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POVZETEK 
 

 

Glavni cilj diplomske naloge je izdelava spletne aplikacije za vodenje evidence opravljenih 

vaj študentov, ki mora uporabljati prosto dostopno podatkovno skladišče za shranjevanje 

podatkov. 

 

V diplomskem delu predstavimo opise metodologij razvoja aplikacij in večslojnega pristopa 

pri njihovi izdelavi. Po predstavitvi uporabniških zahtev sledi opis načrtovanja in izgradnje 

spletne aplikacije, ki sledi eni izmed opisanih metodologij. Opisana in predstavljena so tudi 

vsa uporabljena orodja, prikazana pa je tudi primerjava med tremi različnimi podatkovnimi 

skladišči.  

 

V glavnem delu diplomske naloge so predstavljene funkcionalnosti razvite aplikacije, ki je v 

nadaljevanju tudi ovrednotena z opisom prednosti, slabosti in predlogov za nadaljnje delo. 
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ABSTRACT 
 

 

The aim of the thesis is the development of a web application for administering an evidence 

of students' grades. 

 

In the thesis we describe methodologies for the application development and describe the 

multi-tier approach to this task. After presenting the requirements specification of the target 

user, we describe the details of our application planning and development. The latter follows 

one of the previously described methodologies. Additionally, we describe all used 

development tools and the comparison between different candidate databases. 

 

The main part of the thesis presents the functionalities of the developed application. To 

conclude, the application is evaluated by describing its advantages, disadvantages and ideas 

for the further work. 
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1. UVOD 
 

Sodobni pristopi k načrtovanju aplikacij so zasnovani na različnih metodologijah, ki so 

nastale na podlagi dolgoletnih izkušenj na področju razvoja programske opreme in so preţete 

s filozofijo njihovih snovalcev.  

 

Metodologije razvoja informacijskih sistemov navadno sledijo izbranemu pristopu in natanko 

predpisujejo korake, postopke, tehnike, izdelke in orodja za njihovo izdelavo v posameznih 

korakih razvoja informacijskih sistemov. 

 

V okviru diplomske naloge ţelimo rešiti problematiko ocenjevanja vaj in hranjenja ocen. Kot 

vemo, se čez leta nabere veliko število ocen študentov, ki so shranjene le na papirju. Če 

ţelimo poiskati oceno za študenta v določenem študijskem letu nam lahko to povzroča veliko 

preglavic, sploh, če se kakšen list izgubi. Problem imamo tudi, ker se morajo vse končne 

ocene izračunati ročno in lahko hitro pride do napake. 

 

Diplomska naloga je sestavljena iz šestih poglavij, ki so: Uvod, Metodologije in pristopi za 

izdelavo aplikacij, Načrtovanje aplikacije, Razvoj in implementacija, Sistem za vodenje 

evidence seminarskih nalog ter Ovrednotenje sistema. V drugem poglavju so opisane tri 

metodologije in večnivojski pristop za izdelavo aplikacije. Poglavje Načrtovanje aplikacije 

opisuje zahteve uporabnika, naš izbrani pristop k razvoju in opis izbranih orodij pri 

načrtovanju. Četrto poglavje vsebuje opis razvoja in implementacijo spletne aplikacije. Sledi 

peto poglavje, v katerem je opis aplikacije in njenega delovanja. Zadnje, šesto poglavje, pa 

vsebuje ovrednotenje naše spletne aplikacije. 
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2. METODOLOGIJE IN PRISTOPI ZA IZDELAVO 

APLIKACIJ 
 

Za načrtovanje aplikacij obstaja veliko različnih metodologij, zato bom v nadaljevanju opisal 

in predstavil le tri metodologije in to so EMRIS, RUP ter RAD. 

 

2.1. Metodologija EMRIS  

 

Metodolgija EMRIS (Enotna metodologija razvoja informacijskih sistemov) [1] obsega opis 

procesa razvoja, metod in tehnik uporabljenih v različnih razvojnih fazah ter prikaz primerov 

izdelkov. 

EMRIS je namenjen vodjem projektov strateškega planiranja ter razvoja informacijskih 

sistemov, vodjem in članom skupin za zagotavljanje kakovosti in izvajalcem strateškega 

planiranja. 

 

 
Slika 1: Struktura EMRIS 

 

Slika 1 prikazuje fizično delitev metodologije EMRIS na 5 zvezkov, ki se nahajajo v spletnem 

priročniku. Ta priročnik je nastal na podlagi zdruţitve in prenovitve priročnikov Metodologija 

strateškega planiranja ter Metodologija razvoja informacijskih sistemov [2]. Pri razvoju 

informacijskega sistema nam prvi zvezek sluţi kot vodilo, kjer so predstavljeni moţni pristopi 

k razvoju informacijskega sistema. Ostali zvezki pa sluţijo za: dodatna natančna pojasnila o 

samem procesu razvoja, prestavitev načina izdelave posameznega izdelka ter predstavitev 

orodij in tehnik, ki se pri tem uporabljajo. Krajše rečeno, prvi zvezek EMRIS nam predstavi 

moţne pristope k razvoju informacijskega sistema, pri čemer za podrobnejša pojasnila 

uporabljamo ostale štiri zvezke.  
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Vsi postopki in tehnike v okviru metodologije EMRIS so predstavljeni s pomočjo 

metodološkega opisa, ki mu praviloma sledi praktičen primer. 

 

Na sliki 2 je prikazan ţivljenjski cikel razvoja informacijskih sistemov, ki ga priporoča 

EMRIS. Kot prvi korak pri razvoju informacijskega sistema se priporoča strateško planiranje, 

katerega rezultat je strateški plan. Pri kasnejšem razvoju ali prenovitvi informacijskega 

sistema se priporoča uporaba rezultatov strateškega planiranja, kar je razvidno iz povezav na 

sliki. Strateško planiranje predstavlja samostojen projekt, ki mu ponavadi sledi eden ali več 

projektov razvoja informacijskega sistema. 

 

 
Slika 2: Ţivljenjski cikel razvoja informacijskega sistema 

 

2.2. Metodologija RUP  

 

Metodologija RUP (Rational Unified Proces) [3] opisuje, kako učinkovito uporabiti šest 

najboljših izkušenj s področja razvoja programske opreme. To so: 

 iterativni razvoj: temelji na izvajanju več iteracij oziroma ponovitev, kjer v vsaki 

iteraciji razvijemo del funkcionalnosti sistema, 

 obvladovanje zahtev: gre za sledenje zahtevam od začetka, preko sprememb do 

zaključka, 
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 uporaba komponentne arhitekture: razstavljanje razvoja na posamezne dele, kar 

zmanjša zapletenost sistema, 

 vizualno modeliranje: prikaz modela sistema z uporabo jezika UML, 

 preverjanje kakovosti: gre za ocenjevanje kakovosti izdelka z vidika funkcionalnosti, 

zanesljivosti in zmogljivosti sistema, 

 nadzorovanje sprememb: redno spremljanje in poročanje. Pri nadzoru pomagajo 

struktura načrtov in vnaprej določena poročila. 

 

Na sliki 3 [4] lahko vidimo, da RUP zajema štiri faze ţivljenjskega cikla razvoja programske 

opreme: 

 začetna faza: vzpostavitev projekta, opredelitev okvirjev, obravnavanje področja, 

načrtovanje virov, 

 zbiranje informacij: zbiranje informacij o obravnavanem področju, specifikacija 

značilnosti, načrtovanje arhitekture, 

 konsturkcija: konstrukcija izdelka, 

 prevzem: predaja izdelka v uporabo končnemu uporabniku. 

 
Slika 3: Shema objektnega procesa razvoja IS 

 

Kateri UML diagram se lahko uporablja v posamezni fazi razvoja, je razvidno iz slike 4 [4], 

ki opredeljuje naslednje faze:  
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Slika 4:  Viri in rezultati faz objektnega razvoja 

 

 Začetna faza  

Projekt definiramo s poslovnega stališča in določimo njegov obseg. V ta namen poiščemo 

vse zunanje entitete, s katerimi bo sistem sodeloval ter v grobem definiramo način 

sodelovanja. Poiskati moramo vse primere uporabe, opišemo pa le najpomembnejše. 

Poslovno definiranje projekta zajema določitev kriterija uspeha oziroma neuspeha 

projekta, ocenitev tveganj, presojo potrebnih virov in fazni načrt, iz katerega so razvidni 

glavni časovni mejniki. 

 

 Zbiranje informacij 

Analiziramo problemsko področje, postavimo osnovno ogrodje arhitekture sistema, 

izdelamo projektni plan in razrešimo najbolj tvegane elemente projekta. Arhitekturne 

odločitve morajo upoštevati sistem kot celoto, kar zahteva podroben opis večine primerov 

uporabe in upoštevanje nekaterih dodatnih omejitev. Prototipno realiziramo sistem do te 

mere, da lahko prikaţemo glavne primere uporabe in ovrednotimo izbrano arhitekturo. Na 
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koncu te faze pregledamo podrobne cilje sistema in njegov obseg, izbiro arhitekture in 

morebitna tveganja. 

 

 Konstrukcija 

Z iterativno inkrementalnim postopkom izdelamo celoten proizvod, ki je pripravljen za 

prenos k uporabniku. Faza konstrukcije zajema opis preostalih primerov uporabe, 

načrtovanje, zaključek implementacije in testiranje. Na koncu te faze moramo presoditi, 

ali je razvit IS kot tudi uporabniki pripravljeni za opravljanje vsakodnevnih nalog. 

 

 Prevzem 

Osnovni cilj te faze je predaja izdelka v uporabnikovo okolje. S tem se pogosto pojavi 

potreba po dodatnih popravkih, ki prilagodijo sistem, popravijo neodkrite probleme ali 

dokončajo nekatere funkcije, ki so bile namenoma izpuščene. Tipično ta faza nastopi z 

beta verzijo proizvoda. Na koncu te faze ocenimo nivo zadovoljitve zadanih ciljev in ali je 

potrebno pričeti z novim razvojnim ciklom. Seveda je to prav tako primeren trenutek za 

izboljšanje obstoječega procesa izhajajoč iz pridobljenih izkušenj. 

 

2.3. Metodologija RAD  

 

Z vedno hitrejšim spreminjanjem zahtev, zlasti od 90. let naprej, se je pojavila potreba po 

drugačnih metodologijah [5]. Nastale so metodologije za hiter razvoj programske opreme, ki 

temeljijo predvsem na iterativnem ţivljenjskem ciklu in prototipiranju. Te metodologije 

temeljijo na uporabi orodij za hiter razvoj programske opreme (npr. programska okolja RAD). 

Navadno uporabljajo posebne tehnike dela z ljudmi kot npr. JAD, programiranje v parih in 

druge tehnike. Metodologije RAD (angl. Rapid Application Development) dajejo večji 

poudarek implementaciji in testiranju, manjši pa analizi in načrtovanju, v okviru katerega 

uporabljajo različne tehnike, tako procesne in podatkovne kot tudi objektne. Novejše 

metodologije za hiter razvoj uporabljajo večinoma le objektne tehnike. 

