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POVZETEK
E-izobraževanje je proces izobraževanja na daljavo. V ciljni terminologiji je to proces

izobraževanja, ki se izvaja z uporabo informacijsko-telekomunikacijskih tehnologij. Pri eizobraževanju gre lahko za ločen proces izobraževanja na daljavo ali dopolnitev običajnega
izobraževalnega procesa. V obeh primerih gre za interaktiven proces, ki se izvaja z uporabo

sistemov za podporo e-izobraževanju. Podporni sistemi nudijo primerne osnovne storitve za

izvajanje izobraževalnega procesa. Podpora komunikacijskim procesom je med sistemi
različna in običajno, zaradi slabih orodij, neustrezna.

Spletna družbena omrežja so javne platforme, ki nudijo skupinam povezanih

posameznikov možnost javnega izražanja in komunikacije. Uporabniki lahko preko različnih

mehanizmov objavijo poljubno vsebino, ki je glede na povezanost znotraj družbenega grafa

dostopna ostalim uporabnikom. Uporabniki se lahko na vsebino odzovejo neposredno z
objavo nove vsebine ali posredno z deljenjem vsebine z ostalimi uporabniki, komentiranjem
in izražanjem naklonjenosti ali kritike. Družbena omrežja v ta namen implementirajo različna
orodja

in

mehanizme

obveščanja.

Slednji

omogočajo

in

spodbujajo

medsebojno

interaktivnost uporabnikov. Sistemi družbenih omrežij uporabnikom izpostavijo tiste vsebine,

ki so potencialno v posameznikovem interesnem območju. Skupno vsem družbenim
omrežjem je, da ima vsak posameznik splošno možnost družbenega vpliva.

Delo obravnava pomanjkljivosti spletnih sistemov za podporo e-izobraževanju v

kontekstu podpore medsebojne interakcije uporabnikov. Splošno velja, da so komunikacijska

orodja sistemov za podporo e-izobraževanju zastarela in neučinkovita. Ne omogočajo
komunikacije v realnem času in jih ni možno uporabljati na mobilnih napravah. Uporaba
komunikacijskih orodij v takih sistemih je zato omejena. Nasprotno je v primeru družbenih
omrežij, ki nudijo sodobna komunikacijska orodja, katerih uporaba je enostavna ter
uporabnikom spleta in družbenih omrežij že poznana.

Cilj te naloge in drugih raziskav je uporabniško izkušnjo, glede na medsebojne

interakcije uporabnikov, prenesti iz konteksta družbenih omrežij v kontekst e-izobraževanja.

Osnovna možnost je implementacija komunikacijskih orodij znotraj sistemov za eizobraževanje po zgledu družbenih omrežij. Učinkovitejša rešitev je uporaba komunikacijskih
orodij družbenih omrežij v sistemih za podporo e-izobraževanju. To je možno, saj večina

družbenih omrežij in sistemov za podporo e-izobraževanju omogoča integracijo z zunanjimi

omrežji na različne načine. Obstajajo tudi primeri integracije sistemov za podporo eizobraževanju z družbenimi omrežji.
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Rednih uporabnikov družbenih omrežij je več kot milijarda, takih, ki redno uporabljajo

sisteme za podporo e-izobraževanju pa je bistveno manj. Integracija obeh sistemov ima zato,
predvsem zaradi poenostavljenega dostopa, potencial za rast uporabnikov storitev sistemov

za podporo e-izobraževanju. Komunikacijske lastnosti družbenih omrežij so v primeru
integracije prenesene iz splošnega konteksta v kontekst e-izobraževanja. Slednje lahko
zaradi poznanih komunikacijskih orodij prispeva k večji medsebojni interakciji uporabnikov.
Zaradi delno javnih objav se negativen vpliv integracije kaže v manjši stopnji zasebnosti
uporabnikov učnih gradiv.

Tehnično težavo pri integraciji predstavlja velika heterogenost obeh vrst sistemov.

Specifičnih standardov, ki bi urejali področje integracije, ni. V primeru sistemov za podporo e-

izobraževanju je v uporabi standard za vzajemnost izobraževalnih orodij, ki določa način

integracije zunanjih orodij in definira predpise za izdelavo le-teh za uporabo v zunanjih
sistemih. Pomembnejši sistemi za podporo e-izobraževanju standard implementirajo. Na

strani družbenih omrežij standardov ni. Obstajajo priporočila konzorcija svetovnega spleta
(W3C), ki s strani družbenih omrežij v veliki meri niso spoštovana. V praksi družbena

omrežja implementirajo različne načine povezovanja z zunanjimi sistemi, pri čemer gre za
izvirne rešitve posameznih družbenih omrežij.

Pristop k rešitvi problema integracije družbenih omrežij in sistemov za podporo e-

izobraževanju je v določitvi splošnih pravil integracije obeh vrst sistemov, pri čemer so

upoštevane lastnosti družbenih omrežij z največjim dosegom in pomembnejših sistemov za

podporo e-izobraževanju. Delo predstavlja načrtovalske vzorce kot primere dobre prakse pri
splošnem iskanju rešitev. Na podlagi obstoječih načrtovalskih vzorcev razprave in
sinhronega interaktivnega izobraževanja določa primer modela družbenih aktivnosti v eizobraževanju.

Storitveni okvir za podporo integraciji procesov družbenih omrežij in procesov e-

izobraževanja predstavlja eno izmed možnih splošnih teoretičnih rešitev integracije obeh vrst

sistemov na osnovi modela družbenih aktivnosti. Okvir določa integracijo v kontekstu
storitev, ki jih morata podpirati družbeno omrežje in sistem za podporo e-izobraževanju.

Definicija storitvenega okvirja je podana skladno z omejitvami obeh vrst sistemov, vendar je

splošno neodvisna od izbire konkretnih sistemov. Kljub temu, zaradi velikih razlik med

sistemi, implementacija storitvenega okvirja ni možna za vse kombinacije obstoječih
sistemov. Priporočila k storitvenemu okvirju opisujejo uporabo obstoječih standardiziranih

rešitev glede sistemov za podporo e-izobraževanju in prilagajanje lastnostim družbenih
omrežij. Predlagana je uporaba spletnih vtičnikov, skladno s standardom za vzajemnost
izobraževalnih orodij.

ii

Definicija storitvenega okvirja je na osnovi družbenega omrežja Facebook in sistemov

za e-izobraževanje Coome in E-cho preverjena s primeroma praktične implementacije.
Testni uporabniki, glede na rezultate analize vpliva vključevanja družbenih omrežij v e-

izobraževanje in obratno, v splošnem izobraževalni potencial rešitve ocenjujejo kot dober,
samo rešitev pa kot primerno.

iii

ABSTRACT
E-learning

is

a

distance

learning

process

supported

by

information

and

telecommunication technologies, as defined in target terminology. It exists as a standalone

process of remote learning or as a complementation of a regular learning process. In both
cases e-learning is settled as an interactive process supported by learning management
systems. Those in majority offer suitable services to support the e-learning process
execution. However, support for communication processes is limited due to a lack of
adequate communication tools.

Web based social networks are public platforms which offer various communication

tools and options of public expressions for related individuals and groups. Users are offered

to use diverse mechanisms to publish a custom content which is accessible to other users
according to the social graph connections. A feedback to a published content is directly

possible by publishing another content or indirectly by sharing the content with other users,
providing comments and expressing approval or disapproval. Therefore, social networks
implement diverse notification mechanisms and tools, which enable and boost the interaction

among users. Social networks prioritize content according to potential fields of users
interests. They share a common feature of providing the possibility of social impact for every
single individual.

This work spots on lacks of learning management systems in context of support for

users’ interaction. It is well known that communication tools of learning management systems
are inefficient and outdated, missing the support for real time communication and mobile

devices. The use of such tools is therefore limited. On the contrary, social networks offer
modern and easy to use communication tools. Furthermore, there is a big number of web

users, who are as well users of social networks and are already familiar with the usage of
those tools.

The objective of this thesis and other related research works is to apply the users’

interaction experience from the field of social networks to the field of e-learning. Elemental
option is to implement social networks like communication tools within learning management

systems. A more efficient way is to use social networks tools inside learning management
systems. This is possible as a majority of social networks implement ways of integration with

external systems. Furthermore, there are existing examples of integration of social networks
with learning management systems.

There is a pool of over a billion of regular users of social networks. A number of regular

users of learning management systems is significantly lower. Therefore, due to mainly
iv

simplified access, the integration of both systems has the potential to gain the number of elearning users. In case of integration there are communication features exploited from
general context to the e-learning context. By reason of users’ familiarity with the
communication tools this could lead to a higher level of interactions among users. However,

there are known drawbacks in fields of publicly available learning materials and decreased
privacy.

The divergence of systems of both types results in technical issues of integration.

There are no existing regulations addressing a such integration. In field of e-learning major
systems implement the learning tools interoperability standard which defines the way of

integration of external tools to learning management systems and specifies the rules for the

development of tools to be used in external systems. Differently, there are no such standards
in field of social networks. There are recommendations of the World Wide Web Consortium
(W3C) which are mainly ignored. In practice social networks implement multiple proprietary
solutions of interconnection with external systems.

The proposed approach to the solution of integration of social networks and learning

management systems is to define general integration rules based on the features of existing

social networks with the biggest reach of users and most important learning management
systems. This works presents the design patterns as examples of good practice of problem
solving in general. Additionally, based on the debate pattern and the synchronous interactive
learning pattern, one of possible models of social activities in e-learning is defined.

Service oriented framework to support the integration of e-learning processes with

social networks processes offers one of the possible model-based theoretical solutions of the

integration of systems of both types. The definition of the framework is based on previously

introduced social learning activities model and determinates the integration in context of

services which are required to be supported on both types of systems. It is defined according
to known limitations of existing systems although it is independent of the systems selection.

However, there are considerable diversities among existing systems, preventing the
framework to be implemented using all custom combinations of systems available. The
framework definition is supplemented with recommendations explaining the use of

standardized solution in field of learning management systems and required implementation
flexibility related to the use of social networks. Use of web plugins complied with the learning
tools interoperability standard are proposed as the best solution.

Service framework definition was verified with practical implementations using the

Facebook as the social network and systems called Coome and E-cho as learning

v

management systems. Test users included into the analysis of the impact of the two-way
integration qualified the solution as appropriate with positive education potential.
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izvajanje zunanjih skript (ang. Cross-site scripting)

REST

protokol predstavitvenega prenosa stanj (ang. Representational

OECD

organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (ang.

WS

LCMS

spletni servis (ang. Web Service)

State Transfer)

Organisation for Economic Co-operation and Development)

sistem za podporo administraciji izobraževalnih vsebin (ang.

Learning Content Management Systems)

SCORM

referenčni model izmenljivih učnih objektov (ang. Sharable

LTFE

Laboratorij za telekomunikacije Fakultete za elektrotehniko

Content Object Reference Mode)

PHP

hiperbesedilni predprocesor (ang. Hypertext Preprocessor)

HTTP

protokol za prenos hiperteksta (ang. Hypertext Transfer

XML

razširljivi označevalni jezik (ang. Extended Markup Language)
Protocol)
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HTTPS

varen protokol za prenos hiperteksta (ang. Hypertext Transfer

Protocol Secure)

API

programski aplikacijski vmesnik (ang. Application Programming

MVC

arhitektura modela pogleda in krmilnika (ang. Model View

ORM

preslikave relacij objektov (ang. Object Relational Mapping)

Interface)

Controller)

CSS

kaskadni stilski listi (ang. Cascading Style Sheets)

SQL

strukturirani jezik za poizvedovanje (ang. Structure Query

ULFE

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
Language)

DSIC

Oddelek za informacijske sisteme in računalništvo (špa.

