českých a slovenských vysokých škol a jeho čtvrtý ročník dokazuje potřebu jeho 
existence.  

Tvorbou technologií pro e-vzdělávání se dnes zabývají velké mezinárodní kolektivy universit 
i renomované softwarové firmy a i proto je aktivní přístup českých a slovenských  universit k 
návrhu a implementaci příslušných technologií  více než žádoucí. 

Jsme rádi, že tento seminář je seminářem českým a slovenským. Spolupráce pořádajících 
universit prokazuje užitečnost této spolupráce a je přínosná pro všechny partnery. Odborným 
garantem je Czech ACM Chapter. 

Přejeme si, aby se seminář dále rozrůstal a stal se reprezentantem tvůrců e-technologií v 
České republice a na Slovensku. 

 

 
Letošní ročník semináře bychom rádi věnovali památce kolegy a kamaráda 

doc. Ing. Miroslava Beneše, Ph.D., vedoucího katedry informatiky FEI VŠB–TU Ostrava, 
který nás 28. května 2005 navždy opustil. 

 Bude nám všem chybět. 

 

 
 
V Praze, Ostravě a Bratislavě, květen 2005  
 

Božena Mannová  
Petr Šaloun 
Mária Bieliková 
 
programový výbor semináře 

 

 



 



Tvorba moderńı publikace

Jan Pavlovič ?

xpavlov@fi.muni.cz

Abstrakt Tento př́ıspěvek ukazuje možnosti využit́ı DocBooku v elektronické publikačńı
tvorbě. Zejména s d̊urazem na týmovou tvorbu publikaćı a studijńıch materiál̊u.

Kĺıčová slova: DocBook, LATEX, publikace, XML, XSLT

1 Motivace

V následuj́ıćım článku se zaměř́ıme na možnosti využit́ı moderńıch technik pro kolektivńı
tvorbu publikaćı v akademické sféře. Zejména pro tvorbu publikaćı na konference a tvorbu
učebńıch materiálu.

Na visuálńı podobu publikaćı se dnes klade č́ım dál t́ım větš́ı d̊uraz. Samotná tvorba
materiál̊u je časově i finančně velmi nákladná. Proto je nutné celý proces maximálně ze-
fektivnit. Toho lze doćılit předevš́ım automatizaćı všech rutinńıch úkon̊u a univerzálnost́ı
zdrojových kód̊u. Aby se daly materiály snadno upravovat a transformovat do r̊uzných
formát̊u.

2 Články na konference

Od publikaćı na světových konferenćı je vyžadována samozřejmě odborná kvalita. Nicméně
takřka každá konference dnes vyžaduje striktńı formát publikace, bez jehož nedodržeńı je
publikace odmı́tnuta.

Pořadatelé konferenćı zveřejňuj́ı i formát nebo alespoň specifikaci v jakém má být
př́ıspěvek odeslán. To v praxi obvykle vyžaduje typografické vzděláńı. I v př́ıpadě, že nám
typografie nečińı žádný problém, jsme nuceni často psát v jiném formátu dle konferenčńıch
požadavk̊u. Ve výsledku muśıme opakovaně věnovat sv̊uj drahocenný čas finálńı úpravě
publikace. Jelikož se jedná o opakovanou činnost, nab́ıźı se nám možnost tento proces
automatizovat.

V ideálńım př́ıpadě bychom veškeré články psali v univerzálńım formátu, kterých
bychom automatizovaně transformovali podle specifických typografických požadavk̊u. T́ım
by nám odpadla nepř́ıjemná práce, kterou obvykle provád́ıme na posledńı chv́ıli před ode-
vzdáńım článku.

Dramatičtěǰśı je ovšem situace v př́ıpadě větš́ıho počtu spoluautor̊u. Jistě mi daj́ı
za pravdu všichni, kteř́ı si někdy zkusili dávat dohromady př́ıspěvek, který se skládal
z několika část́ı od r̊uzných lid́ı. Pracné přeformátovańı všech část́ı př́ıspěvku je vždy
časově i psychicky náročné. Jediné možné řešeńı je stanovit přesný formát př́ıspěvku,
který muśı všichni spoluautoři dodržet.

Dlouhá léta se právě pro tyto účely použ́ıvá typografický systém LATEX. Tento systém
má ale některé nevýhody, které zp̊usobuj́ı, že jeho použit́ı upadá na úkor jiných zp̊usob̊u.
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Asi největš́ı nevýhodou LATEXu je jeho složitost. I když je LATEX brán jako jistý univerzitńı
publikačńı standard, lid́ı kteř́ı s ńım opravdu umı́ ubývá. Z tohoto d̊uvodu nemůžeme
v praxi nasadit LATEX jako společný formát. WYSIWYG editory jsou naprosto nejhorš́ım
řešeńı jaké bychom mohli použ́ıt. A to zejména ze dvou d̊uvod̊u: 1) snaž́ı se vám vnutit
vlastńı inteligenci, která se mnohdy neshoduje s vašimi ideji. 2) i v těchto editorech je
nutné striktńı použ́ıváńı styl̊u, jinak se vám výsledek změńı v plain text, který muśıte
celý ručně přeformátovat. Tyto nešvary se netýkaj́ı jen produktu MS Word, ale i jinak
kvalitńıho oowriter ze softwarového baĺıku openoffice.org [7]

3 Řešeńı

Velice se nám na Fakultě informatiky osvědčilo nasazeńı DocBooku [13]. DocBook [2] je
využ́ıvám hlavně pro tvorbu závěrečných práćı [12] a pro tvoru přednášek [8]. Výhody
použité technologie jsou nesporné. Student̊um je k dispozici elektronický materiál, který
má propracovanou a unifikovanou podobu. V posledńıch době jsme se rovněž rozhodli
nasadit DocBook i na tvorbu konferenčńıch publikaćı.

Tvorba v DocBooku je snadná a žádný z účastněných s ńı neměl větš́ı problém.
Množina možnost́ı je v DocBooku oproti LATEXu značné omezená. Autor neńı zatěžován
typografickými úkony a může se plně soustředit na psańı textu. Ve výsledku jsou jednotlivé
části od autoru složeny do jednoho celku pomoćı XInclude [11].

Př́ıklad 1. Použit́ı XInclude

<article lang="en">

...

</articleinfo>

<xi:include href="preface.xml" xpointer="xpointer(/book/*)" />

<xi:include href="schema.xml" xpointer="xpointer(/book/*)" />

...

</article>

V tomto kroku máme veškerý text pohromadě a čeká náš nejnáročněǰśı fáze celého pro-
cesu. Tou je vytvořeńı transformačńı XSL šablony, která nám zdrojové XML transformuje
do požadovaného LATEXové kódu, obsahuj́ı i požadovanou šablonu. Naštěst́ı tento krok
stač́ı udělat jen jednou. Po té už máme vystaráno a krom př́ıpadných oprav se nemuśı do
stylu zasahovat. Styl mohou pak využ́ıvat všichni, aniž by rozuměli jazyku XSLT. Jelikož
bude celý proces automatizovaný, nemuśı autoři př́ılǐs rozumět žádné z transformačńıch
fáźı.

Napsat šablony pro kompletńı transformaci z DocBooku do LATEXu neńı zcela triviálńı
věc. Naštěst́ı již takovéto styly existuj́ı [1]. Tyto transformačńı styly jsou velmi škálovatelné
a d́ıky mnohým vlastnostem XSLT je můžeme snadno a lehce uzp̊usobit pro naše potřeby.

Na obrázku 1vid́ıme, jak prob́ıhá postupná úprava šablon. Vycháźıme z originálńıch
db2latex styl̊u, na ně jsou aplikovány opravy chyb, které tyto styly obsahuj́ı. V daľśım
kroku jsou vytvořeny definice šablon měńıćı originálńı funkce tak, aby jsme ve výsledku
dostali zdrojový kód v LATEXu. Tento kód je již v požadovaném formátu, ze kterého
vytvoř́ıme výsledný dokument ve formátu PDF.

Dı́ky možnosti předefinovańı jednotlivých šablon v jazyce XSLT jsou úpravy jedno-
duché a efektivńı. Originálńı styly db2latex jsou velice modulárńı. Nastaveńım jednot-
livých parametr̊u můžeme vypnout dodatečnou funkcionalitu stylu a źıskat tak stručný



Obrázek 1: Inkluze XSLT šablon

LATEXový zápis, který se daleko lépe dále modifikuje. Tu funkcionalitu, kterou nelze vy-
pnout předefinujeme v našich stylech viz. následuj́ıćı př́ıklad.

Př́ıklad 2. Redefinice šablony

<xsl:template name="generate.latex.common.preamble">

<xsl:text>\usepackage{graphicx, url}&#10;</xsl:text>

<xsl:if test="$latex.inputenc!=’’">

<xsl:text>\usepackage[</xsl:text>

<xsl:value-of select="$latex.inputenc"/>

<xsl:text>]{inputenc}&#10;</xsl:text>

</xsl:if>

</xsl:template>

Nyńı se pod́ıváme na samotný transformačńı proces zobrazený na obrázku 2. V prvńım
kroku XML parser slož́ı článek z jednotlivých část́ı dohromady a provede kontrolu validity
výsledného dokumentu podle DTD či XSD gramatiky. Následuje transformace XML Do-
cBook do LATEXu. Na ten jsou postupně aplikovány všechny potřebné typografické úkony
včetně LATEXových styl̊u např. llnsc. Na konci toho procesu dostáváme článek ve formátu
PDF resp. PS. Celý tento proces můžeme automatizovat pomoćı volně dostupného soft-
waru xslt2 [12].

Obrázek 2: Transformačńı proces

4 Tvorba studijńıch materiál̊u

Idea tvorby studijńıch materiál̊u je shodná s předchoźı tvorbou článk̊u. Nicméně je svým
rozsahem daleko větš́ı a proto je zde striktńı odděleńı visuálńı stránky od obsahu naprostou



nezbytnost́ı. Zdrojový text budeme mı́t opět ve formátu XML DocBook, který jednoduše
a efektivně spoj́ıme pomoćı XInclude.

Dále bychom mohli jako v předchoźım př́ıpadě využ́ıt LATEX. Nicméně pokud chceme
vytvořit visuálně poutavý výsledek a naše znalosti LATEXu nejsou na dostatečné úrovni,
můžeme zvolit transformaci přes formátovaćı objekty [3]. T́ımto se veškeré úkony přesunout
do XML světa a LATEX můžeme z celého procesu naprosto vypustit. Pro vytvářeńı FO
z DocBooku opět již existuj́ı transformačńı styly [9].

Abychom z FO vygenerovali PDF, potřebujeme FO procesor. V současné době exis-
tuj́ı dva takovéto nástroje. Open source projekt FOP [4], který ale neimplementuje ce-
lou množinu FO a velice kvalitńı komerčńı nástroj XEP [10]. Společnost RenderX po-
skytuje pro akademickou sféru licenci zdarma. Stejně jako tomu bylo u styl̊u pro LATEX
viz obrázek 1 provedeme úpravu transformačńıch styl̊u, abychom dosáhli kýžené grafické
úpravy výsledných učebńıch materiál̊u.

Pokud hodláme použ́ıt v matematický zápis, muśıme se přeci jenom na skok vrátit
k LATEXu. Ač je již specifikace MathML [5] na světě již poměrně dlouho, neexistuje dnes
uspokojivý zp̊usob jak MathML notaci využ́ıt. Ukazuje se, že nejlepš́ı zp̊usob je ponechat
zápis matematiky v TEXové syntaxi.

Př́ıklad 3. Použit́ı matematiky

<inlineequation>

<alt role="tex">f\left({SUM} \right) = \frac{1}{{1 + e^{ - SUM}}}</alt>

<graphic fileref="m3.png"/>

</inlineequation>

TEXový zápis matematiky se přelož́ı TEXem a výsledek se jako obrázek vlož́ı do textu.
Tento zp̊usob má tu výhodu, že lze takto vytvořit i HTML verzi učebńıch materiál̊u, která
je vhodněǰśı pro on-line studium či import do LMS systému. Pokud neovládáme TEXovou
syntaxi matematiky můžeme využ́ıt softwaru MathType [6], který při zkoṕırováńı vzorce
do schránky jej sám převede do TEXové syntaxe.
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ics.muni.cz/bulletin/issues/vol14num05/ .



Studijní materiály pro Elektronické publikování

Petr Šaloun ?

Petr.Saloun@vsb.cz

Abstrakt Článek popisuje přípravu multimediálních výukových opor pro předmět Elek-
tronické publikování s využitím XML a formátu DocBook. Byly navrženy a připraveny
vhodné styly a postupy pro psaní výukových opor a které byly současně použity. Opory
popisují práci s LaTeXem, DocBookem, základy WWW publikování a úpravy digitálních
fotografií. Opory jsou připraveny se znalostí požadavků kladených na e-vzdělávání. Text
opor obsahuje řadu praktických příkladů a cvičení a je určen pro doplnění výukových
kurzů i pro samostudium.

Klíčová slova: elektronické publikování, e-vzdělávání, DocBook, GIMP

1 Úvod

Komplexní podporou pro přípravu multimediálních studijních opor je široké téma, které
jsme řešili a řešíme na katedře již od 90. let. Vycházíme ze skutečnosti, že základem všech
výukových materiálů je obsahově kvalitní text připravený ve vhodném stylu a založený
na technologiích, které jsou perspektivní a stabilní. Takový materiál lze pak bez větších
problémů možno vložit do požadovaného LMS, nebo prezentovat samostatně.
Článek popisuje výsledky projektu realizovaného třemi diplomanty a jejich vedoucím.

Projekt byl podpořen grantem FRVŠ 411/2005 „Elektronické publikování – rozšíření před-
mětuÿ. Práce byla týmová s přesným vymezením úkolů jednotlivých řešitelů. Základním
úkolem byla tvorba stylu pro přípravu studijních opor včetně dokumentace pro autory
opor. Dokumentace sama je pojata jako studijní opora. Náš přístup je založen na tech-
nologii DocBook a na technologiích souvisejících. Součástí řešení je vytvořený instalační
balíček s potřebnými nástroji, včetně spouštěcích dávek pro snadnější použití.
Dalšími cíli byla příprava studijním materiálů pro předmět Elektronické publikování.

Tyto opory jsou založeny na zmíněném připraveném stylu. Pokrývají oblast elektronického
publikování v prostředí LATEXu, DocBooku, základy přípravy XHTML dokumentů a oblast
zpracování digitálních fotografií. Opominuta není ani oblast přípravy prezentací, která
je opět založena na DocBooku. Pro uživatele používající editor Emacs je k dispozici i
zvýraznění zdrojových kódů pro sazbu, které je připraveno v jazyce ELisp.

2 Volba formátu výukové opory

Před fází tvorby výukových opory bylo potřeba rozhodnout v jakém formátu bude opora
realizována. Nároky kladené na použitelnost vycházely ze tří požadavků:

– použitelnost ve výuce v rámci přednášek a cvičení,
– možnost využítí materiálů studenty i v čase mimo výuku (v rámci samostatné práce
apod.),
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– existence způsobů práce s materiálem v tištěné formě.

Definované požadavky v podstatě omezily technologie (resp. nástroje) na čtyři možnosti.
U každé varianty bylo nutné zvážit dané klady i zápory, které varianty poskytovaly.

2.1 (X)HTML

První variantou bylo použití technologie (X)HTML. Protože použití HTML nebo XHTML
má stejná pozitiva i negativní dopady, byly tyto technologie posuzovány jako jedna. Mezi
klady tohoto řešení patří jednoduchost kódu, který je zapotřebí vytvořit a díky podpoře
kaskádových stylů technologie CSS také snadná upravitelnost prostředí webových stránek
vzdělávací stránky kurzu. Další výhodou je elektronická forma, která je snadno distribu-
ovatelná. Navíc lze s ohledem na povahu opory snadno prezentovat ukázky a výsledky ve
formě obrázků, náhledů apod. Další pozitivum je minimální náročnost na technologické
vybavení učebny. Jediným požadavkem je existence prohlížeče (připojení k internetu není
v případě off-line distribuce materiálů nutné).
Jedním z nich nedostatků řešení je tisk. Protože materiály by byly upraveny pro roz-

lišení monitoru, nebyl zaručen dostatečně kvalitní výstup při tisku z (X)HTML formátu.
Dalším negativem je horší aktualizace materiálu. Jelikož během tvorby kurzu mohlo do-
jít ke změnám v členění materiálu, vyžadovala by tato změna neúměrně vysoké časové
nároky (provázání jednotlivých stránek hypertextovými odkazy apod.). Hlavně z těchto
důvodů bylo od tohoto formátu jako primárního upuštěno.

2.2 XML a DocBook

Narozdíl od předchozích uvedených možností lze dokument z DocBooku konvertovat do
celé škály cílových formátů. Díky XSL lze snadno a efektivně změnit dokument do po-
doby vhodné e-vzdělávání a ještě k tomu v různých formátech. Díky kombinaci XSL stylů
ovlivňující převod do určitých formátů s vhodným rozvržením obsahu do logických celků
lze vytvořit jak optimální vzhled materiálů pro výstup na monitor, tak optimální výstup
pro tisk.
Další důvod, hovořící pro DocBook je fakt, že tato technologie byla v rámci minulých

diplomových prací [4, 5, 6] již použita a osvědčila se.
Řešitelský kolektiv vytvořil aktuální úpravy DocBook stylu. Rozsah úprav stylů byl

natolik obsáhlý, že je samostatně zpracoval Michal Duda [1]. Styly a připravené postupy
používají Martin Ptáček [2] a Aleš Daniel [3] při přípravách svých studijních opor.

3 Návrh a tvorba grafických prvků

Každý kurz by měl obsahovat graficky názorné prvky, které usnadňují navigaci a poro-
zumění textu. K těmto grafickým prvkům je vhodné připojit piktogramy, které urychlí
orientaci v materiálu.
Několik piktogramů bylo vytvořeno v rámci minulých diplomových prací [4, 5, 6]. Jejich

grafické vyjádření a výsledný efekt v rámci generovaných textů však nebyl dostatečně
kvalitní na to, aby výsledný dokument byl na co nejvyšší úrovni i z (typo)grafického
hlediska. Proto bylo rozhodnuto, že budou v rámci [1, 2, 3] vytvořeny nové grafické prvky
včetně piktogramů.



Po definování základních druhů ikon se řešil problém jejich formátu. Formát musel
být vektorový a převeditelný na rastrovou grafiku. Jako nejvhodnější formát byl zvolen
SVG, za rastrovou verzi PNG. Formát SVG byl zvolen pro jeho snadnou převeditelnost
do dalších vektorových formátů, což usnadňuje umístění v PDF dokumentu. Rastrová
varianta byla zvolena pro verzi výukové opory, která bude založena na (X)HTML.
Za program, ve kterém byly ikony vytvářeny, byl zvolen volně šiřitelný (open source)

produkt Inkscape ve verzi 0.41 [17]. Tento velmi jednoduše ovladatelný vektorový editor,
který ukládá soubory do své upravené verze SVG formátu, se projevil jako dostatečně
vhodný nástroj pro tvorbu ikon. Výslednou práci v něm lze totiž uložit ještě do standard-
ního formátu SVG, EPS, PS a dalších. Export do rastrového formátu je možný i do PNG,
čímž program splňuje veškeré požadavky, které na něj jsou v rámci tvorby ikon kladeny.
Piktogramy byly vytvářeny v SVG formátu o velikosti 500x500 bodů (pt). Jsou transpa-

rentní pro případ, že by byl v budoucnu požadavek na jejich umístění na barevné pozadí.
Z SVG formátu byly piktogramy exportovány do PNG s mírnými úpravami. Transpa-
rentnost piktogramů byla z důvodu nedostatečné podpory v prohlížečích firmy Microsoft
upravena – piktogramům bylo přidáno bílé pozadí a následně byly exportovány ve ve-
likosti 48x48 obrazových bodů (px). Tato velikost odpovídá piktogramům ve skriptech
používaných k výuce na katedře informatiky. Příklad několika ikon je na obrázku 1.

Obrázek 1: Ukázka vytvořených piktogramů

Piktogramy jsou ale jen jednou částí graficky definovaných objektů, které zvýrazňují
text. Pro barevné odlišení logických částí textu bylo zapotřebí upravit kaskádový styl,
který je na transformovaný dokument aplikován v jeho finální fázi. Protože není možné
barevné pozadí k textu patřící určitým ikonám zvolit náhodně, byla navržena barevná
schémata (barvy pozadí a barvy okraje zvýrazněné části textu), která odpovídají (a
ladí) s barvami použitými v jednotlivých ikonách. Barevné kombinace byly voleny také
s ohledem na přehlednost, aby podle jednotlivých odstínů a tónů barev čtenář okamžitě
poznal typ textu, který je ve zvýrazněné oblasti obsažen. Pro následné zvýšení přehled-
nosti je tato oblast doplněna piktogramem. Formát tohoto uspořádání je popsán v [1] a
není zde uveden z důvodů rozsahu článku a cílové černobílé podoby.



4 Proces přípravy výukové opory

Popíšeme přípravu opory pro úpravu digitálních fotografií, ostatní opory byly připravo-
vány analogicky. Předně bylo potřeba určit jisté hranice mezi jednotlivými oblastmi, které
budou ve výukové podpoře zpracovávatelné. Protože oblast digitální fotografie je velmi
rozsáhlá (digitální fotoapráty, vlastnosti digitálních fotoaparátů a jejich vlivy na digitál-
ních fotografiích, aplikace pro prohlížení fotografií, nástroje k archivaci snímků, grafické
editory, úpravy fotografií v grafických editorech, editace snímků ve specializovaných pro-
duktech a další), bylo nutné vymezení čtyř hlavních oblastí problematiky (přičemž některé
skutečnosti zasahují i do ostatních částí problematiky).
Tato čtyři hlavní témata jsou:

1. aplikace pro prohlížení fotografií,
2. nástroje k archivaci a katalogizaci snímků,
3. grafické editory,
4. úpravy snímků za použití grafických editorů.

Částečně byla do těchto témat zahrnuta i problematika vlastností digitálních fotoaparátů
a jejich vlivy na fotografiích, protože zejména s posledním jmenovaných tématem se velmi
úzce prolíná.
Dalším bodem v tvorbě výukové opory bylo definování cíle opory – co po jejím pro-

studování mají čtenáři ovládat. Cílem opory bylo stanoveno:

1. naučit studenty upravovat digitální fotografie v libovolném grafickém editoru (v opoře
postupy provádět v editoru GIMP),

2. schopnost absolventa orientovat se v principech úprav,
3. zhodnotit a vysvětlit situaci v oblasti programů určených na prohlížení, archivaci a
katalogizaci fotografií,

4. seznámit studenty se situací na poli animací.