 

Metodologija RAD je učinkovita zlasti v okviru informacijskega inţenirstva, kjer je bil 

okvirni podatkovni model ţe razvit. Model je moţno uporabiti tudi povsem samostojno za 

celotni ţivljenjski razvojni cikel informacijskega sistema. Model ima običjano 4 razvojne faze 

[6] in sicer: 

 analiza problema, 

 razvoj prototipa, 

 uporaba in testiranje prototipa, 

 revizija in izboljšava prototipa. 

 

Kot prikazuje slika 5, je ţivljenjski cikel običajno iterativen (vsaka večja dopolnitev gre skozi 

vse naštete razvojne faze). 
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Slika 5: Razvojne faze metodologije RAD 

 

Prednosti metodologije RAD [7]: 

 dramatično skrajšanje časa razvoja, 

 usmeritev v ključne in bistvene zahteve, 

 moţnost hitrega spreminjanja zasnove rešitve na podlagi zahtev uporabnikov. 

 

Slabosti metodologije RAD: 

 slabša kakovost na račun hitrosti, 

 za ključne uporabnike časovno zahtevna metoda, 

 moţna neskladnost rešitve z notranjimi standardi poslovanja ali z optimalnim 

izvajanjem poslovnih procesov. 

 

2.4. Večnivojski pristop 

 

Troslojna arhitektura je razdeljena na podatkovni, poslovni in predstavitveni sloj, v kateri se 

vsak sloj nanaša natančno ne eno od treh potrebnih stvari v arhitekturi: interakcijo, 

manipulacijo in hrambo [8]. Poenostavljeno, spletna arhitektura je vse, kar strojna in 

programska oprema potrebujeta za prikazovanje aplikacije. 
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Slika 6: Zgradba troslojne arhitekture [9] 

 

Ločitev podatkov od njihovega prikaza ţe vodi k večnivojski zgradbi oz. arhitekturi 

programskih sistemov, kar je razvidno iz slike 6. Ta arhitektura je pomembna ne le zaradi 

zmanjševanja sklopljenosti med posameznimi komponentami sistema, jasnih vmesnikov in 

odgovornosti, temveč predstavlja tudi predpogoj za porazdeljeno procesiranje in večnivojsko 

sistemsko arhitekturo. V ta namen skušamo v sklopu razvoja programske opreme zasnovati 

takšno objektno arhitekturo, kjer so jasno opredeljeni in ločeni objekti, ki skrbijo za [10]: 

 predstavitev ("interface objects"), 

 poslovno logiko – poslovni objekti ("business objects"), 

 upravljanje s podatki ("data management objects"). 

 

Pomembna lastnost tega modela je, da zagotovimo neodvisnost predstavitvenega sloja od 

objektov za upravljanje podatkovne baze. 

 

Tako se pogosto srečujemo z izrazom tronivojska oz. troslojna arhitektura programskih 

sistemov, čeprav število nivojev ni omejeno le na tri - bolje je zato govoriti o večnivojskih 

arhitekturah, saj lahko npr. poslovni sloj porazdelimo na poslovne objekte na nivoju celotne 

korporacije in poslovne objekte na nivoju posamezne izpostave, oddelka ali podruţnice. 

Večnivojska programska arhitektura je torej očitno predpogoj za porazdeljenost in hkrati 

implementacijo večnivojskih sistemskih (strojnih) arhitektur. Pri implementaciji delimo na 

naslednje nivoje: 
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2.4.1. Podatkovni sloj (Data Access Layer) 

 

Ţe samo ime govori, čemu je ta sloj namenjen. Namenjen je delu s podatkovnim skladiščem, 

to je pisanjem, spreminjanjem in branjem podatkov. 

 

Ključnega pomena večine aplikacij so podatki. Podatki morajo biti poslani predstavitvenemu 

sloju. Podatkovni sloj je ločen del, katerega namen je komuniciranje z podatkovnim 

skladiščem in vračanje pridobljenih podatkov njegovemu klicatelju. Skozi ta pristop so 

podatki lahko uporabljeni večkrat, to pomeni, da del aplikacije večkrat kliče isto metodo za 

pridobivanje podatkov, namesto, da bi enak SQL imeli napisan večkrat. S tem je kodo tudi 

laţje vzdrţevati [8]. 

 

 

2.4.2. Poslovni sloj (Business Logic Layer) 

 

Da lahko aplikacija komunicira z podatkovnim slojem, mora ponavadi uporabiti poslovni sloj. 

Funkcionalnost tega sloja se lahko razdeli na tri dele: 

 pridobivanje in pošiljanje podatkov podatkovnemu sloju, 

 pridobivanje in pošiljanje podatkov predstavitvenemu sloju, 

 manipulacija podatkov. 

 

Ta sloj dobi podatke od podatkovnega sloja, jih obdela in pošlje naprej predstavitvenemu 

sloju. Ravno tako deluje tudi v obratni smeri, dobi podatke od predstavitvenega sloja in jih 

posreduje podatkovnemu sloju. 

Ponavadi je poslovni sloj uporabljen za povezavo med predstavitvenim in podatkovnim 

slojem za transakcije, kot so branje, posodabljanje in brisanje. 

 

 

2.4.3. Predstavitveni sloj (Presentation Layer)  

 

Nič manj pomemben kot ostala dva sloja je predstavitveni sloj. Je edini sloj, ki ga uporabnik 

aplikacije vidi. Predstavitveni sloj je namenjen vsem uporabniškim vmesnikom v aplikaciji.  

Ta sloj generira vse dinamične strani in obrazce s pomočjo poslovnega sloja. Slike, tekst, 

audio, video oziroma vse kar uporabnik vidi in mu je predstavljeno s pomočjo 

predstavitvenega sloja izvira iz podatkovnega sloja. Prikazu vsebine skozi predstavitveni sloj 

je bil do nedavnega namenjen HTML, pred kratkim pa sta se pojavili še dve novi tehnologiji, 

Java applet in ActiveX. Kljub tema dvema novima tehnologijama je HTML še vedno 

potreben, ker je osnova za komunikacijo med klientom in streţnikom. 
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3. NAČRTOVANJE APLIKACIJE 
 

V tem poglavju bomo opisali potek načrtovanja celotne aplikacije za vodenje evidence 

opravljenih vaj študentov od podatkovnega skladišča do končne funkcionalnosti. 

 

Pri načrtovanju aplikacije smo se zgledovali po metodologiji RAD.  Za to metodo smo se 

odločili, ker smo poznali le okvirne zahteve, kaj naj bi aplikacija omogočala. Po prejetju 

uporabniških zahtev smo analizirali celoten problem. Ugotoviti smo morali, katere podatke bo 

aplikacija potrebovala za delovanje, in na podlagi tega smo sestavili podatkovni model 

skladišča. Sledil je razvoj same aplikacije, ki je temeljil na večnivojskem pristopu. Pri razvoju 

se je najprej izdelal podatkovni sloj, kateremu sta sledila še poslovni in predstavitveni. Glede 

na uporabniške zahteve, kaj naj bi aplikacija omogočala, je bilo potrebno sestaviti tudi 

uporabniški vmesnik, ta pa naj bi bil čim laţji za uporabo. 

Ko je bil razvoj prototipa aplikacije končan, smo ga poslali v uporabo in testiranje, kjer je bilo 

ugotovljenih nekaj napak in predlogov za izboljšavo uporabniškega vmesnika. 

 

3.1. Uporabniške zahteve 

 

Pri načrtovanju aplikacije smo se poskušali drţati podanih uporabniških zahtev. V 

nadaljevanju so opisane splošne zahteve uporabnika in funkcionalnost naše aplikacije. 

 

Splošne zahteve 

 Aplikacija mora za shranjevanje podatkov uporabljati eno iz med prosto dostopnih 

podatkovnih skladišč. 

 Dostop do same aplikacije mora biti varovan z uporabniškim imenom in geslom. 

 

Funkcionalnost 

 Narediti je potrebno aplikacijo s katero bo mogoče voditi evidenco opravljenih vaj 

študentov pri posameznem predmetu.  

 Aplikacija mora omogočati vnašanje posameznih študentov in uvoz študentov iz CSV 

datoteke.  

 Aplikacija mora podpirati izpis seznama študentov in pregled podatkov o posameznem 

študentu. Ti podatki so: 

- ocena 1. in 2. seminarske naloge, 

- ocena domačih nalog, 

- asistent za zagovor 1. in 2. seminarske naloge, 

- študijsko leto zagovora 1. in 2. seminarske naloge, 

- opombe pri zagovoru 1. in 2. seminarske naloge. 

 

 Za vsakega študenta mora obstajati moţnost vnašanja in urejanja njegovih podatkov in 

ocen pri posameznem predmetu. Ocene študentov se lahko tudi uvozijo iz CSV 

datoteke. 
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Aplikacija mora ponujati tudi statistični modul, ki prikazuje različne statistične 

izračune: 

- povprečje in standardni odklon ocen prve in druge seminarske naloge (za vsakega 

asistenta posebej in za vse skupaj), 

- povprečje in standardna deviacija ocen domačih nalog (za vsakega asistenta 

posebeaj in za vse skupaj), 

- pogojne verjetnosti ocen enega seminarja glede na oceno drugega seminarja, 

- korelacija med ocenami seminarjev in ocenami domačih nalog. 

 

3.2. Podatkovno skladišče 

 

Aplikacija bo podatke shranjevala v eno iz med prostodostopnih podatkovnih skladišč, zato 

bomo uporabili podatkovno skladišče MySQL, ki bo tekel na spletnem streţniku Apache. 

 

Na sliki 7 lahko vidimo, da bo v podatkovnem skladišču 9 tabel kamor se bodo shranjevali vsi 

potrebni podatki. Skladišče bo vsebovalo naslednje tabele: 

 Student: vsebovala bo podatke o posameznem študentu. 