UL

Univerza v Ljubljani

UPV

Departamento de Sistemas Informáticos y Computación)

Politehnična Univerza v Valenciji (špa. Universidad Politècnica
de Valencia)
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IZVIRNI PRISPEVKI K ZNANOSTI
Doktorska disertacija obravnava povezovanje procesov družbenih omrežij s procesi e-

izobraževanja, s poudarkom na podpornih tehnologijah. Cilj je definirati porazdeljeno
platformo, ki omogoča izvajanje e-izobraževanja in družbenih aktivnosti v skupnem
kontekstu. V delu sta predstavljena ena izmed možnih teoretičnih rešitev in vpliv uporabe

orodij družbenih omrežij na končne uporabnike v e-izobraževanju. Izvirna prispevka k
znanosti sta:
1

Definicija in postavitev modela storitvenega okvirja za integracijo
sistemov za e-izobraževanje s sistemi družbenih omrežij. Na osnovi

lastnosti obstoječih družbenih omrežij in sistemov za podpro e-izobraževanju je
podana definicija storitvenega okvirja, ki omogoča dvosmerno integracijo obeh
vrst sistemov z uporabo spletnih storitev. Za dva izbrana sistema za e-

izobraževanje sta izvedeni implementaciji storitvenega okvirja, ki predstavljata
tehnološki platformi za izvajanje e-izobraževanja v povezavi z družbenimi

aktivnostmi. Implementaciji potrjujeta pravilnost definicije storitvenega okvirja v
2

kontekstu praktične uporabe.

Analiza vpliva uporabe integrirane rešitve družbenega omrežja in sistema

za e-izobraževanje. Uporaba implementirane rešitve storitvenega okvirja je

preverjena na več ciljnih skupinah uporabnikov, študentov. Zaznan je splošno

pozitiven vpliv uporabe družbenih omrežij za potrebe e-izobraževanja. Za
primer zasebnosti objav znotraj družbenih omrežij je s strani testnih
uporabnikov izražena zaskrbljenost.
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1 UVOD
E-izobraževanje je proces izobraževanja na daljavo, ki se izvaja z uporabo

informacijsko-telekomunikacijskih tehnologij (ITkT). Sistemi za podporo e-izobraževanju
(ang. Learning Management Systems – LMS) so spletni informacijski sistemi, ki v osnovi

omogočajo objavo učnih gradiv in nadzorovan dostop do le-teh. E-izobraževanje je
interaktiven proces, ki zahteva možnost komunikacije med udeleženci. Sistemi LMS nudijo
različna komunikacijska orodja, njihova pomanjkljivost pa je v slabih orodjih za komunikacijo
v realnem času.

Družbena omrežja so skupine povezanih posameznikov s skupnimi interesi. V

interesnem področju so, predvsem zaradi velikega dosega uporabnikov, javna družbena

omrežja. Znano je, da samo družbeno omrežje Facebook mesečo uporablja več kot milijarda

uporabnikov [1]. Dejstvo, da je bilo v letu 2014 74% odraslih uporabnikov spleta tudi
uporabnikov družbenih omrežij [2], sporoča, da je doseg družbenih omrežij neprimerljivo

večji od dosega sistemov LMS. Javna družbena omrežja so podprta s strani istoimenskih
informacijskih sistemov. Za oboje se uporablja enotna terminologija – družbena omrežja.

Družbena omrežja uporabnikom omogočajo izvajanje spletnih družbenih aktivnosti. Pri

tem gre za različne oblike komunikacije med uporabniki, ki je spodbujana s strani vgrajenih
mehanizmov podpornih sistemov. Slednji z zagotavljanjem uporabnikom prilagojenega

izbora objav ostalih uporabnikov in s stalnim obveščanjem o novih dogodkih spodbujajo
medsebojno interaktivnost. Nasprotno je interaktivnost med uporabniki v sistemih LMS zaradi

slabe podpore omejena, a vendar potrebna. Potreba po medsebojni komunikaciji v eizobraževanju je obravnavana tudi v že obstoječih objavah. V objavi »An e-learning

application on Electrochemotherapy« [3] je predstavljen primer poskusa e-izobraževanja, pri

katerem so bili učeči vključeni v proces e-izobraževanja z možnostjo medsebojnega
sodelovanja, čigar posledica so boljši rezultati pri preverjanju znanja. Objava »LMS Vs. SNS:
Can Social Networking Sites Act as a Learning Management Systems?« [4] pa npr.
obravnava uporabo družbenega omrežja v e-izobraževanju. Več primerov je predstavljenih v
četrtem poglavju.

Rešitev za boljšo podporo medsebojni komunikaciji v e-izobraževanju je možno iskati v

obliki izdelave boljših orodij ali integracije že obstoječih orodij v sisteme LMS. To delo se

osredotoča na integracijo le-teh z družbenimi omrežji. Z integracijo je možno v sisteme LMS
vključiti komunikacijska orodja družbenih omrežij, v družbena omrežja pa izobraževalne

vsebine, brez potrebe po razvoju novih funkcionalnosti znotraj posameznih sistemov.
Možnost integracije družbenih omrežij z zunanjimi sistemi potrjuje ocena, da več kot 15%
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spletnih strani vsebuje spletni vtičnik družbenega omrežja [5]. Možnost integracije sistemov

LMS z zunanjimi sistemi je v obstoječih objavah prikazana na več primerih. V članku
»Remote Multivariable Control Design Using a Competition Game« [6] je npr. predstavljena

integracija sistema za e-izobraževanje E-cho [7] z laboratorijsko opremo, pri čemer lahko
učeči preko sistema LMS iz oddaljene lokacije opravijo neposredni laboratorijski poskus z
ogledom rezultatov preko spletne kamere. Obstajajo tudi primeri integracije družbenih

omrežij in sistemov LMS, kot je npr. Udutu [8]. Slednje potrjuje možnost integracije obeh vrst
obravnavanih sistemov.

Pričakovano je, da ima integracija družbenih omrežij in sistemov LMS pozitivne in

negativne učinke. Glede na število uporabnikov družbenih omrežij se zaradi integracije

pričakuje porast uporabnikov sistemov LMS. Pri uporabi svetovnega spleta (ang. World Wide
Web – WWW) se povečuje delež mobilnih uporabnikov. V primeru Združenih držav Amerike
je v letu 2015 delež iskanj z uporabo spletnih iskalnikov na mobilnih napravah znašal 45%

[9]. V primeru družbenega omrežja z največ uporabniki je bilo v letu 2014 mobilnih dostopov

68% [10]. Obratno je v primeru mobilnih dostopov v sistemih LMS. Delež le-teh je ocenjen na

1% [11]. Družbena omrežja zaradi velikega števila mobilnih uporabnikov zagotavljajo tudi
primerne tehnične rešitve za mobilni dostop, sistemi LMS zaenkrat še ne. Z integracijo obeh

vrst sistemov se uporabnikom e-izobraževanja zagotavlja višji nivo podpore za mobilne

naprave. Negativni vpliv integracije je odvisnost e-izobraževanja od zunanjih sistemov
(družbenih omrežij) in potencialno javno izpostavljanje zasebnih vsebin.

Predpisov, ki bi urejali področje integracije, ni. Glede na raznolikost tehničnih rešitev je

cilj določiti integracijska pravila, ki bi veljala splošno, neodvisno od izbire družbenega
omrežja in sistema LMS. Storitveni okvir za integracijo družbenih omrežij in sistemov LMS
predstavlja eno izmed teoretičnih rešitev.

1.1 Struktura dela
Delo, poleg uvodnega poglavja, sestavlja še šest poglavij, ki obravnavajo sisteme LMS,

družbena omrežja in integracijo obeh vrst sistemov.

Naslednje poglavje obravnava lastnosti družbenih omrežij. Povzema neformalne

definicije le-teh in opisuje procese in aktivnosti. Poudarek je na javnih družbenih omrežjih,
saj imajo ta veliko število uporabnikov, ki se še povečuje. Predstavljen je družbeni graf kot

mehanizem širjenja družbenega vpliva uporabnikov. Opisana so pomembnejša družbena

omrežja in možnosti povezovanja le-teh z zunanjimi sistemi. Izpostavljeno je neupoštevanje
razvojnih priporočil in pomanjkanje standardov za povezovanje z zunanjimi sistemi.
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V tretjem poglavju so izpostavljene lastnosti e-izobraževanja. Opisana so različna

okolja, v katerih se e-izobraževanje lahko izvaja in predstavljene različne vloge uporabnikov.
Izpostavljenih je več definicij e-izobraževalnega procesa, obravnavane so funkcionalnosti

sistemov za podporo e-izobraževanju in predstavljeni pomembnejši sistemi LMS ter javne

izobraževalne platforme. Na podlagi lastnosti opisanih sistemov so predstavljene splošne
lastnosti uporabniških vmesnikov in potrebnih prilagoditev za podporo mobilnim napravam.
Poglavje zaključuje predstavitev povezovanja sistemov za e-izobraževanje z zunanjimi

sistemi. Predstavljen je standard za vzajemnost izobraževalnih orodij (ang. Learning Tools
Interoperability – LTI) [12], ki določa način vključevanja zunanjih orodij v sisteme LMS in
obratno.

Četrto poglavje predstavlja kratek pregled izbranih objav s področij povezovanja

sistemov za podporo e-izobraževanju z družbenimi omrežji in samostojne uporabe slednjih
za namen e-izobraževanja. Predstavljeni so primeri integracij obeh vrst sistemov.

Storitveni okvir za dvosmerno povezovanje družbenih omrežij in sistemov za podporo

e-izobraževanju določa splošna, od sistemov neodvisna pravila za integracijo družbenih

omrežij in sistemov za e-izobraževanje. Peto poglavje, kot primer dobre prakse pri splošnem
iskanju rešitev, izpostavlja načrtovalske vzorce. Na podlagi obstoječih načrtovalskih vzorcev

razprave in sinhronega interaktivnega izobraževanja je določen model družbenih aktivnosti v
e-izobraževanju. Ob upoštevanju lastnosti vplivnih družbenih omrežij in pomembnih sistemov

za podporo e-izobraževanju, je na osnovi modela družbenih aktivnosti, kot ena izmed možnih

rešitev, podana definicija storitvenega okvirja za integracijo obeh vrst sistemov. Ob tem so
podane tudi implementacijske smernice, ki določajo prilagajanje večjim sistemom –
družbenim omrežjem. Na koncu je obravnavana implementacija storitvenega okvirja na
izbranem družbenem omrežju in dveh izbranih sistemih za podporo e-izobraževanju.

Predstavljene so arhitekture sistemov in opisan postopek implementacije. Izpostavljeni sta
težava zmanjšane zasebnosti uporabnikov in delna obhodna rešitev le-te.

Implementaciji storitvenega okvirja sta bili uporabljeni za izpeljavo analize vpliva

predlagane rešitve, ki je obravnavana v petem poglavju. Izbrani študenti so bili vključeni v tri
vzorčne skupine – za izvedbo analize uporabe dveh rešitev znotraj družbenega omrežja in

ene izmed rešitev znotraj sistema za podporo e-izobraževanju. Potrjeni sta bili primernost in
uporabnost uporabljenih rešitev in posredno tudi storitvenega okvirja. Opisan je postopek
izvedbe analize in podani komentarji k pridobljenim rezultatom.

