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Abstrakt 
Cieľom článku je opísať systém na odovzdávanie zadaní a tým poukázať na možnosti 
automatizácie vyhodnocovania tzv. otvorených odpovedí. Prezentovaný systém 
umožňuje študentom ladiť a odovzdávať programátorské zadania a poskytuje bežnú 
funkcionalitu spočívajúcu v správe používateľov (administrátor, učitelia, študenti) 
a zadaní (evidencia znení zadaní, priradenie zadaní študentom), umožňuje študentom 
odovzdanie zdrojového textu zadania a finálnej dokumentácie. Systém každé zadanie 
automaticky spracuje – skompiluje a preložený program spustí v chránenom režime 
s vygenerovanými vstupnými dátami. Výsledky sa skontrolujú „vyhodnocovacím 
programom“. Protokol spracovania je poskytnutý študentovi. Systém podporuje 
kontrolu podobnosti zdrojových textov zadaní, nezávislú od jazyka. Za posledné 3 roky 
ho využilo cca 500 študentov. Príspevok prezentuje aj praktické skúsenosti s jeho 
prevádzkovaním. 
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1  Úvod 
S nárastom počtu študentov a zavádzaním bakalárskeho štúdia na našom pracovisku sa 
stále intenzívnejšie zaoberáme otázkami „automatizácie“ hodnotenia úrovne vedomostí 
študentov. Táto skutočnosť je podmienená snahou o zvýšenie „priepustnosti“ kurzov, 
ale aj snahou o objektivizáciu hodnotenia študentov založenom na bodovom princípe. 
Cieľom procesu hodnotenia je zmeranie dosiahnutej úrovne vedomostí (napr. založenej 
na niektorej z taxonómií kognitívnych cieľov [1]). Vyššie úrovne taxonómie 
(analytické, prípadné syntetické znalosti) sme v minulosti hodnotili osobným 
pohovorom so študentom. Veľký počet študentov a snaha o jeho ďalšie zvyšovanie však 
takýto systém robí prakticky nerealizovateľným. Vo všeobecnosti je úloha 
automatizácie hodnotenia dosiahnutej úrovne v rámci vyšších úrovní kognitívnych 
cieľov pravdepodobne neriešiteľná. Naše skúsenosti nás však oprávňujú tvrdiť, že 
v niektorých technických odboroch, v našom prípade konkrétne zameraných na výučbu 
rôznych aspektov programovania,  je takáto automatizácia hodnotenia uskutočniteľná.  
Cieľom príspevku je opísať systém navrhnutý a prevádzkovaný na Katedre počítačov 
a informatiky Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach 
pre spracovanie študentských zadaní v predmete Operačné systémy. 
 

2  Motivácia vzniku systému 
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Povinný predmet Operačné systémy na našej katedre každoročne absolvuje 100-150 
študentov. Cieľom predmetu je oboznámiť študentov so službami operačného systému 
UNIX/Linux a naučiť ich tieto služby využívať pri tvorbe systémových a aplikačných 
programov. Od študentov požadujeme odovzdanie dvoch, pomerne komplexných 
zadaní, ktoré do značnej miery pokrývajú preberanú problematiku a majú byť 
preukázaním skutočnosti, že študent dosiahol stanovené ciele predmetu. 
V minulosti, pri odovzdávaní zadania preberajúcim bola zvyčajne overená funkčnosť 
vytvoreného programu a študentovi boli zadané kontrolné otázky, ktorých cieľom bolo 
preukázať, že študent problematike rozumie a teda je pravdepodobne, že prezentované 
zadanie je jeho dielom. 
Študenti si vypracovanie a odovzdávanie zadania nechávali spravidla na koniec 
semestra. Vzhľadom na to, že pri odovzdávaní nie vždy zadania úplne spĺňali učiteľom 
stanovené požiadavky, mnohí študenti zadanie museli odovzdávať niekoľkokrát. 
Stávalo sa však, že napr. v závislosti od počtu študentov na danom termíne 
odovzdávania, niektoré zadania boli učiteľom otestované dôkladnejšie, iné menej. To 
viedlo k oprávnenej nespokojnosti zo strany študentov, i keď prakticky neprejavovanej. 
Vo výnimočných prípadoch však dochádzalo k situáciám kedy študenti celý tento 
proces vzdali a predmet si zopakovali. Aby bolo možné posúdiť, či študent je skutočne 
autorom prezentovaného riešenia, prakticky každému študentovi museli byť zadané 
kontrolné otázky. 
Uvedená situácia sa stala východiskom pre návrh systému, cieľom ktorého bolo 
automatizovať zber a vyhodnocovanie zadaní. Cieľom bolo taktiež do určitej (bližšie 
nešpecifikovanej) miery vzájomne ohodnotiť zadania za účelom zistenia ich 
„originality“. 
 