- vpisna številka (varchar) – vpisna številka študenta, primarni ključ, 

- ime (varchar) – ime študenta, 

- priimek (varchar) – priimek študenta, 

- letnik (int) – trenutni letnik, v katerega je študent vpisan, 

- prviVpis (date) – leto, v katerem se je študent vpisal v izbrani študijski program, 

 Ocene: v to tabelo se bodo shranjevale končne ocene vaj 

- ocena (int) – končna ocena vaj študenta pri predmetu, 

- ugodnosti (varchar) – ugodnosti pri seminarskih in domačih nalogah, 

- vpisnaŠtevilka (varchar) – vpisna številka študenta, tuji ključ, 

- sifraPredmeta (int) – zaporedna številka zapisa v tabeli Predmet, tuji ključ, 

- letoZagovora (date) – študijsko leto, v katerem se je študentu zaključila ocena, 

 DomacaNaloga: vsebovala bo točke dobljene pri domačih nalogah 

- domacaNalogaId (int) – zaporedna številka zapisa, primarni ključ, 

- letoZagovora (date) – študijsko leto zagovora domače naloge, 

- tocke (int) – doseţene točke pri zagovoru domače naloge, 

- nazivNaloge (varchar) – naziv domače naloge, 

- vpisnaStevilka (varchar) – vpisna številka študenta, tuji ključ, 

- sifraPredmeta (int) – zaporedna številka zapisa v tabeli Predmet, tuji ključ, 

 SeminarskaNaloga: vsebovala bo ocene 1. in 2. seminarske naloge 

- nalogaId (int) – zaporedna številka zapisa, primarni ključ, 

- stevNaloge (int) – številka seminarske naloge, prva ali druga, 

- nazivNaloge (varchar) – naziv seminarske naloge, 

- ocena (decimal) – ocena zagovorjene seminarske naloge, 

- letoZagovora (date) – leto zagovora seminarske naloge, 

- opomba (varchar) – opomba pri zagovoru seminarske naloge, 
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- sifraPredmeta (int) – zaporedna številka zapisa v tabeli Predmet, tuji ključ, 

- vpisnaStevilka (varchar) – vpisna številka študenta, tuji ključ, 

- asistentId (int)  - zaporedna številka zapisa v tabeli Asistent, tuji ključ, 

 Predmet: tu bodo vpisani predmeti 

- sifraPredmeta (int) – zaporedna številka zapisa, primarni ključ, 

- naziv (varchar) – naziv predmeta, 

 Asistent: vsebovala bo podatke o asistentih 

- asistentId (int) – zaporedna številka zapisa, primarni ključ, 

- ime (varchar) – ime asistenta, 

- priimek (varchar) – priimek asistenta, 

- username (varchar) – uporabniško ime asistenta za prijavo v aplikacijo, 

- pass (varchar) – geslo asistenta za prijavo v aplikacijo, 

 Log: namenjena beleţenju sprememb nad študenti in njihovimi ocenami 

- id (int) – zaporedna številka zapisa, primarni ključ, 

- date (datetime) – datum zapisa v tabelo, 

- thread (varchar) – številka niti, 

- context (varchar) – okvir, 

- level (varchar) – vrsta sporočila (info, debug, error, warn, fatal), 

- logger (varchar) – kateri razred je vrnil napako oziroma sporočilo, 

- message (varchar) – opis dogodka, 

- exception (varchar) – opis napake, če je do nje prišlo. 

 

Ker je med tabelama Student in Predmet ter Asistent in Predmet povezava več proti več, 

bomo imeli tudi dve vmesni (povezovalni) tabeli: 

 StudentPredmet: tabela, kjer bodo podatki h kateremu predmetu je študent vpisan 

- vpisnaStevilka (varchar) – vpisna številka študenta, tuji ključ, 

- sifraPredmeta (int) – zaporedna številka zapisa v tabeli Predmet, tuji ključ, 

- studijskoLeto (date) – študijsko let,o v katerem je bil študent prvič vpisan k temu 

predmetu, 

 AsistentPredmet: tabela, kjer bodo podatki pri katerih predmetih asistent predava 

- asistentId (int) – zaporedna številka zapisa v tabeli Asistent, tuji ključ, 

- sifraPredmeta (int) – zapooredna številka zapisa v tabeli Predmet, tuji ključ. 
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Slika 7: Shema podatkovnega skladišča 

 

Za branje, shranjevanje, posodabljanje in brisanje podatkov iz in v podatkovno skladišče 

bomo uporabili shranjene procedure. Seznam shranjenih procedur je na voljo v dodatku A. 

 

3.3. Uporabniški vmesnik in funkcionalnosti 

 

Aplikacija bo vsebovala čarovnika za namestitev in izdelavo podatkovnega skladišča. 

 

Uporabniški vmesnik bo sestavljen iz menija na levi strani, ki bo vedno viden, ter vsebine, ki 

se bo prikazovala desno od menija. Ker bo aplikacija razdeljena glede na vsebino na več 

različnih podstrani, bodo povezave v meniju kazale na te podstrani. Vsebina menija bo 

sledeča: 

 študenti 

- seznam študentov: izpis seznama študentov glede na izbrani predmet in študijsko 

leto, 

- dodaj/uredi študenta: tu se bodo prikazovali vsi podatki o študentu, moţno pa bo 

tudi urejanje in dodajanje novega uporabnika, 

- uvoz študentov: uvoz seznama študentov v aplikacijo iz CSV datoteke za izbran 

predmet in študijsko leto. 

 asistenti 

- seznam asistentov: prikazovanje seznama asistentov glede na to, katere predmete 

asistent izvaja, 

- dodaj/uredi asistenta: pregled in urejanje podatkov o asistentu ter dodajanje novih 

asistentov. 
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 ocene 

- zaključevanje ocen: prikazovanje seznama študentov in njihovih ocen, na katerem 

bo moţno spreminjanje in shranjevanje ocen, 

- uvoz ocen: uvoz seznama ocen študentov v aplikacijo za izbran predmet in 

študijsko leto iz CSV datoteke, 

- izpis ocen: izpis seznama študentov in njihovih ocen za izbran predmet in študijsko 

leto. 

 predmeti 

- seznam predmetov: izpis seznama vseh predmetov, 

- dodaj/uredi predmet: urejanje imena predmeta  in dodajanje novih predmetov, 

- dodaj asistenta predmetu: določimo kateri asistenti predavajo pri predmetu. 

 statistika 

- statistika: izpis različnih statističnih izračunov glede na izbran predmet in študijsko 

leto zagovora. 

 dnevnik sprememb 

- dnevnik sprememb: izpis sprememb nad študenti in njihovimi ocenami za izbran 

dan. 

 

Podstrani bodo razdeljene na več sklopov, ti pa se bodo med seboj ločili z zavihki. Vsak sklop 

bo prikazan v svojem zavihku, kot so pregled seznama študentov, urejanje in dodajanje 

študenta ter uvoz študentov. Na sliki 8 lahko vidimo, kako bo razdeljena aplikacija. 
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Slika 8: Struktura aplikacije 

 

3.4. Izbira razvojnih orodij 

 

Za razvoj aplikacije smo uporabili orodja Visual Studio 2008, MySQL Query Browser in 

MySQL Workbench ter podatkovno bazo MySQL in spletno razvojno okolje WampServer. 

Vsa izbrana orodja opisujemo v nadaljevanju tega razdelka. 

 

 

3.4.1. Visual Studio 2008  

 

Razvojno okolje Visual Studio 2008 je integrirano razvojno okolje, ki omogoča razvoj 

aplikacij v ogrodju .NET v jezikih, ki so z ogrodjem podprti. Ti programski jeziki so C/C++, 

VB.NET, C#, z dodatno namestitvijo pa se lahko uporablja tudi Python, F#, Ruby in drugi. 

Prav tako prepozna HTML, JavaScript in CSS [11]. 

Meni
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Seznam 
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Dodaj/Uredi 
študenta

Uvoz študentov

Asistenti
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asistentov
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ocen
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Izpis ocen

Predmeti
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predmetov

Dodaj/Uredi 
predmet
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predmetu

Statistika Statistika

Dnevnik 
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Dnevnik 
sprememb
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Visual Studio 2008 je primeren za razvoj več vrst aplikacij, kot so okenske, konzolne in 

spletne aplikacije ter knjiţnic in spletnih storitev.   

 

Visual Studio vsebuje WYSIWYG (angl. What You See is What You Get) oblikovalce tako 

za windows kot tudi spletne aplikacije. Uporaba tega vmesnika je preprosta in predvsem v 

windows aplikacijah v večini primerov res dobimo to kar vidimo v oblikovalcu. Primer 

takšnega oblikovalca lahko vidimo na sliki 9. 

 

 
Slika 9: WYSIWYG urejevalnik 

 

 

3.4.2. Podatkovna baza MySQL 

 

MySQL podatkovno skladišče je eno izmed najbolj popularnih odprtokodnih podatkovnih 

skladišč zaradi njene konsistente zmogljivosti, visoke zmogljivosti in lahke uporabe. Teče na 

več kot 20 različnih platformah, vključno z Linux, Windows, OS/X, HP-UX, AIX in Netware 

in je tudi prosto dostopna na spletu [12]. 

 

Vsebuje naslednja orodja: 

 MySQL Query Browser 

MySQL Query Browser je grafično orodje za ustvarjanje, izvajanje in optimizacijo 

poizvedb v grafičnem okolju in je namenjen za delo z MySQL različico 4.0 ali višjo 

[13]. Medtem, ko je MySQL Administrator namenjen administraciji MySQL 

streţnika, je MySQL Query Browser namenjen, da pomaga pri poizvedbah in analizi 

podatkov, shranjenih v MySQL podatkovnem skladišču. 

 

Vse poizvedbe, izvedene v orodju MySQL Query Browser, so lahko izvedene tudi iz 

MySQL ukazne vrstice. Orodje ponuja le poizvedbe in urejanje podatkov v bolj 

intuitivnem grafičnem načinu. Primer take proizvedbe je viden na sliki 10. 
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Slika 10: MySQL query browser 

 

 MySQL Workbench  

MySQL Workbench [14] je orodje za vizualno načrtovanje podatkovnih skladišč. 

Orodje v enotnem okolju za razvijalce in administratorje zdruţuje modeliranje 

podatkov, fizično načrtovanje podatkovnega skladišča, ustvarjanje podatkovnega 

skladišča, upravljanje sprememb in dokumentacijo.  

 

Glavne funkcionalnosti: 

- vizualna predstavitev tabel, pogledov, shranjenih procedur/funkcij in tujih ključev, 

- ţive zbirke podatkov in generiranje modela iz SQL skripte, 

- sinhronizacija modela in podatkovnega skladišča, 

- generiranje SQL skript, 

- izvoz SQL CREATE skripte, 

- uvoz modelov iz orodja DBDesigner, verzije 4, 

- podpora za MySQL 5, 

- izbira notacije za diagram. 

 

Diagram našega načrtovanega podatkovnega skladišča, narejen z opisanim 

programom, prikazuje slika 11. 
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Slika 11: MySQL Workbench 

 

 MySQL Connector/NET  

Connector/NET [15] omogoča razvijalcem enostavno izdelavo .NET aplikacij, ki 

zahtevajo varno in visoko zmogljivo povezljivost s podatkovnim skladiščem MySQL. 

Implementira potrebne ADO.NET vmesnike in integrira ADO.NET orodja. Razvijalci 

lahko za izdelavo aplikacije uporabijo kateri koli .NET jezik ţelijo. 

 

Connector/NET vključuje popolno podporo za: 

- funkcionalnosti, ki jih omogoča MySQL Server, 

- protokol za stiskanje, ki omogoča stiskanje podatkovnega toka med streţnikom in 

odjemalcem, 

- povezavo z uporabo TCP/IP vtičnic, 

- odprtokodno ogrodje Mono. 

 

 

3.4.3. WampServer  

 

WampServer [16] je spletno razvojno okolje za Microstoft Windows operacijski sistem. 

Omogoča izdelavo spletnih aplikacij z Apache, PHP in MySQL podatkovnim skladiščem.  

 

Vključen je tudi PHPMyAdmin za enostavno upravljanje s podatkovnim skladiščem. 

WampServer se namesti smodejno in njegova uporaba je zelo intuitivna. Streţnik lahko 

konfigurirate, brez da bi se dotikali konfiguracijskih datotek. 
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Slika 12: WampServer try icona in meni 

 

Funkcionalnosti streţnika WampServer ja so enostavne za uporabo. Z levim klikom na ikono, 

kar prikazuje tudi slika 12, lahko: 

- upravlja vaše Apache in MySQL storitve, 

- stikalo online/offline omogoča dostop vsem ali pa le lokalni dostop, 

- namesti in zamenja Apache, MySQL in PHP verzijo, 

- upravlja nastavitve streţnika, 

- dostopa do dnevnikov, 

- dostopa do nastavitvenih datotek, 

- ustvarja sinonime. 
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4. RAZVOJ IN IMPLEMENTACIJA 
 

V nadaljevanju bomo opisali postopek razvoja in implementacije spletne aplikacije za vodenje 

evidence opravljenih vaj študentov.  Začeli bomo pri pripravi samega okolja, to je, povezavi 

ogrodja .NET z spletnim streţnikom Apache in podatkovnim skladiščem MySQL. 