Sedmo, končno poglavje izpostavlja težave in pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene pri

samem delu. Poudarjena je komplementarnost predlagane rešitve in težava neupoštevanja
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priporočil s strani družbenih omrežij. Podane so smernice za nadaljnje delo, ki predlagajo
razširitve storitvenega okvirja in iskanje rešitve, ki bi zagotavljala višjo stopnjo zasebnosti.
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2 DRUŽBENA OMREŽJA
Družbena omrežja so skupine oseb, ki so medsebojno povezane zaradi nekega

skupnega interesa [13]. Pojavljajo se v različnih velikostih in oblikah ter služijo različnim

namenom. Vsem je skupna interakcija med povezanimi osebami, ki lahko poteka osebno ali
preko izbranega medija. V interesnem področju so družbena omrežja, ki so podprta s strani
spletnih sistemov za podporo družbenim omrežjem (ang. Social Networking Sites – SNS). To

so spletna družbena omrežja, za katere se v praksi uporablja splošni izraz – družbena
omrežja.

S tehničnega stališča so družbena omrežja spletne aplikacije z velikim številom

uporabnikov, ki redno izvajajo družbene aktivnosti. Uradna definicija družbenega omrežja ne
obstaja. Obstaja več neformalnih definicij, ki so si med seboj dovolj podobne, da jih je možno
upoštevati kot pravilne. In sicer:

1. Spletna družbena omrežja so spletne storitve, ki uporabnikom omogočajo

izdelavo lastnega javnega profila, določanje povezav z ostalimi uporabniškimi
profili (uporabniki) in sledenje povezavam ostalih uporabnikov [14].

2. Družbeno omrežje je spletna stran ali računalniški program, ki osebam preko
računalnika ali mobilnega telefona omogoča komunikacijo in deljenje informacij
na internetu [15].

3. Družbeno omrežje je platforma, ki omogoča mreženje in družbeno povezanost
uporabnikov, ki si delijo skupne interese ali aktivnosti [16].

Tehničnih storitev, ki omogočajo razvoj družbenih omrežij, je več. Platformi kot sta Elgg

[17] in Mahara [18] omogočata razvoj zasebnih družbenih omrežij. Taka omrežja so primerna

za okolja z restriktivno varnostno politiko, saj je celotno storitev možno zagotoviti na lastni
infrastrukturi. Zasebna družbena omrežja imajo, v primerjavi z javnimi, omejen doseg
uporabnikov. Kot taka so za povezovanje s sistemi LMS manj zanimiva.

Prva javna družbena omrežja so se pričela pojavljati leta 1997 [14], hitra rast števila

uporabnikov pa šele leta 2006 [2]. Ocene o številu uporabnikov družbenih omrežij so
različne. Skupno je dejstvo, da število uporabnikov konstantno raste. Slika 1 prikazuje rast

števila uporabnikov od leta 2010 do leta 2013 in napoved rasti od leta 2014 do leta 2018
[19]. Leta 2011 je družbena omrežja uporabljala več kot milijarda uporabnikov [20] [21]. Več
kot 20% uporabnikov spleta je dnevno namenilo več kot 20% časa uporabi storitev družbenih
omrežij. Danes družbena omrežja uporablja več kot 2 milijardi uporabnikov, kar predstavlja
29% celotne svetovne populacije [22].
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Slika 1: Letna rast števila uporabnikov družbenih omrežij.

Več kot 50% uporabnikov družbenih omrežij storitve le-teh uporablja dnevno. Ocena

povprečnega časa dnevne uporabe je 24 minut [22]. Uporaba družbenih omrežij je glede na

svetovne regije različna. Prav tako so opazne razlike glede izbire družbenega omrežja.
Globalno je več kot 2 milijardi oseb veščih uporabe družbenih omrežij in medsebojne

interakcije. Uporaba družbenih omrežij lahko pozitivno vpliva tudi na izobraževalni proces
[23].

2.1 Javna družbena omrežja
V interesnem področju so javna družbena omrežja. Le-teh je na spletu več kot 190

[24]. Potrebno je razlikovati med družbenimi omrežji in sporočilnimi aplikaciji. Družbena

omrežja omogočajo celovito izvajanje družbenih aktivnosti in ne le uporabe klepeta. Uporaba
družbenih omrežij je, kot že omenjeno, odvisna od svetovne regije. Tako ne obstaja
družbeno omrežje, ki bi imelo globalni primat. Obstajajo omrežja, ki imajo velik globalni vpliv

in omrežja, ki imajo velik lokalni vpliv. Slednja imajo največji delež uporabnikov v lokalnem
okolju. Skupno vsem družbenim omrežjem je veliko število uporabnikov.

Slika 2 prikazuje oceno števila aktivnih uporabnikov različnih družbenih omrežij in

sporočilnih aplikacij za leto 2015 [22]. Največji doseg ima, z več kot milijardo uporabniki,

družbeno omrežje Facebook. Ostala omrežja imajo občutno manjši doseg, a še vedno zelo
velik. Doseg uporabnikov družbenih omrežij je v trenutnih razmerah ključnega pomena za

obstoj. Pomembna je tudi potencialna korelacija med uporabniki, saj predstavlja predpogoj
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za izvajanje družbenih aktivnosti. Družbeno omrežje s premajhnim številom uporabnikov ne
bi imelo smisla, saj bi bil doseg objav premajhen in omrežje zato nezanimivo za uporabo.

Slika 2: Število uporabnikov različnih družbenih omrežij in sporočilnih aplikacij za leto 2015.

V ožjem interesu so družbena omrežja z velikim vplivom na zahodu (Evropa in

Združene države Amerike). Glede na število uporabnikov je v tem primeru potrebno
izpostaviti pomembnejša družbena omrežja [21] [24]:
1.

Facebook. Je največje družbeno omrežje, ki beleži več kot milijardo
registriranih uporabnikov [22]. S stališča funkcionalnosti gre za družbeno

omrežje, ki ponuja največ mehanizmov za medsebojno interakcijo. Z
2.

vgrajenimi algoritmi so uporabnikom prikazane tudi prilagojene vsebine.

Twitter. Je specifično družbeno omrežje, ki v osnovi omogoča objavo

tekstovnih sporočil krajše dolžine in slike. Uporabniki se lahko prijavijo za
sledenje objav ostalih uporabnikov. Na osnovi prijav sistem prikazuje vsebine

uporabnikom. Omrežje je priljubljeno med novinarji in politiki. Le-ti pogosto
3.

izrazijo svoje mnenje preko družbenega omrežja.

Google+. Družbeno omrežje podjetja Google je hitro rastoče družbeno
omrežje z več kot 300 milijoni aktivnih uporabnikov. Število vseh uporabnikov

je povezano z uporabo ostalih storitev podjetja Google. Vsak registriran

uporabnik je hkrati tudi uporabnik družbenega omrežja. Prikaz vsebin je
povezan z uporabo terminov v Google spletnem iskalniku. Omrežje omogoča

javne objave. Slika 3 prikazuje uporabniški vmesnik družbenega omrežja.
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Levo (1) je navigacijski meni, zgoraj (2) iskalnik po porazdeljenih vsebinah,
desno zgoraj (3) hitri meni za dostop do ostalih storitev, na sredini (4) vir novic
in spodaj (5) gumb za hitro objavo družbene vsebine.

4.

LinkedIn. Je karierno orientirano družbeno omrežje z več kot 400 milijoni
registriranih uporabnikov (glede na podatke uradne spletne stani) [25].

Omrežje podjetjem omogoča objavo prostih delovnih mest, uporabnikom pa
enostavno prijavo na objavljena delovna mesta. Vsak uporabnik lahko ustvari
lasten profil, v katerem izkazuje svoje kompetence. Uporabniki se lahko do
navedenih kompetenc opredelijo in nekoga priporočijo ali ne.

Slika 3: Uporabniški vmesnik družbenega omrežja Google+.

Po številu uporabnikov so pomembna tudi družbena omrežja, ki niso v ožjem

interesnem področju. Le-ta imajo velik vpliv v posameznih regijah oziroma državah. Gre za

družbena omrežja z velikim lokalnim vplivom, kjer število uporabnikov lokalnih omrežij
presega število uporabnikov globalnih omrežij. Izmed omrežij z velikim lokalnim vplivom
izstopajo:

1. Qzone. Je bilo že leta 2009 z več kot 200 milijoni uporabnikov največje
družbeno omrežje na Kitajskem [26] [27]. Na voljo je samo v kitajskem jeziku.

Posebnost Qzone omrežja je v tem, da je večina storitev za uporabnike
plačljivih [27]. Danes Qzone uporablja preko 600 milijonov uporabnikov.
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2. Orkut. Je bilo prvo družbeno omrežje v lasti podjetja Google. Leta 2014 je bilo
omrežje pripojeno omrežju Google+. Štelo je več kot 100 milijonov uporabnikov,

izmed katerih je bilo več kot 50% prebivalcev Brazilije [24]. Orkut je bilo
globalno družbeno omrežje z velikim lokalnim vplivom.

3. Tuenti. Je bilo do leta 2012 družbeno omrežje z velikim lokalnim vplivom v

Španiji, v začetku namenjeno študentom. Družbeno omrežje, s strani katerega
je bila predlagana možnost uporabe omrežja v izobraževalne namene, je bilo
leta 2012 preoblikovano v virtualnega ponudnika storitev mobilne telefonije.

Število družbenih omrežij in število aktivnih uporabnikov sta pokazatelja velikega vpliva

družbenih omrežij na končne uporabnike. Družbena omrežja imajo zaradi možnosti

oglaševanja velik finančni potencial. Uveljavljanje takega potenciala je npr. omrežje Tuenti, ki
je bilo preoblikovalo v ponudnika mobilne telefonije. Hkrati veliko število družbenih omrežij

prispeva k zaostrenim razmeram na trgu. Posledica prilagajanja takim razmeram je npr.
pripojitev uspešnega omrežja Orkut k omrežju Google+.

Slika 4: Uporaba družbenih omrežij in sporočilnih aplikacij na mobilnih napravah.

Družbena omrežja so prilagojena uporabi na mobilnih napravah. Slika 4 prikazuje delež

mobilnih uporabnikov izbranih družbenih omrežij in sporočilnih aplikacij v Združenih državah

Amerike leta 2014 [10]. Delež mobilnih uporabnikov je v primeru najbolj razširjenega

družbenega omrežja Facebook večji od 2/3 vseh uporabnikov. V primeru ostalih omrežij je
delež mobilnih uporabnikov vsaj 30%. Posledično so vmesniki družbenih omrežij prilagojeni
polni uporabi na mobilnih napravah.
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2.1.1 Facebook
Facebook je družbeno omrežje z največjim številom uporabnikov in ima zato

uporabnikom najbolj poznan uporabniški vmesnik. Prav tako je Facebook družbeno omrežje,
ki je integrirano z največ zunanjimi sistemi (spletnimi stranmi). Po dostopnih ocenah več kot

15% vseh spletnih strani vključuje spletne vtičnike družbenega omrežja Facebook. To
predstavlja 57% delež vseh spletnih strani, ki so povezane s katerimkoli družbenim

omrežjem [5]. Facebook ima največ uporabnikov v starostni skupini od 18 do 29 let [28]. To
je tudi običajna starost populacije, ki je vključena v formalni izobraževalni proces. Zato je
Facebook potencialno primeren za uporabo v izobraževalnih procesih in integracijo s sistemi
LMS.