Po definování jednotlivých cílů bylo možno přejít k rozdělení obsahu opory do tema-
tických částí. Přestože byly podklady pro kurz zjišťovány v oblasti čtyř hlavních témat,
byl kurz rozdělen na tři hlavní části:

1. nástroje pro práci s fotografiemi,
2. úprava fotografií za využití editoru GIMP,
3. animace.

Nelze zapomenout, že správný kurz má správně dávkované učivo. Tento požadavek
souvisí se stylem struktury opory. Protože primárním formátem výstupu je (X)HTML,
které je určeno pro výuku, lze s tímto vědomím poměrně kvalitně rozdělit látku na jednot-
livé prvky. S vědomím, že DocBook každou podkapitolu ve formátu (X)HTML vygeneruje
jako samostatnou stránku, lze efektivně určit rozdělení obsahu opory tak, aby text na mo-
nitoru v rozsahu jedné webové stránky nebyl příliš dlouhý.

5 Struktura kódu opory

V rámci [1] byla vytvořena široká škála grafických prvků a zejména prvků definovaných
v DTD a XSL stylech, z důvodu omezeného prostoru zde uvedeme jen základní strukturu
opory.



Na ukázce zdrojového kódu hlavního souboru opory (výpis 1) je vidět členění doku-
mentu, které bylo pro tvorbu podpory zvoleno. Tento způsob má tu výhodu, že lze snadno
a jednoduše upravit pouze tu část podpory, která je potřeba. Není nutné vyhledávat text
v jednom velkém souboru, každé kapitole je určen zvláštní soubor v určeném adresáři.

Listing 1: Hlavní soubor výukové opory

<?xml ve r s i on = ’1 .0 ’ encoding=’utf −8’?> <!DOCTYPE book PUBLIC
’−//OASIS//DTD DocBook XML V4.3//EN’

’ f i l e : /// c : / docbook/dtd/docbookx . dtd ’
[ < !ENTITY % e−docbook PUBLIC ’−//Michal Duda//DTD e−l e a rn i ng DB XML//CZ’
’ f i l e : /// c : / docbook/e−dtd/e−docbook . dtd ’> %e−docbook ; ] >

<book lang=”cs”>
<bookinfo > . . </ bookinfo>
<x i : i n c lude h r e f=”predmluva . xml”/>
<part id=”PartNastro je”>

<t i t l e >áNst ro j e pro áp r c i s ˜ f o t og r a f i em i </ t i t l e >
<par t in t ro > . . </ par t in t ro>
<x i : i n c lude h r e f=”xml/ na s t r o j e / kap i t o l a1 . xml”/>
<x i : i n c lude h r e f=”xml/ na s t r o j e / kap i t o l a2 . xml”/>
<x i : i n c lude h r e f=”xml/ na s t r o j e / kap i t o l a3 . xml”/>

</part>
<part id=”PartGimp”>

<t i t l e Ú>prava í f o t o g r a f i za žívyu i t ed i t o ru GIMP</ t i t l e >
<par t in t ro > . . </ par t in t ro>
<x i : i n c lude h r e f=”xml/gimp/uvod . xml”/>
<x i : i n c lude h r e f=”xml/gimp/ kap i t o l a1 . xml”/>
:

<x i : i n c lude h r e f=”xml/gimp/ kap i to l a21 . xmlř”/> <!−− šíeen −−>
</part>
<part id=”PartAnimace”>

<t i t l e >Animace</ t i t l e >
<par t in t ro > . . </ par t in t ro>
<x i : i n c lude h r e f=”xml/animace/ kap i t o l a1 . xml”/>
<x i : i n c lude h r e f=”xml/animace/ kap i t o l a2 . xml”/>
<x i : i n c lude h r e f=”xml/animace/ kap i t o l a3 . xml”/>

</part>
<index/>
<x i : i n c lude h r e f=” l i t e r a t u r a . xml”/>
<x i : i n c lude h r e f=”zdro j e . xml”/>

</book>

Na počátku zdrojového kódu je definován typ dokumentu, DTD pro DocBook a pří-
davná vrstva DTD s rozšířeními vytvořenými v rámci [1]. Celý dokument je vnořen do
kořenového elementu book, pomocí nějž je opora definována pro výstupní formáty jako
kniha. V elementu bookinfo jsou obsaženy informace o autorovi a další. Následuje před-
mluva k celé výukové opoře, která je vložena jako další jiné vložené soubory, pomocí
XInclude <xi:include href="predmluva.xml"/>.



Dalšími elementy jsou prvky part označující jednotlivé části dokumentu. Element
partintro obsahuje bližší informace o obsahu části. Následně jsou vkládány další doku-
menty z příslušných adresářů (adresáře jsou členěny podle částí opory).

6 Použití XSLT šablon pro generování výukových opor

V této fázi tvorby výukové opory autor má vytvořenu výukovou oporu ve formátu XML.
Text je logicky rozčleněn do jednotlivých částí a kapitol. Zbývá dokument v DocBooku
převést do požadovaných formátů. Těmito formáty jsou především HTML (resp. XHTML)
a PDF.
Pro sestavení výsledných formátů ze zdrojových souborů lze použít několik variant.

Tyto varianty podrobně rozebírá ve své práci Michal Duda [1]. Styly se pro generování
výukové opory aplikují způsobem popsaným v následující podkapitole.

6.1 Převod dokumentů z DocBooku

Převod zdrojového kódu výukové opory do HTML formátu je proces, který je zobrazen
na obrázku 2.

Obrázek 2: Generování HTML formátu

V prvním kroku se použije XML dokument (zdrojový kód opory). Ten je následně zpra-
cován XSLT procesorem za využití XSL stylů. Tento styl byl vytvořen v rámci [1]. Kromě
nezbytných pravidel pro výstup do HTML obsahuje i pravidla, pomocí nichž jsou do vý-
stupu XSLT procesoru přidány piktogramy a další prvky usnadňující navigaci výsledným
materiálem. Výstupem XSLT procesoru jsou HTML dokumenty, které jsou zobrazovány
internetovým prohlížečem. Aby HTML dokument obsahoval veškeré grafické prvky, je
HTML dokument provázán s kaskádovými styly (CSS). Výsledkem jsou dokumenty, mezi
nimiž existují hypertextové odkazy, materiál je zpřehledněn pomocí piktogramů a graficky
zvýrazněných oblastí.
Pro generování druhého formátu, kterým byl určen PDF, se používá alespoň v první

polovině procesu stejný postup. Proces je vidět na obrázku 3.
Zdrojové kódy opory jsou opět zpracovány XSLT procesorem, ale za pomoci odlišných

XSL pravidel, než je tomu v prvním případě. Výstupem XSLT procesoru není hned vý-
stupní dokument, ale soubor formátovacích objektů (XSL-FO). Protože XSL-FO je samo



Obrázek 3: Generování PDF formátu

o sobě prakticky nepoužitelné, musí být tyto objekty dále zpracovány FO procesorem,
který vygeneruje výsledný formát (PS, PDF). V případě této práce je výstupem FO pro-
cesoru PDF dokument.
Z popsaných postupů plyne, že díky různým XSL pravidlům lze dokument z DocBooku

převést na jakýkoliv formát, pro který existuje XSL styl.

6.2 Potřebné programové vybavení

Jak bylo v předchozí podkapitole uvedeno, pro generování potřebných formátů jsou zapo-
třebí XSLT a FO procesory. Za XSLT procesory byly zvoleny programy Saxon a xsltproc.
Při převodu z DocBooku do HTML je nejprve spuštěn XSLT procesor xsltproc. Je

použit zejména kvůli kvalitní podpoře spojování dokumentů, které používají technologii
XInclude. Program je také použit při generování XHTML formátu, který není dalším
XSLT procesorem podporován.
V druhém kroku při generování opory je využit Saxon. Výstupem je sada provázaných

HTML dokumentů.
Pro generování PDF formátu výukové opory je zapotřebí také FO procesor, který zpra-

cuje soubor formátovacích objektů, jenž je výstupem uvedených XSLT procesorů. Protože
v současnosti není k dispozici dostatečně funkční program šiřitelný zdarma, byl ke genero-
vání využit program XEP v akademické licenci. Pozitivní vlastností tohoto FO procesoru
je fakt, že podporuje práci s SVG formátem, ve kterém byly vytvářeny piktogramy. Také
velmi dobře implementuje XSL-FO standard.
Veškeré informace o výběru a práci s XSLT a FO procesory popisuje [1].

6.3 Instalace nástrojů pro aplikaci šablon

Pro správnou transformaci výukových opor do cílových formátů je zapotřebí množství
souborů a programů, které jsou specificky nastaveny. Protože instalace jednotlivých částí
programového vybavení je věcí poměrně časově náročnou, byl z tohoto důvodu v rámci
[1, 2, 3] sestaven již hotový balík nástrojů, který obsahuje veškeré nástroje potřebné pro
konverzi zdrojových souborů výukové opory do formátů HTML, XHTML a PDF:

– DTD DocBook v4.3 a v4.2 (pro website);
– DTD DocBook website v2.5.0;



– DTD DocBook slides v3.3.1;
– ukázkové uživatelské XSL styly;
– XSL styly Normana Walshe v1.68.1;
– FOP v0.20.5;
– Libxml v2.6.1.5 (xsltproc a xmllint);
– knihovnu resolver, zabezpečující podporu XML katalogů;
– Saxon v6.5.3;
– Xalan v2.4.0;
– podklady pro počeštění XEPu (samotný XEP není přiložen kvůli licenci);
– funkční dávkové soubory;
– ukázkové testovací příklady.

6.4 Výstup do možných formátů

Připravený instalační balík obsahuje dávky pro překlad studijní opory do několika formátů
(XSL-FO, HTML, XHTML, prezentace XSL-FO, prezentace HTML, prezentace XHTML
a další). Pro maximální usnadnění překladu výukové opory do formátů HTML, XHTML
a PDF bylo připraveno několik dávek.

6.4.1 Kompletní překlad

Výuková opora nejsou jen zdrojové texty v XML formátu DocBook, ale také velké množ-
ství externích souborů, které je třeba do vygenerovaných adresářů příslušného formátu
nakopírovat. Aby se tato činnost usnadnila, jsou připraveny tři dávkové soubory. Pomocí
těchto dávek se automaticky zavolají dávky pro generování zvoleného formátu (HTML,
XHTML, PDF) a dávky, které nakopírují veškeré potřebné externí soubory (obrázky,
cvičení, řešení, kaskádové styly).
Protože pro překlad do formátu PDF je použita komerční verze FO procesoru XEP

s akademickou licencí, není tato licence ve verzi na CD přiložena. Licenci vlastní katedra
informatiky FEI VŠB-TU Ostrava. Z tohoto důvodu není bez přiložené licence naposledy
uvedený dávkový soubor schopen vytvořit PDF verzi opory, ale pouze XSL-FO.

6.4.2 Postupný překlad

Kromě dávkových souborů, které vytvoří kompletní verze výukové opory, byly vytvořeny
dávky, které provádí pouze specifické činnosti.

7 Problémy

Ne zcela vyřešeno je současné použití nástroje xsltproc a XML katalogů na některých systé-
mech Windows XP. Částečné řešení spočívá v používání systémových identifikátorů. Další
problémy se projevily při používání FO procesoru XEP, kde vyvstaly problémy s dělením
slov a zobrazení diakritiky s rodinou písem Courier fontu Nimbus. Poslední problém je ne
zrovna ideální zobrazení HTML a XHTML kódu v prohlížeči Internet Explorer, které je
způsobeno špatnou podporou kaskádových stylů ze strany prohlížeče.



8 Závěr

Výsledkem týmového projektu je kromě shrnutí poznatků z daných oblastí především vy-
tvoření multimediálních výukových opor pro předmět Elektronické publikování. Vytvořené
podpora splňují požadavky na správnou strukturu a formát, které na ní klade e-vzdělávání.
Učební texty jsou vytvořeny ve formátu XML s využitím DocBooku a speciálně uprave-
ných XSL stylů pro tvorbu multimediálních opor. To zaručuje jejich snadnou rozšiřitelnost
a možnost generování několika výstupních formátů.
Součástí projektu se staly nově vytvořené XSL styly, které odpovídají změnám pro-

vedeným v DTD souborech. Pro multimediální prvky byla přidána podpora animací Ma-
cromedia Flash a Java appletů. Pro zjednodušení práce budoucích uživatelů nově uprave-
ných stylů byla začleněna podpora technologie XInclude, která umožňuje autorům dělit
jednotlivé zdrojové XML soubory na menší logické části se zachováním podpory validace.
V DocBooku prozatím neexistovala možnost mít pro sazbu výpisy kódů s automatickým
zvýrazněním syntaxe. V rámci projektu byla tato možnost implementovaná na úrovni
stylů a zautomatizované zvýraznění bylo provedeno pomocí jazyka ELisp.
Vytvořené styly jsou připraveny pro výstup do formátů HTML, XHTML, PostScript

a PDF. Ty byly v rámci této práce vybrány jako vhodné z hlediska didaktické metody
e-vzdělávání.
Při psaní opor se ukázalo, že zvolený formát je pro přípravu multimediálních učebných

textů vhodný, i když klade vyšší nároky na autora. Příprava materiálu je velmi časově
náročná záležitost a od autora vyžaduje odborné znalosti nejen z oblasti XML.
Díky povaze popsaných technologií (jsou již využívány řadu let) a jisté obecnosti

výkladového textu nemají připravené výukové opory (LATEX, DocBook, základy WWW
publikování) příliš velké tendence k zastarání. Rychleji spíš zastarají použité nástroje pro
transformaci XML dokumentů do výsledných formátů, které jsou zahrnuty ve zmíněném
instalačním balíčku. Proto se v budoucnu očekává potřeba aktualizace instalačního balíčku
a jeho adaptace na novější verze obsažených nástrojů.
Připravené styly byly úspěšně použity při psaní dalších součástí tohoto projektu.

Všechny nově vytvořené modifikace by měly být díky vytvořené dokumentaci snadno udr-
žované. Budoucí vývoj by měl směřovat k většímu propojení nových stylů se standardními
prostředky DocBooku, jako je například překladová služba nebo některé standardní pa-
rametry, které jsou prozatím v nových stylech ignorovány. Dále budou zřejmě připravené
opory vkládány do LMS umožňujícího adaptaci.

Tato práce byla podpořena grantem FRVŠ 411/2005 „Elektronické publikování – rozšíření
předmětuÿ.
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Abstrakt:  Příspěvek se zabývá aplikací moderních metod rozpoznávání mluvené řeči 
v oblasti e-vzdělávání. Popisuje systém pro indexování a vyhledávání v záznamech 
přednášek. Výstupem rozpoznávače řeči je acyklický graf hypotéz, takže nelze přímočaře 
použít existující řešení pro vyhledávání běžného textu. Pro efektivní vyhledávání v rozsáhlé 
datové struktuře byl implementován a optimalizován speciální indexační systém. 
Jednotlivým cestám v grafu, kterým odpovídají posloupnosti slov, jsou přiřazeny váhy 
odpovídající pravděpodobnostem výskytu daného řetězce slov. Stručně jsou prezentovány 
výsledky systému a možnosti dalšího použití ve vzdělávání. 

Klí čová slova: záznam přednášek, vyhledávání řečových dat, rozpoznávání mluvené řeči 

1    Úvod 

Záznam přednášek se pomalu stává standardní součástí elektronické podpory vzdělávání na 
mnoha světových i českých univerzitách. V minulé dekádě se výzkum v této oblasti zaměřil 
především na automatizaci tvorby multimediálních učebních materiálů kombinujících tradiční 
výukové podklady (texty, obrázky, multimediální prezentace) se záznamy přednášek. Byla 
implementována řada nástrojů podporujících tuto činnost, např. v rámci projektů eClass (dříve 
Classroom 2000) [1], AOF (Authoring On the Fly) [2], Cornell Lecture Browser [3], 
Virtualized Classroom [4], tele-TASK [5], PIVOT (Physics Interactive Video Tutor) [6], 
CMU Just-In-Time [7] či RIPPLES (Research in Presentation Production for Learning 
Electronically) [8]. Výzkum v posledních letech se zaměřuje na pokročilé metody dalšího 
zpracovávání záznamů, jejich indexování, vyhledávání a prezentaci uživatelům. 

Vyhledávání v rozsáhlých kolekcích dokumentů patří dnes k běžným činnostem mnoha 
uživatelů Internetu. Standardní je hledání textových dokumentů, pro něž byly 
implementovány velmi efektivní metody indexování. Vyhledávání obrázků, hudby či videa je 
často založeno na metadatech, doplňkových informacích, titulcích atd., které mají rovněž 
textovou podobu (viz např. [9] či [10] s omezením na doménu .edu). Objevují se však 
i systémy specializované na konkrétní druh multimediálních materiálů. Této oblasti se věnuje 
i náš příspěvek, který představuje prototyp systému pro vyhledávání v záznamech přednášek. 

Přímé indexování a prohledávání obrazové informace zachycované kamerou není pro 
záznamy přednášek vhodné. Pokud však výzkum v této oblasti pokročí (viz například velký 
evropský projekt AMI [11], kterého se náš tým účastní), je možné si představit integraci 
technologie umožňující např. vyhledání části přednášky, kdy bylo demonstrováno dýchání 
z úst do úst. Zásadní roli, která je při splnění určitých požadavků již v současnosti 
zvládnutelná, dnes ale hraje prohledávání a indexování přednášek založené na technologii 
rozpoznávání řeči. 
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2    Vyhledávání ve zvukových záznamech 

Vyhledávání ve zvukových záznamech přednášek se potýká s mnoha problémy. Na rozdíl od 
telefonních dialogových systémů, které jsou dnes již poměrně běžné, není například snadné 
omezit slovník pro rozpoznávání, který často obsahuje odbornou terminologii nepokrytou 
standardními slovníky. Také zvukové charakteristiky jednotlivých záznamů nebo jejich částí 
se mohou značně lišit, systémy si např. musí poradit s okolním hlukem, případně se vypořádat 
s rozpoznáváním více mluvčích (otázky studentů) atd. 

Existují dva rozdílné přístupy k vyhledávání založenému na řečových technologiích: 

1) Metoda opírající se o rozpoznávání spojité řeči s velkým slovníkem (LVCSR – Large 
Vocabulary Continuous Speech Recognition) vytváří (přibližný) textový přepis 
záznamu na základě jazykového modelu. Pokud se omezíme na nejpravděpodobnější 
posloupnost slov (viz dále), dostáváme tedy přímo text a můžeme aplikovat běžné 
způsoby indexování. Navíc lze použít veškeré inteligentní techniky vyhledávání, 
založené např. na identifikaci výrazů, které se často vyskytují spolu s hledanými 
klíčovými slovy nebo frází. Nevýhodou tohoto přístupu je nemožnost rozpoznání slov, 
která nejsou obsažena ve slovníku (tzv. OOV – Out of Vocabulary). Bohužel právě 
odborná terminologie spadá často do této oblasti, pokud se jazykové modely 
nepřizpůsobí konkrétní oblasti přednášky. 

2) Indexování fonetických jednotek namísto slov umožňuje vyhledávání výrazů, které by 
nebyly pomocí LVCSR rozpoznány. Vyhledávaná klíčová slova jsou foneticky 
přepsána a systém se snaží nalézt výskyty dané posloupnosti fonémů v záznamu. 
Nevýhodou může být náročnější algoritmus vyhledávání, časové nároky je však 
možné redukovat vytvořením vhodných indexovacích struktur. Cenou, kterou v tomto 
případě platíme, je čas potřebný pro předzpracování záznamů. To může být 
limitujícím faktorem např. při potřebě okamžité indexace přednášek pro on-line 
vysílání (streaming). 

Na rozdíl od systémů pracujících s běžnými textovými dokumenty je u vyhledávání ve 
zvukových záznamech často problematické rozhodnout, zda se hledaný výraz v záznamu 
skutečně vyskytl. Oba přístupy uvedené výše obecně produkují síť (orientovaný acyklický 
graf) hypotéz, udávající, jaké kombinace slov, resp. kombinace fonémů se s danou 
pravděpodobností v záznamu nacházejí. Klasické rozpoznávání mluvené řeči řeší tuto situaci 
výběrem nejpravděpodobnější posloupnosti slov. Takový přístup postačuje pro vyhledávání 
ve velmi kvalitních řečových záznamech (viz např. systém HP Speech Bot popsaný níže). 
V případě méně kvalitní nahrávky nastávají však situace, kdy se hledané klíčové slovo 
v nahrávce skutečně vyskytuje, avšak je ohodnoceno jako (v daném kontextu) méně 
pravděpodobné. Na nejlepší cestě se tedy vyskytuje nesprávně rozpoznané slovo. Vhodnější 
je potom implementovat vyhledávání přímo nad grafem hypotéz. Každé slovo se tak v daném 
místě vyskytuje s určitou pravděpodobností, kterou je potřeba vypočítat a setřídění výskytů 
provést na základě tohoto ohodnocení. Je samozřejmě také nutné optimalizovat indexy pro 
vyhledávání. Tento přístup jsme zvolili i při implementaci našeho systému. 

Jednou z prvních aplikací pro vyhledávání v multimediálních záznamech nasazených 
v reálném provozu byl systém HP Speech Bot [12]. Indexuje vysílání několika rádiových a 
televizních stanic poskytujících záznamy vysílání na Internetu. Využívá přístupu LVCSR, kdy 
je každý záznam pomocí interního rozpoznávače převeden na text, na jehož základě jsou 
zodpovídány uživatelské dotazy. Rovněž systémy největších hráčů na poli rozpoznávání 
spojité řeči s velkým slovníkem – firem IBM a ScanSoft – mohou alespoň pro určité jazyky 
poskytnout vhodnou platformu pro indexování záznamů přednášek. 



Celá řada týmů z věhlasných univerzit a výzkumných laboratoří dnes vyvíjí pokročilejší 
systémy [13,14,15,16]. Vedle akademických prototypů se objevují komerčně dostupné 
systémy založené na fonetickém indexování. Vývojové týmy se opět většinou opírají o 
spolupráci s významnými univerzitními pracovišti, případně jsou tvořeny členy, kteří z těchto 
pracovišť přímo vzešli. Například systém Blinkx [17] využívá technologií Autonomy a 
SoftSound založených na výzkumu na známé univerzitě v Cambridge. Technologii Autonomy 
používá i firma Audentify [18]. Další komerční řešení, které je možné potenciálně použít pro 
vyhledávání v přednáškách, nabízejí např. firmy BBN Technologies [19], Multimodal 
Technologies [20], CallMiner [21] či Nexidia [22]. Řešení posledně zmíněné firmy je 
zajímavé mj. tím, že usiluje o pokrytí všech světových jazyků a dialektů (indexuje přibližně 
400 fonetických jednotek). Rychlost analýzy (předzpracování) záznamů odpovídá zhruba 
50tině reálné délky záznamu (50ti minutovou přednášku by systém indexoval přibližně 
1 minutu). Systém je dnes využíván pro záchrannou službu, zdravotnictví, vládní instituce atd. 