 

4.1. Predpriprava ogrodja .NET in spletnega streţnika Apache 

 

Ker spletnik streţnik Apache sam po sebi ne podpira .NET aplikacij, je potrebno namestiti 

poseben dodatek, ki bo le te podpiral, ter dodati nekaj vrstic kode v konfiguracijsko datoteko 

spletnega streţnika Apache. 

 

Za začetek moramo imeti nameščeno ogrodje .NET in prej omenjeni dodatek mod_aspdotnet, 

ki je prosto dostopen na svetovnem spletu [17]. 

 

V datoteko httpd.conf, ki jo najdemo v mapi /conf/, kjer je nameščen spletni streţnik Apache, 

vpišemo konfiguracijske vrstice, ki omogočijo uporabo tega dodatka (glej dodatek B). 

 

Po pripravi okolja lahko začnemo z izdelovanjem aplikacije. 

 

4.2. Implementacija arhitekture 

 

Aplikacija se zgleduje po troslojni arhitekturi. Za pisanje in branje podatkov v in iz 

podatkovnega skladišča skrbi podatkovni sloj. Ta si izmenjava podatke s poslovnim slojem, ki 

podatke obdela in jih pošlje ali prejema od predstavitvenega sloja. 

 

Podatkovni sloj. V podatkovnem sloju imamo abstraktna razreda DataAccess in 

DataProvider, ki ga razširja. Ti dva razreda skrbita za pisanje in branje podatkov v in iz 

podatkovnega skladišča. Interakcijo med podatkovnim slojem in podatkovnim skladiščem 

prikazuje slika 14. Imamo tudi razred MySqlDataProvider, ki razširja razred DataProvider v 

katerem so redefinirane vse abstraktne metode iz nadrejenega razreda. Primer takšne metode 

je prikazan na sliki 13 (pomen poglavitnih odsekov kode je komentiran). 

 

public override List<AsistentDAL> GetAsistentsByPredmetId(int sifraPredmeta) 

{ 

using (MySqlConnection con = new MySqlConnection(ConnectionString)) 

              { 
   //odpremo povezavo 

             con.Open(); 

MySqlCommand cmd = new 
 

//povemo ime shranjene procedure oz. sql stavek 

MySqlCommand("AsistentGetAllByPredmetId", con); 
                  MySqlDataReader reader = null; 



21 
 
 
   //povemo da gre za shranjeno proceduro 

                  cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 

 
                  cmd.Parameters.Clear(); 

 

//določimo katere parametre bomo podali shranjeni proceduri 

cmd.Parameters.AddWithValue("@sifraPredmeta", (object)sifraPredmeta); 
cmd.Parameters["@sifraPredmeta"].Direction = ParameterDirection.Input; 

 

   //preberemo rezultat, ki ga vrne procedura 
                  reader = ExecuteReader(cmd); 

                  return GetAsistentDALListFromReader(reader); 

              } 
} 

Slika 13: Statična metoda v razredu MySqlDataProvider 

 

Metodi kot argument dodamo šifro predmeta, ki je tipa Integer, ta pa nam vrne listo vseh 

asistentov pri tem predmetu. Listo asistentov pri predmetu metoda dobi tako, da kliče podano 

shranjeno proceduro. Da hočemo izvesti shranjeno proceduro in ne stavek SQL, moramo to 

tudi navesti z naslednjo sintakso: 

 

cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 

 

Ker shranjena procedura v našem primeru potrebuje tudi argumente, ji le-te tudi podamo. Za 

argument določimo ključ in njegovo vrednost ter povemo, ali gre za vhodni ali izhodni 

argument. 

 

cmd.Parameters.AddWithValue("@sifraPredmeta", (object)sifraPredmeta); 

cmd.Parameters["@sifraPredmeta"].Direction = ParameterDirection.Input; 

 

Shranjeno proceduro nato izvedemo s pomočjo nadrazreda, iz katerega kličemo metodo za 

izvajanje stavkov SQL in shranjenih procedur. 

 

reader = ExecuteReader(cmd); 

 

Dobljene podatke potem le še pošljemo poslovnemu sloju. Podatkovni sloj komunicira s 

poslovnim slojem s pomočjo statičnega razreda SiteProvider, ki vsebuje statično metodo 

Data, le ta pa vrača objekte tipa DataProvider. 

 

 
Slika 14: Interakcija med podatkovnim skladiščem in podatkovnim slojem 
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Poslovni sloj. V poslovnem sloju imamo razrede, ki predstavljajo tabele v podatkovnem 

skladišču. Za vsako tabelo v podatkovnem skladišču, lahko generiramo objekt istoimenskega 

tipa. Kako izgleda metoda, ki v poslovnem sloju dobi podakte iz podatkovnega sloja, lahko 

vidimo na sliki 15 (pomen poglavitnih odsekov kode je komentiran). 

 

public static List<Asistent> GetAsistentsByPredmetId(int sifraPredmeta) 
{ 

 //deklariramo listo, ki bo vsebovala objekte tipa Asistent 

              List<Asistent> asistent = null; 

 
  //dobimo podatke iz podatkovnega sloja 

List<AsistentDAL> recordSet = 

SiteProvider.Data.GetAsistentsByPredmetId(sifraPredmeta); 
 

//preberemo podatke dobljene iz podatkovnega sloja in jih shranimo v listo asistentov 

asistent = getAsistentListFromAsistentDALList(recordSet); 
 

return asistent; 

} 
Slika 15: Statična metoda v poslovnem sloju 

 

Iz primera na sliki vidimo, kako s pomočjo statičnega razreda SiteProvider kličemo metodo, 

ki vrne listo asistentov. Listo podamo kot argument metodi getAsistentListFromAsistent-

DALList(List<AsistentDAL>), ta pa nam iz dobljenih podatkov generira objekte ustreznega 

tipa. 

 

Predstavitveni sloj. Vse dobljene podatke je potrebno le še prikazati uporabniku za kar 

poskrbi predstavitveni sloj. Za prikaz večine podatkov v aplikaciji smo uporabili gradnik 

GridView ali DetailsView. Obema gradnikoma moramo določiti, kateri vir podatkov naj 

uporabljata, temu viru podatkov pa pripišemo še ime metode iz poslovnega sloja, ki jo kliče 

za pridobivanje podatkov ter vse argumente, ki jih klicana metoda potrebuje za izvedbo. Na 

spodnjem primeru lahko vidimo, kako izgleda gradnik DetailsView in sintaksa za določanje 

vira podatkov omenjenemu gradniku. 

 

Prvi primer prikazuje gradnik DetailsView, ki je namenjen predvsem prikazu in urejanju 

podatkov.  Ker hočemo imeti nad gradnikom več kontrole in bolj urejen pregled nad napisano 

kodo, smo se odločili, da bomo logiko oziroma kodo C# pisali v ločeno datoteko. Tako 

imamo datoteko, ki vsebuje HTML jezik in gradnike ter datoteko s kodo v jeziku C#. Primer 

datoteke z oblikovnim vmesnikom je prikazan na sliki 16. 

 

<asp:DetailsView ID="PredmetiDetailsView"  

runat="server" 
CssClass="textField" 

AutoGenerateRows="False" 

DataKeyNames="sifraPredmeta" 
OnItemInserting="PredmetiDetailsView_OnItemInserting" 

OnItemUpdating="PredmetiDetailsView_OnItemUpdating" 

OnModeChanging="PredmetiDetailsView_OnModeChanging" /> 
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<Fields> 

<asp:TemplateField HeaderText="Id"> 

<ItemTemplate> 
<asp:Label ID="lblId" runat="server" Text='<%# 

Eval("sifraPredmeta") %>'></asp:Label> 

</ItemTemplate> 

<EditItemTemplate> 
<asp:Label ID="lblId" runat="server" Text='<%# 

Eval("sifraPredmeta") %>'></asp:Label> 

</EditItemTemplate> 
<InsertItemTemplate> 

</InsertItemTemplate> 

</asp:TemplateField> 
</Fields> 

</asp:DetailsView> 
Slika 16: Gradnik DetailsView v predstavitvenem sloju. Prikazuje uporabo polja z besedilom (polje prikazuje šifro 

predmeta), kadar smo v načinu prikazovanja podatkov oziroma v načinu urejanja podatkov. 

 

Na takšen način je zgrajena celotna aplikacija, razvidno pa je tudi, kako so med seboj 

povezani posamezni sloji v troslojni arhitekturi. 

 

4.3. Uporaba razvojnih orodij 

 

Pred razvojem same aplikacije smo se morali odločiti, katera orodja bomo uporabili za razvoj. 

Ker je VisualStudio namenjen razvijanju aplikacij v izbranem jeziku in ogrodju, poleg tega pa 

je tudi prosto dostopen vsem študentom, smo se odločili za le-tega.  

 

Poleg VisualStudia obstaja odprto kodni projekt SharpDevelop, ki je tudi orodje namenjeno 

razvijanju aplikacij v jeziku C#. Na imenovano orodje smo naleteli šele med samim 

razvijanjem naše aplikacije, zato ni bilo smiselno, da bi zamenjali obstoječe orodje oziroma 

po tem ni bilo potrebe. 

 

V razdelku 3.4.2. smo ţe opisali 2 orodji, ki sta nam bili zelo v pomoč pri samem razvoju 

aplikacije. Kljub temu, da VisualStudio omogoča pisanje poizvedb in shranjenih procedur ter 

izdelavo shem, smo izbrali ločena orodja. Glede na izbrano podatkovno skladišče, smo se 

odločili, da bomo uporabljali orodja istega proizvajalca, ker si bomo tako zagotovil zanesljivo 

zdruţljivost med orodji in podatkovnim skladiščem. Ti dve orodji sta MySQL Query Browser 

in MySQL Workbench. 

 

Z orodjem MySQL Query Browser smo pisali predvsem shranjene procedure. Pisanje 

shranjenih procedur je zelo enostavno, saj orodje samodejno izpiše sintakso za izdelavo 

procedure, tako da uporabniku ostane le še pisanje SQL poizvedb.   

 

Na sliki 17 vidimo, kako izgleda sintaksa, ki nam jo vrne orodje pri kreiranju shranjene 

procedure. 
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Slika 17: Generiranje shranjene procedure 

 

Vpišemo še vse potrebne argumente, ki jih bo procedura dobila od aplikacije in SQL 

poizvedbo. Tako je naša shranjena procedura končana in pripravljena za uporabo v aplikaciji. 

 

Naslednje ţe opisano orodje je MySQL Workbench. To je zelo priročno orodje za načrtovanje 

sheme v podatkovnem skladišču. Ker je proizvajalec orodja isti kot za podatkovno skladišče, 

ni nobenih problemov z zdruţljivostjo. 