Slika 5: Uporabniški vmesnik družbenega omrežja Facebook.

Slika 5 prikazuje uporabniški vmesnik družbenega omrežja Facebook. Levo je

navigacijski meni (1), zgoraj (2) orodna vrstica za iskanje in obveščanje, desno (5) prostor za

oglaševanje, orodje za obveščanje o zadnjih dogodkih (6) in orodje za klepet (7). Osrednji
del strani je namenjen viru novic (4) in orodju za objavo novih vsebin (3). Znotraj vira novic je
možno neposredno izvajanje družbenih aktivnosti (komentiranje, določanje všečnih vsebin in
10

deljenje vsebin z drugimi uporabniki). V primeru objave lastnih vsebin lahko uporabniki
določijo vidnost le-teh. Polna funkcionalnost je na voljo tudi preko vmesnika za mobilne
naprave.

2.2 Procesi in aktivnosti v družbenih omrežjih
Osnovi element družbenega omrežja je uporabnik, ki je povezan z drugimi uporabniki.

Povezava je lahko neposredna ali posredna. Slika 6 prikazuje poenostavljen primer
družbenega grafa (ang. Social Graph). Točke na grafu so uporabniki, črte pa povezave med
njimi. Stopnjo povezanosti dveh uporabnikov določa najmanjše možno število povezav med
njima. Uporabnik ima možnost odločanja le o neposrednih povezavah. Posredne povezave

so posledica neposrednih povezav ostalih uporabnikov. Sistemi družbenih omrežij
uporabnikom prednostno izpostavljajo objave tistih uporabnikov, s katerimi so znotraj

družbenega grafa povezani po najkrajši poti. Terminologija neposrednih povezav se razlikuje
glede na družbeno omrežje. Najbolj pogosta je uporaba terminov prijatelj, sledilec in
spremljevalec.

Slika 6: Primer družbenega grafa.

Znotraj družbenih omrežij uporabniki neposredno ali posredno prispevajo vsebino.

Neposredna vsebina predstavlja objavo besedil, slik in ostalih medijskih gradiv. Neposredna
vsebina je lahko opremljena z opisom, lokacijo in ostalimi meta-podatki. Posredna vsebina
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predstavlja posledico družbenih aktivnosti. Primer neposredne vsebine je npr. fotografija,
posredne vsebine pa komentar ostalih uporabnikov v povezavi z objavljeno fotografijo. V
primeru vzorčnega poskusa je 46% uporabnikov na javnem družbenem omrežju že objavilo
fotografijo, ki so jo sami posneli [2].

Objave v družbenih omrežjih so predmet splošnih pogojev uporabe. Pri večini

družbenih omrežjih so vse objave privzeto javne. Zasebnost uporabnikov je zagotovljena z

omejevanjem širjenja objav znotraj družbenega grafa. Osnovni mehanizem širjenja objav je
vir novic (ang. news feed). Različna družbena omrežja vsebujejo različne implementacije in

različne koncepte vira novic. Facebook npr. uporablja dinamični vir novic, ki je prilagojen

posameznemu uporabniku [29]. V vseh primerih gre za zaporedni prikaz novic, ki opisujejo
aktivnosti uporabnikov [30]. V splošnem gre za mehanizem, ki uporabnika obvešča o novih

(posrednih in neposrednih) objavah v družbenem omrežju. Prioriteta obveščanja je določena
s kompleksnimi algoritmi, ki običajno upoštevajo aktivnost uporabnikov v povezavi s

posamezno objavo in število povezav znotraj družbenega grafa. Tak način omogoča
obveščanje uporabnikov, ki z izvornim uporabnikom niso neposredno povezani. Informacije,

ki jih uporabnik posreduje v družbeno omrežje imajo zaradi takega načina širjenja velik
doseg. Hkrati ima uporabnik, ki je vsebino objavil omejene možnosti nadzora nad vsebino.
Viri novic so pomemben pospeševalec aktivnosti v družbenih omrežjih.

Glede na lastnosti družbenih omrežij, v le-teh potekajo procesi, ki so posledica

aktivnosti uporabnikov [31]:

1. Obvladovanje informacij. Gre za proces, pri katerem uporabniki poljubno

informacijo hitro in učinkovito posredujejo ostalim uporabnikom družbenega

omrežja. Uporabniki določijo pogoje širjenja informacij skladno z lastnimi
povezavami v družbenem grafu. V večini družbenih omrežij lahko uporabnik

omeji širjenje informacij znotraj vira novic. Sama vsebina pa je kljub temu
dostopna ostalim uporabnikom, če ti poznajo neposredno povezavo lokacije
vira v enotni obliki (ang. Uniform Resource Locator – URL) do vsebine.

2. Porazdeljeno iskanje. Lastnost družbenih omrežij je možnost porazdeljenega
iskanja po vsebinah in uporabnikih. Rezultati iskanja so odvisni od povezav

uporabnikov znotraj družbenega grafa. To je tudi primeren mehanizem za
dodajanje povezav v družbenem grafu.

3. Širjene družbenega vpliva. Je najpomembnejši proces, v katerem uporabniki
dodajajo nove povezave v družbenem grafu. S tem povečujejo lasten vpliv, saj

povečujejo doseg lastnih objav. Vsaka nova neposredna povezava lahko
uporabnika posredno poveže z več 10 uporabniki.
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Procesi so medsebojno povezani in odvisni. Preko porazdeljenega iskanja pridejo

uporabniki do potencialnih novih povezav in širijo svoj družbeni vpliv. Z objavo informacije se

vključijo v proces obvladovanja le-te. Glede na družbena omrežja z največjim dosegom je
možno splošno opredeliti tudi družbene aktivnosti:

1. Ustvarjanje povezav. Je aktivnost, ki je neposredno povezana s procesom
širjenja družbenega vpliva. Uporabniki povezave dodajo tako, da eden izmed

uporabnikov povezavo predlaga (pošlje zahtevo drugemu uporabniku), drugi
uporabnik pa povezavo potrdi. Enostransko določanje povezav ni možno.

2. Objava vsebin. Predstavlja osnovno aktivnost uporabnikov z možnostjo
družbenega vpliva. Širjenje objavljenih vsebin je odvisno od relacij uporabnikov,
ki le-te objavljajo in od ostalih, z objavami povezanih aktivnosti.

3. Komentiranje. Gre za aktivnost komentiranja objavljenih vsebin. Komentarji se
lahko navezujejo tudi na druge komentarje.

4. Priporočanje. Uporabniki izbrane vsebine določijo kot priporočene. Največkrat
priporočene vsebine se pogosteje pojavljajo v toku novic.

5. Pošiljanje vabil. Uporabnik lahko drugemu uporabniku preko vabila predlaga
ogled neke vsebine.

Večina pomembnih družbenih omrežij vsebuje primerna orodja za izvajanje zgoraj

naštetih aktivnosti. Vse so povezane s širjenjem družbenega vpliva.

Družbena omrežja, poleg aktivnosti povezanih s širjenjem družbenega vpliva,

omogočajo tudi izvajanje komunikacijskih aktivnosti:

1. Klepet. Je osnovno komunikacijsko orodje, ki je uporabnikom poznano že iz
ostalih sistemov. Družbena omrežja omogočajo zasebne in skupinske klepete.

2. Sporočilno komuniciranje. Omogoča neposredno komunikacijo v obliki
sporočil. Sporočilno komuniciranje je uporabnikom na voljo tudi, ko vsi

udeleženci niso prisotni. Nekatera družbena omrežja nudijo hibridni sistem
klepeta in sporočilnega komuniciranja.

Uporaba orodij družbenih omrežij ima lahko pozitiven vpliv na uporabo sistemov LMS.

Dosega uporabnikov sistemov LMS ni možno primerjati z dosegom uporabnikov družbenih
omrežij. V primeru največjega družbenega omrežja je doseg uporabnikov ocenjen na več kot
milijardo uporabnikov. Le-ti so vešči uporabe orodij družbenih omrežij in medsebojne

komunikacije. Pri tem uporabljajo različne naprave. S strani sistemov LMS je podpora
komunikaciji uporabnikov bistveno slabša. Povezava sistemov LMS z družbenimi omrežji

lahko prispeva k večjemu številu uporabnikov sistemov LMS. Enotna prijava z obstoječim

uporabniškim računom družbenega omrežja in uporaba orodij družbenih omrežij v sistemih
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LMS rešujeta problem podpore družbenih orodij v sistemih LMS. Uporabniki s tem pridobijo
poenostavljen dostop do sistemov LMS in uporabo že znanih komunikacijskih orodij.

2.3 Povezovanje z zunanjimi sistemi
Družbena omrežja so odprti sistemi, katerih cilj je na enem mestu zbrati čim več

spletnih uporabnikov. Zato implementirajo mehanizme za povezovanje z zunanjimi sistemi.

Najenostavnejša možnost je objava osnovne vsebine družbenega omrežja v zunanjem
sistemu in obratno. S tem je omogočen neposredni prehod iz uporabe družbenega omrežja
na uporabo zunanjega sistema in obratno. Zunanji sistemi so v večini primerov spletne
strani.

Glede na interno strukturo se družbena omrežja medsebojno razlikujejo. Razlikujejo se

tudi glede tehničnih rešitev za povezovanje z zunanjimi sistemi, saj standardov, ki bi urejali to
področje ni. Integracijo zunanjega sistema z več družbenimi omrežji je potrebno

implementirati za vsako družbeno omrežje posebej. Prav tako morajo imeti uporabniki za
uporabo integriranih funkcionalnosti več uporabniških računov.

Standardov, ki bi urejali razvoj družbenih omrežij, ni. Konzorcij svetovnega spleta (ang.

World Wide Web Consortium – W3C) definira smernice razvoja družbenih omrežij [32] in

predlaga načine povezovanja le-teh z drugimi sistemi [33], ki so upoštevane zgolj v
omejenem obsegu. Poročilo W3C neupoštevanje smernic povezuje s težavami končnih
uporabnikov [32]:

1. Slaba prenosljivost. Uporabniki nimajo možnosti prenesti podatkov, ki so jih

objavili v enem družbenem omrežju, v drugo družbeno omrežje. Zaradi tega

uporabniki podatke individualno posodabljajo v vsakem družbenem omrežju
posebej. Posledica je povečevanje števila podvojenih objav in otežen nadzor
nad širjenjem le-teh.

2. Ponovljiva identiteta. Družbena omrežja ne omogočajo prijave z uporabo

zunanjih identitet. Uporabniki imajo zato v vsakem družbenem omrežju
ponovljivo identiteto in več kopij lastnega profila. To od uporabnikov zahteva
dodatno delo in hkrati ogroža varnost, običajno zaradi uporabe enega gesla za
različne storitve.

3. Nepovezanost družbenih omrežij. Družbena omrežja so medsebojno
nepovezana. Objave v enem družbenem omrežju ni možno povezati z
uporabniki drugega družbenega omrežja.