3  Stručný opis systému 
Navrhnutý systém definuje 3 role používateľov: 

• Administrátor 
• Študent 
• Učiteľ 

Úlohou administrátora je konfigurácia systému, zaevidovanie zadaní a registrovanie 
učiteľov. Okrem toho má administrátor možnosť importovať študentov, ktorí majú 
zapísaný stanovený predmet z pedagogického informačného systému prostredníctvom 
fakultného LDAP servera, ktorý je následne využívaný aj na autentifikáciu 
používateľov. Tento krok šetrí učiteľom značné množstvo práce spojené 
s administráciou tried. 
Pre študentov systém umožňuje nahratie zdrojových textov zadania a po úspešnom 
odovzdaní zadania aj dokumentácie. Zadanie je systémom preložené (skompilované) 
a študentovi je poskytnutý protokol o preklade a ladení. Počet pokusov o odovzdanie 
zadania nie je obmedzený. 
Úlohou učiteľa je administrácia tried – vytvorenie tried, zaradenie do tried už 
administrátorom zaevidovaných študentov, prípadne manuálne zaregistrovanie 
študentov (ak neboli zaradení do systému administrátorom, napr.keď išlo o dodatočne 



zapísaného opakujúceho študenta). Následne sú študentom pridelené zadania 
a stanovený finálny termín odovzdania zadania. 
Pre vyhodnotenie zadaní je učiteľovi poskytnutá informácia o stave každého študenta 
zaradeného do jeho triedy. Učiteľ má k dispozícii informáciu (obr. 1) o tom, či študent 
zadania odovzdal, alebo sa aspoň odovzdať pokúsil, počet pokusov o odovzdanie, 
celkové poradie odovzdania v systéme. Taktiež je percentuálne vyhodnotená originalita 
zadania – miera zhody s ostatnými zadaniami. Učiteľ má taktiež možnosť prezerať 
protokoly všetkých pokusov o odovzdanie, môže si stiahnuť odovzdané zdrojové texty. 
Pri podozrení (alebo zjavnom opísaní) je umožnené porovnanie relevantných  
zdrojových textov. 
Komunikácia so systémom je realizovaná prostredníctvom webového rozhrania. 
Samotný systém je postavený na báze OS Linux, web servera Apache a jazyka PHP. 

 
Obr. 1 Informácia pre učiteľa o stave zadaní jednotlivých študentov 

 

3  Skúsenosti z prevádzky a prínosy systému 
Systém bol do prevádzky nasadený v zimnom semestri 2004/2005 s podporou jedného 
typu zadania v deviatich verziách (emulovaný FAT súborový systém, verzie pre čítanie 
a zápis s resp. bez podpory dlhých názvov súborov). V nasledujúcom roku bol rozšírený 
a ďalší typ zadania v jedinej verzii a bola doplnená možnosť odovzdania elektronickej 



dokumentácie. V roku 2006/2007, v súvislosti s reorganizáciou štúdia, systém bol 
nasadený pre dva paralelné ročníky s celkovým počtom študentov viac ako 300. 
 
3.1 Prínosy 
Prínosy nasadenia systému vidíme v nasledujúcich skutočnostiach: 

• Správa prideľovania a evidencia odovzdávania zadaní 
• Rozsiahle a rovnako „intenzívne“ otestovanie odovzdaného zadania 

v chránenom prostredí 
• Sprístupnenie štatistiky o odovzdaní 
• Ohodnotenie originality riešenia 
• Archivácia textov zadaní 
• Archivácia elektronickej dokumentácie 