 

V izbranem orodju smo generirali podatkovni model, ki je vseboval več entitet in različne 

povezave med njimi. Entiteto ustvarimo s klikom na ustrezen gradnik in ga po ţelji postavimo 

na delovno površino. Kako izgleda novo ustvarjena entiteta vidmo na sliki 18, ki nam 

prikazuje entiteto brez atributov. 

 

 
Slika 18: Na novo ustvarjena entiteta 

 

Nove atritube dodajamo entiteti s klikom na zavihek Columns, ki se nahaja v spodnjem levem 

kotu na sliki 18. Vsakemu atributu določimo ime, podatkovni tip ter vrsto atributa. 

 

Pri razvoju aplikacije smo morali narediti več entitet in jih med seboj tudi logično povezati.  
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Pri povezovanju entitet so se samodejno generirale tudi vse omejitve (Constraints), kar nam je 

olajšalo delo. Primer dveh povezanih entitet je viden na sliki 19, med seboj pa sta povezani s 

povezavo ena proti več. Opazimo lahko tudi, da entiteta z imenom table1 vsebuje tuji ključ 

table2_id_table2, kar je primarni ključe entitete z imenom table2. 

 

 
Slika 19: Povezani entiteti 

 

Kako izgleda končen podatkovni model sheme za našo aplikacijo, prikazuje slika 7 v poglavju 

3.2. 

 

Iz končanega podatkovnega modela smo s pomočjo orodja generirali shemo v podatkovnem 

skladišču. 

 

4.4. Podatkovno skladišče 

 

Ker je bil zahteva uporabnika, da mora aplikacija uporabljati prosto dostopno podatkovno 

skladišče in mora uporabljati spletni streţnik Apache, smo izbrali MySQL. Glavni razlog za 

izbiro imenovanega podatkovnega skladišča je bil, da je zdruţljiv s spletnim streţnikom in 

enostaven za namestitev.  Predvsem pa, da zadostuje potrebam naše aplikacije. Primerjavo 

med različnimi podatkovnimi skladišči prikazuje tabela 1 [18]. 

 

Namestitev je bila enostavna, saj smo uporabili WampServer, ki namesti Apache, MySQL in 

PHP, zato dodatne nastavitve niso bile potrebne. 

 

Funkcija 

Microsoft SQL Server 

2008 MySQL 5.1 PostgreSQL 8.4 

Podprti operacijski sistemi Windows Desktop/Server 

Windows 

Desktop/Server, 

Linux, Unix, Mac 

Windows 

Desktop/Server, 

Linux, Unix, Mac 

Licenca Commercial 

GPL Open Source, 

Commercial BSD Open Source 

Namestitev/Vzdrţevanje Zamudno Lahko Srednje 

ODBC, JDBC, ADO.NET 

gonilniki na voljo Da Da Da 
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Funkcija 

Microsoft SQL Server 

2008 MySQL 5.1 PostgreSQL 8.4 

Odprtokodni produkti, ki so na 

voljo za uporabo z 
podatkovnim skladiščem Nekaj Veliko Nekaj 

Posodabljanje pogledov (View) Da Da Da 

Moţnost dodajanja in 

spreminjanja stolpcev ter 
spreminjanje podatkovnega 

tipa brez brisanja Da Da Da 

Brisanje tabele (brisanje, 

spreminajanje velikosti, 

podatkovnega tipa stolpca) in 

pogledov uporabljenih v 

pogledih Da Da Ne 

Grafični urejevalnik  

Da, SQL Management 

Studio in Studio Express Ne Da, PgAdmin III  

Računanje s stolpci Da Ne Ne 

Delni indeksi (Partial Indexes) Da Ne Da 

Skladnost z ACID Da 

InnoDB 

in PBXT vendar ne 

MyISAM Da 

Tuji ključ - Kaskadno 

spreminjanje/brisanje Da 

InnoDB vendar ne 

MyISAM Da 

Vnašanje več vrstic Da Da Da 

Podpira izdelavo shranjenih 

procedur Da Da Da 

Neobčutljivost na velike in 

male črkte (Case-Insensitivity) Privzeto ni občutljiv Privzeto ni občutljiv Privzeto je občutljiv 

Podpora formatu Date/Time 

Da - Date, 

DateTime,DateTimeOffse

t Da - Date, DateTime 

Da - Date, TimeStamp 

in TimeStamp z 

Timezone 

Avtentikacija (Authentication) 

Standard Db security and 

NT /Active Directory 

Authentication 

Standard Db with 

table-driven IP like 

security 

Extensive - standard, 

LDAP, SSPI (can tie 

in with Active 

Directory if running 

on NT server, but still 
not quite as nice as 

SQL Server seamless 

integration), PAM, 

trust by IP, etc. 

Podpora shemam Da Ne Da 

Čarovnik za vzdrţevalni plan 

(Maintenance Plan Wizard) 

Da - SQL Management 

Studio Workgroup ali več Ne Ne 

FullText Engine Da Da Da 

Samodejno številčenje zapisov 

Da - z IDENTITY 

property of int field 

Da - z 
AUTO_INCREMENT 

of int field Da 

Tabela 1: Primerjava podatkovnih skladišč 
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5. SISTEM ZA VODENJE EVIDENCE SEMINARSKIH 

NALOG 
 

V tem poglavju bomo opisali našo spletno aplikacijo in prikazali njene funkcionalnosti. 

Poglavje bo razdeljeno na šest različnih podpoglavij, vsako pa bo opisovalo svojo 

funkcionalnost. 

 

5.1. Študenti 

 

Aplikacija nam omogoča dodajanje, urejanje in brisanje študentov. Študenta lahko dodamo k 

določenemu predmetu za izbrano študijsko leto. Primer dodajanja novega študenta prikazuje 

slika 20. Poleg ročnega dodajanja imamo moţnost uvoza seznama študentov k izbranemu 

predmetu in študijskem letu, kar lahko vidimo na sliki 21. 

 

  
Slika 20: Dodajanje novega študenta           Slike 21: Uvaţanje študentov 
 

Slika 22 nam prikazuje, kako izgleda izpis vseh študentov za izbrani predmet in študijsko leto. 

 

 
Slika 22: Izpis študentov 

 

Pri izpisu imamo tudi moţnost iskanja posameznih študentov ter brisanje enega ali več 

izbranih študentov. Vsakega vnešenega študenta lahko tudi urejamo ter mu vpisujemo ocene 

seminarskih in domačih nalog. Na koncu, če študent izpolnjuje pogoje za zaključevanje 
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ocene, aplikacija lahko tudi sama izračuna in predlaga končne ocene. V primeru, da se asistent 

ne strinja z izračunano oceno, lahko le to tudi ročno spremeni. 

 

5.2. Asistenti 

 

Tako kot pri študentih nam tukaj aplikacija ponuja dodajanje, urejanje in pregled vseh 

asistentov. Na sliki 23 vidimo, kako izgleda izpis vseh asistentov, lahko pa pregledujemo 

asistente tudi za posamezni predmet. 

 

 
Slika 23: Izpis asistentov 

 

Vsakega asistenta lahko urejamo ter mu dodamo predmete, pri katerih sodeluje. Kako izgleda 

urejanje posameznega asistenta, prikazuje slika 24. Pod obrazcem za urejanje lahko vidimo še 

seznam predmetov, ki so na voljo za izbiro. 

 

 
Slika 24: Urejanje asistenta 

 

5.3. Ocene 

 

Na vrsti je opis dodajanja in urejanja končnih ocen študentov. Ker so ocene zelo občutljiva 

zadeva in ne sme prihajati do napak, je to eden izmed najpomembnejših delov naše spletne 

aplikacije.  
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Slika 25: Vnašanje ocen 

 

Na sliki 25 vidimo obrazec, v katerega vnesemo točke domačih nalog in obeh seminarskih 

nalog. Na podlagi vnešenih ocen in točk nam aplikacija zna samodejno izračunati končno 

oceno. Preden se ocene shranijo, aplikacija ponudi predogled vseh vnešenih in izračunanih 

ocen, tako da ima asistent moţnost popravljati vnose. 

 

Za laţje vnašanje večjega števila ocen nam aplikacija ponuja tudi uvoz ocen iz CSV datoteke. 

Kako izgleda obrazec za uvoz prikazuje slika 26. Med uvozom lahko pride do različnih 

napak, kar nam aplikacija po končanem uvozu tudi javi. 

 

 
Slika 26: Uvoz ocen 

 

Vse ocene študentov pri določenem predmetu in študijskem letu lahko tudi izvozimo v CSV 

datoteko. Aplikacija izpiše vse študente in njihove ocene, ne glede na to, ali ima študent 

končno oceno pozitivno zaključeno ali ne. Primer izpisa ocen prikazuje slika 27. 

 

 
Slika 27: Izpis vseh ocen 
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5.4. Predmeti 

 

Dodajanje in urejanje predmetov je zelo podobno dodajanju in urejanju asistentov. Na sliki 28 

vidimo dodajanje predmeta, na sliki 29 pa urejanje. 

 

 
Slika 28: Dodajanje predmeta  Slika 29: Urejanje predmeta 

 

Tudi predmetom lahko določamo, kateri asistenti bodo predavali snov. Za ta namen ima 

aplikacija poseben razdelek, ki to tudi omogoča. Kako izgleda celoten obrazec, prikazuje slika 

30. 

 

 
Slika 30: Dodajanje asistentov 

 

5.5. Statistika 

 

Naša aplikacija vsebuje različne statistične izračune. Kot vidimo na sliki 31, nam ponuja 

naslednje izračune: 

 povprečje in standardni odklon ocene prve in druge seminarske naloge, 

 povprečje in standardni odklon ocen domačih nalog, 

 pogojne verjetnosti ocen enega seminarja glede na oceno drugega seminarja, 

 korelacijo med ocenami seminarjev in ocenami domačih nalog. 

 

Za izračun pogojne verjetnosti ocen enega seminarja glede na oceno drugega seminarja smo 

uporabili Laplaceovo formulo za izračun verjetnosti. Za izračun pogojnih verjetnosti smo nato 

uporabili m – oceno. 
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Slika 31: Statistični izračuni (slika je simbolična) 
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5.6. Dnevnik sprememb 

 

V aplikacijo je vključen dnevnik sprememb. Dnevnik beleţi vse spemembe, ki so povezane s 

študenti in njihovimi ocenami. Med te spremembe spadajo brisanje, dodajanje in urejanje 

študentov ter dodajanje in urejanje vseh njihovih ocen. Kako izgleda dnevnik sprememb, 

prikazuje slika 32. Pregled sprememb je moţen samo po določenih dnevih. 

 

Pomembni podatki, ki so prikazani v dnevniku, se nahajajo v stolpcu Datum in Message. V 

prvem je izpisan datum, kdaj je do spremembe prišlo, v drugem pa kakšna je bila sprememba 

oziroma napaka. 

 

 
Slika 32: Dnevnik sprememb 
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6. OVREDNOTENJE SISTEMA 
 

Vrednotenje programske opreme je lahko sprotno ali končno. S sprotnim vrednotenjem 

določamo vrednost programske opreme v procesu nastanka oziroma razvoja. Sprotno 

vrednotenje se osredotoča na proces nastanka oziroma oblikovanja programske opreme. 