3    Systém pro vyhledávání v záznamech přednášek 

3.1    Požadavky na vyhledávací systém a jeho rozhraní 

Mezi standardní požadavky na vyhledávací systém patří maximální relevantnost, rychlost 
hledání a jednoduchost používání. Důležitým aspektem je rovněž prezentace kontextu, 
v němž se nalezený výraz nachází. Z hlediska uživatelského rozhraní je pro multimediální 
vyhledávací systém specifická potřeba přehrávat konkrétní část záznamu, v níž systém 
identifikoval daný výskyt zadaného slova. Vypsání kontextu se také liší od textových systémů 
– je nutné vypsat slova na (nejpravděpodobnější) cestě procházející vrcholem reprezentujícím 
nalezené slovo. 

Uživatelské rozhraní vyhledávacího systému musí umožnit snadné zadávání dotazů, 
nastavování délky požadovaného kontextu, počtu hledaných hypotéz atd. Grafické rozhraní 
zahrnuje přehrávač video- a audio- proudů, prohlížeč přepisů přednášek, průsvitek a posuvník 
časové osy. Všechny tyto komponenty musí být vzájemně propojené a synchronizované, tedy 
např. pohybem po časové ose se aktualizují záznamy, je nalezena relevantní část přepisu a 
zobrazena příslušná průsvitka. 

3.2    Architektura systému 

Systém pro vyhledávání v řečových záznamech přednášek zahrnuje celou řadu procesů – 
moduly segmentace záznamů na ticho a řeč, segmentace řečníků (dotazy posluchačů a 
diskuse), identifikace jazyka, řečníka, pohlaví, odhad věku, rozpoznávání pomocí 
LVCSR [23] i KWS (KeyWord Spotting – fonetické rozpoznávání [24,25]), odhad 
pravděpodobnosti rozpoznaných hypotéz, indexování grafu hypotéz a rozhraní pro práci 
s databází a pro vyhledávání (viz obrázek 1). 

Indexaci rozpoznaných řečových záznamů (grafů hypotéz) zabezpečuje tzv. indexer. 
Z každého grafu je vytvořena množina výskytu hypotéz, které jsou uloženy ve vyhledávacím 
indexu. Každý záznam v této množině obsahuje slovo, pozici v grafu, pravděpodobnost a 
počáteční a koncový čas. Dále jsou záznamy ve vyhledávacím indexu seřazeny podle 
identifikátorů slov, čímž vznikne reverzní index. Je také vygenerována tabulka ukazatelů 
z identifikátorů slov do reverzního indexu. Vyhledávač používá reverzní index, slovník a 
index dokumentů pro vyhledání zadaného výrazu. Pro vypsání kontextu je používán 
indexovaný graf hypotéz. 



 

Obr. 1: Základní struktura systému pro vyhledávání v řečových záznamech 

 

3.3    Typy dotazů 

Implementovaný systém se snaží uživateli poskytnou co nejširší možnosti zadávání dotazů. 
Vedle standardních dotazů na dané slovo, booleovské kombinace a vyhledávání frází nabízí 
následující možnosti: 

- hledání slov v určitém pořadí  
slovo1 < slovo2 – slovo1 musí předcházet slovo2; 

- omezení na určitou část záznamu  
t(slovo) < 1h30m – slovo se vyskytuje v čase 0 až 1 hodina 30 minut; 

- určení míry pravděpodobnosti (confidence) výskytu  
c(slovo) > 0.5 – pravděpodobnost výskytu slova musí být větší než 0,5; 

- specifikace způsobu hledání  
#lattice, (hledej v celém grafu hypotéz),  
#best_path (hledej pouze na nejlepší cestě); 

- nastavení kontextu  
nb = 5s – zadaná slova mohou být od sebe vzdálena maximálně 5 sekund. 

4    Výsledky experimentů 

Pro testování indexačního a vyhledávacího systému jsme použili rozpoznávač řeči vyvinutý 
v rámci projektu AMI. Trénování probíhalo na standardní testovací sadě ctstrain04, která je 
podmnožinou souboru h5train03, definovanou pro účely testování systémů rozpoznávání na 
cambridgeské univerzitě. Databáze obsahuje okolo 300 hodin anotovaných řečových dat. 

I přes značný objem dat je systém schopen najít hledané slovo velmi rychle. Rychlost 
vyhledávání je samozřejmě silně ovlivněna parametry, které mohou být uživatelsky nastaveny 
(při nasazení systému do reálného provozu předpokládáme fixaci těchto parametrů, případně 
alespoň jejich standardní přednastavení). Následující tabulka ukazuje například závislost 
rychlosti vyhledávání na velikosti kontextu. Omezení okolí nalezeného slova pro zjišťování 
kontextu udává parametr --time-delta t, kde t je čas v sekundách. Uváděný čas je průměrnou 
hodnotou 10 nezávislých měření: 

 



 

 

Pro záznam reprezentovaný grafem 500 232 hypotéz a 5 501 524 propojení mezi nimi trvá 
vyhledání a vypsání kontextu 15 hledaných slov přibližně 2 sekundy. Implementovaný systém 
poskytuje tedy dostatečnou rychlost pro vyhledávání v běžných archivech záznamů 
přednášek. 

5    Závěr a směry dalšího vývoje 

Prototyp systému pro indexování a prohledávání záznamů přednášek bude v nejbližší době 
využit pro procházení videozáznamů Fakulty informačních technologií VUT v Brně. 
Současně předpokládáme vznik metodologie pro přípravu vzdělávacích materiálů, vytváření a 
další zpracovávání záznamů a jejich provazování s průsvitkami, případně studijními texty. 

Pro plné nasazení systému bude potřeba dokončit integraci s uživatelským rozhraním pro 
interaktivní přehrávání záznamů Jferret, vytvořený v rámci projektu AMI. Zaměříme se 
rovněž na lepší integraci systému KWS pro detekci terminologie, která se nenachází ve 
slovníku, a na optimalizaci velikosti ukládaných záznamů pomocí bitových polí. Pro reálný 
provoz bude důležité rovněž asynchronní indexování, kdy nejprve vznikne dopředný index, 
na jehož bázi jiný proces vytvoří slovník a reverzní index. Bude také testována možnost přímé 
indexace obrazového záznamu, metody zpracování videa by již nyní měli poskytnout např. 
možnost výběru nejlepšího záznamu, pokud je přednáška snímána více kamerami. 

 

Tato práce byla podpořena z projektů AMI – Augmented Multiparty Interaction (EU 506811) 
a MSM 6383917201: Optická síť národního výzkumu a její nové aplikace. 
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Abstrakt: Hlavním aspektem PDF  jsou možnosti použití interaktivních PDF 
formulářů v e-vzdělávání. Srovnání klasického HTML formuláře s nově příchozími 
vlastnostmi PDF a stručný popis funkčnosti PDF formuláře. Obsahem článku je rovněž 
popis návrhu začlenění PDF formulářů do systému AHA! s podporou adaptivních 
hypermédií a následného použití ve výuce předmětu C#. 
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1    Úvod 

Generování testů ve formátu PDF bylo na naší katedře již řešeno za pomocí systému EXAM. 
Ten vychází ze zdrojů ve formátu LaTeX a umožňuje generování testů v PDF s volenou 
odpovědí. S příchodem systému AHA! se otvírají nové možnosti použití generování testů a to 
jak s volenou, tak i s tvořenou odpovědí ve formě interaktivních PDF formulářů. 
V příspěvku je rozebrána problematika použití formátu PDF s možností vnořených formulářů. 
Nejprve je stručně nastíněná historie a vývoj PDF, dále je provedeno srovnání s klasickými 
HTML formuláři a je vysvětlena funkčnost PDF formuláře. Jsou zohledněny vlastnosti použití 
ve školství při podpoře výuky a to zejména v předmětech vyžadující matematické zápisy. 
Není opomenut ani další budoucí vývoj PDF a směr jeho použití se všemi jeho klady 
a zápory. 
 

2    Historie a vývoj PDF 

První myšlenkou vzniku PDF (Portable Document Format) byla představa o bezpapírové 
kanceláři, umožnit nahlížet na dokumenty na různých počítačích a operačních systémech 
a použít je pro různá odvětví. S tímto nápadem přišla firma Adobe, který tento formát 
vytvořila a je jejím vlastníkem. Samotný PDF dokument vychází z PostScriptu a je úpravou 
a optimalizací tohoto formátu (snížení nároků na počítač). První možností prohlédnout si 
a vytvořit PDF dokument bylo už v roce 1993 a to ještě pouze v RGB formátu bez odkazů 
a bookmarků. V dalším roce přibyla podpora různých barevných schémat, poznámek 
a spousta dalších užitečných věcí. Formát PDF nabýval nového rozměru a dostával se 
do podvědomí mnoha uživatelů počítačů. Po roce 1999 již bylo možné samotný dokument 
uzamknout, zvýšila se čitelnost, podpora velkých papírových formátů (co do rozměru) 
a samozřejmě integrace do různých kancelářských balíků (Open Office – je součástí a zdarma, 
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Microsoft Office – je zapotřebí dokoupit modul od Adobe, apod.). Dalším velmi dobrým 
krokem bylo přidání 128 bitového šifrování, možnost nastavení kvality tisku, začlenění 
podpory JavaScriptu a databází. Pak přichází na řadu značkování „tagged PDF“ jenž popisuje 
strukturu dokumentu pomocí metadat a vytváří se tak standard včetně podpory interaktivních 
formulářů, náhledů na soubor pomocí miniatur a možnosti exportů a importů obsahu [1]. 
 

3    Vlastnosti PDF formulářů a jejich srovnání s HTML formuláři 

Proč tedy používat PDF formuláře a ne klasické formuláře tvořené značkami HTML? Je 
pravda, že HTML formuláře jsou rychlejší a snadno konfigurovatelné, ale naproti tomu PDF 
formuláře jsou využívány kvůli vlastnostem jako je např. podpora tisku, přizpůsobitelnost 
rozlišení na obrazovce, přenositelnost mezi operačními systémy a platformami apod. (další 
aspekty jsou popsány v následující podkapitole). Zmíněné a další níže uvedené vlastnosti  
nelze jednoduše zajistit pomocí HTML dokumentů. 
 

3.1    Porovnání PDF s HTML formuláři 

Při porovnávání PDF formuláře a HTML formuláře se můžou vyskytnout vlastnosti PDF, 
které HTML formuláře jen stěží mají. Jedná se např. o následující vlastnosti: 

• Podpora tisku – hlavním rozdílem je, že pro tisk HTML formulářů je většinou 
zapotřebí vytvořit další stránku (ať už za pomocí stylů, či jiných prostředků)  
přizpůsobenou pro tisk. PDF dokument je vytvořen tak, aby se bez jakýchkoliv 
problémů dal vytisknout a prohlížet na obrazovce monitoru. PDF dokument oproti 
HTML navíc obsahuje umístění obsahu na stránce. Odpadá tím nutnost přizpůsobení 
obsahu tiskovému zařízení. 

• Přizpůsobitelnost rozlišení na obrazovce – nástrojem lupa lze dokument podle potřeby 
zvětšovat a zmenšovat. Prohlížeče HTML dokumentů však tímto nástrojem 
nedisponují a nelze tedy dokument libovolně zmenšit či zmenšit stejně jako PDF. 
Jedinou alternativou je použít vlastnosti CSS stylů, nebo obdobných prostředků, které 
dokážou zabezpečit podobnou funkci. Navíc většina HTML formulářů je dělána 
do určitého rozmezí rozlišení a při změně mimo jeho rozsah dojde ke změně 
formátování a tím i jinému rozložení HTML značek na stránce. Výsledkem je 
nepřehledný HTML dokument. 

• Přenositelný formát – velmi dobrou vlastností je snadná přenositelnost mezi 
platformami (Macintosh, PC) a operačními systémy (Windows, Unix) vůbec. Spousta 
HTML dokumentů nedodržuje standard konsorcia W3C, tudíž jsou tyto dokumenty 
funkční jen pro určité typy prohlížečů a tím znesnadňují přenos mezi platformami 
a operačními systémy. Naproti tomu pro práci s PDF soubory je jedinou podmínkou 
mít prohlížeč (např. Acrobat Reader), který podporuje danou verzi PDF dokumentu. 
Další vlastností jsou HTML formuláře, které obsahují JavaScripty, ActiveX prvky, 
Java Applety, atp. Pro tyto dokumenty je nutné mít nastaven prohlížeč tak, aby neměl 
zablokovánu podporu výše uvedených modulů. 

• Digitální podpisy – jsou snad jedním z nejvíce diskutovatelných témat vůbec. PDF 
dokumenty umožňují vložit digitální podpis bez jakýchkoliv problémů. Při použití 
HTML formulářů, je nutné mít nakonfigurovaný server na straně jedné a na druhé 
straně vlastnit klíč, přičemž je zapotřebí, aby daný prohlížeč podporoval operace 



s digitálními podpisy. Využití digitálních podpisů je např. možné u předávání testů 
mezi studentem a učitelem. Student vyplní test, podepíše ho a pošle učiteli. Ten opraví 
test, rovněž ho podepíše a pošle zpět studentovi. 

• Uchování formuláře – velkou výhodou je uchování dat bez jakéhokoliv exportu. 
Při vyplnění HTML formuláře a potřebě uložení,  se většinou nabízí pouze textová 
forma, nebo hybridní forma offline. Při ukládání HTML dokumentu je zapotřebí brát 
v úvahu také obrázky, styly, rozložení HTML značek apod. U PDF odpadá nutnost 
exportu, jelikož samotný obsah, je již předurčen k uchování, ať již ve formě 
elektronické, či tištěné. HTML formuláře nejsou většinou schopny pracovat offline. 
PDF formulář umožňuje vyplnění a uložení i bez připojení k síti. Odeslání je 
umožněno jednoduchou formou, stiskem tlačítka ve formuláři, nebo zaslání celého 
PDF dokumentu e-mailem [3]. 

3.2    Výhody a nevýhody 

Pokud bychom chtěli zdůraznit ještě některé další vlastnosti PDF formulářů, tak určitě jsou to: 
• přístup na libovolnou stránku a možnost umístění validace; 
• možnost posílání dat přímo na server, nebo desktop databázi bez jakýchkoliv zvláštních 

nároků; 

• vytváření PDF formulářů bez znalosti programování, existují nástroje (např. Adobe 
Designer), které umožňují jednoduchým způsobem drag&drop vytvořit PDF formulář; 

• vizuální věrnost, kdy pomocí PDF lze reprezentovat i velmi komplexní barevné 
dokumenty s různými typografickými prvky, lze tedy vytvářet formuláře, které se 
vizuálně nijak neliší od tištěných předloh; 

• při správném označkování (tagget) dobrá čitelnost i na malých zařízeních např. PDA; 
• množství dostupných nástrojů ať už komerčních či nekomerčních [4]. 
 
Na druhou stranu je třeba také uvést některé zápory PDF dokumentů: 
• formát, který se těžce bude přizpůsobovat mobilním technologiím s malým výpočetním 

výkonem (PDA, mobilní telefony); 

• velikost souboru při vkládání fontů a grafiky – řešení se nachází v uplatnění komprese 
zvlášť textu, vektorové grafiky a obrázků černobílých a barevných (ZIP, CCITT Group, 
RunLength, JPEG). 

 

3.3    Popis funkce PDF formuláře 

Práce s PDF formulářem je obdobná jako s HTML dokumentem. Na Internetu, nebo na disku 
popř. jiném médiu (offline, což je rozdíl mezi HTML formulářem) je umístěn PDF dokument 
obsahující formulářové prvky. Uživatel otevře a vyplní daný PDF dokument a stiskem 
nadefinovaného tlačítka submit odešle data ke zpracování. Možnosti odesílání a zpracovávání 
dat se může lišit. Jedním ze způsobů je odeslání na server v podobě FDF (Forms Data Format, 
což je interní formát Adobe), nebo v podobě stejné jako při odeslání HTML formuláře, kde se 
data potom zpracují např. pomocí CGI skriptů. Po odeslání následuje většinou zpětná vazba 
k uživateli, který data odeslal. Ta může mít podobu pouze informativní, nebo např. 



dynamické změny PDF dokumentu. Krom odesílání dat můžou mít prvky PDF formuláře 
přiřazenou akci jako je např. spuštění filmu, odeslání e-mailem, tisk, apod. [5]. 

 
Obr. 1 

Pro vytváření formulářů v PDF je vytvořeno několik základních prvků (textové pole, tlačítko, 
seznam, kombinované pole,  přepínací tlačítka, zaškrtávací pole, podpis), kterým je umožněno 
přiřadit následující vlastnosti: 
• styl prvku – úplné zformátování formulářového prvku (barva, rámováno, apod.); 
• akce – od klasických nejpoužívanějších jako je např. obnovit formulář, odeslat, otevřít 

soubor apod., až po možnost vytvoření a přiřazení akce pomocí JavaScriptu; 
• formát – má využití zejména u textových polí, kde je umožněno nastavit typ textového 

pole např. číslo, měna, datum apod.; 
• ověřování dat – nastavení přípustných hodnot, rozsahů a znaků; 
• výpočty – mají smysl s údaji uložených ve dvou a více polích např. suma, průměr, 

maximum, apod. s možností nadefinování vlastních funkcí. 

4    Využití v e-vzdělávání 

Formát PDF se vyvinul ve velmi silný prostředek, nabízí se samozřejmě otázka využití v e-
vzdělávání. Pokud budeme mluvit o využití PDF bez konkrétního zaměření na formuláře, je 
celkem jasné, že tento přenositelný formát již dnes nachází uplatnění při výuce. Je používán 
v různých oblastech studia, ať už technického nebo jiného zaměření, jakožto prostředek 
předávání obsahu studentovi v elektronické podobě nezávisle na platformě či operačním 
systému. Pokud se budeme zabývat PDF formuláři, je zde velká šance na jeho uplatnění 
v podpoře při výuce. Takovým jednoduchým příkladem použití je určitě vytváření testů, ať už 
s volenou, nebo tvořenou odpovědí. 
Studentovi je předložen vygenerovaný test (v našem případě dokument PDF), který obsahuje 
klasické formulářové prvky a to od jednoduchého zaškrtávacího políčka (checkbox), přes 
klasické vkládací pole textu (inputbox) až po různé seznamy a výběrová pole (listbox).  
Student tak dostane jediný dokument ve formě PDF, který si otevře v prohlížeči, vyplní ho 
a odešle na server. V tomto jediném dokumentu mohou být také obsaženy různé animace, 
filmy a obrázky vztahující se k řešené problematice provázané s výše uvedenými 
formulářovými prvky. Student tak jednoduchým kliknutím na tlačítko spustí animaci 
a po skončení jsou mu nabídnuty buď předvolené odpovědi, nebo je vyzván k vyplnění 
příslušných hodnot. 



Jinou variantou je umožnit studentům otestovat své znalosti za pomocí tzv. sebetestů. Student 
dostane na přenositelném médiu (nejčastěji CD-ROM) již vygenerované PDF formuláře, které 
si může kdykoliv (offline) vyplnit a posléze, až se dostane k Internetu odeslat dané formuláře 
(resp. data z formulářů) prostřednictvím e-mailu na server. Ten mu dané testy vyhodnotí 
a výsledek pošle zpět. Jinou variantou je vytvořit PDF formulář a využít JavaScriptu 
k výpočtu výsledku testu. Student tak offline vyplní test a PDF dokument mu sám ohodnotí 
jeho znalosti. 
Samozřejmě pro zlepšení výuky je dobré mít tvorbu PDF formulářů zakomponovánu 
do systému s podporou adaptivních hypermédií (např. v AHA!) a využít tak jeho prostředky 
pro získání a zpracování údajů (znalostí a chování) od studenta a na těchto základech 
generovat příslušné testy a materiály. 
Dalším důvodem proč použít tento formát v e-vzdělávání, je dán technickým zaměřením. 
Stěží můžete kvalitně vysázet např. matematické vzorce v HTML dokumentech. Většina PDF 
dokumentů se generuje z LaTeXu, nebo dnes už z nástrojů řady kancelářských balíků, kde bez 
jakýchkoliv problémů vytvoříte patřičné zápisy a vygenerujete PDF dokument. PDF 
formuláře se dají rovněž generovat za pomocí XML technologie a pro zápisy matematických 
výrazů existuje značkovací jazyk MathML [2].  

5    Závěr 

Našim záměrem a cílem je začlenit interaktivní PDF formuláře do systému AHA! a použít 
tento systém při výuce programovacího jazyka C#. V praxi to znamená především usnadnění 
a zlepšení výuky předmětu C# formou generování „sebetestů“ a klasických testů. Tzn. student 
po přihlášení do systému nejen, že najde patřičné materiály ke svému studiu, ale bude mít 
také možnost si otestovat své znalosti formou „sebetestů“. Tyto testy mohou obsahovat 
kontrolní body, které budou sloužit k získání údajů od studenta, čili jeho znalostí, zvyklostí 
a chování v systému AHA! [6]. Díky těmto údajům můžeme být schopni reagovat 
a přizpůsobovat obsah předkládané látky, nebo generovat testy s volenou nebo tvořenou 
odpovědí. V kontrolní fázi studia pak přichází na řadu běžné testy z dané látky. Všechny testy 
tak budou vedeny elektronicky a uchovány ve formě okamžitého náhledu bez jakékoliv 
nutnosti vstupovat do systému. Učitel tak může své testy mít u sebe v počítači na svém disku, 
neboť budou ve formátu PDF a zároveň budou uloženy na serveru. Tím odpadá další možnost 
- být připojen k internetu popř. intranetu, abychom získali patřičné informace. 
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Abstrakt Příspěvek se zabývá návrhem adaptivního informačního systému pro podporu
e-vzdělávání, jehož úkolem je pomáhat uživateli s vyhledáváním informací o knihách, člán-
cích, bakalářských, diplomových a disertačních pracích, učebních oporách, které může
využít při svém studiu či výzkumu. Informace ukládané v systému o jednotlivých polož-
kách jsou využívány v mechanismu adaptace. Uživatel má možnost v systému vyhledávat
a podle zadaného vyhledávacího kritéria je mu prezentován seznam nalezených zdrojů
s danou informací. Na základě uživatelovy odezvy, pozitivní, negativní nebo žádné, na
předložené informace se upravuje nastavení adaptačního mechanismu pro jednotlivé po-
ložky daného vyhledávacího kritéria.