4. Nizka stopnja zasebnosti. Uporabniki nimajo možnosti vpogleda v objave, v
katerih so omenjeni ali označeni s strani uporabnikov ostalih družbenih omrežij.
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Doseg družbenega omrežja se povečuje zaradi števila uporabnikov. V kontekstu

uporabe enega družbenega omrežja, ki ima večje število uporabnikov, obstaja večja
verjetnost za vzpostavitev želenih družbenih povezav in dostopa do želenih vsebin. Zaradi
konkurenčnosti ni pričakovati hitrih rešitev težav, ki jih omenja poročilo W3C.

2.3.1 Tehnične možnosti
Povezovanje družbenih omrežij in zunanjih sistemov je omejeno s tehničnimi

zmožnostmi obeh vrst sistemov. V praktični uporabi se integracije izvajajo na nivoju zalednih
sistemov in na nivoju uporabniškega vmesnika (spletni brskalnik).

Družbena omrežja nudijo možnost uporabe uporabniškega profila za prijavo v zunanje

storitve. Uporabnik se za uporabo zunanje storitve prijavi v družbeno omrežje in z računom
družbenega omrežja potrdi prijavo v zunanjo storitev. S potrditvijo prijave uporabnik

zunanjemu sistemu omogoči, da v njegovem imenu dostopa do osnovnih podatkov
uporabniškega računa družbenega omrežja. V splošni uporabni je protokol OAuth [34].

Prijava s samo enim računom v oba sistema je osnova za integracijo funkcionalnosti obeh
sistemov.

Slika 7: Uporaba spletnega vtičnika družbenega omrežja v zunanjem sistemu.

Slika 7 prikazuje spletni vtičnik, kot način integracije funkcionalnosti družbenega

omrežja v zunanji sistem na nivoju uporabniškega vmesnika – spletnega brskalnika. Z
vključitvijo serijskega spletnega okvirja (ang. inline frame – IFRAME) se v zunanji sistem
vključi vsebina družbenega omrežja. Vtičniki so transparentna in varna rešitev, saj spletni

brskalniki blokirajo komunikacijo med dokumenti, ki ne pripadajo isti domeni. Komunikacija
med vtičnikom in osnovno funkcionalnostjo zunanjega sistema tako ni možna. V primeru
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integracije dveh sistemov je želja po medsebojni komunikaciji sistema in vtičnika. Zato se
namesto okvirja IFRAME v dokument sistema neposredno vključita zunanja koda
razširljivega označevalnega jezika za hipertext (ang. Hyper Text Markup Language – HTML)

in koda Javascript. Oboje zadostuje za dinamično vključitev vtičnika, pri čemer je omogočena

komunikacija med dokumentom in vtičnikom. Tak pristop je v splošnem poznan kot izvajanje
zunanjih skript (ang. Cross-site scripting – XSS) in kot tak lahko predstavlja potencialno

nevarnost za uporabnika [35], saj je v spletni aplikaciji omogočeno izvajanje zunanje,
nepreverjene Javascript kode. Preko pristopa XSS lahko zunanji vtičnik obvlada dokument

HTML na tak način, da lahko zunanjemu sistemu posreduje zasebne informacije uporabnika.

Vključevanje zunanjih vtičnikov na način XSS mora biti omejeno na zaupanja vredne

sisteme. Družbena omrežja ravnajo skladno s splošnimi pogoji uporabe in tega koncepta ne
zlorabljajo.

Spletni vtičniki zagotavljajo omejen nabor funkcionalnosti. Prav tako tudi določajo

koncept in izgled integracije. V primeru zalednih sistemov je možna uporaba spletnih
servisov (ang. Web Services – WS), ki jih družbena omrežja implementirajo za branje in
shranjevanje podatkov. Zaledni sistemi zunanjih storitev do spletnih servisov družbenih

omrežij dostopajo v imenu uporabnikov. Ob potrditvi prijave se (preko protokola OAuth) v

zunanji sistem prenese tudi žeton za uporabo spletnih servisov družbenega omrežja. Zunanji

sistemi lahko, skladno z dodeljenimi pravicami, v imenu uporabnikov dostopajo do spletnih
servisov družbenih omrežij brez njihove vednosti. Tehnične rešitve spletnih servisov so

različne. Najbolj pogosta je implementacija na osnovi predstavitvenega prenosa stanj (ang.
Representational State Transfer – REST).
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3 E-IZOBRAŽEVANJE
E-izobraževanje je proces učenja podprtega s strani ITkT. Splošno gre za izmenjavo

znanj, informacij in veščin [36]. Uporaba ITkT v izobraževanju omogoča večje število
udeležencev ob manjših finančnih vložkih in z manjšim številom strokovnega osebja. Eizobraževanje ni omejeno na formalen izobraževalni proces. Izvaja se lahko v različnih

okoljih in v različnih časovnih okvirih. Proces lahko poteka skupinsko, ko so vanj hkrati
vključeni vsi sodelujoči, ali samostojno, ko udeleženci vstopajo v proces takrat, ko znanje
potrebujejo. V obeh primerih gre za voden proces, kjer je udeležencem potrebno zagotoviti
tehnično in strokovno podporo.

Z nastankom svetovnega spleta leta 1991 je bilo možno takratne nove tehnologije

uporabiti tudi za potrebe e-izobraževanja. Svetovni splet je omogočil hitro objavo
izobraževalnih gradiv na enostaven način. Pomembno pri tem je, da e-izobraževanje ni

pregledovanje spletnih strani. Gre za voden proces, ki z razvojem spletnih forumov in ostalih
komunikacijskih orodij nastopa tudi v interaktivni obliki.

3.1 Definicija e-izobraževanja
Lastnosti e-izobraževanja so se od začetkov do danes hitro spreminjale. Gre za

kompleksen proces, ki ima ob vsakem izvajanju različne lastnosti, odvisno od vsebine in
udeležencev. Formalne definicije ni. V splošnem se v literaturi pojavljajo podobne definicije,
ki izobraževanje povezujejo z ITkT:

1. E-izobraževanje je formalno določeno kot sinhrono ali asinhrono elektronsko
komuniciranje z namenom pridobivanja novih in utrjevanja obstoječih znanj [37].

2. E-izobraževanje je določeno z uporabo elektronskih izobraževalnih tehnologij
za učenje in poučevanje [38].

3. E-izobraževanje je uporaba interneta in digitalnih tehnologij za ustvarjanje
izkušnje učenja [39].

4. E-izobraževanje je oblika dostave izobraževalnih vsebin preko elektronskih
medijev (internet, intranet, satelit, širokopasovna oddaja, avdio in video
posnetki, interaktivna televizija in prenosni mediji) [40].

Za e-izobraževanje se v literaturi uporablja tudi izraz spletno izobraževanje.

Kljub temu, da e-izobraževanje formalno ni jasno določeno, obstajajo definicije s strani

vplivnih organizacij. Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (ang. Organisation for
Economic Co-operation and Development - OECD), s klasifikacijo e-izobraževanja iz leta
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2004, potrjuje različne definicije e-izobraževanja. E-izobraževanje je s strani OECD
razdeljeno na [41]:

1. Spletno podprto. Gre za spletno dostopnost gradiva predavanj, uporabo epošte kot oblike komunikacije in objave povezav do zunanjih virov.

2. Spletno odvisno. Gre za interaktivno obliko izobraževanja, kjer se spletne
tehnologije

uporablja

za

potrebe

komunikacije,

skupinskega

dela

in

ocenjevanje. Pri tem čas, namenjen predavanjem v učilnici ni bistveno skrajšan.

3. Mešano. Gre za spletno odvisno izobraževanje z zmanjšanjem časa v učilnici.
4. V celoti spletno.

Pri spletno podprtem izobraževanju gre predvsem za uporabo elektronske pošte in

spletnega mesta, kjer so zbrana vsa gradiva. S tehnološkega vidika gre za uporabo
obstoječih, splošnih internetnih tehnologij, ki v osnovi niso namenjene e-izobraževanju.
Podobno je pri spletno odvisnem izobraževanju.

Mešano in v celoti spletno izobraževanje je možno izvajati z uporabo izbranih privatnih

ali javnih internetnih storitev. V obeh primerih je izobraževanje možno izvesti z uporabo

spletnega strežnika za dostop do izobraževalnih gradiv, foruma za javno izmenjavo mnenj in
komentarjev ter elektronske pošte za zasebno komunikacijo.

3.2 E-izobraževalna okolja
Okolja izvajanja e-izobraževanja so različna glede na pričakovane učinke in glede na

časovne in finančne vložke. V splošnem so e-izobraževalna določena kot [42]:

1. Poslovna Okolja. So podjetja, ki svojim zaposlenim ponujajo e-izobraževanje

kot dopolnilno ali nadomestno obliko h klasičnim izobraževalnim procesom. V

poslovnih okoljih so procesi izobraževanja prisotni bodisi zaradi zakonskih
zahtev, bodisi zaradi interesa podjetja po dopolnjevanju in preverjanju znanja
zaposlenih. Cilj e-izobraževanja je v znižanju stroškov izobraževanj zaposlenih.

E-izobraževanje ima tudi vlogo obveščanja zaposlenih o potrebi po novih
znanjih.

2. Okolje vseživljenjskega učenja. Splošno vsakodnevno učenje je lahko

realizirano v obliki procesa e-izobraževanja. Udeleženci vseživljenjskega učenja

smo vsi. Cilj e-izobraževanja v tem okolju je možnost dostopa do znanja v
trenutku, ko ga nekdo potrebuje. Potencial vseživljenjskega učenja je največji
pri osebah v tretjem starostnem obdobju. Vseživljenjsko učenje zagotavlja
neprekinjen razvoj posameznika tudi po formalno zaključenem aktivnem
obdobju.
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3. Izobraževalna okolja. Najzahtevnejša okolja so šole, univerze in splošne

izobraževalne ustanove. V primerjavi z ostalimi so to okolja, kjer je eizobraževanje

kompleksen

proces,

ki

se

izvaja

komplementarno

ob

izobraževalnem procesu kot osnovni dejavnosti. Cilji e-izobraževanja so
doseganje boljših rezultatov, optimizacija celotnega procesa izobraževanja in

lažji nadzor nad udeleženci izobraževanj. Izobraževalni kriteriji, ki morajo biti

doseženi za doseganje ciljev v izobraževalnih okoljih, so vedno višji od kriterijev
v ostalih okoljih. Zato so izobraževalna okolja najprimernejša za preučevanje in
testiranje novih konceptov e-izobraževanja.

3.3 Entitete in aktivnosti e-izobraževanja
Za proces e-izobraževanja je možno določiti osnovne entitete in povezane procese, ki

medsebojno potekajo med elementi enakih ali različnih entitet. Glede na različne

implementacije sistemov LMS, je možno osnovni entiteti procesa e-izobraževanja določiti
kot:

1. Udeleženci procesa. Najpogosteje so učitelji in učeči. V odvisnosti od
izobraževalnih vsebin so udeleženci procesa lahko tudi samo učeči. V
kompleksnejših procesih so, širše, udeleženci procesa tudi izdelovalci vsebin in
upravitelji.

2. Izobraževalne vsebine. Glede na način izvajanja procesa so to lahko osnovne

besedilne ali multimedijske vsebine. Izobraževalne vsebine so lahko tudi

interaktivne spletne aplikacije. Vedno pogostejša je uporaba video posnetkov, ki
so sinhronizirani s pripadajočo prezentacijo oziroma dodatnim gradivom.
Pogost primer izobraževalnih vsebin so elementi za preverjanje znanja.
Običajno gre za interaktivno gradivo v obliki testov.