Pomaga izboljšati nastajajočo programsko opremo in je zato zelo pomembno za vrednotenje 

programske opreme. Končno vrednotenje uporabimo za rezultate razvoja, ko je programska 

oprema ţe implementirana. Pomaga pri odločitvah, ali je potrebno, da se razvoj programske 

opreme nadaljuje, kako naj se programska oprema spremeni, oziroma kakšen je vpliv 

izboljšav na delovanje programske opreme. Na vsebino vplivajo tako kvantitativni kot tudi 

vsebinski podatki, ki avtorje programske opreme informirajo o napakah, teţavah in 

nejasnostih programske opreme. Za ustrezno delovanje programske opreme je potrebno 

uporabiti tako končno kot tudi sprotno vrednotenje [19]. 

 

Obe obliki vrednotenja zahtevata tesno sodelovanje z uporabniki. Potrebno je poudariti, da 

razvoj programske opreme, ki je v uporabi, ni nikoli zaključen, zato je nujno, da končno 

vrednotenje izvajamo tako ob implementaciji programske opreme ali obseţnejših sprememb, 

kot tudi pred načrtovanjem prenove programske opreme. 

 

6.1. Ozka grla 

 

Kot pri vsaki aplikaciji, se tudi v naši najdejo ozka grla. Pri veliki količini podatkov, 

predvsem se lahko ta situacija pojavlja pri izpisu študentov,  se zelo upočasni nalaganje in 

osveţevanje seznama študentov.  

 

Podobna zadeva se lahko pojavi tudi pri izračunavanju končne ocene študentov za izbrani 

predmet, ker mora aplikacija za vsakega študenta dobiti podatke o njegovih ocenah iz 

podatkovnega skladišča in jih preračunati. 

 

Zaradi nenehnega spreminjanja podatkov o študentih in njihovih ocenah, se bo v tabeli, kjer 

se beleţijo spremembe, zapisala velika količina podatkov. S tem se bo velikost podatkovnega 

skladišča večala, posledica tega pa bo počasnejše iskanje po zapisih v tej tabeli. 

 

6.2. Moţne izboljšave in nadaljnje delo 

 

Po končanem razvijanju in testiranju aplikacije smo dobili veliko novih idej, kaj in kako bi 

lahko izboljšali v naši aplikaciji. Najprej bi bilo potrebno odpraviti ozka grla oziroma vsaj 

pohitriti določene operacije, kjer je to moţno. 

 

Zaradi same zdruţljivosti z ogrodjem .NET in orodjem VisualStudio, bi za podatkovno 

skladišče ter spletni streţnik izbral MS SQL Server. 
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V zahtevah uporabnika ni bilo določeno, da uporabnik ne sme spreminjati podatkov o drugem 

uporabniku. Tako lahko v našem primeru en asistent spremeni podatke, uporabniško ime in 

geslo drugega asistenta oziroma ga celo izbriše iz aplikacije in mu s tem onemogoči dostop. 

To pomanjkljivost bi rešil z implementacijo uporabniških skupin, tako, da bi vse podatke 

lahko spreminjal le administrator aplikacije, asistenti pa bi imeli omejene pravice in bi lahko 

urejali le svoje podatke. 

 

Spremenil bi tudi samo strukturo podatkovnega skladišča. Sedaj uporabljamo za shranjevanje 

ocen tri različne tabele, to so SeminarskaNaloga, DomacaNaloga in Ocene. Vse tri tabele bi 

zdruţil v eno tabelo Ocene ter dodal eno novo z imenom TipOcene, v kateri bi imeli podatke 

za kakšen tip ocene gre: domačo nalogo, seminarsko nalogo ali končno oceno. S tem bi 

zmanjšali število tabel, izgubili pa praktično ne bi nič. 
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DODATEK A: Seznam shranjenih procedur 
 

 AsistentDelete   

 AsistentGetAll  

 AsistentGetAllByPredmetId  

 AsistentGetById  

 AsistentGetByUsername  

 AsistentGetCount  

 AsistentInsert  

 AsistentPredmetDelete  

 AsistentPredmetDeleteAllByAsistentId  

 AsistentPredmetGet  

 AsistentPredmetGetByAsistentId  

 AsistentPredmetGetByPredmetId  

 AsistentPredmetGetCount  

 AsistentPredmetGetCountByAsistentId  

 AsistentPredmetGetCountByPredmetId  

 AsistentPredmetInsert  

 AsistentsGetCountByUsername  

 AsistentUpdate  

 ChangeLogGetByDate  

 DomacaNalogaDelete  

 DomacaNalogaDeleteAllByStudentId  

 DomacaNalogaDeleteByStudentId  

 DomacaNalogaGetAll  

 DomacaNalogaGetAverageByPredmetId  

 DomacaNalogaGetAvgByPredmetIdForSelectedStudents  

 DomacaNalogaGetById  

 DomacaNalogaGetByPredmetId  

 DomacaNalogaGetByStudentId  

 DomacaNalogaGetCount  

 DomacaNalogaGetCountAll  

 DomacaNalogaGetForSelectedStudents  

 DomacaNalogaGetStdDevByPredmetId  

 DomacaNalogaInsert  

 DomacaNalogaUpdate  

 OcenaDelete  

 OcenaDeleteAllByStudentId  

 OcenaGetByPredmetId  

 OcenaGetByStudentId  

 OcenaGetCount  
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 OcenaInsert  

 OcenaUpdate  

 PredmetDelete  

 PredmetGetAll  

 PredmetGetById  

 PredmetGetByName  

 PredmetGetCount  

 PredmetInsert  

 PredmetUpdate  

 SeminarskaNalogaDelete  

 SeminarskaNalogaDeleteAllByStudentId  

 SeminarskaNalogaDeleteByStudentId  

 SeminarskaNalogaGetAll  

 SeminarskaNalogaGetAverageByAsistentId  

 SeminarskaNalogaGetAverageByPredmetId  

 SeminarskaNalogaGetAverageByStNaloge  

 SeminarskaNalogaGetAverageByStNalogeAndAsistentId  

 SeminarskaNalogaGetById  

 SeminarskaNalogaGetByPredmetId  

 SeminarskaNalogaGetByStevilkaAndStudentId  

 SeminarskaNalogaGetByStudentId  

 SeminarskaNalogaGetCount  

 SeminarskaNalogaGetCountAll  

 SeminarskaNalogaGetCountByAsistentId  

 SeminarskaNalogaGetCountByPredmetId  

 SeminarskaNalogaGetCountByPredmetIdAsistentId  

 SeminarskaNalogaGetCountByPredmetIdObeOcene  

 SeminarskaNalogaGetCountByPredmetIdObeOceneAsistentId  

 SeminarskaNalogaGetCountByPredmetIdStevNalogeOcena  

 SeminarskaNalogaGetCountByPredmetIdStevNalogeOcenaAsistentId  

 SeminarskaNalogaGetDrugaForSelectedStudents  

 SeminarskaNalogaGetPrvaForSelectedStudents  

 SeminarskaNalogaGetStdDevByAsistentId  

 SeminarskaNalogaGetStdDevByPredmetId  

 SeminarskaNalogaGetStdDevByStNaloge  

 SeminarskaNalogaGetStdDevByStNalogeAndAsistentId  

 SeminarskaNalogaInsert  

 SeminarskaNalogaUpdate  

 StudentDelete  

 StudentGetAll  

 StudentGetAllByPredmetId  
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 StudentGetAllByPredmetIdAndLeto  

 StudentGetById  

 StudentGetByPredmetId  

 StudentGetCount  

 StudentGetCountByPredmetId  

 StudentGetCountByStudentId  

 StudentGetCountVsiZagovori  

 StudentInsert  

 StudentPredmetDelete  

 StudentPredmetGet  

 StudentPredmetGetByPredmetId  

 StudentPredmetGetCount  

 StudentPredmetGetCountByPredmetId  

 StudentPredmetGetCountByStudentId  

 StudentPredmetInsert  

 StudentSearchAllByPredmetId  

 StudentUpdate  

 ValidateAsistent 
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DODATEK B: Konfiguracija spletnega streţnika Apache 
 

#Virtual hosts 

Include conf/extra/httpd-vhost.conf 

 

#ASP.net 

Include conf/extra/httpd-aspdotnet.conf 

 

Z urejevalnikom besedila ustvarimo novo datoteko imenovano httpd-apsdotnet.conf in jo 

shranimo v mapo /conf/extra/ V ustvarjeno datoteko vpišemo: 

 

#Load asp.net module 

LoadModule aspdotnet_module »modules/mod_aspdotnet.so« 

 

#Set asp.net extensions 

AddHandler asp.net asp ascx asax ashx asmx axd config cs csproj licx rem resources resx 

soap vb vbproj vsdisco webinfo 

 

#Mount the asp.net /ASP application 

AspNetMount /ASP »pot do mape, kjer so shranjene spletne strani« 

 

#Map all requests for /ASP to the  application files 

Alias /ASP »pot do mape, kjer so shranjene spletne strani« 

 

#Set asp.net options 

Options indexes FollowSymLinks Includes +ExecCGI 

 

#Set asp.net permissions 

Order allow, deny 

Allow from all 

 

#Set asp.net default index page 

DirectoryIndex index.aspx index.htm 

 

#Set asp.net client files 

AliasMatch/aspnet_client/system_web/(\d+)_(\d+)_(\d+)_(\d+)/(.*) 

"C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v$1.$2.$3/ASP.NETClientFiles/$4" 

 

#Allow asp.net scripts to be executed in the temp folder 

Directory "C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v*/ASP.NETClientFiles" 

  



39 
 

DODATEK C: Zahteve uporabnika 
 

Splošni opis zahtev: 

Aplikacija mora omogočati vnos posameznih študentov oz. uvoz seznama študentov iz csv 

datoteke. Študentom se nato lahko urejajo podatki o njihovih ocenah seminarskih in domačih 

nalog. Pri vsaki oceni seminarske naloge mora biti izbran tudi asistent, pri katerem je bila 

seminarska naloga zagovorjena.  Omogočati mora tudi uvoz seznama ocen študentov za 

izbrani predmet iz podane CSV datoteke. Pred zaključevanjem ocen mora aplikacija ponuditi 

predogled vseh ocen, ki bodo zaključene, v samem predogledu pa naj obstaja moţnost 

popravljanja posameznih ocen. Moţen mora biti tudi izpis vseh ocen študentov pri izbranem 

predmetu. V aplikaciji naj obstaja tudi moţnost za pregled različnih statističnih izračunov. 

Dostop do aplikacije mora biti varovan z uporabniškim imenom in geslom. 

 

1. Aplikacija mora podpirati vnos posameznih študentov. 

V aplikacijo bo moţno vnašati posamezne študente, v prikazana polja se bo vpisalo njihove 

osebne podatke, kot so vpisna številka, ime, priimek, leto prvega vpisa v študijski program ter 

trenutni letnik v katerega je vpisan. 

 

2. Aplikacija mora podpirati uvoz seznama študentov iz CSV datoteke. 

Uporabnik na lokalnem računalniku poišče CSV datoteko in jo izbere za uvoz. Če študent z 

določeno vpisno številko v bazi ţe obstaja, se preveri, ali obstaja tudi pri izbranem predmetu, 

če ne, se ga doda le k temu predmetu. 