Klíčová slova: adaptivní hypermédia, adaptace, oborové třídění, klíčová slova, UDC,
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1 Úvod

Vyhledat v dnešní době informace potřebné ke studiu, uspokojení zájmu nebo k práci
může být obtížný a časově náročný úkol. V tomto článku je představen návrh adaptivního
informačního systému, který se snaží tento náročný úkol uživateli co nejvíce usnadnit.
Uživatel může pomocí tohoto systému vyhledávat informace o knihách, článcích, di-

plomových, bakalářských nebo disertačních pracích, učebních oporách a dalších. Systém
uživateli na základě jeho zadaného vyhledávacího kritéria připraví seznam odkazů na in-
formace, který je upraven podle předchozích reakcí dalších uživatelů na jednotlivé položky
seznamu nalezené podle stejného vyhledávacího kritéria.
Systém od uživatele očekává nějakou odezvu na předložené informace. Odezva od uži-

vatele může být pozitivní, negativní nebo žádná. Pokud uživatel na předložené informace
nereaguje může se toto brát jako kdyby reagoval pozitivně, negativně nebo jako kdyby
daná informace uživateli nebyla předložena. Na základě odezvy uživatele se upraví nasta-
vení adaptačního mechanismu pro dané vyhledávací kritérium.

2 Architektura systému

Návrh systému vychází z referenčního modelu architektury AHAM (Adaptive Hypermedia
Architecture Model) [3], systém (obr. 1) se skládá ze čtyř částí, které jsou propojeny a
spolu komunikují. Jedná se o následující části:

– báze dat - představuje úložiště informací, které jsou prezentovány uživateli, tzn. od-
kazy na informační materiály;
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– specifikace adaptace - obsahuje vyjádřené znalosti, které jsou využívány pro adap-
taci;
– adaptační a vyhledávací mechanismus - část systému, která se stará o vlastní
adaptaci a vyhledávání informací dle zadaných požadavků uživatele;
– uživatelské rozhraní - představuje viditelné rozhraní systému pro uživatele, pomocí
kterého zadává požadavky a získává odpovědi.

Obrázek 1: Architektura systému

2.1 Báze dat

Báze dat slouží jako úložiště informací o jednotlivých položkách, nad kterými probíhá vy-
hledávání podle zadaného kritéria, které se v bázi dat ukládají jako informační fragmenty,
které se skládají do stránek.
Jednotlivé položky do báze dat vkládají kompetentní osoby, tzn. že informace o knihách

zadávají knihovníci, informace o bakalářských, diplomových a disertačních pracích a člán-
cích autoři těchto prací. Jsou to tyto obecné informace jako je název, autor, ISBN, URL,
popis apod., tak také informace důležité pro adaptaci a to klasifikace oborového třídění a
klíčová slova.

Klasifikace oborového třídění

Jako možnou klasifikace oborového třídění lze použít mezinárodně uznávanou klasifikace
UDC (Universal Decimal Classification) [8] - mezinárodní desetinné třídění - které je za-
ložené na desetinném systému a pro reprezentaci kategorií využívá arabské číslice, kde
každé číslo je považováno za desetinu celku a určuje konkrétní kategorii (např. 5 - pří-
rodní vědy). Každá kategorie se může dále dělit na podkategorie (např. 51 - matematika,
součást kategorie 5 - přírodní vědy). Pro lepší čitelnost se po každých třech číslicích vkládá
tečka. Publikace může být zařazena do jedné či více kategorií. Dále se v této klasifikaci
používají dodatečné symboly jako např. + pro určení příslušnosti k více kategoriím, / pro
rozšíření, : pro relaci, [ ] pro uzávorkování, = pro určení jazyka, (0...) pro určení formy
apod. V současnosti UDC obsahuje okolo 55 tisíc hlavních kategorií a 10 tisíc pomocných
kategorií.



Vložení nové položky

Při vložení nové položky do systému kompetentní osoba vyplní základní údaje o položce
jako jsou název, autor, ISBN (pokud existuje), URL umístění (např. odkaz do knihovny
na danou knihu, URL umístění článku na webu apod.) a popis.
Současně s těmito základními informace je nutné vložit informace nutné pro adaptaci,

kterými jsou klasifikace oborového třídění a klíčová slova. Položka je následně přiřazena do
příslušného seznamu klasifikace oborového třídění a příslušného seznamu klíčového slova
se základní váhou. Např. kniha s klasifikací 5 - matematika a s klíčovými slovy algebra
a matematika je přiřazena do seznamu klasifikace matematika a do seznamu klíčového
slova algebra a seznamu klíčového slova matematika.

2.2 Specifikace adaptace

Tato část systému obsahuje znalosti o adaptaci, které se následně využívají v mechanismu
adaptace a vyhledávání při generování výsledků vyhledávání a při reakci na uživatelovu
odezvu.
Specifikace přizpůsobování se skládá ze dvou samostatných částí jimiž jsou strategie

výběru reprezentovaných informací a strategie reakcí uživatele

Strategie výběru informací

Uživatel si pomocí uživatelského rozhraní vybere z nabízených klasifikací a klíčových slov
(jsou mu nabízeny takové klasifikační třídy a taková klíčová slova, pro které existuje
alespoň jedna položka), takovou kombinaci, která odpovídá jeho zájmu.

Obrázek 2: Postup při výběru informací pro prezentaci

Systém poté postupuje následovně, jak je naznačeno na obr. 2. Nejprve vezme všechny
seznamy, které odpovídají kategoriím oborového třídění a klíčovým slovům, které uživatel
zvolil.



Pro každý seznam klasifikací oborových třídění i klíčových slov se provede následující.
Vezme se postupně každá položka daného seznamu. Zjistí se, zda aktuálně vybraná položka
je již ve výsledném seznamu. Pokud není, vloží se do něj. Pokud je, upraví se váha - vytvoří
se vážený aritmetický průměr obou vah, který se uloží do výsledného seznamu.
Pak se vezme výsledný seznam, který byl vytvořen a setřídí se sestupně podle váhy.

Položky, jejichž váha je menší než minimální váha pro zařazení do výsledku se ze seznamu
odstraní.

Strategie reakcí uživatele

Jak již bylo naznačeno, uživatel může na prezentované informace reagovat třemi způsoby:

– pozitivní reakce - provede se úprava vah v jednotlivých seznamech klasifikace a sezna-
mech klíčových slov, které uživatel zvolil ve svém vyhledávacím kritériu a do kterých
daná položka, na kterou uživatel odpověděl kladně, patří o jednu jednotku;
– negativní reakce - provede se snížení vah v jednotlivých seznamech klasifikace a sezna-
mech klíčových slov, které uživatel zvolil ve svém vyhledávacím kritériu a do kterých
daná položka patří o jednu jednotku;
– žádná reakce - pokud uživatel na danou položku nereaguje je možné postupovat třemi
různými způsoby. První možností je provést adaptaci, jako kdyby uživatel odpověděl
kladně. Druhou možností je postupovat, jako kdyby uživatel odpověděl záporně a po-
slední možností je neprovádět žádnou adaptaci, jako kdyby vůbec informace uživateli
nebyla předložena.

2.3 Adaptační a vyhledávací mechanismus

Adaptační a informační mechanismus je zodpovědný za interpretaci znalostí o adaptaci a
jejich využití při tvorbě výsledku vyhledávání pro uživatele. Využívají se techniky adap-
tivních hypermédií [2] - uspořádání fragmentů, vkládání/odstraňování fragmentů a roz-
tahovací text.
Dále je také zodpovědný za přijetí reakcí od uživatele a jejich zpracování dle specifikace

adaptace.

3 Možná budoucí práce

Cílem budoucí práce na tomto systému je rozšíření systému o uživatelský model a jeho
začlenění do systému AHA! [4, 5, 6, 7], který je na naší katedře využíván pro výuku
předmětů Programování v C/C++ a Programování v C#, a umožnit tak propojit kurzy
v systému AHA! s dalšími informačními zdroji, které se k danému tématu kurzu vztahují
a které ještě nemusely být v době tvorby kurzu k dispozici.
Dalším cílem je ověření systému v testovacím provozu a po vyhodnocení získaných

výsledků provést případnou úpravu mechanismu adaptace a vyhledávání – např. změna
úpravy vah položek z výpočtu váženého aritmetického průměru na vhodnější výpočet – a
zjištění hodnot pro počáteční nastavení vah.
Jako dalším vhodným rozšířením stávajícího systému se jeví možnost rozšíření me-

chanismu vyhledávání na fulltextové prohledávání dostupných obsahů a také zavedení
koeficientu „stárnutí informaceÿ.



4 Závěr

V tomto článku byl představen návrh adaptivního informačního systému pro podporu e-
vzdělávání, který má za cíl pomáhat uživatelům s vyhledáváním informačních zdrojů a
informací o knihách, článcích, bakalářských, diplomových a disertačních pracích, učebních
oporách apod., které uživatel může využít ve svém studiu, práci či zájmu.
Na základě uživatelem vybrané kombinace klasifikačních kategorií oborového třídění a

klíčových slov mu systém nabídne výsledek, který je upraven na základě předchozích reakcí
uživatelů na stejnou kombinaci. Systém očekává od uživatele odezvu na daný výsledek
vyhledávání, zda jednotlivé položky odpovídají vyhledávacímu kritériu a představě uživa-
tele. O této skutečnosti rozhoduje uživatel svou reakcí - pozitivní, negativní nebo žádnou.
V článku byl dále představen, princip adaptace, který je závislý na odezvě uživatele.
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Hodnotenie, skúšanie a známkovanie študentov cez internet 
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Abstrakt: Systémy na riadenie vyučby (LMS) symbolizujú najpružnejší a najvšestrannejší 
prístup k modernému elektronickému vzdelávaniu, pretože poskytujú rôzne individuálne a 
skupinové aktivity, ktoré sú doplnkom k samoštúdiu študenta. K tomu, aby bolo možné ich 
plné uplatnenie v pedagogickej praxi, je treba použiť aj nový systém hodnotenia, skúšania a 
známkovania online študentov. Je zrejmé, že hodnotenie virtuálnych študentov sa musí líšiť 
od hodnotenia denných študentov. Naviac je to celkom náročná úloha, ktorá bez priamej 
podpory LMS systému sa môže ľahko stať nezvládnuteľnou. V tomto príspevku by som sa 
chcel s Vami podeliť o niektoré zo svojich skúseností, ktoré som získal počas obdobia 
posledných piatich rokov, keď som vyučoval online prednášky pomocou systému 
WebTycho v bakalárskom štúdiu aplikovanej informatiky pre University of Maryland 
University College (UMUC).  

Kľúčové slová: LMS systémy, vebovské technológie, e-learning, zpätná väzba. 

1    Úvod 

1.1 Hlavným cieľom tohto príspevku je prediskutovať si možné spôsoby hodnotenia a 
skúšania online študentov v dištančnom vzdelávaní cez internet. Systémy na riadenie vyučby 
(LMS) sú vo všeobecnosti akceptovaným nástrojom podporujúcim virtuálne vzdelávanie. 
Elektronické a multimediálne štúdijné materiály sa v nich používajú na lepšie porozumenie 
preberanej látky tým, že umožňujú lepšiu vizualizáciu a simuláciu preberanej látky. Je známe, 
že získavanie nových vedomostí je oveľa ľahšie, ak už sme oboznámený s podobnými 
pojmami. Naproti tomu, keď sa snažíme pochopiť celkom novú látku odpovedajúci 
vzdelávací proces je omnoho zdĺhavejší a problematickejší (viď [2]). Ako možné riešenie 
tohto problému je potreba sústrediť sa na tvorbu modelu vedomostí pomocou riešenia 
vhodných praktických úloh. Musíme mať pritom na pamäti, že napriek atraktívnej prezentácii 
látky v LMS systéme, tvorba modelu vedomostí pre konkrétneho študenta môže byť 
problémom. Zadávanie online úloh a ich vhodné hodnotenie musí byť preto nepostrádateľnou 
súčasťou každého zmysluplného elektronického vzdelávania. Naviac je tiež potrebné priame 
testovanie a skúšanie študentov vo virtuálnom prostredí. Väčšina online testov používaných 
v súčasnosti sa obmedzuje na otázky typu true/false, multiple choice, fill-in alebo point-and-
pick-a-correct-answer.   

 
1.2 Takéto testy často vedú k mechanickému zapamätávaniu si testovacích otázok spolu so 
správnymi odpoveďami (viď [3]). Je jasné, že práve opísaný prístup študentov k štúdiu je 
nežiadúci a kontraproduktívny. Totiž mechanické zapamätávanie si odpovedí nepodporuje 
tvorivé myslenie študentov, a preto testy tohto typu neskúšajú vedomosti z daného predmetu. 
Na druhej strane, výhody online testovania študentov sú zrejmé. Jednoduché testy uvedeného 
typu sa môžu ľahko strojovo vyhodnocovať bez priamej intervencie učiteľa, dôsledkom čoho 
sa toto skúšanie nazýva tiež samoskúšaním. Príprava kvalitných testov tohto typu je možná, i 
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keď bezosporu zdĺhava a pracná (viď [1]). Naviac okrem kvalitných otázok je treba aj 
podpora programu na generovanie väčšieho množstva testov, kde učiteľ resp. študent si zadá 
požadovaný obsah, obtiažnosť a hrubý obrys testu, a potom jednoduchým stlačením 
klávesnice program vytvorí príslušný test spĺňujúci predom určené kritéria. Séria samotestov 
sa môže použiť kdekoľvek v samoštúdiu. Tento nový trend ku skúšaniu študentov sa objavuje 
už aj ako CD príloha pre učiteľov ku klasickým, papierovým učebniciam (viď [1]).  Očividne 
takáto učebnica je veľkou pomocou aj pre každého online učiteľa. Avšak otvorenou otázkou 
zostáva, či je to presne to, čo je treba pre virtuálnych študentov. Veľa divokého a bezbrehého 
online testovania môže v konečnom dôsledku študentom dosť uškodiť, pretože namiesto 
riešenia úloh sa sústredia na samotestovanie.  
 
1.3 Online štúdium by sa nemalo zredukovať na samoštúdium. Ako možné riešenie sa tu 
skýta použitie diskusných fór pre účely testovania a hodnotenia študentov. Cez ne možno 
zadávať online zadania a testy podobné tým, ktoré sa používajú bežne v dennom štúdiu. 
Akakoľvek otázka môže byť zahrnutá v dokumente vytvorenom v MS Worde alebo 
v nejakom podobnom textovom editore. Dokument obsahujúci dané zadanie resp. test je 
potom presunutý do príslušného diskusného fóra ako príloha, ktorú si možno stiahnuť na svoj 
lokálny počítač. Študenti vypracujú zadanie resp. test doma na počítači a uložia ho ako 
prílohu do príslušného online adresára v LMS systéme. Učiteľ si stiahne všetky také 
dokumenty doma na počítač. Opraví a oznámkuje ich offline klasickým spôsobom priamo 
v elektronickom dokumente. Spätná väzba od učiteľa smerom k študentovi by mala byť 
poskytnutá v dostatočnej miere tak, aby študent vedel prečo stratil body, a ako by mal 
postupovať, keby chcel získať plný počet bodov za danú otazku. Opravovanie online testov 
resp. zadaní je často časovo náročné a pracné, avšak malo by byť nepostrádateľné v každom 
online vzdelávaní. Skôr než začneme zbierať online zadania a testy, mali by sme si dobre 
premyslieť, čo budeme s nimi robiť. Musia to byť informácie, ktoré dokážeme nielen 
spracovať, ale aj vyhodnotiť (viď [5]).  Nie všetko, čo študent predloží do virtuálnej 
posluchárni v rámci LMS systému, by malo byť známkované. Bolo by to priveľa extra práce 
pre učiteľa. Niekedy stačí slovne zhodnotiť prácu študenta, resp. identifikovať slabiny, 
poprípade ich opraviť. Časté a správne zvolené hodnotenie poskytuje študentovi cennú zpätnú 
väzbu. Je zrejmé, že online komunikácia medzi učiteľom a študentom vo virtuálnej 
posluchárni musí byť obojsmerná a relatívne rýchla. 
 
1.4 Vyrovnať sa s online odpisovaním je ďalšiou drinou, s ktorou sa musí popasovať online 
učiteľ. Odpisovanie, by malo byť definované ako doslovná resp. čiastočná reprodukcia práce 
resp. myšlienky iného autora bez odvolania sa na neho. Môže zahrňovať nielen písomnú 
prácu iného autora, ale aj počítačový program, algoritmus, graf, a pod. bez uvedenia 
príslušnej citácie. Odpisovanie akehokoľvek typu by malo byť striktné zakázané a v prípade 
potreby aj trestané. Časové označenia na elektronických dokumentoch môžu pomôcť pri 
rozhodovaní, kdo od koho odpisoval vo virtuálnom prostredí. Preto sú potrebné pravidlá na 
správne citovanie informácii pochádzajúcich z vonkajších zdrojov a najmä z internetu. Každý 
študent by si ich mal dobre osvojiť, najlepšie ešte pred zápisom do online prednášky, pretože 
nemôže byť väčší problém pre učiteľa, ako keď má určiť „kdo odpísal, čo odpísal a od koho“. 
Obzvlášť ťažké je to v situáciach,  keď sa odpisovanie stane všeobecne rozšíreným v rámci 
diskusných fór. Nástroje typu „google search engine“ môžu zohrať významnú rolu najmä ak 
sa jedná o materiál stiahnutý z internetu. 
 



 

 
 
Obr. 1 Prehľad online aktivít jedného študenta vo WebTycho 
 

 
 
Obr. 2 Odpoveď študenta na online úlohu vo WebTycho 
 



 

 
 
Obr. 3 Prehľad hodnotenia online zadania č. 1 vo WebTycho 
 

 
 
Obr. 4 Online zadanie č. 1 predložené študentom ako príloha vo WebTycho 



 

 
 
Obr. 5 Portfolio práce jedného študenta v danom predmete počas semestra vo WebTycho 
 

 
 
Obr. 6 Prehľad hodnotenia online študentov pomocou „Gradebook“ vo WebTycho  



2    Záver 
 
Vzdelávanie cez internet má jednu veľmi veľkú výhodu týkajúcu sa práve hodnotenia 
študentov, ktoré môže byť v podstate nepretržité. Ak učiteľ monitoruje každodenné dianie 
v online posluchárni, môže rýchlo zachytiť, že študenti majú problémy s niektorými pojmami. 
Preto hodnotenie by sa nemalo týkať iba plánovaných aktivít, ale malo by odrážať skutočnú 
situáciu medzi online študentami. Je veľmi dôležité, aby virtuálny študenti nielen chápali 
svoje hodnotenie, ale aj aby s nim súhlasili. Z toho dôvodu jasné a konkrétne kritéria pre 
takéto hodnotenie musia byť predom špecifikované. Správne zvolené hodnotenie by malo 
viesť a motivovať študentov v ich samoštúdiu. Nie všetci študenti dokážu správne zhodnotiť 
svoje vedomosti z daného predmetu. Okrem samotestov zadaných a ohodnotených strojovo 
v rámci LMS systému, v niektorých prípadoch je potrebné učiteľom vypracované slovné 
hodnotenie práce študenta napr. úloh zadaných ako súčasť rôznych diskusných fór. Úplné 
hodnotenie všetkej práce študenta vo virtuálnom prostredí je časovo náročne, a preto by malo 
byť podporované cez podporné črty LMS systému napr. tak ako je to znázornené na 
obrázkoch 1 až 6. 
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Abstrakt: Problémem praktické výuky počítačových sítí je potřeba zajištění dostatečného 
přístupu studentů do speciálně vybavené laboratoře pro samostatnou práci. Příspěvek 
prezentuje původní řešení, které umožní zpřístupnit laboratorní prvky vzdáleně pomocí 
Internetu a obsahuje i informační systém pro zajištění nabídky vzdáleně řešitelných úloh a 
rezervaci času pro práci na úlohách studenty. Bylo vyvinuto i speciální spojovací pole, 
které umožní automaticky měnit konfiguraci síťových prvků podle požadavků každé 
vzdáleně řešitelné úlohy. Obě části tvoří ucelený systém pro dálkovou praktickou výuku 
počítačových sítí, který je přímo použitelný pro nasazení do výuky v několika předmětech. 

Klíčová slova: virtuální laboratoř, spojovací pole, síťové prvky, distanční praktická výuka 

1    Úvod 
Běžnou součástí výuky mnoha oborů na technických vysokých školách i ve středním 
odborném školství je praktická práce ve speciálně vybavených laboratořích. Jedním z těchto 
oborů jsou i počítačové sítě. Na fakultě elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava byla 
výuka základů počítačových sítí zahrnuta do studijních plánů již od samotného vzniku oboru 
Inženýrská infomatika. Výuka probíhala nejprve spíše na teoretické úrovni s tím, že 
předmětem praktických cvičení bylo zejména programování síťových aplikací. V roce 1999 
se naše fakulta začlenila do celosvětového neziskového vzdělávacího programu Cisco 
Networking Academy (CNAP), jehož cílem je podporovat výuku počítačových sítí s důrazem 
na praxi. Teoretickou stránku program CNAP  pokrývá formou kvalitních multimediálních 
vzdělávacích materiálů pro distanční studium. V rámci začlenění do CNAP vznikla na fakultě 
speciální laboratoř počítačových sítí, vybavená síťovými prvky a její vybavení je od té doby 
neustále rozšiřováno.  V současné době je síťová laboratoř využívána pro kurzy CNAP 
připravující k získání průmyslového certifikátu Cisco Certified Network Associate, nově také 
i certifikátu Cisco Certified Network Professional. Mimo to nám zřízení specializované 
laboratoře umožnilo posunout obsah cvičení standardních vysokoškolských předmětů 
počítačových sítí od programování síťových aplikací, s nimiž se dnes studenti setkávají i 
v jiných předmětech, do oblasti návrhu, praktické konstrukce, ověřování funkce a diagnostiku 
počítačových sítí.  Také mohla být rozšířena nabídka předmětů fakulty o dva další 
specializované předměty magisterského studia orientované na počítačové sítě: Směrované a 
přepínané sítě a Technologie počítačových sítí. Oba se zabývají pokročilými tématy 
počítačových sítí a pro praktická cvičení i samostatnou práci studentů na semestrálních 
projektech s výhodou využívají specializované síťové laboratoře. Studenti tak dnes mohou 
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své studium završit volbou orientace státní závěrečné zkoušky na oblast hardware počítačů a 
počítačových sítí. 