Podpora správy a evidencie zadaní je prínosom pre učiteľov, ale aj študentov. Učiteľ má 
oproti minulosti k dispozícii aktuálny prehľad o stave riešenia zadaní u jednotlivých 
študentov. Študent si zase môže kedykoľvek skontrolovať presný text svojho zadania 
(skúsenosti ukazujú, že študenti často zabudnú, aké zadanie mali pridelené) . 
Systém umožňuje realizovať rozsiahle otestovanie zadania na veľkom množstve 
testovacích dát, ktoré je realizované špeciálne na to určeným programom. Takéto 
otestovanie odovzdávaného riešenia pri manuálnom preberaní je prakticky nemožné. 
Aby sa minimalizovala možnosť zneužitia otvorenosti systému, testovanie preloženej 
aplikácie je realizované v chránenom prostredí operačného systému. Úroveň testovania 
aplikácií je, na rozdiel od minulosti, rovnaká pre všetkých študentov. 
Ďalšou výhodou systému je poskytnutie informácie o počte pokusov o odovzdanie 
a celkovom poradí odovzdania. Keďže ide o programový systém, táto informácia môže 
svedčiť buď o schopnostiach študenta, ale môže byť aj prvým príznakom (počet 
odovzdaní rovný jednej), že študent odovzdal prevzaté riešenie.  
Originalita  riešenia bližšie špecifikuje zhodu (presnejšie povedané - nezhodu) riešenia 
s ostatnými riešeniami. Zdrojové texty sú vzájomne porovnávané na báze n-gramovej 
klasifikácie a naše skúsenosti ukazujú, že tento prístup dáva veľmi dobré výsledky 
v odhaľovaní plagiátorstva. 
V neposlednom rade za prínos považujeme aj centralizovaný „zber“ textov zadaní 
a elektronickej dokumentácie, ktorú sme v minulosti realizovali na disketách, alebo CD 
nosičoch. 
 
3.2 Skúsenosti 
Prevádzka systému ukázala, že oproti minulosti, kedy zadania mohli byť (a aj boli) 
špecifikované veľmi vágne, bolo potrebné zadania špecifikovať veľmi presne 
a jednoznačne. Detailnejšie špecifikovanie zadania prebiehalo počas pilotného behu 
jednotlivých zadaní v prvom roku nasadzovania. Skúsenosť ukazuje, že táto fáza je 
nevyhnutná, pretože autor zadania, resp. vyhodnocovacieho programu nie je schopný 
obsiahnuť všetky detaily v prvotnej špecifikácii (samozrejme, platí pre komplexnejšie 
úlohy). 



Osobitnou kapitolou bolo ohodnotenie originality zadaní. Táto vlastnosť systému 
doteraz študentom nebola vopred oznamovaná. Študenti sa spočiatku pokúsili 
porovnávanie obísť jednoduchou zmenou zdrojových textov, avšak n-gramová analýza 
je voči takýmto zmenám pomerne imúnna, a tak sa nám zrejme podarilo odhaliť veľké 
percento neoriginálnych (prevzatých) riešení. Hrozivo vyznelo zistenie, že len cca 10% 
riešení bolo originálnych, zvyšok bol buď úplne, alebo v podstatnej miere, plagiátom. 
 

4  Záver 
V súčasných LMS systémoch otázky hodnotenia úrovne vedomostí dosť často ostávajú 
na okraji pozornosti. Ďaleko väčší dôraz sa kladie na tvorbu obsahu, prípadne metodiku 
jeho tvorby. Hodnotenie sa zužuje do oblasti tvorby testov. Testy však zvyčajne nie sú 
štruktúrované a teda testovacie otázky nie sú zaraďované do príslušných úrovní 
taxonómie poznávacích cieľov. Dôsledkom toho je, že prostredníctvom testov sa ťažko 
preukazuje dosiahnutá úroveň (vedomosti resp. zručnosti) na vyšších úrovniach 
taxonómie. 
Prezentované riešenie umožňuje študentom preukázať praktické vedomosti a zručnosti 
v oblasti systémového programovania v prostredí OS UNIX/Linux. Otvorenosť systému 
však umožňuje jeho adaptáciu aj na ďalšie oblasti spracovania dát. V súčasnosti 
skúmame možnosti nasadenia systému na hodnotenie dosiahnutej úrovne vedomostí 
a zručností pre jazyk SQL. Relatívne priamočiarym je nasadenie systému pre 
hodnotenie malých programátorských úloh pri výučbe programovania. 
Opísané riešenie nás inšpirovalo k hľadaniu a následnej špecifikácii „pokročilého“ 
systému na hodnotenie dosiahnutej úrovne vedomostí. Našim ďalším cieľom je pokus 
o implementáciu tohto prístupu v niektorom z dostupných LMS (pravdepodobne systém 
Moodle [2]). 
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