 

Datoteka za uvoz seznama študentov mora imeti pravilno sturkturo, vsebovati mora stolpce: 

- prvi stolpec ni pomemben, lahko je ime študijskega programa in letnik, 

- vpisna številka, 

- priimek in ime. 

 

3. Aplikacija mora podpirati izpis seznama kandidatov posameznega predmeta za 

določeno študijsko leto. 

Iz padajočega menija se izbere študijsko leto in predmet. Na seznamu se prikaţejo vsi 

študenti, ki so v izbranem študijskem letu bili prvič vpisani k izbranem predmetu (slika 33).  

 
Slika 33: Seznam študentov 
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4. Aplikacija mora podpirati pregled podatkov o posameznem študentu. 

Z izbiro študenta v seznamu študentov se bo prikazala podstran, na kateri bodo vidni vsi 

podatki o študentu. 

 

5. Aplikacija mora podpirati urejanje podatkov o posameznem študentu. 

Študentu bo mogoče urejati njegove osebne podakte ter vse njegove ocene pri seminarskih in 

domačih nalogah (slika 34). 

 
Slika 34: Urejanje študentov 

 

 

6. Aplikacija mora podpirati vnos ocen za posameznega študenta. 

Z izbiro študenta v seznamu študentov pri posameznem predmetu, bo moţno urejanje 

njegovih ocen pri tem predmetu. 

 

7. Aplikacija mora podpirati uvoz ocen študentov za izbrani predmet iz CSV datoteke. 

Izbrati bo potrebno pravilno oblikovano csv datoteko, ki vsebuje stolpce: 

- prazen stolpec 

- vpisna številka, 

- priimek in ime, 

- ocena 1. seminarske naloge, 

- ocena 2. seminarske naloge, 

- točke domačih nalog. 

 

Pri uvozu ocen bo aplikacija najprej preverila, če študent ţe obstaja. Če študent še ne bo 

obstajal, se bo kreiral iz podatkov v izbrani CSV datoteki. 

V primeru, da študent ţe ima shranjeno oceno, se le-ta ne bo prepisala, amapk bo aplikacija 

po koncu uvoza sporočila, kateri podatki se niso uvozili. 
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8. Aplikacija naj omogoča različne statistične izračune. 

Za izbran predmet in študijsko leto bo aplikacija izračunala naslednje statistične izračune: 

- povprečje in standardna deviacija ocen 1. seminarske naloge za vsakega asistenta 

posebej ter za vse asistente skupaj (upoštevajo se vsi študenti, ki so pri izbranem 

predmetu in študijskem letu opravljali 1. seminarsko nalogo), 

- povprečje in standardna deviacija ocen 2. seminarske naloge za vsakega asistenta 

posebej ter za vse asistente skupaj (upoštevajo se vsi študenti, ki so pri izbranem 

predmetu in študijskem letu opravljali 2. seminarsko nalogo), 

- povprečje in standardna deviacija ocen domačih nalog (upoštevajo se vsi študenti, 

ki so pri izbranem predmetu in študijskem letu opravljali domačo nalogo), 

- verjetnost napovedi ocen, izračunanih kot pogojne verjetnosti za vsakega asistenta 

posebej ter za vse asistente skupaj (upoštevajo se vsi študenti, ki so pri izbranem 

predmetu in študijskem letu dobili oceno iz obeh seminarskih nalog), 

- korelacija med ocenami seminarjev in ocenami domačih nalog (upoštevajo se vsi 

študenti, ki so pri izbranem predmetu in študijskem letu zagovarjali oba seminarja 

in domače naloge). 

 

9. Aplikacija naj omogoča pregled delnih ocen pred zaključevanjem končne ocene. 

Aplikacija prikaţe delne ocene in samodejno izračuna končno oceno vaj. V seznamu se 

prikaţejo le študenti, ki pri izbranem predmetu še nimajo zaključene ocene oziroma nimajo 

pozitivne ocene (slika 35).  

Asistent lahko prikazane ocene pred potrditvijo tudi ročno spremeni. 

 

 
Slika 35: Zaključevanje ocen 

 

10. Aplikacija naj omogoča samodejno izračunavanje končnih ocen. 

Aplikacija bo samodejno predlagala končne ocene študentov. Če je bil študent vpisan pred 

študijskim letom 2007, se upošteva le povprečje ocen seminarskih nalog. Za študente vpisane 

od vključno študijskega leta 2007 naprej, pa se najprej preveri točke domačih nalog, ki morajo 

biti nad 50, nato pa še povprečje ocen seminarskih naloge. Končna ocena se zaključi navzgor. 

 

11. Dostop do aplikacije mora biti varovan z uporabniškim imenom in geslom. 

Uporabnik bo pred vstopom v aplikacijo moral vpisati svoje uporabniško ime in geslo (slika 

36), če bodo vpisani podatki napačni, bo aplikacija uporabnika na to opozorila. 
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Slika 36: Vpis v aplikacijo 

 

12. Aplikacija mora omogočati dodajanje asistentov. 

Asistente bo moţno dodajati ne da bi izbrali, pri katerem predmetu predavajo. Vpisati bo 

potrebno njegovo ime, priimek, uporabniško ime, geslo in potrditev gesla. 

Geslo in potrditveno geslo morata biti enaka in ne smeta biti prazna. Uporabniško ime pa se 

mora razlikovati od ostalih uporabniških imen asistentov v bazi. 

 

13. Aplikacija mora omogočati urejanje asistentov. 

Za asistenta se bodo lahko urejali osebni podatki in njegovo uporabniško ime in geslo za 

vstop v aplikacijo (slika 37). 

 

 
Slika 37: Urejanje asistenta 

 

14. Aplikacija mora omogočati odstranjevanje asistentov. 

V seznamu asistentov bo obstajala moţnost odstranjevanja asistenta. Asistent bo odstranjen 

le, če ni bil udeleţen pri nobenem zagovoru seminarske naloge. 

 

15. Aplikacija mora omogočati dodajanje predmetov. 

Predmet moramo obvezno dodati preden vnašamo študente, slednje pa ni potrebno pri vnosu 

novih asistentov. Pri dodajanju predmeta vpišemo le njegovo ime. 

 

16. Aplikacija mora omogočati urejanje predmetov. 

Z izbiro predemta v seznamu predmetov, bo predmetu mogoče urejati njegovo ime.  
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17. Aplikacija mora omogočati odstranjevanje predmetov. 

Predmet bo mogoče odstraniti v seznamu predmetov. Odstraniti ga bo mogoče le, če pri 

predmetu ni nobenega asistenta, študenta ali katere izmed ocen. 

 

18. Aplikacija mora omogočati izpis ocen za izbrani predmet. 

Izpis ocen študentov pri izbranem predmetu je moţen na podstrani študenti v tretjem zavihku. 

Po izbiri študijskega leta in predmeta aplikacija prikaţe seznam vseh študentov in njihove 

ocene, ki so bili v izbranem študijskem letu prvič vpisani k temu predmetu. 

 

19. Aplikacija mora omogočati izvoz ocen za izbrani predmet v CSV datoteko. 

Pri izpisu ocen za izbrani predmet v določenem študijskem letu imamo gumb, ki omogoča 

izvoz prikazanih ocen v CSV datoteko. 

 

20. Aplikacija mora omogočati beleţenje sprememb podatkov o študentih in njihovih 

ocenah. 

Vsaka sprememba podatkov o študentu in njegovih ocenah se zabeleţi in shrani v posebno 

tabelo v podatkovnem skladišču. Spremembe je moţno pregledovati le po posameznih dnevih 

z izbiro datuma v koledarju (slika 38). 

 

 
Slika 38: Pregled sprememb 
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DODATEK D: Navodila za namestitev in uporabo aplikacije 
 

1. Namestitev aplikacije 

Aplikacijo je zelo enostavno namestiti in uporabljati. Ko si hočemo ogledati prvo stran, 

aplikacija najprej preveri, če je baza nameščena. Če ni, nas preusmeri na stran, namenjeno 

namestitvi, kot prikazuje slika 39. 

 

 
Slika 39: Uvodno namestitevno okno 

 

S klikom na gumb Naprej nas popelje na naslednji korak namestitve (slika 40). 

 

 
Slika 40: Okno za vpis podatkov za dostop do podatkovnega skladišča 

 

V tem koraku namestitve vpišemo v polja vse podatke potrebne za povezavo na izbrano 

podatkovno skladišče.  Če podatkovno skladišče še ne obstaja, ga bo aplikacija samodejo 

ustvarila. V nasprotnem primeru bo uporabljala obstoječe skladišče z izbranim imenom. V 

polja je potrebno vnesti naslednje podatke: 

- podatkovna baza: ime baze, kamor se bodo shranjevali podatki (priporočljivo je, 

da je ime skladišča vpisano z malimi tiskanimi črkami), 

- naslov: naslov, kjer se nahaja podatkovno skladišče, največkrat je to kar localhost, 
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- vrata: vpišemo vrata za dostop do podatkovnega skladišča (vpišete samo, če je za 

dostop do skladišča potrebno vpisati še vrata), 

- uporabniško ime: uporabniško ime, ki je potrebno za dostop do skladišča, 

- geslo: geslo, ki je potrebno za dostpo do skladišča. 

 

Ko pravilno izpolnimo zahtevane podatke, pridemo na 3. korak namestitve aplikacije (slika 

41).  

 

 
Slika 41: Vpis podatkov o uporabniku 

 

Tu vpišemo svoje podatke, ki jih hočemo uporabljati za dostop do aplikacije. Ti podatki so: 

- ime: ime uporabnika, 

- priimek: priimek uporabnika, 

- uporabniško ime: uporabniško ime, ki ga bo potrebno vpisati ob prijavi v sistem, 

- geslo: geslo, ki ga bo potrebno vpisati ob prijavi v sistem, 

- potrditev gesla: ponovitev gesla.. 

 

Če smo vse podatke vnesli pravilno, se pojavi še zadnja stran, kjer se prikaţe sporočilo o 

uspešni namestitivi sistema (slika 42). 

 

 
Slika 42: Obvestilo o uspešni namestitvi aplikacije 
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2. Uporaba aplikacije 

 

Po uspešni namestitvi lahko začnemo z uporabo aplikacije, seveda pa se je prej potrebno 

vpisati z uporabniškim imenom in geslom, ki smo ju izbrali med namestitvenim postopkom 

(slika 43). 

 

 
Slika 43: Prijava v aplikacijo 

 

Aplikacija ima za navigacijo po vsebini meni, ki je vedno viden, opazimo pa ga na levi strani 

(slika 44). 

 

 
Slika 44: Meni v aplikaciji 

 

 

Predmeti 

 

Za začetek moramo najprej vnesti vsaj en predmet, kateremu kasneje lahko dodamo študente 

in asistente. To naredimo s klikom na moţnost Predmeti v meniju. Prikaţe se slika 45, kjer je 

izbran prvi zavihek (Seznam predmetov). 

 

 
Slika 45: Seznam predmetov, ko še nimamo vnešenih predmetov 

 

Ker trenutno še ni vnešenih predmetov, aplikacija to tudi javi. Dodamo jih s klikom na gumb 

Dodaj predmet. Odpre se naslednji zavihek, ki omogoča dodajanje in urejanje predmeta (slika 

46). 
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Slika 46: Dodajanje novega predmeta 

 

Vpisani predmet se s klikom na moţnost Vstavi shrani, s tem pa se tudi osveţi seznam 

predmetov v prvem zavihku (slika 47).  