2    Zkušenosti s praktickou výukou a její problémy 
Ze zkušeností s posílením praktické stránky výuky počítačových sítí, které postupně 
získáváme a vyhodnocujeme již od roku 2000, můžeme jednoznačně potvrdit její pozitivní 
dopady. Studenti, kteří se s probíranou problematikou seznámili i prakticky, dosahují lepších 
výsledků jak u zkoušek z příslušných předmětů, tak u státní závěrečné zkoušky. Praktická 
práce je i více motivuje k teoretickému studiu, jelikož mohou okamžitě vidět praktickou 
použitelnost nabytých teoretických poznatků. Zvýšil se i celkový zájem o studium oblasti 
počítačových sítí, včetně volby témat diplomových prací z tohoto oboru. Studenti - zájemci o 
studium počítačových sítí - dnes považují za nejvhodnější kombinovat studium standardních 
předmětů specializace počítačových sítí s účastí v kurzech programu Cisco Networking 
Academy, jelikož ty se obsahově vhodně doplňují.  
Praktická výuka má však i své problémy. Nejen, že klade velké nároky na detailní znalosti 
vyučujícího a udržování funkčnosti rozsáhlého laboratorního vybavení,  ale je také náročná na 
hodinovou dotaci příslušných předmětů. Ukazuje se, že nejvhodnější doba trvání praktického 
cvičení v síťové laboratoři jsou tři vyučovací hodiny, což je doba, za kterou studenti za řízení 
vyučujícího zvládnou prakticky ověřit základy probíraného tématu a jsou stále schopni udržet 
pozornost. Bohužel na samostatnou práci a opakování konfigurace či sledování chování sítě, 
nutné pro důkladné pochopení, již často nezbývá čas. Studenti tak mnohdy nemají 
dostatečnou praxi a návyky v základních úkonech sestavení a oživení síťové konfigurace, což 
jim znemožňuje  koncentrovat se na podstatu a specifika probíraného protokolu, mechanismu 
nebo technologie. I zde se ukazuje, že pro nabytí základní rutiny je nezbytná soustavnost, 
proto zmíněná tříhodinová cvičení nasazujeme zásadně v každém týdnu výuky.   
Z výše uvedeného je zřejmé, že pro zvýšení úrovně porozumění problematice je nutné mimo 
řízenou výuku zajistit studentům i dostatečný prostor pro samostatné procvičování a 
experimenty. To však naráží na značné vytížení laboratoře v dopoledních i odpoledních 
hodinách a dále na potřebu zajištění dozoru i při samostatné práci studentů, jelikož vybavení 
laboratoře je velmi nákladné. Proto jsme pojali a postupně realizujeme záměr zpřístupnit 
síťové prvky laboratoře studentům vzdáleně pomocí Internetu, čímž se jednak vyřeší problém 
dozoru a jednak dáme možnost využít laboratorní vybavení v době mimo běžnou výuku, tj. 
během večerů, nocí, víkendů, zkouškového období, prázdnin a jiných časů bez výuky. 
Systém, který vzdálené zpřístupnění realizuje, má několik komponent a dohromady poskytuje 
studentům jakousi „virtuální laboratoř“, jejíž architektura bude popsána dále. Práce na 
systému byly rozděleny do několika samostatných celků a jednotlivé celky vypsány jako 
témata diplomových prací, které jsou v současnosti již ve stavu před obhajobou (červen 
2005). 

3    Architektura virtuální laboratoře 
Při vzdáleném zpřístupnění laboratorního vybavení bylo třeba vyřešit několik problémů. 
Prvním z nich je dálkové zpřístupnění ovládacích portů síťových prvků. Systém je 
v současnosti koncipován tak, aby bylo možno vzdáleně zpřístupnit libovolné zařízení 
ovladatelné přes sériové rozhraní RS-232, čímž zajistíme přístup nejen k síťovým prvkům, ale 
i ke konzole počítačů vybavených OS Linux. Druhou oblastí byl systém rezervace času pro 
práci s jednotlivými prvky, který jsme se rozhodli realizovat formou informačního systému 
přístupného pomocí WWW. Dalším problémem, jehož vyřešením se naše virtuální laboratoř 



odlišuje od většiny obdobných systémů na jiných pracovištích, je možnost automatizovaného 
zapojení topologie síťových prvků tak, aby studenti nemuseli pracovat pouze nad fixní 
topologií, ale bylo možné střídavě automatizovaně zapojovat různé topologie, nejlépe 
vyhovující charakteru procvičované úlohy. 

3.1    Cíle návrhu architektury 
Při návrhu architektury a prostředí pro implementaci virtuální laboratoře jsme si vytyčili 
následující cíle: 

 Laboratorní zařízení bude vzdáleně nabízeno ve formě topologií pro řešení 
konkrétních úloh, jejichž zadání i vzorová řešení budou k dispozici v databázi 
systému. Praktické zkušenosti totiž ukázaly, že zpřístupnění laboratoře bez 
konkrétní doporučované náplně práce není efektivní – ani ke studiu motivovaní 
studenti ještě nemají dostatek zkušeností, aby navrhli vhodnou topologii a ideálně 
zvolili síťové prvky pro vyzkoušení určené problematiky a mnohdy nemají ani 
dostatečný přehled, jaké technologie a konfigurace by bylo vhodné prakticky 
vyzkoušet.  

 Na rozdíl od jiných řešení virtuálních laboratoří, u nichž je zpravidla propojení 
laboratorních prvků fixní, jsme trvali na možnosti realizovat úlohy na různých 
topologiích síťových prvků. Systém obsahuje mechanismus pro elektronickou 
výzvu obsluze systému, aby v dostatečném časovém předstihu fyzicky zapojila 
topologii pro nadcházející vzdáleně nabízenou úlohu.  Obsluha může být také 
volitelně nahrazena automatizovaným spojovacím polem. 

 S ohledem na to, že má být systém implementován v prostředí školství, jsme kladli 
důraz na minimalizaci nákladů na jeho pořízení. Proto jsme se vyhnuli nákladným 
řešením zpřístupňujícím ovládací porty síťových prvků pomocí terminálových 
serverů, což je řešení poměrně často se objevující v komerčních výukových 
prostředích i průmyslových nasazeních. Orientovali jsme se výhradně na volně 
dostupné technologie a otevřené standardy (Linux, Apache, MySQL, Java applety, 
XML). Systém by měl být co nejméně závislý na implementační platformě. 

3.2    Základní architektura 
Jádrem systému je počítač PC s OS Linux, který je vybaven jednou nebo více multiportovými 
kartami RS232 a připojen k Internetu. Na počítači běží speciální software (multiplexer portů), 
který je schopen datové toky jednotlivých portů RS232 multiportové karty převést na spojení 
protokolu TCP vedoucí skrz Internet k jednotlivým vzdáleným studentům. Dále na počítači 
běží WWW server Apache, který formou aplikace v jazyce PHP zajišťuje uživatelské rozhraní 
rezervačního systému a poskytuje vzdáleným studentům applet pro přístup na rezervované 
síťové prvky, vždy spolu s podrobnými informacemi ke konkrétní řešené úloze. Data 
rezervačního systému jsou ukládána do databáze SQL serveru, který je rovněž spuštěn na 
řídícím PC. Celková architektura systému je vidět na obrázku 1. 
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Obrázek 1 – architektura systému 

3.3    Použití systému 
Uživatelé pracující se systémem virtuální laboratoře se rozčleňují do několika kategorií podle 
role, kterou v systému mají: 
 

 Tvůrce úloh (instruktor) 
 Plánovač úloh („nástěnkář“) 
 Student – řešitel úloh 
 Konstruktér topologie 
 Správce uživatelů  
 Správce systému  

 
Jeden uživatel může mít současně i více rolí. 
Tvůrce úloh má na starosti vkládání, editaci a případně rušení úloh, které mohou být nabízeny 
studentům. Vkládání úloh se děje buďto interaktivně vyplněním příslušného webového 
formuláře, nebo dávkově vložením archivu obsahujícího všechny soubory a informace 
potřebné k úloze. Druhý způsob dává možnost přípravy úlohy i bez připojení na Internet a 
potenciál pro strojovou podporu generování úloh. Pro zápis zadání i dalších parametrů úlohy 
jsou používány zásadně otevřené formáty (HTML, XML).  
Úloha je v systému charakterizována následujícími parametry: 
 
 



 Název a zkratka používaná v rezervačním kalendáři 
 Popis úlohy formou sady HTML stránky + obrázek topologie 
o text, obrázky, (zvuky, video,…) 

 Kategorizace (i současně podle více hledisek) 
 Maximální doba řešení 
 Seznam síťových prvků použitých v úloze 
 Grafické a textové schema propojení prvků a/nebo konfigurační soubor pro 

spojovací pole (viz dále) 
 Řešení – cílové konfigurace všech prvků 

 
Ukázka webového formuláře pro vkládání úlohy je na obr. 2. Jak již bylo zmíněno, je možné 
úlohy vkládat také dávkově formou archivu souborů obsahujícího všechny požadované 
předem připravené dokumenty. 
 

 
 

Obrázek 2: Formulář pro vkládání úlohy 
 
Uživatel s rolí plánovače úloh stanovuje, kdy a na jakou dobu bude která úloha zpřístupněna 
studentům. Informace o úlohách, jež budou v daném časovém intervalu zpřístupněny, jsou 
studentům k dispozici na elektronické nástěnce. Každý den je rozdělen na základní časové 
intervaly (implicitně 45 min) s tím, že každá úloha se vypisuje vždy na určitý počet těchto 
intervalů (počet je parametrem úlohy a odpovídá její časové náročnosti). V rámci jednoho 
časového intervalu lze současně zpřístupnit i více úloh využívajících nezávislé sady síťových 
prvků. Také lze zpřístupnit alternativní úlohy, které je možné realizovat na téže topologii 
prvků – student pak při rezervaci může zvolit jednu z alternativ. Úlohy umístěné na nástěnku, 
jak je vidí při rezervaci studenti, ukazuje obrázek 3. 

 



 
 

Obrázek 3: Webové rozhraní pro rezervaci úloh pomocí elektronické nástěnky 
 
Nejdůležitějším uživatelem systému je student. Student si na elektronické nástěnce rezervuje 
čas pro řešení nabízených úloh a v čase, který si dříve zarezervoval, může vzdáleně 
přistupovat k ovládacím portům síťových prvků rezervované úlohy. Pro rezervaci i vzdálenou 
práci se síťovými prvky postačí běžný WWW prohlížeč se schopností spouštět Java applety. 
Student může paralelně otevřít i více oken pro ovládání různých síťových prvků s tím, že 
ostatní studenti skupinky řešící úlohu mají přehled o tom, kdo s kterým síťovým prvkem 
právě pracuje. Po vypršení času rezervace úlohy je příslušným studentům vzdálený přístup 
k síťovým prvkům odepřen s tím, že plánujeme do systému zahrnout možnost automatického 
uložení stavu všech síťových prvků.  Drobnými, ale užitečnými rozšířeními jsou kontrola 
neaktivity spojení se síťovým prvkem s automatickým odpojením a znemožnění vkládání 
zakázaných sekvencí příkazů (např. nastavení neznámého hesla). Na obrázku 4 je možné vidět 
webové rozhraní, prostřednictvím něhož studenti vzdáleně přistupují k síťovým prvkům. 
 

 
 

Obrázek 4: Webové rozhraní pro vzdálenou práci na úlohách 
 



Aby bylo možné zařízení rovnoměrně sdílet mezi studenty, mají jednotliví studenti týdenní 
časové kvóty na využívání virtuální laboratoře. Užitečným rozšířením je možnost společné 
rezervace úlohy pro skupinku studentů, prováděné jedním studentem ze skupinky.  
Studenti si mohou také prohlížet zadání všech úloh dostupných v systému. 
Pomocnými rolemi uživatelů systému jsou zapojovač topologie, správce uživatelů a správce 
zařízení. Zapojovač topologie je osoba pověřená fyzickým zabezpečením chodu virtuální 
laboratoře, která na elektronickou výzvu generovanou systémem (e-mail) zapojí systémem 
stanovenou topologii s dostatečným předstihem před zahájením časového intervalu, ve kterém 
má být úloha nabízena. Jak jsme již zmínili, lze roli tohoto uživatele nahradit automatickým 
spojovacím polem. Správce uživatelů má na starosti správu uživatelských účtů oprávněných 
uživatelů systému jako přiřazování rolí a nastavování hesel. Správce systému konfiguruje 
systém včetně zavádění a udržování příslušných číselníků. 

3.4    Bezpečnost systému 
Při návrhu architektury systému byl kladen důraz i na jeho bezpečnost. Přístup k webovému 
rozhraní je šifrován s využitím protokolu HTTPS a pro všechny typy uživatelů autentizován 
uživatelským heslem. Autentizován i šifrován bude rovněž vzdálený přístup studentů na 
ovládací porty síťových prvků a to s použitím autentizace jednorázovými hesly a šifrování 
využívající vrstvy SSL. Applet zabezpečující spojení studenta se síťovými prvky je digitálně 
podepsán. Systém je navržen s ohledem na to, aby jej bylo možné používat i v prostředí 
s firewally, v němž poskytovatelé Internetu filtrují různé protokoly a porty. Veškeré aktivity 
uživatelů systému jsou logovány, ať už se týkají přístupu k webovému rozhraní nebo k 
ovládacím portům jednotlivých síťových prvků. 

4    Spojovací pole 
Jelikož role zapojovače topologií je náročná na čas, dochvilnost, preciznost i bezchybnou 
práci a hlavně fyzickou přítomnost pověřené osoby vždy před přechodem na úlohu s odlišnou 
topologii, rozhodli jsme se tuto roli nahradit konstrukcí speciálního automatizovaného 
spojovacího pole. Při tomto režimu práce jsou všechny porty aktivních prvků svedeny do 
portů spojovacího pole s tím, že spojovací pole může na základě příkazů do něj vložených 
spojovat libovolné dvojice portů (samozřejmě vždy jen stejného typu). Současný prototyp 
spojovacího pole dokáže spojovat porty sítě Ethernet 10BaseT nebo synchronní sériová 
rozhraní RS232, který byla zvolena z důvodu vhodných parametrů jejich fyzické vrstvy, 
včetně dobré dostupnosti příslušných konektorů. Díky modulární koncepci spojovacího pole 
je však možné využít i jiných sériových rozhraní, jejichž frekvenční vlastnosti a počet 
potřebných signálů budou odpovídat parametrům obvodů použitých ve spojovacím poli. Je 
zde také navrženo speciální řešení problému zdrojů taktování synchronních sériových 
rozhraní, aby mohly být propojeny libovolné dvojice synchronních sériových portů síťových 
prvků. Konfigurace propojení, které má spojovací pole realizovat, se stanoví příkazovým 
jazykem s filosofií podobnou operačnímu systému Cisco IOS. Konfigurace může být uložena 
i do paměti EEPROM, kterou je spojovací pole vybaveno. Příkazy se vkládají přes řídící 
sériové asynchronní rozhraní RS232 spojovacího pole. Vkládání příkazů může být 
realizováno buďto manuálně a interaktivně pomocí vhodného emulátoru terminálu, nebo 
může být konfigurační soubor zaslán do spojovacího pole dávkově vhodným nadřazeným 
řídícím systémem (zde serverem virtuální laboratoře). Konfigurační soubor spojovacího pole 
pak může být volitelnou součástí definice jednotlivých úloh a zajišťuje možnost fyzického 
zapojení topologie úlohy bez účasti zapojovače úloh. Celková architektura systému 
zahrnujícího použití spojovacího pole je znázorněna na obrázku 5.  
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Obrázek 5 – architektura systému se začleněním spojovacího pole 

 
Mechanické provedení spojovacího pole je navrženo tak, aby mohlo být umístěno do 
standardního 19-palcového rozvaděče spolu s laboratorními síťovými prvky. Prototyp zařízení 
poskytuje 16 pozic pro moduly rozhraní, takže lze sepnout maximálně osm dvojic portů 
síťových prvků. Na obrázku 6 je vidět osazený plošný spoj prototypu spojovacího pole.  
 

 
Obrázek 6: Prototyp spojovacího pole 

5    Nároky na realizaci virtuální laboratoře a dostupnost řešení 
Jedním z cílů návrhu virtuální laboratoře bylo minimalizovat náklady na její realizaci. 
Výsledné materiální požadavky na realizaci systému jsou tedy následující: 

 Běžný PC s OS Linux 
 Multiportová karta RS-232   
 Volitelně automatizované spojovací pole  

Na PC je instalován OS Linux, WWW server s podporou PHP (Apache), SQL server 
(MySQL), a program multiplexeru portů napsaný v jazyce C.  Lze využít libovolné 



multiportové karty podporované v OS Linux - karty mívají typicky 8 nebo 16 portů. Lze 
vložit i několik multiportových  karet - software počet připojených laboratorních prvků nijak 
neomezuje. Cena multiportových karet včetně rozbočovacího kabelu se pohybuje okolo 8 tis. 
Kč. 
Automatické spojovací pole lze realizovat vlastními prostředky. Schemata, řídící software i 
návrh plošného spoje budou po odevzdání příslušných diplomových prací k dispozici na 
našich WWW stránkách. Materiálové náklady na realizaci včetně zakázkové výroby plošného 
spoje se pohybují pod hranicí 15 tis. Kč. 
Jelikož se jedná o systém určený pro výukové účely, rozhodli jsme se veškeré podklady pro 
realizaci a použití jeho softwarové i hardwarové části poskytnout  pro nekomerční využití 
volně k dispozici pod licencí obdobnou licenci GNU. Kdokoli tedy může systém nekomerčně 
používat a rozšiřovat s jediným omezením, že výsledek rozšíření musí rovněž být dán za 
stejných podmínek k dispozici. O spolupráci již projevilo zájem několik pracovišť, mezi 
jinými Technická univerzita v Košicích, Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Karviné a 
SPŠ elektrotechnická v Bratislavě. S těmito institucemi zvažujeme i možnosti realizace 
distribuované virtuální laboratoře, která by jako jeden celek zpřístupňovala zařízení umístěné  
na uvedených pracovištích. 

6    Závěr – plány dalšího rozvoje 
Diplomové práce, které jednotlivé části virtuální laboratoře řeší, jsou nyní již ve fázi 
dokončování. Testovací provoz virtuální laboratoře plánujeme zahájit v červnu 2005; zahájení 
řádného provozu předpokládáme s ohledem na výsledky testování v zimním semestru 
školního roku 2005/2006. Na testovacím provozu se mají zájem podílet i spolupracující 
pracoviště. 
Při určování směrů dalšího vývoje software i hardware virtuální laboratoře budou zohledněny 
výsledky testovacího provozu. Již nyní však máme dlouhodobější záměry, z nichž 
nejpodstatnější uvádíme dále. 

6.5    Zavedení možnosti řízené distanční praktické výuky 
Přestože je systém v současné verzi orientován především na použití při samostatném 
procvičování praktické práce se síťovými prvky, nic nebrání tomu, aby vzdálení studenti 
mohli pracovat koordinovaně pod vzdáleným vedením tutora. Studenti i tutor při tom mohou 
být připojeni do Internetu odkudkoli. Při rozšíření systému o tutora je třeba zavést několik 
nových mechanismů: 

 Zajistit vhodný komunikační prostředek  mezi tutorem a studenty pracujícími na 
úloze. Jeví se být výhodné mít jednak možnost skupinové komunikace vzájemně 
mezi všemi studenty a turorem a jednak dvousměrné komunikace mezi  tutorem a 
každým jednotlivým studentem. Protože v současnosti je k dispozici celá řada 
vhodných standardních prostředků pro takovouto komunikaci, považujeme za 
vhodné spíše integrovat tyto prostředky do systému, než se pokoušet vyvíjet 
vlastní standardy. Lze uvažovat jak o komunikaci čistě textové (chat), tak i o 
přenosu hlasu, případně i videa prostřednictvím Internetu. Protože předpokládáme, 
že vzdálení studenti budou připojeni do Internetu technologiemi s velkou 
variabilitou přenosových rychlostí i zpoždění, bude patrně nutné podporovat 
několik alternativních prostředků komunikace včetně možnosti komunikovat 
s různými studenty různými prostředky. 



 Zajistit vhodný způsob sdílení ovládání jednotlivých síťových prvků mezi studenty 
a tutorem. Tutor by měl mít možnost sledovat interakci kteréhokoli studenta se 
síťovým prvkem na stejné úrovni, jako by seděl spolu se studentem u počítače, na 
kterém student pracuje. Tutor musí dále mít možnost převzít ovládání síťového 
prvku  a studentovi demonstrovat správný způsob konfigurace. Pro účely 
vzdáleného zkoušení studentů bude užitečné, když bude mít tutor možnost 
pracovat se síťovým prvkem i v režimu, kdy je jeho činnost vzdálenému 
studentovi neviditelná. 

6.6    Rozšíření možnosti automatizované tvorby topologií pomocí přepínačů  
Automatizované spojovací pole popsané výše umožní vzdálenou tvorbu topologií 
propojováním dvojic sériových portů a portů Ethernet do rychlosti 10Mbps. V některých 
úlohách však bude nutné propojovat i porty Ethernet 100Mbps a 1Gbps, na které již 
frekvenční charakteristiky vyvinutého spojovacího pole nestačí. Řešením používaným i na 
jiných institucích je použití standardního přepínače sítě Ethernet (L2 switch) s porty 
100BaseT a 1000BaseT a podporou virtuálních sítí, kdy jsou rozhraní Ethernet řízených 
prvků připojena k jednotlivým portům propojovacího přepínače. Zařazováním dvojic portů 
propojovacího přepínače do společné virtuální sítě pak můžeme zajistit logické spojení 
požadovaných dvojic portů. Toto řešení má však jeden nedostatek a to nemožnost vzájemně 
propojovat dvojice portů v režimu trunk, tj. portů nesoucích provoz z více virtuálních sítí 
současně. 
 Jelikož se však s porty v režimu trunk při výuce na úrovni základní i pokročilé běžně 
pracuje, rozhodli jsme se poněkud netradičně využít ke spojování trunk linek technologie 
tunelování trunk linek, často označované jako dot1QinQ. Technologie je k dispozici např. i na 
cenově vcelku dostupných L3 přepínačích Cisco 3550. Princip spínání dvojic trunk portů 
bude spočívat v tom, že příslušná dvojice portů propojovacího přepínače (zde Cisco 3550) 
bude definována jako začátek, resp. konec tunelu 8021QinQ.  
Zajímavou se jeví možnost podřídit řízení propojovacích přepínačů řídící jednotce 
spojovacího pole tak, aby se spojovací pole a jím řízené propojovací přepínače navenek jevily 
jako jeden celek – virtuální spojovací zařízení s velkým počtem portů. 