Proces e-izobraževanja je mogoče razdeliti na več medsebojno povezanih pod-

procesov, ki so neodvisni od okolij, v katerih se e-izobraževanje izvaja. Slika 8 prikazuje
različne vloge uporabnikov e-izobraževanja in povezanost aktivnosti, ki jih le-ti izvajajo. Z
odebeljeno puščico je označena pomembnost komunikacije med udeleženci procesa.

Procesi e-izobraževanja so medsebojno povezani. Rezultat enega procesa lahko predstavlja

vhodne parametre drugega procesa. Določenih je pet procesov e-izobraževanja, ki lahko
potekajo hkrati:

1. Razvoj gradiv. Je proces priprave gradiv namenjenih e-izobraževanju. Gradiva

predstavljajo poljubni gradniki, ki so povezani v vodeno celoto. Možna je
uporaba različnih tipov gradiv – besedilo, slike, animacije, video, avdio, itd.

Pomemben tip gradiv so gradiva za preverjanje uspešnosti. To so testi v
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različnih oblikah. Razvoj gradiv je lahko v poljubnih okoljih izpuščen oziroma
zamenjan z nakupom komercialnih gradiv. V šolskih okoljih so to elektronski
učbeniki. Razvoj gradiv je proces, ki je dovršen in se splošno primerno izvaja.

2. Objava gradiv. Proces ureja možnosti dostopa in uporabe gradiv. Glede na
procesno vlogo imajo izbrani uporabniki možnost dodeljevanja pravic nad

gradivom ostalim uporabnikom. V poslovnih in šolskih okoljih je proces delno
avtomatiziran z uvozom strukture uporabnikov in pravic iz obstoječih
podatkovnih zbirk (npr. kadrovski sistem, aktivni imenik).

3. Uporaba gradiv. Je najpomembnejši proces, kjer se udeleženci procesa učijo.

Gre za proces, ki je neposredno odvisen od procesov razvoja in objave gradiv

in je v večini primerov izoliran, zato ne more v celoti nadomestiti procesa
klasičnega učenja.

4. Nadzor uporabe gradiv. Z beleženjem dostopa do gradiv je mogoče pridobiti

podatke, ki po statistični obdelavi pokažejo splošno stanje uporabnosti gradiv in

splošno stanje napredovanja udeležencev. Zbrani podatki so neposredno
uporabni kot vhodni podatki ostalih procesov e-izobraževanja.

5. Medsebojno sodelovanje. Gre za proces, ki se v e-izobraževanju pogostno ne
izvaja ali se izvaja neprimerno. Vzrok je slaba tehnična podpora. Medsebojno

sodelovanje je proces, ki ga je mogoče razširiti in ustrezno implementirati v
proces e-izobraževanja.

Slika 8: Aktivnosti e-izobraževanja.
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Izvajanje procesov je odvisno od uporabljene tehnične rešitve. Obstoječi sistemi LMS

nudijo primerne rešitve za vse procese, razen procesa medsebojnega sodelovanja. Slednji je

eden pomembnejših procesov v splošnem kontekstu izobraževanja. Slaba tehnična podpora

ima zato lahko negativen vpliv na uspešnost e-izobraževanja. Primerna tehnična rešitev je
lahko uporaba orodij družbenih omrežij, ki jih je potrebno ustrezno integrirati. Ena izmed
možnih rešitev je implementacija storitvenega okvirja [43].

3.4 Sistemi za podporo e-izobraževanju
E-izobraževanje je proces, ki ga je tehnološko možno izpeljati z uporabo splošnih

spletnih storitev izmenjave datotek in medsebojne komunikacije. Tak proces je zaradi

uporabe nepovezanih in nenamenskih storitev omejen. Rešitev je v uporabi sistemov za

podporo s-izobraževanju. To so spletni informacijski sistemi, ki omogočajo poučevanje,

učenje, administracijo procesa in nadzor nad napredovanjem udeležencev [44]. V literaturi se

pogosto kot komplementarni sistem sistemom LSM pojavlja sistem za podporo administraciji
izobraževalnih vsebin (ang. Learning Content Management Systems - LCMS). Sistem LCMS

je sistem, ki omogoča izdelavo, uporabo, dobavo in nadzor nad izobraževalnimi vsebinami

[45]. Dejstvo je, da sta oba sistema, LMS in LCMS, v primerih praktičnih implementacij
združena v en sistem, ki je imenovan kar sistem za podporo e-izobraževanju oz. sistem
LMS.

Sistemi LSM zagotavljajo podporo procesom e-izobraževanja v obliki štirih, s procesi

povezanih funkcionalnosti:

1. Upravljanje vsebin. Predstavlja tehnološko rešitev za izdelavo in urejanje vseh

izobraževalnih vsebin. Gre za funkcionalnost, ki je v sistemih LMS primerno in
kakovostno podprta v obliki urejevalnikov interaktivnih tečajev in testov.

2. Upravljanje uporabnikov. Funkcionalnost omogoča urejanje uporabnikov in
razporejanje uporabnikov po skupinah ter dodeljevanje vlog in pravic za

uporabo vsebin. Funkcionalnost je v nekaterih implementacijah povezana z
zunanjimi sistemi.

3. Uporaba vsebin. Osnovna funkcionalnost, v praksi imenovana spletna učilnica,

podpira proces uporabe e-izobraževalnih gradiv. Spletne učilnice uporabnika,
skladno z lastnostmi vsebin, ki so mu na voljo, vodijo skozi proces

izobraževanja. Uporabniki obstoječe uradne vsebine dopolnjujejo z lastnimi
komentarji in materiali, ki jih delijo z ostalimi uporabniki. Vloga spletne učilnice
je tudi v

pregledu

posameznika.

lastnih

parametrov napredovanja (ocen)
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vsakega

4. Preverjanje znanja. Posebna oblika vsebin so preverjanja znanja. Pri tem gre
za specifične interaktivne vsebine, večinoma v obliki nalog. Uporabnikom, ki lete rešujejo, je ob koncu na podlagi pravil vsebin določena uspešnost. Naloge so
lahko časovno omejene ali neomejene, predvsem pa neodvisne od izbranega

sistema LMS. Shranjevanje uporabnikovih odgovorov in uspešnosti je urejeno s
standardom referenčnih modelov izmenljivih učnih objektov (ang. Sharable
Content Object Reference Mode – SCORM) [46].

5. Statistika dostopa. Sistemi LMS za vsakega uporabnika beležijo zgodovino

uporabe gradiv. Upravljavci sistemov in ostali uporabniki, ki imajo v sistemih

vlogo izobraževalcev, lahko dostopajo do osnovnih in združenih podatkov o
uporabi gradiv. To zadošča za izvajanje procesa nadzora nad uporabo gradiv.

Pomanjkljivost sistemov LMS je v slabi podpori za medsebojno interakcijo uporabnikov.

Proces medsebojnega sodelovanja je slabo podprt in omejen. Na trgu je velika izbira
sistemov LMS, ki se razlikujejo glede na podprte funkcionalnosti in glede na ceno. Zaradi

možnosti povezovanja z družbenimi omrežji so v ožjem interesnem področju odprtokodni
sistemi in sistemi, ki jih je mogoče enostavno prilagoditi in nadgraditi s poljubnimi

funkcionalnostmi. Pri povezovanju z družbenimi omrežji je zaradi tehničnih omejitev le-teh

potrebno iskati rešitve v kontekstu prilagodljivosti sistemov LMS. Pri odprtokodnih sistemih in
sistemih, ki omogočajo izdelavo programskih vtičnikov je nivo prilagodljivosti zadovoljiv.

Izmed odprtokodnih sistemov izstopata sistema Sakai [47] in Moodle [48], izmed tržnih
izstopa sistem E-cho [7].

3.4.1 Coome
Coome [49] je sistem za izdelavo, urejanje in distribucijo multimedijskih izobraževanj.

Sistem preko namenskega vtičnika za predstavitveni program Microsoft Powerpoint in

spletne kamere omogoča avtomatizirano snemanje predavanj in sinhronizacijo le-teh s
pripadajočimi prezentacijami. Pri tem je možna takojšnja neposredna objava predavanja v
spletni učilnici. Podatki o predavanju in naslovi listov predstavitve so pridobljeni iz same

datoteke predstavitve. V spletni učilnici, ki je prikazana na sliki 9, je možno predavanje pred
javno objavo dodatno urediti. Levo (1) je videoposnetek, ki je časovno sinhroniziran s

predstavitvenimi listi (2), na sredini je seznam vseh predstavitvenih listov (3) in desno

trenutno izbran predstavitveni list (4). Posamezne elemente uporabniškega vmesnika je
možno poljubno razporediti.

Sistem Coome je produkt Laboratorija za telekomunikacije Fakultete za elektrotehniko

(LTFE), njegova arhitektura pa je osnovana na jeziku hiper-besedilnega predprocesorja (ang.
Hypertext Preprocessor – PHP). Sistem je bil v sklopu te naloge nadgrajen z implementacijo
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storitvenega okvirja za integracijo z družbenimi omrežji in obratno. Razvoj sistema je bil
kasneje, zaradi paralelnega razvoja sistema E-cho, opuščen.

Slika 9: Uporabniški vmesnik sistema Coome.

3.4.2 E-cho
E-cho je interni produkt LTFE. Zaradi tega, je dodajanje in preizkušanje novih

funkcionalnosti poenostavljeno. To omogočata popolno poznavanje sistema in neposreden
dostop do izvorne kode.

Posebnost E-cha je prilagodljivost za različna e-izobraževalna okolja, saj je razvoj

sistema neposredno podrejen zahtevam uporabnikov. E-cho je tako v uporabi pri
telekomunikacijskih operaterjih, v bančnem okolju, fakultetah, osnovnih in srednjih šolah in
drugih okoljih. Poleg omenjenih okolji, je E-cho tudi podporni sistem za izbrane uradne eučbenike v osnovnih šolah. E-cho uporablja preko 50 tisoč uporabnikov v Sloveniji.

Uporabniški vmesnik sistema E-cho implementira koncept zavihov, znotraj katerih je

lahko odprta poljubna vsebina (npr. tečaj). Uporabnik ima lahko naloženih več zavihkov in

tako omogočen hiter dostop do več različnih vsebin. Slika 10 prikazuje uporabniški vmesnik z
odprtim zavihkom izbranega tečaja. Levo (1) je več-nivojsko kazalo vsebine, na sredini (2)

vsebinski element, zgoraj (3) osnovni navigacijski meni in pod njim pot do trenutno odprtega
elementa vsebine (4).

Arhitektura sistema E-cho je osnovana na jeziku PHP, za njegovo delovanje pa je

zahtevana podatkovna baza MySQL ali Oracle. Sistem je na voljo kot samostojna rešitev ali
kot rešitev v oblaku. Prilagoditev sistema je možna z razvojem namenskih vtičnikov, preko
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katerih je izvedenih tudi več integracij sistema z različnimi poslovno-informacijskimi sistemi in
multimedijskimi storitvami. E-cho ima napreden interaktiven uporabniški vmesnik, zasnovan
na asinhroni komunikaciji z zalednim sistemom, ki omogoča hkratno izvajanje več opravil.
Sistem implementira tudi vmesnik za mobilne naprave.

Slika 10: Uporabniški vmesnik sistema E-cho.