 

 
Slika 47: Seznam predmetov, ko ţe imamo vnešene predmete  

 

Tu imamo na voljo 2 novi moţnosti, poleg dodajanja novega predmeta: 

- Uredi: odpre se sosednji zavihek, ki omogoča urejanje podatkov o izbranem 

predmetu, 

- Izbriši: izbriše izbrani predmet, vendar samo v primeru, če predmetu ni dodan 

noben študent, asistent, seminarska naloga, domača naloga ter ocena. 

 

Imamo še tretji zavihek, Dodaj asistenta predmetu. V tem zavihku lahko določimo, kateri 

asistenti predavajo pri izbranem predmetu. Kot prikazuje slika 48, s klikom v kvadratek pred 

imenom asistenta, ga dodamo kot izvajalca pri tem predmetu. 

 

 
Slika 48: Dodajanje asistenta predmetu 

 

Asistenti 

 

Po uspešnem dodajanju predmetov moramo dodati še asistente, ki bodo uporabljali aplikacijo. 

Do strani za pregled in urejanje asistentov pridemo s klikom na Asistenti v meniju. 
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Zopet se pojavi podobna slika kot pri predmetih. Sedaj moramo najprej izbrati, katere 

asistente ţelimo prikazati v seznamu (slika 49).  

 

 
Slika 49: Izbiranje predmeta za prikaz asistentov 

 

Prikaţe se nam seznam vseh asistentov. Trenutno je moţno prikazati samo asistenta, ki je bil 

vpisan med postopkom nameščanja aplikacije (slika 50). 

 

 
Slika 50: Seznam vseh asistentov 

 

Zopet imamo na razpolago 4 moţnosti: 

- Izberi: v sosednjem zavihku se prikaţejo podatki o izbranem asistentu, 

- Uredi: odpre se sosednji zavihek, kjer lahko urejamo podatke o izbranem asistentu, 

- Izbriši: izbrišemo izbranega asistenta, vendar le pod pogojem, če le-ta ni bil 

prisoten pri nobenem zagovoru seminarske naloge, 

- Dodaj asistenta: v sosednjem zavihku dobimo moţnost dodajanja novega asistenta. 

 

Dodajanje novega asistenta. 

 

V seznamu izberemo moţnost Dodaj asistenta, odpre se drugi zavihek, ki nam prikaţe, katere 

podatke moramo vpisati novemu asistentu (slika 51). 

 

 
Slika 51: Dodajanje novega asistenta 
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- Ime: ime asistenta, 

- Priimek: priimek asistenta, 

- Uporabniško ime: uporabniško ime, ki ga bo asistent uporabljal za vpis v 

aplikacijo, 

- Geslo: v vsako od polj je potrebno vpisati gesli, ki se morata ujemati, asistent bo 

vpisano geslo uporabljal pri vpisu v aplikacijo. 

 

Uspešno dodanemu asistentu lahko sedaj dodamo predmet (slika 52). 

 

 

           Slika 52: Dodajanje predmetov asistentu 

 

Za vsak predmet, pri katerem asistent sodeluje, kliknemo v kvadratek pred imenom predmeta. 

S klikom se izbira samodejno shrani. Asistent lahko sodeluje tudi pri več predmetih, za kar 

moramo obkljukati več kvadratkov. 

 

Študenti 

 

Študente dodajamo in urejamo na podstrani Študenti, do tja pridemo s klikom na moţnost v 

meniju na levi strani. Prikaţe se nam vmesnik na sliki 53. 

 

 
Slika 53: Izbira kriterijev za prikaz seznama študentov 

 

Za izpis in dodajanje študentov moramo izbrati študijsko leto in predmet, za katerega ţelimo 

izpisati študente. Vsak študent se lahko pri enemu predmetu pojavi samo enkrat, upošteva pa 

se študijsko leto, v katerem je bil prvič bil vpisan k temu predmetu. Ob izbiri predmeta se 

nam pokaţe tudi opcija za iskanje študentov za izbrani predmet. Iščemo lahko po vpisni 

številki, imenu in priimku. 

 

Novega študenta dodamo tako, da izberemo študijsko leto in predmet, h kateremu ga ţelimo 

vpisati. Če so pri tem predmetu in študijskem letu ţe vpisani študenti, se najprej prikaţe 

seznam ţe vpisanih študentov, na koncu seznama pa imamo opcijo za dodajanje novega 
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študenta. S klikom na gumb se nam odpre drugi zavihek, kjer imamo vnosna polja za podatke 

o študentu (slika 54). 

 

 
Slika 54: Dodajanje novega študenta 

 

V prazna polja vpišemo naslednje podatke: 

- Vpisna številka: vpišemo vpisno številko študenta, ki ga dodajamo, 

- Ime: ime študenta, 

- Priimek: priimek študenta, 

- Letik: letnik, v katerega je študent trenutno vpisan, 

- Prvi vpis: kdaj je bil študent prvič vpisan v študijski program. 

 

Študente lahko tudi uvozimo. To naredimo tako, da izberemo tretji zavihek in izberemo 

datoteko CSV s seznamom študentov, ti študenti se bodo dodali k predmetu, ki smo ga izbrali 

v prvem zavihku (slika 55). 

 

 
Slika 55: Obrazec za uvoz seznama študentov iz CSV datoteke 

 

Če se kateri od študentov, ki ga dodajamo iz seznama, ţe nahaja v bazi študentov, ga dodamo 

le temu predmetu, njegovi podatki pa ostanejo nespremenjeni. Izbrana datoteka mora imeti 

tudi pravilno sturkturo. Stolpci morajo biti ločeni z tabulatorjem, vsebovati pa mora naslednje 

stolpce: 

- Prvi stolpec ni pomemben, lahko pa vsebuje ime študijskega programa in letnik, 

- Drugi stolpec: vpisna številka študenta, 

- Tretnji stolpec: priimek in ime študenta. 

 

Leto prvega vpisa v študijski program pa aplikacija izračuna samodejno iz vpisne številke 

študenta. 
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Ko imamo pri predmetu dodane študente, lahko le-te tudi urejamo. Ocene študenta lahko 

urejamo tudi, če kliknemo samo Izberi. Odpre se nam drugi zavihek z vsemi podatki o 

študentu (slika 56): 

- Prva tabela: osebni podatki o študentu, 

- Druga tabela: podatki o zagovoru domačih nalog, 

- Tretja tabela: podatki o zagovoru seminarskih nalog. 

 

 
Slika 56: Urejanje študenta in njihovih ocen 

 

Čisto na koncu se nahaja polje, kjer se nam prikazuje končna ocena vaj. Če ima študent 

opravljene vse obveznosti oz. izpolnjuje vse kriterije za izračun ocene, bo končno oceno vaj 

izračunala aplikacija sama. To izračunano oceno pa lahko asistent spremeni sam in jo potrdi s 

klikom na Zaključi. 

 

Ocene študenta lahko dodajamo, urejamo in brišemo. En študent ima lahko največ dve 

seminarski nalogi in eno oceno (točke) iz domačih nalog (slika 57). 

 

 
Slika 57: Urejanje ocen seminarskih nalog 
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Ocene 

 

Da ni potrebno zaključevati ocen vsakemu študentu posebej, imamo na podstrani Ocene 

moţnost zaključevanja ocen vsem študentom pri enem predmetu (slika 58). 

 

 
Slika 58: Izbiranje predmeta za zaključevanje ocen 

 

Izberemo predmet ter kliknemo na Izračunaj zaključne ocene. Aplikacija nam prikaţe seznam 

vseh študentov pri izbranem predmetu, ki še nimajo zaključene ocene oz. nimajo pozitivne 

ocene vaj pri predmetu. Če ţelimo spremeniti oceno študentu, ki ţe ima pozitivno zaključene 

vaje, moramo to narediti v njegovem profilu (slika 59). 

 

 
Slika 59: Obrazec za zaključevanje ocen 

 

Pri vsakem študentu imamo napisane doseţene točke pri domačih nalogah, oceno prve in 

druge seminarske naloge ter kdaj je študent zagovarjal katero iz med nalog. Če je študent 

uspešno opravil vse obveznosti, mu aplikacija tudi izračuna končno oceno vaj. Asistent lahko 

vse prikazane ocene tudi ročno popravi. Vse izračunane ocene in popravljene končne ocene 

asistent potrdi s klikom na Potrdi izračun. 

 

Da si olajšamo delo, lahko ocene tudi uvozimo (slika 60). V drugem zavihku imamo moţnost 

izbire predmeta in datoteke CSV, v kateri so shranjene ocene študentov za posamezni 

predmet. 

 

 
Slika 60: Izbiranje predmeta in študijskega leta za uvoz ocen 
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Ko aplikacija vnaša ocene iz seznama, najprej preveri, ali študent ţe obstaja. Če ne obstaja, ga 

ustvari glede na njegovo vpisno številko, ime in priimek. Nato preveri, ali je študent ţe vpisan 

k izbranemu predmetu, če ni, ga doda. Na koncu aplikacija samo še shrani ocene iz seznama. 

 

Datoteka CSV mora imeti ločene stolpce z podpičjem (;) ter mora vsebovati sledeče stolpce: 

- prvi stolpec: prazen, 

- drugi stolpec: vpisna številka študenta, 

- tretji stolpec: priimek in ime študenta, 

- četrti stolpec: ocena prve seminarske naloge, 

- peti stolpec: ocena druge seminarske naloge, 

- šesti stolpec: točke domačih nalog. 

 

Vse ocene za izbrani letnik in študijsko leto si lahko ogledamo na tretjem zavihku. Tu se 

prikaţejo vse ocene, ne glede na to, ali je študent opravil katero izmed obveznosti pri 

predmetu (slika 61). 

 

 
Slika 61: Prikaz seznama ocen za izvoz v CSV datoteko 

 

V tem zavihku imamo tudi moţnost, da prikazane ocene izvozimo v datoteko CSV. To 

doseţemo s klikom na gumb Izvoz. 

 

Statistika 

 

Čisto na koncu imamo tudi moţnost pogledati statistiko, kako so se odrezali študenti pri 

posameznem predmetu ki so zagovarjali naloge v izbranem študijskem letu (slika 62). Na 

voljo imamo več vrst statističnih izračunov. 
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Slika 62: Izbira kriterijev za izračun statistike 

 

Z izbiro predmeta ter študijskega leta zagovora se nam prikaţejo tabele z izračunanimi 

statističnimi podatki. 

 

Dnevnik sprememb 

 

Da laţje sledimo spremembam in napačnim akcijam v aplikaciji, imamo implementirano tudi 

beleţenje vseh sprememb, ki se tičejo študentov in njihovih ocen. S klikom na Dnevnik 

sprememb v meniju se nam prikaţe podstran s koledarjem (slika 63). Z izbiro dneva se nam 

prikaţejo vse spremembe, ki so se v tem dnevu naredile. Na spodnji sliki lahko vidimo, kako 

izgleda izpis sprememb. 

 

 
Slika 63: Prikaz sprememb 
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