6.7    Dálkové řízení topologie síťových prvků pokročilými studenty 

Pro pokročilé studenty může být přínosné dálkově provádět vlastní, jimi samými navržené 
experimenty. K tomu účelu je vhodné dovolit těmto studentům, aby sami v rezervovaném 
čase dálkově rozhodli o topologii rezervovaných prvků, kterou chtějí propojit. Při použití 
automatizovaného spojovacího pole toto není technickým ani organizačním problémem a 
v současnosti nevidíme žádné překážky implementace této zajímavé možnosti do systému. 

Odkazy 
WWW stránky poskytující aktuální stav vývoje popisované virtuální laboratoře lze navštívit 
na http://www.cs.vsb.cz/grygarek/virtlab. 
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Abstrakt V rámci řešení týmových studentských projektů v oblasti vývoje software je
vhodné používat nástroje podporující týmový vývoj, mezi které patří například systémy
pro řízení verzí. Pro úspěšné používání takových nástrojů je však nutné studentům po-
skytnout patřičnou podporu a pomoci jim překonat vstupní bariéru danou nedostatkem
znalostí a zkušeností. Tento článek nabízí řešení postavené na nástrojích Subversion a
Maven, které bylo úspěšně ověřeno v praxi na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity
v Brně.

1 Úvod

Na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně jsou v rámci některých předmětů
věnujících se programování řešeny týmové projekty. Jejich cílem je kromě praktického
uplatnění získaných poznatků také nabytí zkušeností s prací v týmu a osvojení přísluš-
ných sociálních návyků. Týmy jsou tvořeny většinou čtyřmi studenty, což je dostatečné
k řešení i větších projektů a zároveň přiměřené s ohledem na organizaci projektu a komu-
nikaci mezi členy vývojového týmu. Řešení projektu je ukončeno jeho veřejnou obhajobou.
Implementačním jazykem je v drtivé většině případu Java.
Původně byla organizace vlastního vývoje a případné používání vývojových a podpůr-

ných nástrojů plně v kompetenci jednotlivých týmů a jediným požadavkem bylo zveřejnění
informací o projektu na příslušných www stránkách. Po vyřešení projektu studenti měli
na tyto stránky přidat i finální verzi vytvořených produktů a technickou dokumentaci.
V prvních letech výuky byly příslušné předměty výběrové a zapisovali si je především
studenti vyšších ročníků s hlubším zájmem o danou problematiku. Ačkoliv nebylo vše
dokonalé, tento způsob organizace projektů se docela osvědčil.
Později se však změnilo zařazení zmiňovaných předmětů a začalo narůstat množství

studentů z nižších ročníků, kteří nedisponují tolika znalostmi a zkušenostmi. Kvalita pro-
jektů poklesla a objevila se řada nových problémů. Někteří studenti začali mít problémy
s koordinací práce, nevěděli jaké vhodné nástroje zvolit, případně je neuměli nainstalo-
vat, nastavit a používat. Objevovalo se více technických dotazů, na něž nestačí obecná
rada (použijte nástroj A), ale na které je nutno odpovědět velmi podrobně a konkrétně
(nainstalujte si nástroj A, v konfiguraci nastavte v souboru x parametr b na hodnotu c, a
pak jej spusťte pomocí příkazu a xyz). Dalším novým úskalím byla problematická repro-
dukovatelnost řešení projektu. Množily se případy, kdy výsledný produkt fungoval pouze
na počítači jednoho z členů vývojového týmu a kvůli chybějící dokumentaci jej v podstatě
? Fakulta informatiky Masarykovy univerzity v Brně, Botanická 68a, 602 00 Brno



nebylo možné zprovoznit jinde. V takové situaci, kdy jsme nebyli schopni příslušný frag-
ment kódu vůbec přeložit a spustit, bylo velmi obtížné a především časově velmi náročné
řešit problémy studentů a například v něm hledat chyby.
Proto jsme se rozhodli přístup ke studentským projektům změnit. Hlavní motivací

bylo studentům usnadnit práci, seznámit je s některými užitečnými nástroji a naučit je
tyto nástroje používat. Někteří pokročilejší studenti některé z nich používali již předtím,
ale naším záměrem bylo je zpřístupnit i ostatním a také je unifikovat, abychom usnadnili
práci i sobě.
V první fázi jsme nasadili systém pro řízení verzí Subversion, který usnadňuje týmový

vývoj. Postupně jsme získávali další zkušenosti, vytvořili si sadu podpůrných skriptů pro
snadné zakládání nových projektů, zpracovali pravidla pro řešení projektů a používání
systému Subversion, a nakonec nasadili i systém Maven, který automatizuje řadu činností
spojených s řešením projektů.
Kromě technického řešení bylo nutné nachystat dokumentaci a návody a připravit se

na poskytování technické podpory.

2 Subversion

Subversion1 je moderní systém pro řízení verzí s open source licencí, který je možné bez-
platně používat upravovat i šířit. Je považován za nástupce klasického systému CVS a
odstraňuje jeho základní nedostatky. Podobně jako systém CVS používá centrální ser-
ver, na kterém je uložena repozitory obsahující všechny projekty. Pokud tato koncepce
s centrálním serverem nevyhovuje, pro plně distribuovaný vývoj je možné použít např.
systém Arch nebo Monotone. Pro naše účely se však jedná a nejvhodnější řešení. Jeho
používání je jednoduché a centrální repozitory zajistí, že každý vývojář pracuje s aktuální
verzí kódu.
Primární úlohou systému pro řízení verzí je ukládat soubory a adresáře, které daný

projekt obsahuje, umožnit jejich modifikaci různými vývojáři, všechny změny zazname-
návat a zabránit poškození či ztrátě části kódu způsobené jeho souběžnou modifikací
více vývojáři. Systém je transakční a pokud se nepodaří nějakou změnu úspěšně dokončit
(např. kvůli náhlému výpadku sítě), kód v repozitory zůstane nedotčen a nehrozí riziko
jeho poškození.
Princip práce se systémem Subversion je podobný jako s jinými systémy pro správu

verzí. Nejdříve je nutné projekt založit, což obnáší přidání příslušného adresáře do repo-
zitory. Aby bylo možné s projektem pracovat, je nutné získat jeho lokální kopii (označo-
vanou jako pracovní kopie). To se provede pomocí příkazu svn co <url>, kde <url>
je adresa projektu v repozitory. Například níže popsaný systém pro správu projektů má
adresu https://kore.fi.muni.cz/repos/fi/tools/2004/projectmanager/trunk. Pokud již pra-
covní kopii máme a chceme ji pouze aktualizovat (tj. získat změny, které v projektu mezi-
tím provedli ostatní vývojáři), použijeme příkaz svn update. Pokud chceme do projektu
přidat další soubor, je třeba to systému oznámit příkazem svn add <jméno souboru>
a chceme-li naopak některý ze souborů z projekty odebrat, použijeme příkaz svn delete
<jméno souboru>. Pokud chceme změny provedené v pracovní kopii (úprava obsahu
souborů, jejich přidání či odebrání apod.) uložit do repozitory, použijeme příkaz svn
commit -m ”<popis změn>”. Možnosti systému Subversion jsou mnohem rozsáhlejší,
podrobnosti lze nalézt např. v dokumentaci [1] na adrese http://svnbook.red-bean.com.
1 http://subversion.tigris.org/



Díky systému Subversion mohou jednotliví vývojáři na projektu pracovat souběžně a
všichni mají k dispozici aktuální verzi projektu. Pokud se objeví nějaká nová chyba nebo
se vývoj začne ubírat nesprávným směrem, je snadné se vrátit ke kterékoliv předchozí
verzi. Kdokoliv se může podívat do historie změn a zjistit, co jeho kolegové změnili a
proč.
Příjemným vedlejším efektem nasazení systému pro řízení verzí je možnost kontroly

průběhu práce na projektu, díky které můžeme průběžně ověřovat jeho stav, kvalitu a
použitelnost. Při hodnocení projektu lze pak přihlédnout k příspěvku jednotlivých členů
týmu a k dodržení harmonogramu jeho řešení (zda byl projekt dokončován na poslední
chvíli apod.).
Pokud má být přínos systému Subversion maximální, je nutné dodržet několik základ-

ních pravidel, mezi které patří psaní smysluplných a výstižných popisů jednotlivých změn
či kontrola správnosti a přeložitelnosti celého projektu před odesláním změn do repozitory.
Každá odeslaná změna by měla být ucelená a nesouvisející úpravy by měly být odesílány
zvlášť. Do repozitory by se měly vkládat pouze zdrojové soubory, které se nedají vygene-
rovat z jiných souborů. Rozhodně tam nepatří například přeložené třídy nebo používané
knihovny. Tyto soubory totiž zabírají zbytečně místo v repozitory, zpomalují systém a
komplikují jeho údržbu.

3 Maven

Maven2 je systém, který umožňuje automatizovat většinu činností souvisejících s řešením
projektů v jazyce Java. K tomuto účelu se obvykle používají nástroje Make nebo Ant,
pro něž se však musí vytvořit příslušný skript. To vede k tomu, že každý den několik
vývojářů vymýšlí strukturu svého nového projektu a tráví čas psaním zmíněných skriptů.
Při používání systému Maven se žádné skripty psát nemusí; místo toho se projekt popíše
pomocí XML dokumentu, který se nazývá popisovač projektu (project descriptor). Tento
popisovač obsahuje základní informaci o projektu a jeho vývojářích, adresy webových
stránek, repozitory systému řízení verzí, poštovních konferencí a stránek pro nahlašování
chyb, seznam potřebných knihoven a jejich verzí, apod. Na základě těchto informací potom
vykonává příslušné operace, který je díky řadě zásuvných modulů obrovské množství.
Kromě základních operací, jako je přeložení zdrojových kódů projektu, spuštění testů,

generování dokumentace apod., existují např. operace pro generování různých zpráv a
reportů, seznamů změn či kompletních stránek projektu. Například následující příkaz
maven site:deploy vygeneruje kompletní www stránky projektu a vystaví je na přísluš-
ném WWW serveru. Užitečné jsou také moduly kontrolující dodržování zásad pro psaní
kódu nebo hledající potenciální chyby v kódu.
Velmi silnou stránkou systému Maven je způsob práce s knihovnami. Většina projektů

vyžaduje nějaké knihovny, které je nutné mít nainstalované spolu s aplikací, a které je
nutné přidat do proměnné CLASSPATH. Tyto knihovny se buď distribuují zároveň s aplikací,
nebo je nutné je stáhnou zvlášť. V obou případech to přináší komplikace a práci navíc.
Vývojáři mají někdy tendenci problém zjednodušit tak, že potřebné knihovny vloží do
repozitory s projektem, což je ale špatné řešení (viz předchozí kapitola). Systém Maven
řeší tento problém velmi elegantně. Z popisovače projektu zjistí, jaké knihovny daný pro-
jekt vyžaduje, tyto knihovny automaticky stáhne prostřednictvím internetu a přidá je do
2 http://maven.apache.org/



systémové proměnné CLASSPATH. Knihovny pochopitelně nejsou stahovány pokaždé, ale
pouze v okamžiku, kdy jsou poprvé potřeba.

4 Technické řešení a jeho vývoj

Jak již bylo zmíněno v úvodu, prvním krokem při zavádění nástrojů pro podporu vývoje
týmových projektů bylo nasazení systému Subversion. Nejdříve bylo jeho použití dobro-
volné, abychom si ověřili jeho funkčnost a použitelnost na malém vzorku studentů.
Prvním zjištěním byla nutnost vytvoření pomocných nástrojů pro zakládání projektů.

Tento proces je totiž netriviální a obnáší několik kroků:

– vytvoření adresáře s projektem v repozitory;
– nastavení přístupových práv k adresáři s projektem v repozitory, aby do něj mohli za-
pisovat pouze studenti řešící daný projekt;
– založení adresáře pro WWW stránky projektu;
– vytvoření skupiny studentů řešících projekt;
– nastavení přístupových práv k adresáři s WWW stránkou projektu, aby do ní mohli
zapisovat členové skupiny vytvořené v předchozím kroku.

Kromě toho, že jde o pracný proces, je zde relativně velké riziko chyby. Proto byla
vytvořena sada skriptů, která tento proces zautomatizovala. Vstupem byl XML dokument
popisující projekt a jeho vývojáře, který kromě informací potřebných pro založení projektu
obsahoval i další informace použitelné pro generování stránek se seznamem projektů.
V dalším semestru bylo již použití systému Subversion povinné, nicméně šlo o výběrový

a pokročilý předmět, který navštěvují studenti vyšších ročníků magisterského studia.
Kromě objevení několika nedostatků ve skriptech pro zakládání projektů jsme narazili
na první vážnější problém. Ačkoliv byli studenti důrazně upozorněni na zákaz vkládání
knihoven a přeložených tříd do repozitory, téměř polovina projektů tento zákaz nedodr-
žela. To způsobilo výrazný nárůst velikosti repozitory řádově v desítkách MB, přičemž se
dalo očekávat, že by to v budoucnu s rostoucími počtem projektů mohlo vést ke zbytečným
komplikacím. Proto jsme se rozhodli přijmout následující opatření:

– do Subversion repozitory doplnit kontrolní skript (hook), který nepovolí vložení sou-
borů s příponami zip, class a jar;
– sepsat podrobná a přesná pravidla pro používání Subversion repozitory;
– poskytnout studentům nějaký efektivní mechanizmus pro práci s knihovnami.

Uvědomovali jsme si také fakt, že zejména pro studenty nižších ročníků může být pro-
blémem navrhnout optimální adresářovou strukturu projektu a vytvořit skripty pro pře-
klad aplikace. Abychom tuto vstupní bariéru minimalizovali, rozhodli jsme se při vytváření
adresáře projektu v repozitory tento adresář naplnit jednoduchým projektem s vhodnou
strukturou a hotovým skriptem pro základní operace (překlad projektu, jeho spuštění,
generování WWW stránek s projektem apod.). Nejdříve jsme se pokoušeli o vytváření
univerzálního skriptu pro nástroj Ant, ale když jsme narazili na výše zmíněný problém
s knihovnami, rozhodli jsme se nasadit nástroj Maven. Jak se později ukázalo, přineslo to
řadu dalších výhod. Tou nejvýznamnější je bezesporu snadná reprodukovatelnost řešení,
neboť je snadné projekt stáhnout z repozitory a pak provést libovolnou operaci podporo-
vanou nástrojem Maven bez nutnosti provádět jakékoliv další kroky.



Posledním problémem byla integrovaná vývojová prostředí (IDE). Chtěli jsme stu-
dentům umožnit používat jimi preferované nástroje včetně IDE, jenomže každé IDE má
poněkud odlišnou strukturu projektu. Většinou umožňují tuto strukturu přizpůsobit, vy-
žaduje to však netriviální zásah do projektových souborů daného IDE. Jako nejvhodnější
řešení se nám proto jevilo kromě souborů projektu generovat i projektové soubory pro
nejpoužívanější IDE, tj. pro NetBeans a Eclipse. To by sice řešilo problém s odlišnou
strukturou projektu, při používání IDE by však nebylo možné využít schopností Ma-
venu v oblasti práce s knihovnami, neboť každé IDE má svůj vlastní mechanizmus správy
knihoven.
Naštěstí jsme objevili projekt Maven-ide, který integruje Maven do integrovaných vý-

vojových prostředí NetBeans, Eclipse a Idea. S tímto modulem je možné v těchto prostře-
dích otvírat libovolné projekty využívající Maven. IDE pak místo vlastních projektových
souborů používá informace z popisovače projektu a pro všechny operace využívá služeb
nástroje Maven (včetně práce s knihovnami).

5 Současná verze

V současné době jsou při řešení projektů již povinně používány nástroje Subversion i
Maven. Studenti, kteří chtějí řešit nějaký projekt, vytvoří jednoduchý XML dokument
s popisem projektu a seznamem vývojářů. Jde o zjednodušenou verzi popisovače projektu
pro nástroj Maven, která obsahuje pouze základní údaje nutné pro založení projektu.
S využitím tohoto dokumentu jsou provedeny následující kroky:

– Vytvoří se popisovač pro nástroj Maven; kromě údajů ze vstupního dokumentu se
do něj vloží údaje, které je možné odvodit (např. adresa stránek projektu, adresa
repozitory apod.).
– Vytvoří se vzorový projekt; tento projekt je ve správném balíku, obsahuje všechny
náležitosti a je možné jej přeložit, otestovat i spustit.
– Projekt se vloží do Subversion repozitory.
– Nastaví se přístupová práva k adresáři s projektem v repozitory.
– Založí se adresář pro WWW stránky projektu.
– Nastaví se přístupová práva k adresáři se stránkami projektu.
– Zašle se vývojářům zpráva o založení projektu; tato zpráva obsahuje základní infor-
mace pro vývojáře (např. adresy WWW stránek a repozitory projektu).

Po technické stránce je tento postup zajištěn skriptem pro nástroj Ant a sadou XSLT
šablon. Jde o plně funkční avšak prototypové řešení, přičemž momentálně probíhá vývoj
sofistikovanějšího nástroje pro údržbu repozitory a projektů.

6 Závěr

Popisované řešení je momentálně nasazeno asi pro 60 projektů a zatím se osvědčilo. Ně-
kteří studenti narážejí na různé problémy, většinou jde ale o nějakou drobnou chybu.
Nejčastější problém kupodivu spočívá ve spouštění nástroje Maven v nesprávném adre-
sáři, při příští přednášce o používání nástrojů Subversion a Maven bude nutné zdůraznit,
že se nástroj Maven musí spouštět v adresáři obsahujícím popisovač projektu. Další pro-
blémy se občas objeví při instalaci nástroje Maven na soukromé počítače studentů, což je



obvykle způsobeno nějakým nestandardním nastavením3. Nečekaný problém se projevil
neschopností studentů správně vyplnit jednoduchý XML dokument. Chyby ve struktuře
dokumentu budou eliminovány pomocí XML Schématu, pomocí kterého budou doku-
menty před zpracováním validovány. Větším problémem však zůstanou věcné chyby, mezi
které patří nesprávná přihlašovací jména studentů nebo adresy elektronické pošty. Tyto
chyby jsou bohužel velmi frekventované a jediným řešením je zřejmě zavedení přísných
sankcí, které přimějí studenty, aby si dokument před odesláním důkladně zkontrolovali.
Obvyklým problémem u nástrojů Subversion a Maven je jistá vstupní bariéra, kterou

je nutné překonat. V našem případě se nám ji podařilo minimalizovat, neboť projekt do
Subversion repozitory studentům zavedeme, popisovač projektu pro Maven vygenerujeme
a vytvoříme i vzorový projekt.
Při nasazování podobných systémů je velice důležitá osvěta a podpora studentů, při-

čemž je také nutné poskytnou rady a informace, jak vývoj organizovat. Připravili jsme
jednu přednášku, která se věnovala používání nástrojů Subversion a Maven a byla zpraco-
vána dokumentace a jednoduché návody na jejich používání. V diskusních fórech promptně
odpovídáme na dotazy studentů. Díky tomu drtivá většina studentů s těmito nástroji pro-
blém nemá, přesto však některým studentům jejich používání činí potíže. Objevují se bo-
hužel i jedinci, kteří jsou přesvědčeni, že jsou tyto nástroje absolutně zbytečné a že jim tím
pouze zbytečně přidáváme práci. Problém spočívá v chybějících zkušenostech studentů,
kteří problémy spojené s týmovým vývojem projektů neznají. Proto nejsou schopni oce-
nit nástroje, které jim tyto problémy ušetří. Další problémovou skupinou jsou studenti,
kterým nevyhovují předepsané nástroje nebo případně struktura projektu, protože jsou
zvyklí používat něco jiného.
Náročnost pro vyučující vzrostla o trochu více, než jsme očekávali, neboť se objevují

dotazy a problémy související s novými nástroji. Přesto jsme přesvědčeni, že přínos pro-
jektů pro studenty je dostatečný, aby toto kompenzoval. Navíc očekáváme, že v průběhu
užívání systému dojde k vyřešení většiny drobných technických problémů a že se nám
podaří na základě dotazů a připomínek studentů zkvalitnit dokumentaci a návody tak,
abychom většinu dotazů a nejasností eliminovali.
Plánujeme doplnit podporu pro jiné typy projektů než aplikace v Javě, doplnit pod-

poru pro Java Web Start, rozšířit dokumentaci a přidat nové návody (např. jak zveřejňovat
vlastní dokumenty na WWW stránky projektu). Taktéž je nutné vyřešit způsob vysta-
vovaní hotových projektů. Uvažujeme o nepovinném nasazení dalších nástrojů, které by
vývoj usnadnily (např. diskusní fóra, elektronické poštovní konference, systém pro správu
chyb apod.). Některé projekty již používají systém Wiki, který se pro tento účel velmi
osvědčil.
Příspěvek vznikl za podpory výzkumného záměru CESNET Optická síť národního

výzkumu a její nové aplikace.
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Abstrakt: V príspevku sa zaoberáme možnosťami aké poskytujú webové konferenčné 
systémy pre podporu vzdelávania. Identifikujeme možnosti použitia takýchto systémov 
v kontexte predmetov na univerzite, v ktorých študenti vypracúvajú písomné práce 
a hodnotia ich. Na príklade predmetu Manažment v softvérovom inžinierstve ukážeme 
použitie konkrétneho systému. Diskutujeme pozitíva aj negatíva takéhoto prístupu. 
Navrhnutý prístup sa ukázal ako užitočný najmä na druhom stupni vysokoškolského 
vzdelávania, kde študenti prostredníctvom takéhoto systému zároveň získajú praktické 
skúsenosti s procesom spojeným so životným cyklom príspevku na vedeckú konferenciu. 

Kľúčové slová: elektronický konferenčný systém, životný cyklus príspevku, podpora 
vzdelávania. 