V sistem E-cho so, zaradi uporabe istega programskega jezika, bile prenešene

funkcionalnosti sistema Coome za izdelavo in urejanje multimedijskih izobraževanj. Vtičnik

sistema Coome za predstavitveni program Microsoft Powerpoint je tako možno uporabiti tudi

s sistemom E-cho. Sistem je bil v sklopu te naloge nadgrajen z implementacijo storitvenega
okvirja za integracijo z družbenimi omrežji in obratno.

3.4.3 Sakai
Sakai je odprtokodni sistem LMS, namenjen akademskim okoljem. Osnova entiteta

sistema so izobraževalni tečaji, na katere se dodeli različna orodja. Tudi vmesnik za
pregledovanje vsebin je orodje, kar pomeni, da je v sistemu mogoče izdelati tečaj brez

vsebin. Slika 11 prikazuje vmesnik sistema z odprto izobraževalno vsebino. Na levi strani je
osnovni navigacijski meni (1), na sredini element učne vsebine (2) in zgoraj meni za dostop

do zadnje izbranih tečajev (3). Pomanjkljivost orodja pregledovalnika vsebin je v skritem
kazalu vsebine. Dostop do kazala je možen le z zamenjavo elementa vsebine. Prednost
pristopa z uporabo orodij je povezanost z več zunanjimi storitvami in sistemi, kot sta npr.
spletni pisarniški sistem Google Docs [50] in sistem MediaWiki [51].
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Sakai implementira mehanizem, preko katerega je možno sistem povezati z zunanjimi

sistemi. Implementira tudi standard za vključevanje zunanjih orodij in je na voljo v več kot 20

jezikih. Podpore za slovenski jezik ni. Sistem uporablja več kot 4 milijone študentov oziroma
300 institucij. Spletna aplikacija je razvita v Java jeziku, ki zaradi implementirane tehnologije
Hibernate [52] deluje z večino relacijskih podatkovnih baz.

Slika 11: Uporabniški vmesnik sistema Sakai.

3.4.4 Frames
Frames je sistem LCMS, integriran s sistemom E-cho. Gre za urejevalnik interaktivnih

e-izobraževalnih gradiv in e-knjig [53]. Gradiva imajo semantično strukturo, zaradi česar se
izgled gradiv samodejno prilagodi glede na za prikaz uporabljeno napravo. Frames je sistem,

ki je bil uporabljen za izdelavo izbranih uradnih e-učbenikov v Sloveniji. Sistem omogoča
enostaven izvoz gradiva v obliki, primerni za uvoz v sistem E-cho.

3.4.5 Moodle
Moodle je najpogosteje uporabljan odprtokodni sistem, ki je v osnovi namenjen za

uporabo v formalnih izobraževalnih procesih. Glede ne trenutno dostopne podatke obstaja
več kot 54 tisoč aktivnih namestitev sistema s skupno več kot 74 milijoni uporabnikov [54].

Moodle omogoča nadgradnjo funkcionalnosti sistema z namestitvijo namenskih vtičnikov. Na
voljo je čez 1000 brezplačnih in plačljivih vtičnikov, možno pa je razviti tudi lastne in s tem
podpreti poljubne funkcionalnosti. Moodle je na voljo v več kot 120 jezikih, tudi v slovenščini.

Slika 12 prikazuje uporabniški vmesnik tečaja v sistemu Moodle. Sistem se od ostalih

razlikuje po vodenem kazalu na levi strani (1). Na sredini je vsebinski element (2), zgoraj pot

do vsebinskega elementa (3) in na vrhu glavni navigacijski meni (4). Vsebino sestavljajo
poljubni gradniki in orodja. Vsebina je lahko npr. video posnetek, dokument ali forum.
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Slika 12: Uporabniški vmesnik sistema Moodle.

Moodle je kompleksen sistem s številnimi nastavitvami in možnostmi uporabe. V

primerjavi z ostalimi sistemi je njegova pomanjkljivost v slabi podpori za upravljanje

uporabnikov in skupin. Sistem je možno namestiti na poljuben spletni strežnik, ki vsebuje
podporo za programski jezik PHP. Za delovanje je potrebna tudi podatkovna baza MySQL.

3.5 Javne platforme za podporo e-izobraževanju
Izobraževalne ustanove in podjetja uporabljajo za namene e-izobraževanj lastne ali v

obliki storitev najete sisteme LMS. V obeh primerih gre za zaprte sisteme, pri katerih je
dostop do izobraževalnih gradiv v celoti nadzorovan. Dodatno ponudbo predstavljajo javni

sistemi za podporo e-izobraževanju. Gre za sisteme LMS, ki delujejo kot posredniki med
ponudniki izobraževanj in končnimi uporabniki. Javni sistemi LMS delujejo kot izobraževalne

platforme. Uporabniki iz kataloga izobraževanj izberejo izobraževanje in se nanj naročijo.
Izobraževanja so lahko plačljiva ali brezplačna. Ponudnikov javnih sistemov LMS je več,
izmed vseh pa izstopata platformi Coursera in VideoLectures.NET.

3.5.1 Coursera
Coursera je platforma, ki združuje 140 izobraževalnih ustanov in ponuja več kot 1550

izobraževalnih vsebin [55]. Izobraževalne vsebine so brezplačne ali v obliki plačljivih tečajev

z izdajo potrdila o opravljenem izobraževanju. Del plačljivih vsebin je na voljo tudi za
brezplačno poskusno uporabo.

Slika 13 prikazuje vmesnik za uporabo izobraževalnega gradiva platforme Coursera, ki

je primerljiv z vmesniki ostalih sistemov LMS. Levo (1) je kazalo vsebine tečaja in na sredni
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(3) vsebinski element, ki je v večini primerov videoposnetek. Posebnost platforme Coursera
je podpora za oddajo in pregled komentarjev, na sliki spodaj (2), v povezavi z izobraževalnim

elementom, ki pa niso povezani z nobenim družbenim omrežjem. Platforma sicer omogoča
prijavo z uporabniškim računom družbenega omrežja Facebook.

Slika 13: Uporabniški vmesnik platforme Coursera.

Coursera v razvojni fazi implementira spletne vmesnike za dostop do podatkov o

izobraževalnih gradivih in prijavo s Coursera računom v zunanjih storitvah [56]. Podprta je
tudi možnost integracije spletnih orodij zunanjih sistemov.

3.5.2 Khan Academy
Khan Academy [57] je primer spletne platforme in ponudnika vsebin e-izobraževanja.

Gre za ponudnika različnih brezplačnih vsebin. Tečaji so sestavljeni iz preverjanj znanja in
videoposnetkov. Slednji so javno objavljeni na kanalu spletnega mesta YouTube [58]. Vseh
skupaj je več kot 5300.

Slika 14 prikazuje učno vsebino v vmesniku platforme Khan Academy. Na levi (1) je

kazalo vsebine z označenim napredkom, na sredini element učne vsebine (2), pod vsebino

pa orodje za komentiranje (3). Vmesnik je podoben vmesniku platforme Coursersa,
komentarji pa tudi v tem primeru niso povezani z družbenimi omrežji.
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Slika 14: Uporabniški vmesnik platforme Khan Academy.

Khan Academy omogoča prijavo z računom družbenih omrežij Facebook in Google+.

Ostalih povezav z družbenimi omrežji ni. Prav tako ni ponujenih rešitev za povezovanje z
zunanjimi sistemi.

3.5.3 VideoLectures.NET
VideoLectures.NET [59] je prosto-dostopna spletna platforma, ki omogoča objavo

izobraževalnih video posnetkov, ki so lahko časovno sinhronizirani s pripadajočim

predstavitvenim gradivom. Gre za produkt Inštituta Jožef Štefan in združuje več kot 13600
avtorjev in ponuja več kot 21000 video vsebin.

Slika 15 prikazuje vmesnik platforme VideoLectures.NET za predvajanje izobraževalnih

vsebin, ki spodaj (3) vsebuje osnovno integracijo z družbenimi omrežji Facebook, Google+,

Twitter in LinkedIn. Gre za gumbe za označevanje všečnosti oziroma gumbe za objavo
povezave do lekcije v družbenih omrežij. Vmesnik vsebuje še osnovno video gradivo (1),

povezani izobraževalni element (2) in kazalo vsebin (4). Koncept vmesnika je podoben
vmesniku sistema E-cho, pri čemer so elementi drugače razporejeni.

Platforma poleg osnovnih gumbov ne vsebuje ostalih elementov družbenih omrežij.

Prav tako ne vsebuje spletnih vmesnikov za povezovanje z zunanjimi sistemi. Kot zunanjo
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storitev integrira orodje za klepet, ki pa ni neposredno povezano z uporabo izobraževanega
gradiva.

Slika 15: Uporabniški vmesnik platforme VideoLectures.NET.

3.6 Splošni

uporabniški

izobraževanju

vmesnik

sistemov

za

podporo

e-

Sistemi LMS se razlikujejo tudi v konceptih uporabniških vmesnikov namenjenih

končnim uporabnikom. V tem kontekstu je največji poudarek pri vmesnikih, ki so namenjeni

učečim, saj uporabniki v ostalih vlogah nastopajo v manjšini. Večina uporabniških vmesnikov
predstavljenih sistemov LMS se razlikuje po postavitvi stalnih elementov. Izjema sta sistema
Moodle in Sakai, ki sta izmed predstavljenih sistemov tudi najstarejša.

Slika 16 prikazuje, v kontekstu implementacije storitvenega okvirja, splošne elemente

uporabniškega vmesnika tečaja:

1. Kazalo vsebine. Je seznam vseh vsebinskih elementov tečaja, ki določa vrstni
red uporabe. Pomembno je, da je kazalo semantično določeno in da je del
uporabniškega vmesnika in ne vsebine.
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2. Vsebinski element. Predstavlja učni element, ki je vezan na posamezen vnos

v kazalu. Element lahko, skladno z različnimi standardi (npr. SCORM),

komunicira z vmesnikom. Tako lahko vsebina sistemu LMS neposredno
sporoča izvajanje aktivnosti uporabnika.

3. Dodatni vsebinski element. Je opcijski element, ki je vezan le na posamezne

vnose v tečaju. Lahko je skupen več vnosom. Primer dodatnega elementa je
video posnetek, s katerim so vsebinski elementi časovno sinhronizirani.

4. Splošna orodja. So orodja, ki so vezana na uporabniški vmesnik. To je npr.
orodje za prikaz novic ali orodje za prikaz sistemskih obvestil.

5. Vsebinska orodja. So orodja, ki so odvisna od konkretnega vsebinskega
elementa. To so npr. komentarji, ki so vezani na konkretno vsebino in niso
splošni za celoten sistem. Vsebinska orodja so opcijska.

Slika 16: Splošni uporabniški vmesnik tečaja v sistemu LMS.

Elementi uporabniškega vmesnika so določeni splošno in jih je možno aplicirati na

predstavljene sisteme LMS. Uporabniški vmesniki sistemov LMS implementirajo različno
število izbranih elementov. Razlike so tudi v implementaciji samih elementov in njihovih
tehničnih lastnostih.

Povezanost gradiva z uporabniškim vmesnikom mora biti čim bolj ohlapna. Vsebina

mora biti narejena tako, da deluje neodvisno od izbranega sistema LMS. V primeru podpore
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standardu SCORM je to tudi ustrezno urejeno. Nasprotje so kompleksnejša gradiva, ki
zahtevajo izvajanje specifičnih operacij v zalednem sistemu.