1    Úvod 
Používanie webových systémov pre vzdelávanie už môžeme považovať dnes za 
samozrejmosť. Väčšinou sa stretávame v súvislosti s výučbou s rôznymi podsystémami 
univerzitných informačných systémov, niekedy ide samostatné systémy (napr. zber 
a posudzovanie projektov alebo systémy na manažment predmetov, či ich obsahu ako napr. 
Moodle), rozvíjajú sa aj systémy, ktoré sa sústreďujú na niektoré aspekty výučby s cieľom 
zefektívnenia samostatného štúdia (inteligentné výučbové systémy, adaptívne webové 
systémy pre vzdelávanie). Môžeme pozorovať snahy o prepojenie jednotlivých systémov do 
siete aplikácií, ktorých cieľom je podporiť výučbu či už z pohľadu administratívneho alebo aj 
samotného obsahu príslušného predmetu. 
Procesy, ktoré sa realizujú v mnohých predmetoch sú veľmi podobné (špecifikácia, 
vypracovanie, odovzdanie a hodnotenie výsledku). Tento proces vo svojej základnej podobe 
zachytáva väčšina súčasných informačných univerzitných systémov pre organizáciu 
a zabezpečenie vzdelávania. Štandardne ide o proces, ktorý predpokladá hodnotenie 
výsledkov riešenia zadanej úlohy výlučne učiteľom, ktorý má možnosť vidieť a hodnotiť 
všetky riešenia [2]. Študent má prístup iba k svojmu riešeniu a svojmu hodnoteniu. Aj 
v systémoch pre dištančné vzdelávanie sa spravidla používa uvedená schéma, t.j. komunikácia 
študent – učiteľ [5]. 
Vo vzdelávaní kľúčovú úlohu hrá spätná väzba. Teda neustále sa opakuje cyklus plánovania 
výučby – samotnej výučby a štúdia – hodnotenia a zlepšovania v zmysle získavania nových 
vedomostí a overovania ich stavu. Štandardne spätnú väzbu pre študenta na univerzite 
predstavuje učiteľ (a v tomto zmysle realizujú životný cyklus zadania aj informačné systémy 
ako bolo uvedené vyššie). Učiteľ hodnotí výsledky práce študenta, a na základe hodnotenia 
dáva priestor k modifikácii či už vlastných prednášok a postupov v predmete ako aj postupu 
a tempu študenta pri výučbe. Vynikajúcu spätnú väzbu však môžu poskytnúť aj sami študenti 
vzájomným hodnotením si výsledkov práce. Práve tu môže poslúžiť elektronický konferenčný 
systém, ktorý umožní zadanie výsledkov do systému (vo forme dokumentov) a ich 
hodnotenie.  
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V príspevku opíšeme možnosti podpory výučby s využitím webového systému pre 
programové zabezpečenie konferencií a vyhodnotíme skúsenosti s použitím opísaného 
prístupu v predmete Manažment v softvérovom inžinierstve v ak. roku 2004/2005 na 
Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Vychádzame pri tom z opisu životného cyklu 
príspevku na vedeckej konferencii, ktorý sme prispôsobili potrebám pre výučbu. Na záver 
diskutujeme vlastnosti opísaného prístupu. 

2    Životný cyklus príspevku na vedeckú konferenciu 
Pre úspešné zabezpečenie programu na vedeckú konferenciu treba realizovať niekoľko 
základných činností ako sú zber príspevkov od autorov (abstrakt a samotný príspevok na 
posudzovanie), pridelenie príspevkov na posudzovanie členom programového výboru, 
sprístupnenie príspevkov na posudzovanie, podpora tvorby posudkov, sumarizácia výsledkov 
posudzovania a s tým súvisiaca podpora vykonania rozhodnutí o prijatí, resp. neprijatí 
príspevku na konferenciu, zber finálnych verzií prijatých príspevkov. Často sa realizujú aj 
ďalšie funkcie ako definovanie preferencií členov programového výboru k abstraktom 
jednotlivých príspevkov, podpora diskusie o posúdených príspevkoch (najmä riešenie 
konfliktných hodnotení), podpora zverejnenia abstraktov prijatých príspevkov vo webovom 
sídle konferencie alebo riadené posielanie mailov účastníkom konferencie (autorom aj členom 
programového výboru). 
Pri zabezpečovaní programu vedeckej konferencie môžeme identifikovať tieto základné roly: 

− autor príspevku (zasiela príspevok na konferenciu, spravidla verziu na posudzovanie 
a verziu pre tlač v prípade prijatia príspevku), 

− člen programového výboru (tvorba posudkov, definovanie preferencií na posudzovanie 
príspevkov, diskusia o posúdených príspevkoch), 

− manažér konferencie (pridelenie príspevkov na posudzovanie, riadenie diskusie 
o posúdených príspevkoch, rozhodovanie o prijatí, resp. neprijatí príspevku, 
informovanie autorov o výsledku posudzovania, zverejnenie abstraktov prijatých 
príspevkov), 

− administrátor systému (štandardné činnosti administrátora informačného systému 
vrátane zálohovania a archivácie a manažmentu používateľov systému). 

 
Príspevok na konferenciu sa v zmysle vyššie uvedených činností môže nachádzať v týchto 
stavoch: podaný abstrakt, podaný príspevok na posudzovanie, príspevok priradený na 
posudzovanie, príspevok posúdený, príspevok prijatý, príspevok neprijatý a dodaná finálna 
verzia príspevku (pozri obr. 1). 
V súčasnosti je dostupných viacero webových konferenčných systémov, aj s otvorenými 
zdrojovými textami programov (open source), ktoré realizujú uvedený životný cyklus 
príspevku s väčším či menším komfortom. Prehľad možno nájsť napr. v [1] alebo [4]. 

3    Prispôsobenie životného cyklu príspevku pre potreby výučby 
Využitie konferenčného systému vo vzdelávaní je výhodné najmä vtedy, ak výsledkom práce 
študenta na určitej úlohe je dokument, ktorý ďalej hodnotia viacerí ľudia (najčastejšie okrem 
učiteľa aj ďalší študenti, ktorí spravidla tiež absolvujú tento predmet). Odovzdaný výsledok 
práce študenta je v pozícii príspevku na vedeckú konferenciu. Učiteľ a študenti v predmete 
tvoria programový výbor, ktorý príspevky posudzuje. Rozhodnutie o výslednom hodnotení sa 
v tomto prípade nevykonáva na základe hodnotenia programovým výborom. Tiež prijatie, či 



neprijatie na konferenciu v tomto prípade nie je relevantné (má zmysel hovoriť o splnení, či 
nesplnení zadaných podmienok, avšak o tomto rozhoduje spravidla výlučne učiteľ a na 
základe vopred stanovených podmienok a nie iných kritérií ako napr. percento prijatých 
príspevkov na konferenciu).  
V takomto prípade sa roly v systéme modifikujú (pozri obr. 2): 

− študent je v roli autora príspevku (zadáva príspevok do systému, je možné využiť 
spätnú väzbu a vyžadovať zaslanie finálnej verzie upravenej na základe posudkov), 

− študent a učiteľ sú v roli člena programového výboru (tvorba posudkov), 
− učiteľ je v roli manažéra konferencie (pridelenie príspevkov na posudzovanie, 

informovanie autorov o výsledku posudzovania). 
Úloha administrátora sa zabezpečí štandardne ako aj pri iných informačných systémov 
používaných na univerzite. 
Ako vidieť niektoré črty konferenčných systémov sa nevyužijú. Ide napríklad o vyjadrenie 
preferencií členov programového výboru na posudzovanie jednotlivých príspevkov, kedy 

Obr. 1: Stavy príspevku na vedeckú konferenciu. 
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Obr. 2. Prípady použitia konferenčného systému vo výučbe. 
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v prípade výučby nie je spravidla vhodné, aby si študenti sami vyberali dokumenty na 
posudzovanie. 
Navrhnutý prístup k využitiu webového konferenčného sme overili v predmete inžinierskeho 
štúdia Manažment vo softvérovom inžinierstve v akademickom roku 2004/2005 (informácie 
k predmetu možno nájsť na webe http://www.fiit.stuba.sk/~bielik/courses/). 
Predmet absolvovalo 64 študentov. Jedným zo zadaní, ktoré študenti vypracúvali bolo 
vytvorenie odbornej eseje, ktorá vychádzala a rozvíjala myšlienky pridelenej eseji 
publikovanej v časopise IEEE Computer alebo IEEE Software. Hlavným cieľom tohto 
zadania bolo štúdium problematiky vzťahujúcej sa k manažmentu v softvérovom inžinierstve 
a vyjadrenie postoja k danej téme (aj na základe ďalších preštudovaných zdrojov a tiež 
diskusií v rámci predmetu). Ďalší cieľ spočíval v zdokonalení sa študentov v kritickej analýze 
práce iných (aj s efektom, že študent k danej problematike získa posudzovaním ďalšie 
poznatky).  
Využitie webového konferenčného systému (konkrétne sa v predmete použil BYU Paper 
Review System [3]) umožnilo naplniť uvedené ciele. Zároveň sme dosiahli to, že študenti 
získali pomerne dobrú predstavu o fungovaní vedeckej konferencie a tiež to, že využitím 
modifikovaného životného cyklu príspevku na vedeckú konferenciu študenti mali možnosť 
ešte zohľadniť hodnotenie učiteľa ako aj svojich kolegov – študentov a zaslať upravenú 
finálnu verziu. Finálne verzie študenti zasielali podľa pripravenej šablóny v jednotnom 
formáte.  
Eseje sú dostupné vo webovom sídle predmetu Manažment v softvérovom inžinierstve na 
adrese uvedenej vyššie. Niektoré sa podarilo dostať do podoby publikácie (vrátane návrhu 
obálky, doplnenia náležitostí knihy, predhovoru, obsahu a úvodu). 
Niektoré konferenčné systémy pri posudzovaní nesprístupnia meno autora a tak spolu so 
zabezpečením neuvádzania autora v samotnom príspevku je možné anonymné posudzovanie. 
Toto je v prípade, že študenti hodnotia práce svojich spolužiakov užitočná vlastnosť, keďže sa 
minimalizuje ovplyvňovanie hodnotenia skutočnosťou, že sa hodnotia „kamaráti navzájom“.  
V systéme, ktorý sme použili sa posudzovateľovi zobrazuje meno autora, čo mohlo čiastočne 
ovplyvniť výsledok posudzovania. Nepovažujeme to však za nedostatok, práve naopak. Ide 
o určité vyjadrenie dôvery študentom, že posúdia svojich spolužiakov objektívne. Hodnotený 
nevie, kto napísal posudok a to je postačujúce. Vplyv znalosti osoby posudzovaného možno 
ďalej znížiť tým, že posudky sa hodnotia. V takomto prípade je v záujme študenta napísať 
„dobrý“ posudok, ktorý objektívne vyhodnotí posudzovaný dokument. Dokument 
v konečnom dôsledku hodnotí učiteľ a teda, ak sa bude študent snažiť pomôcť kamarátovi, 
nepodarí sa mu to a sám sebe tým uškodí (keďže sa posudky hodnotia). 
Aj napriek vyššie uvedenému študenti (podľa očakávania) hodnotili len na veľmi úzkej škále; 
v stupnici 1 (strong reject) až 7 (strong accept) študenti vyberali najčastejšie hodnotenie 
6 (53%) a potom 5 (21%). Najvyššie hodnotenie študentov dostali 4 študenti a najnižšie len 
1 študent (každý študent posudzoval dve eseje plus jeden posudok bol od učiteľa, pozri obr. 3, 
kde v prvých dvoch stĺpcoch sú študenti pridelení na posudzovanie a v poslednom stĺpci je 
učiteľ). 
Najskôr sa zdalo, že rozdiely medzi konferenciou a posudzovaním zadaní študentov, ktoré 
vyžadovali dodatočné vysvetlenie a prispôsobenie sa (vrátane terminológie, kde sa 
v systémoch používajú výrazy ako „príspevok na konferenciu“, „člen programového výboru“ 
a pod.) predstavujú nevýhodu a bolo by vhodné vytvoriť nový systém na podporu, či upraviť 
používateľské rozhranie existujúceho. Nakoniec sa však ukázalo, že vzhľadom na tieto 
podmienky sa podarilo dosiahnuť významnú vec, a to praktické oboznámenie sa študentov 
v 2. stupni s fungovaním manažmentu príspevkov na vedeckej konferencii. Toto považujeme 



za významný výsledok, lebo študenti takto mali možnosť nahliadnuť „do zákulisia“ čo sa 
zvyčajne podarí až o dosť neskôr, keďže mladí výskumníci zvyčajne pôsobia iba v roli autora. 
Počas používania systému sme zaznamenali snáď jediný problém, ktorý spočíval v nutnosti 
zapamätania si prístupových práv študentami (z tohto pohľadu je jednoznačne výhodnejšia 
integrácia odovzdávania a posudzovania dokumentov integrovaná do univerzitného 
informačného systému, aj keď aj toto možno považovať za skúsenosť, ktorú študenti pri 
vypracúvaní zadania v predmete získali). 

4    Záver 
Webový konferenčný systém umožňuje študentom veľmi efektívne získať nielen predstavu, 
ale aj skúsenosť s prácou a postupom pri spracovaní príspevkov zaslaných na vedeckú 
konferenciu. Študenti si v rámci vypracúvaní riešení zadanej úlohy a posudzovaní výsledkov 
iných vyskúšajú rolu autora a člena programového výboru. Zároveň použitie systému 
zjednodušuje manažment predmetu. Umožňuje využitie výsledkov spätnej väzby, t.j. na 
základe posudkov študenti majú možnosť vylepšiť a dopracovať odovzdaný dokument. 
Vzhľadom na úspešné overenie použitia webového konferenčného systému na podporu 
výučby plánujeme v ďalšom akademickom roku znovu tento prístup využiť. 
Vhodnosť takéhoto prístupu sa ukazuje najmä v študijných programoch zameraných na 
informatiku a informačné technológie, kde sa projektuje, vypracúvajú sa rôzne štúdie 
a študenti nemajú problém s prispôsobením sa za veľmi krátku dobu novému systému. 
 

Obr. 3. Pridelenie esejí na posudzovanie. 
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Abstrakt: Příspěvek se zabývá popisem produktu Microsoft Class Server a jeho možným 
využitím v e-vzdělávání. V článku je také zmíněno nasazení CS v rámci portálového řešení 
Microsoft Learning Gateway a jeho plánované nasazení na ČVUT. 
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1    Seznámení s Class Serverem 
Produkt Class Server od společnosti Microsoft je systém pro řízení a podporu výuky. Lze ho 
tedy zařadit do kategorie LMS (Learning Management System). Class Server umožňuje 
zpřístupnit výukové materiály a hodnocení studentů pomocí internetu. Obsahuje funkce pro 
sledování studijních výsledků žáků a jejich srovnávání. Nasazení tohoto systému na škole 
vede k celkovému zefektivnění výuky. Díky zautomatizování rutinních činností, kterými jsou 
např. opravování testů a agenda spojená s výukou, umožňuje pedagogům věnovat více času 
jejich hlavní práci – učení.[1] 
Class Server je produktem, který je primárně určen pro základní a střední školy, ale s určitými 
úpravami může být nasazen i na vysokých školách. V současné době je na českém trhu 
k dispozici Class Server verze 3.0, avšak systém je neustále vyvíjen a udržován. V anglicky 
mluvících zemích je již k dispozici verze 4.0.[2] 
Microsoft Class Server vyžaduje pro svůj chod nainstalovaný Windows 2000 Server nebo 
vyšší s nainstalovaným SQL serverem. Pro instalace, kde bude systém využívat méně než 
1000 uživatelů je možné použít SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE), který je 
s produktem standardně dodáván. V případě potřeby nasazení v prostředí s vyšším počtem 
studentů je potřeba dokoupit licenci na SQL Server 2000. 

2    Popis funkcí produktu 
Mezi hlavní výhody Class Serveru patří široká podpora standardů pro e-vzdělávání, která 
usnadňuje jeho integraci do stávajících systémů instituce a spolupráci s dalšími produkty a 
dodavateli obsahu. Podporovány jsou otevřené standardy IMS (Instructional Management 
Standards)[3], SCORM (Sharable Content Object Reference Model)[4] a SIF (Schools 
Interoperability Framework)[5]. Celá architektura systému je navíc založena na platformě 
.NET, k dispozici je kompletní popis aplikačního rozhraní (API), což dále usnadňuje integraci 
produktu pomocí webových služeb XML a snadnou tvorbu doplňků, vylepšujících 
funkcionalitu systému. 
Aplikace je tvořena ze čtyř modulů: 

• modul administrátora 
• modul učitele 
• modul studenta 
• modul rodiče 

Modul administrátora umožňuje konfiguraci CS, editaci webového portálu CS, ale především 
správu uživatelských účtů (učitelé, žáci a třídy). 
V modulu učitele je pedagogům umožněno vytvářet a upravovat výukové materiály. Toto lze 
provádět poměrně jednoduchým způsobem pomocí editoru, jehož ovládání je podobné 
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ostatním produktům společnosti Microsoft a tudíž pravděpodobně nebude činit potíže ani 
méně zkušeným uživatelům. Výukové materiály je také možné zakoupit od dodavatelů 
obsahu. Pedagog dále může sdružovat žáky podle studijních skupin nebo zájmů a distribuovat 
jim výukové materiály. Každý výukový materiál může obsahovat i testové otázky k ověření 
zvládnutí probírané látky. K dispozici jsou různé varianty otázek typu: výběr z možností, 
vyplňování prázdných polí, ano/ne, párování, kompozice a další... Většina výše uvedených 
typů otázek umožňuje automatické ohodnocení testu bez nutného zásahu učitele a předání 
výsledků studentovi. Vyučující může nastavovat rozličné parametry testu, včetně časového 
omezení. Sám může upravit hodnocení testu a případně vrátit žákovi test k přepracování.  
Výukový materiál je možné editovat jak pomocí vestavěných funkcí CS nebo lze také přímo 
upravovat zdrojový kód materiálu v jazyce HTML. Do výukového materiálu mohou být 
zakomponovány i flashové animace a také programy ve skriptovacím jazyce JavaScript. Méně 
zdatní uživatelé mohou využít funkce sdílení výukových materiálů a upravit ke svým 
potřebám již hotové materiály připravené jejich kolegy.  
V režimu učitele nabízí klientská aplikace dva zobrazovací módy. První mód je určen pro 
začínající uživatele a obsahuje pouze základní funkce CS, úplně skrývá možnosti editace 
výukových materiálů. Druhý naopak přivítají zkušení uživatelé, kteří ocení plný potenciál 
aplikace. CS umožňuje při vytváření výukových materiálů použití standardů, které představují 
osnovy daného předmětu, určující co vše by se měl student naučit. Koncepce celého materiálu 
pak z těchto osnov vychází a ve svém závěru může obsahovat test, který zhodnotí dosažení 
vytyčených cílů. Z výsledků testu lze generovat výkazy, které je možné exportovat do 
aplikace Microsoft Excel, kde mohou být dále statisticky zpracovávány. 
Učitelský klient komunikuje s CS pomocí aplikace, kterou je možné stáhnout ze serveru a 
nainstalovat do počítače. Klientská aplikace umožňuje pracovat i bez stálého připojení 
k serveru (offline) a po opětovném navázání spojení synchronizuje data se serverem. Díky 
tomu je možné vytvářet studijní materiály, vyhodnocovat studijní výsledky žáků a opravovat 
automaticky neohodnocované testy doma. Tato funkcionalita je u systémů podobného typu 
poměrně vzácná. 
Studenti přistupují k CS pomocí webové aplikace, která na straně klienta vyžaduje pouze 
internetový prohlížeč Internet Explorer 5.0 nebo Netscape Navigator 7.1 a novější. Žáci mají 
možnost procházet výukové materiály a vyplňovat připravené testy. O všech akcích a úkolech 
jsou informováni pomocí přehledného kalendáře, který je zobrazen i v pohledu vyučujícího. 
Posledním modulem je modul rodiče, který najde své uplatnění hlavně na základních a 
středních školách, kde umožní rodičům průběžně sledovat studijní výsledky svého dítěte a 
zapojí je tak do vzdělávacího procesu. 

3    Learning Gateway 
Microsoft Learning Gateway představuje portálové řešení spojující širokou škálu produktů a 
služeb.[6] LG je založena na platformě Microsoft SharePoint Portal Server 2003 a Microsoft 
SharePoint Services, což umožňuje snadné sdílení a vyhledávání dokumentů, jejich správu a 
také tvorbu webových stránek, umožňujících přístup k těmto zdrojům ostatním uživatelům. 
Class Server tvoří jednu z nedílných součástí LG a poskytuje zde funkcionalitu pro e-
vzdělávání. LG představuje dobře škálovatelnou platformu pro nasazení e-vzdělávání na 
velkých školách a institucích, vyžadujících přístup až milionů uživatelů. Součástí LG mohou 
být následující systémy: Microsoft Exchange Server, Microsoft Live Communications Server, 
Microsoft ISA Server a další. Exchange Server rozšiřuje funkcionalitu LG o možnost příjmu a 
odesílání elektronické pošty a skupinovou spolupráci. Live Communications Server umožňuje 



přímou komunikaci mezi uživateli, zahrnující posílání zpráv (Instant Messaging), audio i 
video konference a sdílení aplikací. ISA Server zabezpečuje webový portál díky firewallu a 
zvyšuje výkon celého systému pomocí webové mezipaměti. 

 
Architektura systému Microsoft Learning Gateway[6] 

V současné době je systém Microsoft Learning Gateway realizován na ČVUT, kde má 
fungovat jako jednotná platforma pro e-vzdělávání. Celý projekt by měl být dokončen 
v příštím roce 2006, ale již nyní (květen 2005) byl zahájen omezený zkušební provoz.[7] 

4    Závěr 
Microsoft Class Server bezesporu představuje perspektivní produkt, který najde své uplatnění 
především v prostředích, kde jsou kladeny maximální požadavky na spolehlivost systému a 
také na velký počet uživatelů. Hlavní výhody systému jsou především v podpoře otevřených 
standardů, dobrými možnostmi integrace do stávajících školních systémů a v jednoduchém 
ovládání. Další informace o tomto systému je možné najít např. na stránkách projektu „Class 
Server pro školy“.[8] 
 
Chtěl bych poděkovat Janu Rejtharovi, vedoucímu projektu „Rozvoj eLearningu na ČVUT“, 
za umožnění využívání Class Serveru pro testovací účely a také Ing. Boženě Mannové, 
M.Math. za její podporu a vedení při psaní mé diplomové práce. 
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Abstrakt: Tento článek popisuje zkušenosti s využitím sytému Moodle pro podporu výuky 
předmětu Řízení softwarových projektů na Fakultě elektrotechnické Českého vysokého 
učení technického v Praze. Snaží se být shrnutím poznatků o tom, co lze očekávat při 
prvním nasazení tohoto systému pro podporu výuky v menším měřítku. 

Klíčová slova: Moodle, e-vzdělávání, elektronické vzdělávání, výuka, distribuce studijních 
materiálů 

1    Úvod 
Výuka softwarového inženýrství na FEL-ČVUT je mimo jiné tvořena třemi na sebe 
navazujícími předměty: Softwarové inženýrství, Řízení softwarových projektů a Realizace 
softwarových projektů. Studenti pracují na cvičeních v týmech a průběžně aplikují získané 
znalosti při návrhu a tvorbě větší aplikace. 
Vzhledem k rychlému vývoji v tomto odvětví dlouho neexistovala aktuální skripta a průběžně 
aktualizované studijní materiály byly studentům distribuovány elektronicky. Doposud byly 
materiály nabízeny na několika serverech, kam je každý vyučující dával ručně a často k nim 
též ručně vytvářel webové stránky, které poskytovaly bližší informace o tom, co který soubor 
skrývá. 
Dále byl katedrou vyvinut systém, který umožnil základní správu souborů studentských 
projektů a centralizoval je na jednom místě. Kontrolu musí provádět cvičící ručně, soubory 
studenti nahrávají pomocí protokolu WebDav. 
Tento stav byl shledán jako značně neuspokojivý, protože informace byly roztříštěné a jejich 
správa vyžadovala mnoho administrativního úsilí bez většího přínosu pro studenty. Proto bylo 
rozhodnuto vyzkoušet nasazení výukového systému pro usnadnění správy věcí týkajících se 
předmětu. Byl vybrán systém Moodle [1] především díky své dobré pověsti a nulové 
pořizovací ceně. 

2    Nasazení systému Moodle 
Pro začátek byl systém použit pouze na jeden předmět ze skupiny softwarového inženýrství -
Řízení softwarových projektů, jehož garantem je paní Ing. B. Mannová, M.Math. Moodle byl 
využit pouze k základním úkolům (analýza viz. [2]) a to především k distribuci podkladových 
materiálů studentům v systematické a uspořádané formě. 
Každé téma respektive přednáška má svůj krátký popis a je k němu připojen přehled 
důležitých bodů zpracovaný podle přednáškových prezentací. K nejdůležitějším bodům je 
dodáno upřesnění vycházející z textů a diagramů ve skriptech, u ostatních jsou pouze odkazy 
na další zdroje. Toto tvoří rozšířenou osnovu učebního textu, pomáhající studentům 
v orientaci v tématu a nabízející snadnou možnost nalezení odkazů k vyhledání potřebných 
zdrojů. 
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K tématu dále patří sekce odkazující na z něj vyplývající dokumenty k projektu (např. analýza 
rizik, harmonogram, atd.), které budou studenti vypracovávat. Tato sekce je nová, nekopíruje 
nic existujícího a shromažďuje informace, které byly doposud různě roztroušené, takže jen 
málo který tým našel kompletní zadání. V některých případech jsou zde i odkazy na příklady 
již existujících dokumentů z projektů minulých let. 
Dále ke každému tématu patří sekce otázky, obsahující důležité myšlenky nebo problémy, nad 
kterými by se měl student po prostudování materiálů zamyslet a sekce odkazů na zdroje, kde 
student nalezne odkazy na stránky a knihy s hlubšími informacemi o daném tématu. 
Na závěr kursu je vložen cvičný test, na kterém si student může vyzkoušet znalost 
nejdůležitějších pojmů a vztahů probraných během semestru. Finální hodnotící test předmětu 
je zaměřen především na úvahové otázky, kde se student zamýšlí nad řešením konkrétních 
malých problémů. Tyto otázky samozřejmě nelze vyhodnotit elektronicky, ale možnost 
vhodného procvičení znalostí, které jsou k jejich řešení potřeba, je neméně důležitá. 
Při tvorbě testů podporuje Moodle rozsáhlou řadu možností typů otázek. K tomuto tématu se 
jako nejvíce využitelné ukázaly běžné otázky typu ‚výběr odpovědi‘, ‚přiřazení pojmů‘ 
(využitelné například i pro sestavení správného pořadí kroků závěrečného systémového testu) 
a ‚jednoduchá otázka‘ zkoumající pravdivost tvrzení. 
Během semestru bylo uspořádáno několik anket, kde se studenti mohli vyjádřit k charakteru 
dostupných materiálů a vedení kursu. Některé další zajímavé podněty (např. svoji 
nespokojenost s postupy cvičících) dokonce někteří studenti vyjádřili v diskusním fóru. 
Sestavení kursu, sepsání popisů přednášek, shromáždění dat a odkazů a vytvoření 
doplňujících aktivit vyžadovalo přibližně 10 hodin práce. Zásadní přeformátování a 
přeorganizování materiálů dostupných v různých formátech (prezentace, webové stránky, 
textové dokumenty) do jednotného formátu ‚osnovy přednášky‘ zabralo podstatně více času, 
přibližně 20 hodin. Materiály mohly být vloženy i v nezměněné podobě, bez jakýchkoliv 
nároků na práci. Pouhé vložení napsaného textu nebo souboru je velmi jednoduché a rychlé. 

3    Zkušenosti 
Ukázalo se, že systém Moodle je opravdu velmi jednoduchý na používání. Jeho ovládání je 
velmi intuitivní a přirozené, jak z pohledu kantora, tak z pohledu studenta. Navíc je všude 
dostupná nápověda. Užívání systému nevyžadovalo žádné zaškolení, všichni - 
předpokládáme, že na fakultě mají všichni studenti i učitelé znalost práce s internetem -  jej 
dokázali pohodlně a efektivně užívat od samého počátku. Systém je ve verzi R1.4.2 plně 
lokalizován do českého jazyka. Je svým vzhledem velmi příjemný a přehledný a přesto není 
nijak datově náročný, takže je možné kursy prohlížet i na pomalejším připojení. 
Tvorba testů je také velmi jednoduchá a intuitivní a přitom podporuje poměrně variabilní 
řešení testu a rozličné typy otázek, které umožňující sestavení testů z různých oborů. 
K distribuci materiálů se Moodle ukázal jako velmi praktický. Může značně usnadnit 
vyučujícímu práci a ušetřit jeho čas, protože vestavěné funkce umožňují již existující 
materiály snadno publikovat, doplňovat k nim komentáře a sbírat na ně názory. Díky tomu, že 
systém řeší většinu technických záležitostí automaticky, se může učitel plně věnovat vkládání 
informací a diskusi se studenty a nemusí se zatěžovat technickými detaily, které vyžadují 
mnoho času, pokud jsou materiály poskytovány formou autorské webové stránky. 
Systém podporuje relativně snadné opakované využití již vytvořených materiálů, protože 
jejich správa, reorganizace a pozdější aktualizace je velmi snadná a pohodlná. 



Studenti se do systému registrují sami, k zápisu na kurs využijí klíče, který je jim sdělen 
například na přednášce. Díky tomu odpadá práce s přesouváním dat studentů mezi různými 
systémy (respektive je tato práce částečně přesunuta na studenty). V případě vedení více 
kursů má student společný účet v systému pro všechny kursy. Ke každému studentovi může 
Moodle průběžně zaznamenávat jeho aktivitu. 

4    Plány 
Současné a popsané nasazení Moodle je však hluboko pod hranicemi možností tohoto 
systému. Sada pokročilých funkcí systému nebyla zatím využita, přestože by pro ně povaha 
předmětu měla uplatnění. Výuka je organizována týmově, každý tým o velikosti 4 až 7 lidí 
řeší pod dohledem cvičícího nezávisle na ostatních svůj malý projekt - systematický návrh 
programu. Tento styl výuky má v systému širokou podporu, proto by bylo možné využít další 
funkce Moodlu pro komunikaci s týmy a pro administraci týmů (skupin). Stejně tak je možné 
využít podpory vkládání souborů jako systému pro odevzdávání hotové práce týmem. 
Zatím je toto řešeno výše zmíněným speciálním nezávislým systémem. Integrace by velmi 
usnadnila a zpřehlednila tyto dosud rozdílně a odděleně vykonávané činnosti a umožnila vést 
jasný a jednotný přehled o tom, který tým kdy co vykonal a odevzdal. V tomto směru se 
nabízené možnosti systému ukazují jako ideální a možnost rozvoje velmi zajímavá. 
Zde ovšem bude ještě potřeba překonat překážky organizačního charakteru, neboť předmět 
cvičí větší množství učitelů a je integrován s dalšími předměty skupiny sw. inženýrství jiných 
přednášejících, takže by všechny větší změny musely být aplikovány na celou skupinu. 
Díky tomu, že Moodle velmi usnadňuje využití jednou vytvořených materiálů, je v plánu 
každý semestr znovu použít existující kurs a postupně jej aktualizovat, doplňovat a rozšiřovat 
o další informace a snažit se pomalu rozšířit používání systému na další aktivity v předmětu. 

5    Závěr 
Zkušenosti s využitím systému Moodle jsou velice pozitivní. Při uvedeném rozsahu nasazení 
používání systému ušetřilo práci s poskytováním studijních materiálů studentům a zároveň 
umožnilo materiály poskytovat přehledně a uspořádaně. Naučit se systém používat bylo velmi 
snadné a intuitivní. 
Vzhledem k dosavadním zkušenostem doufám, že se podaří prosadit využití tohoto systému 
jak pro kompletní výuku předmětů ze skupiny sw. inženýrství, tak i do dalších předmětů 
vyučovaných v rámci Katedry počítačů FEL ČVUT. V tomto směru jsou již některé VŠ 
podstatně dále, zkušenosti s rozsáhlejším nasazením mají například na MU v Brně (viz. [3]). 
 
Chtěl bych poděkovat panu Mgr. Davidu Mudrákovi za možnost umístit kurs na server 
Moodle.cz. 
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Abstrakt: Virtuální realita je již delší dobu pro účely výuky úspěšně používána, např. jako 
prostředek demonstrace principů nejrůznějších fyzikálních jevů. S rozvojem standardů pro 
animaci postav (humanoidů) ve virtuálním 3D prostředí je možné ve VR realisticky 
zobrazovat různé lidské aktivity. Tento článek popíše tři různé námi vyvinuté systémy, ve 
kterých je animace humanoidů použitelná pro účely výuky fyzických dovedností. 

Klíčová slova: Virtual reality, human animation, fyzické dovednosti, interpretace aktivit, 
sport, hudba. 

1    Úvod 
Virtuální realita (VR) se obvykle definuje jako „3D prostor a objekty v paměti počítače 
zobrazované v reálném čase“ [1]. Typickou doménou VR v současné době zůstavají 3D 
grafické počítačové hry a virtuální světy, které slouží k zábavě jako místo virtuálních setkání. 
Výukové aplikace používající 3D grafiku se však omezují pouze na demonstraci 
nepohyblivých popř. neživých objektů. V poslední domě se např. můžeme setkat s výsledky 
mnoha projektů, jejichž cílem je prezentace kulturního dědictví (cultural heritage, [2], [3]). 
S rozvojem standardů pro modelování animace lidských postav ve VR (humanoidů), zejména 
rozšířením standardu H-Anim [4], se stává možným ve VR zobrazovat různé lidské aktivity. 
Nabízí se proto myšlenka využít VR též i k výuce fyzických dovedností, která bývá obvykle 
založena na praktické vizuální demonstraci („musíte se podívat, jak se to dělá“). Virtuální 
humanoid zde může do jisté míry nahradit či doplnit instruktora. 
V tomto kontextu můžeme hovořit o několika našich projektech, jejichž popis představuje 
hlavní část tohoto článku. 

2    Výuka tenisu 
Běžný postup výuky sportovních dovedností využívá rozbor videozáznamu správně 
provedených technik instruktora či pokusů žáka. Vizuální zpětná vazba je umocněna možností 
přehrávání záznamu zpomalit či pozastavit. Často se však naráží na problém zákrytu či 
nevhodného úhlu pohledu kamery, které tento rozbor ztěžují či zněmožňují. 
Velkou výhodou 3D virtuálního prostoru je možnost svobodné volby úhlu pohledu 
(viewpoint) na pohybující se postavu. Pohybová data mohou být pořízena např. pomocí 
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technologie snímání pohybu (motion capture) nebo některou z klasických animačních 
technik, např. key-frame animation či inverzní kinematikou. Určité žádoucí či naopak 
nežádoucí elementy pohybu mohou být navíc prostředky multimediálního prostředí 
zvýrazněny či anotovány. 
Pohybová data sestávají z popisu změn rotací jednotlivých kloubů humanoida v čase. Tato 
data je možné vizualizovat i dalšímy způsoby nebo je jinak analyzovat. Lze např. zobrazit 
samotné časové závislosti rotací vybraných kloubů, které je možné paralelně prezentovat 
s vlastní animací. 
Projekt Výuka tenisu ve virtuálním prostoru [5] se zabývá aplikací těchto technik a 
technologií v systému pro asistenci tenisovému trenérovi. Realizovaný systém umožňuje 
prohlížení animace tenisových úderů v libovolném úhlu pohledu, dvě metody vizualizace 
rotací ve vybraných kloubech a analýzu kvality úderu ve smyslu směru pohybu rakety. Cílem 
projektu bylo ověření některých myšlenek týkajících se zpracování a vizualizace animačních 
dat. Nebyl zde prakticky řešen problém získání těchto dat. 
Byly však identifikovány dva způsoby jak získat data vhodná pro demonstraci pohybů žáka. 
Jedním z nich je samozřejmě vlastní snímání pohybů technologií motion capture, které je 
však náročné na použitá zařízení. Velkou výzkumnou výzvu zde představuje vývoj technik 
3D rekonstrukce pohybu ze záznamů jedné kamery [6]. Druhou, podstatně dostupnější 
možností je využít databáze vzorových příkladů, z nichž by se technikami interpolace 
vytvářely nové animace, blízké tomu, co chceme vizualizovat [7]. 
 

 
Obr. 1: Uživatelské rozhraní systému Výuka tenisu ve virtuálním prostoru. 

  



Problém získání přesných pohybových dat je charakteristický nejen pro tuto úlohu, ale též i 
pro celou třídu podobých úloh, kde je kladen důraz na přesnost provedné techniky. 

3    Virtuální bubeník 
Oproti aplikacím zaměřeným na sportovní výcvik lze identifikovat i úlohy, v nichž je třeba 
ukázat jen samotnou posloupnost pohybů spíše než způsob jejich přesného provedení. 
Příkladem takové úlohy je výuka hry na bicí. Pro osvětlení způsobu, jak zahrát určitý rytmus 
(posloupnost úderů), nejsou přesné trajektorie pohybu důležité. Hlavním předmětem výuky, je 
zde schopnost naplánovat a provést posloupnost pohybů všech čtyř končetin (ruce drží 
paličky, levá noha zpravidla ovládá činel hi-hat a pravá velký buben – kopák). 
 

 
Obr. 2: Virtuální bubeník. 

 
Náš výukový systém [8] demonstruje způsob hry pomocí animace humanoida sedícího před 
definovanou sestavou bicích a zvukové syntézy příslušného rytmu. Narozdíl od mnoha jiných 
hudebních nástrojů, bicí jsou charakteristické tím, že různí hráči mohou preferovat různé 
konfigurace svých sestav, což bylo v systému zohledněno: Sestavu bicích nástrojů mohou 
uživatelé konfigurovat, aby model odpovídal jejich vlastní skutečné sestavě. Rytmus, který 
má virtuální bubeník hrát, je též možné definovat ve vestavěném editoru, a to i za běhu 
animace. Takové flexibility bylo dosaženo použitím inverzní kinematiky [9], která řídí 
animaci postavy pouze specifikací cílových pozic končetin a nevyžaduje žádnou přípravnou 
fázi (pre-processing) před spuštěním animace. 



Stejně jako v systému popsaném v předchozím článku, uživatelé systému mohou přehrávání 
rytmu libovolným způsobem zrychlovat a zpomalovat a sledovat z libovolného úhlu. 

4    ActIPret 
Evropský projekt ActIPret [10] se zabýval sledováním aktivit – typicky manipulačních úkolů. 
Cílem bylo vytvořit systém schopný rozpoznat a naučit se rozpoznávat aktivitu (vytvořit její 
abstraktní koncept). Jednou z možných aplikací tohoto systému byla právě výuka: Systém 
„pochopí“, jak danou aktivitu provádí expert. Poté může sledovat žáka a porovnáním 
pozorování s abstraktním konceptem může poskytovat korigující instrukce. Jedním ze 
způsobů poskytování informace žákovi je prezentace pomocí VR. Obor, do kterého tento 
projekt spadal, je sice kognitivní počítačové vidění, ale díky požadavku na vizualizaci 
naučené aktivity ve VR se těsně dotýká i oblasti animace virtuálních humanoidů. 
Zajímavost VR modulu tohoto projektu spočívala v samotném charakteru jeho úkolu. Bylo 
třeba vizualizovat aktivitu popsanou pouze její sémantikou, tedy velmi abstraktně. Zde jsme 
ukázali sílu VR jako demonstračního prostředku, který lze použít i při podpoře výuky 
fyzických aktivit popsaných abstraktním konceptem. 
 

 
Obr. 3: Uživatelské rozhraní prezentačního modulu projektu ActIPret. 



5    Závěr 
Prezentovali jsme část výzkumu, který směřuje k ověření použitelnosti animace humanoidů 
ve výuce fyzických dovedností. Ukázali jsme, že VR je použitelná pro demonstraci přesných 
technik, což je třída úloh typická pro sportovní výcvik. 
Kromě toho však existují oblasti výuky, které nepředávají schopnost přesnosti provedení. 
Typickým příkladem může být zmíněný způsob prezentace hry na bicí a manipulační úkoly 
rozebírané v systému ActIPret. Jak jsme ukázali na těchto dvou příkladech, VR je schopna 
tvořit prezentační jádro pro podporu výuky i takových aktivit. 

Použitá literatura a WWW odkazy 
1. ŽÁRA, Jiří, BENEŠ, Bedřich, SOCHOR, Jiří, FELKEL, Petr. Moderní počítačová grafika. 2. 

revidované vydání, Computer Press, a.s. ISBN 80-251-0454-0, 2004. 
2. Virtual Heart of Central Europe. Domovské stránky projketu: http://www.vhce.info, staženo 20. 

dubna 2005. 
3. COLLINS, T. D., MULHOLLAND, P., BRADBURY, D.C., ZDRAHAL, Z.  Methodology and 

Tools to Support Storytelling in Cultural Heritage Forums. In The Proceedings of the IEEE 
International workshop on Presenting and Exploring Heritage on the Web (PEH'03) in 
conjunction with the 14th International Conference and Workshop on Database and Expert 
Systems Applications (DEXA 2003). Prague, Czech Republic. September, 2003. pp. 105 – 109. 

4. Human Animantion Working Group. Domovské stránky: http://www.h-anim.org, staženo 20. 
dubna 2005. 

5. ŠTĚPÁN, Vladimír, ŽÁRA, Jiří. Teaching Tennis in Virtual Environment. In Proceedings of 
Spring Conference in Computer Graphics, SCCG 2002, Budmerice, Slovensko. Publikováno 
ACM SIGGRAPH. 

6. LOY Gareth, ERIKSSON Martin, SULLIVAN Josephine, CARLSSON Stefan. Monocular 3D 
Reconstruction of Human Motion in Long Action Sequences, Lecture Notes in Computer Science, 
Volume 3024, Apr 2004, pp. 442 – 455, Springer Verlag, 2004. 

7. SEMANČÍK, Jaroslav, PELIKÁN, Josef, ŽÁRA, Jiří. Interactive Synthesis of Constrained 
Motion from Example Movements. In proceedings of Visualization, Imaging and Image 
Processing (VIIP) '04. Marbella, Spain, IASTED 2004. 

8. LINDA, Martin, ŠTĚPÁN, Vladimír, SPORKA, Adam J. Sporka. The Drum Set Tutorial System 
by Means of Inverse Kinematics. In Proceedings of Central European Multimedia and Virtual 
Reality Conference, Praha, 2005, pp. 75-80. Publikováno v Eurographics DL. 

9. WELMAN, Chris. Kinematics and Geometric Constraints for Articulated Figure Manipulation. 
Master’s thesis, 1993, Simon Fraser University, Burnaby, British Columbia, Canada. 

10. ŠTĚPÁN, Vladimír, ŽÁRA, Jiří, HLAVÁČ, Václav. Presenting generalized human activities in 
virtual environment. In Proceedings of Spring Conference in Computer Graphics, SCCG 2005, 
Budmerice, Slovensko. Publikováno ACM SIGGRAPH.  

http://www.vhce.info/
http://www.h-anim.org/
http://www.h-anim.org/

	TPEV2005-saloun.pdf
	TPEV2005-saloun.pdf
	Úvod
	Volba formátu výukové opory
	(X)HTML
	XML a DocBook

	Návrh a tvorba grafických prvkù
	Proces pøípravy výukové opory
	Struktura kódu opory
	Pou¾ití XSLT ¹ablon pro generování výukových opor
	Pøevod dokumentù z DocBooku
	Potøebné programové vybavení
	Instalace nástrojù pro aplikaci ¹ablon
	Výstup do mo¾ných formátù
	Kompletní pøeklad
	Postupný pøeklad


	Problémy
	Závìr


	marek_bober_clanek.pdf
	Úvod
	Historie a vývoj PDF
	Vlastnosti PDF formulářů a jejich srovnání s HTML formuláři
	Porovnání PDF s HTML formuláři
	Výhody a nevýhody
	Popis funkce PDF formuláře

	Využití v e-vzdělávání
	Závěr

	E-Tech2005-Schindler.pdf
	Úvod
	1.1 Hlavným cieľom tohto príspevku je prediskutovať si možné

	Záver

	tpev-grygarek-final.pdf
	Úvod
	Zkušenosti s praktickou výukou a její problémy
	Architektura virtuální laboratoře
	Cíle návrhu architektury
	Základní architektura
	Použití systému
	Bezpečnost systému

	Spojovací pole
	Nároky na realizaci virtuální laboratoře a dostupnost řešení
	Závěr – plány dalšího rozvoje
	Zavedení možnosti řízené distanční praktické výuky
	Rozšíření možnosti automatizované tvorby topologií pomocí př
	Dálkové řízení topologie síťových prvků pokročilými studenty


	Bicik.pdf
	Seznámení s Class Serverem
	Popis funkcí produktu
	Learning Gateway
	Závěr

	tpev příspěvek kubes.pdf
	Úvod
	Nasazení systému Moodle
	Zkušenosti
	Plány
	Závěr

	Sporka.pdf
	Úvod
	Výuka tenisu
	Virtuální bubeník
	ActIPret
	Závěr