3.6.1 Podpora za mobilne naprave
Uradnih podatkov o številu mobilnih uporabnikov v e-izobraževanju ni. Glede na najbolj

razširjen sistem LMS je možno podati približno oceno. Do konca leta 2014 je Moodle mobilno

aplikacijo preneslo 350 tisoč uporabnikov, pri čemer je bilo vseh registriranih uporabnikov
sistema več kot 96 milijonov [11]. Tako je ocenjeno, da je mobilnih uporabnikov manj kot 1%.

V osnovi so sistemi LMS in izobraževalna gradiva prilagojeni za uporabno na osebnih

računalnikih. Uporaba mobilnih naprav je pogojena s prilagoditvami:

1. Uporabniški vmesnik. Vmesnik je potrebno prilagoditi prikazu na mobilnih
napravah. Potrebno je zagotoviti podporo za navigacijo na zaslonih na dotik.

Zaradi majhnosti ekranov hkrati ni možno prikazati vseh elementov splošnega
uporabniškega vmesnika. Upoštevati je potrebno tudi obe orientacijski smeri
ekranov mobilnih naprav. Prilagoditev vmesnika je tehnično možna na vseh
sistemih LMS in predstavlja enkraten vložek.

2. E-izobraževalna gradiva. So dokumenti HTML, ki vključujejo različne vsebine.

Prikaz je odvisen od lastnosti posameznega dokumenta. Prilagoditev eizobraževalnih gradiv je zato dolgotrajen proces, saj je potrebno prilagoditi vsak

dokument posebej. V primeru novih gradiv je le- tega potrebno izdelati tako, da
je vsebina ločena od prikaza.

V nasprotju s sistemi LMS je delež mobilnih uporabnikov družbenih omrežij velik. Slika

4 prikazuje, da je v primeru največjega družbenega omrežja Facebook delež mobilnih
uporabnikov ocenjen na več kot 30%.

Izmed opisanih sistemov za e-izobraževanje v osnovni različici, brez dodatkov, mobilno

izobraževanje skupaj omogočata sistema E-cho in Frames. Gradiva izdelana v sistemu

Frames imajo semantično strukturo in so samodejno prilagodljiva za uporabno na mobilnih
napravah. Vsebina gradiv je semantično določena v datotekah razširljivega označevalnega

jezika (ang. Extended Markup Language – XML), prikaz pa urejen s splošnim
predvajalnikom. Sistem E-cho v tem primeru zagotavlja mobilnim napravam prilagojen
uporabniški vmesnik z vključenim predvajalnikom za gradiva Frames.
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3.7 Povezovanje sistemov za podporo e-izobraževanju z zunanjimi
sistemi

Večina sistemov LMS vsebuje orodje za izdelavo vsebin. Sistemi LMS niso izolirani

sistemi in osnovna zahteva je, da omogočajo možnost izvoza in uvoza vsebin iz drugih

sistemov. To je prva izmed možnosti povezovanja z zunanjimi sistemi. Vsebino je iz enega
sistema možno prenesti v drug sistem na več načinov. Najprimernejša izbira je uporaba
standardizirane rešitve.

Zbirka standardov SCORM specificira način prenosa izobraževalnega gradiva in

delovanje izvajalnega okolja učnih vsebin. Standardi SCORM sistemsko rešujejo uporabo in
prenos izobraževalnih gradiv znotraj različnih sistemov LMS. Opisujejo scenarij, ko se
poljubno gradivo iz enega sistema prenese v drug sistem in se nato uporablja. Standardi

SCORM ne določajo neposrednega povezovanja sistemov LMS in načina hkratne uporabe
porazdeljenih gradiv.

3.7.1 Standard vzajemnosti izobraževalnih orodij
Enostavna oblika povezovanja sistemov LMS z ostalimi sistemi je na nivoju

uporabniškega vmesnika. Standard vzajemnosti izobraževalnih orodij določa način

vključevanja zunanjih spletnih vtičnikov v sistem LMS in pravila za izdelavo orodij sistemov
LMS za uporabo v zunanjih sistemih. Standard specificira način vključevanja vtičnikov v

sisteme LMS in zunanje sisteme ter določa način preverjanja istovetnosti uporabnikov v
povezanih sistemih. Povezovanje sistemov je določeno z dvema osnovnima entitetama [12]:

1. Ponudnik (ang. provider). To je katerikoli zunanji ponudnik, ki orodje ponuja
skladno s predpisi.

2. Porabnik (ang. consumer). Je sistem LMS, ki uporabnikom omogoča uporabo
zunanjega orodja.

Slika 17 prikazuje koncept uporabe standarda LTI in vlog ponudnika in porabnika [12].

Standard LTI določa 3 faze posameznega orodja:

1. Namestitev orodja. V sistem porabnika, ki podpira standard LTI, je potrebno
uvoziti nastavitveno datoteko XML, ki definira orodje. Namestitev je enkratna in
veljavna za vse uporabnike.

2. Zagon orodja. Se zgodi vsakič, ko uporabnik želi uporabiti orodje. Posredniški

sistem porabnika znotraj ločenega okvirja IFRAME pošlje, skladno s protokolom
za prenos hiperteksta (ang. hypertext transfer protocol – HTTP), ponudniku

orodja zahtevo za objavo (ang. post). Parametri zahteve so določeni s
standardom. Ob tem se ponudniku poleg ostalih podatkov posredujejo podatki o
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trenutno prijavljenem uporabniku. Zagon orodja je zaključen s prikazom orodja
v uporabniškem vmesniku sistemu porabnika.

3. Uporaba orodja. Predstavlja uporabo orodja znotraj okvirja IFRAME. Pri tem
standard LTI določa možnost komunikacije ponudnika s porabnikom. Primer

take uporabe je npr. izvedba naloge znotraj orodja in sporočanje rezultatov
sistemu LMS (porabnik). Naslov HTTP za pošiljanje rezultatov je določen s
parametri ob zagonu. Vse zahteve so overjene z uporabo protokola OAuth.

Slika 17: Standard vzajemnosti izobraževalnih orodij.

Uporaba orodij, implementiranih po standardu LTI je varna. Istovetnost med

ponudnikom in porabnikom je urejena s protokolom OAuth. Porabnik ima določen javni ključ

(ang. consumer key), oba sistema pa imata skupen skriti ključ (ang. shared secret). Na
osnovi obeh ključev so podpisane zagonska zahteva in vse zahteve pri uporabi orodja.
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4 INTEGRACIJA DRUŽBENIH OMREŽIJ IN SISTEMOV ZA
PORPORO E-IZOBRAŽEVANJU

Splošno imajo sistemi za podporo e-izobraževanju slaba orodja za medsebojno

komunikacijo. Posledično je izvajanje izobraževanj za udeležence na različnih lokacijah v
realnem času znotraj takih sistemov slabo podprto. Problem je možno rešiti z implementacijo
novih komunikacijskih orodij znotraj obstoječih sistemov ali z vključitvijo zunanjih orodij v

obstoječe sisteme. Sistemi LMS v splošnem omogočajo vključevanje zunanjih orodij na
standardiziran način. Ker obstajajo tudi dobra orodja tretjih sistemov, ki jih je možno
samostojno uporabiti, je integracija le-teh v sisteme LMS boljša izbira kakor razvoj novih
orodij znotraj sistemov LMS.

Izmed orodij tretjih sistemov izstopajo orodja družbenih omrežij. Gre za dovršena in

zaradi velikega dosega uporabnikov družbenih omrežij, uporabnikom že poznana
komunikacijska orodja. Prav tako je zaslediti tudi potrebo po vključevanju učnih vsebin v

družbena omrežja. S strani sistemov za e-izobraževanje sta integracija zunanjih orodij in
implementacija orodij za uporabo v zunanjih sistemih opredeljena s standardom LTI,
katerega večina sistemov za e-izobraževanje tudi podpira. Za družbena omrežja takih

standardov ni. Pomembnejša družbena omrežja z različnimi tehničnimi rešitvami omogočajo
dvosmerno povezovanje z zunanjimi sistemi. Heterogenost rešitev otežuje integracijo
različnih družbenih omrežij in različnih sistemov za e-izobraževanje. Kljub temu interes in
možnost integracije potrjujejo obstoječi primeri.

4.1 Raziskave na področju integracije družbenih omrežij in
sistemov za podporo e-izobraževanju

Potrebo in možnost povezovanja družbenih omrežij in sistemov LMS potrjuje večje

število raziskovalnih skupin, ki v strokovnih in znanstvenih objavah opisujejo potrebo po

izvajanju družbenih aktivnosti v e-izobraževanju in predstavljajo različne tehnične rešitve. V
nadaljevanju so predstavljeni izbrani primeri.

Pomembnost medsebojne komunikacije v e-izobraževanju je v delu »An e-learning

application on Electrochemotherapy« [3] prikazana na praktičnem primeru. Predstavljen je
poskus, ko so testni uporabniki, ki so imeli vsaj sedmo stopnjo izobrazbe, opravili preizkus

znanja pred in po opravljenem e-izobraževanju s področja elektro-kemoterapije. E-

izobraževanje, pri katerem je bila omogočena medsebojna komunikacija, je potekalo 45
minut, uporabniki pa so bili razdeljeni v dve skupini. Rezultati ponovnega preverjanja znanja
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so pri vseh vprašanjih v povprečju boljši od prvotnega. V primeru manj uspešne skupine je
izboljšanje uspešnosti ocenjeno na vsaj 15%.

Delo »LMS Vs. SNS: Can Social Networking Sites Act as a Learning Management

Systems?« [4] opisuje razširjeno splošno uporabo družbenih omrežij in vse bolj pogosto
uporabo le-teh za potrebe izobraževanja. Povzema možnost uporabe družbenega omrežja
kot nadomestnega sistemu LMS in opisuje družbena omrežja kot orodja, ki olajšajo razpravo

in izvajanje skupinskih nalog v izobraževanju. Dodatno je, kot ena izmed možnosti uporabe
družbenih omrežij za potrebe izobraževanja, predlagana integracija sistemov LMS in
družbenih omrežij.

V članku »Remote Multivariable Control Design Using a Competition Game« [6] je

opisan primer integracije sistema E-cho z laboratorijsko opremo (sklopljeni elektro-pogonski

sistem). Učeči lahko preko sistema LMS upravljajo laboratorijsko opremo in preko spletne

kamere z oddaljene lokacije spremljajo dogajanje. Gre za rešitev, ki vključuje krmiljenje
laboratorijske opreme iz sistema E-cho preko uporabe spletnih servisov.

V delu »Integration software architecture of e-learning system with Facebook« [60] je

predstavljen primer integracije izobraževalnih vsebin v družbeno omrežje. Opisana je
tehnična rešitev integracije izbranega sistema LMS v družbeno omrežje Facebook. Podobno
opisuje delo »Integration of Learning Management Systems with Social Networking

Platforms« [61] primer integracije izobraževalnih vsebin sistema Coome v družbeno omrežje

Facebook. V obeh primerih gre za enosmerno integracijo, pri čemer je možna zgolj uporaba
izobraževalnih vsebin znotraj družbenega omrežja, ne pa tudi uporaba orodij družbenega

omrežja znotraj sistemov LMS. Tehnično ozadje obeh implementacij je različno in ni
podrejeno nobenemu predpisu.

V literaturi je zaslediti tudi primere analiz uporabe družbenega omrežja za potrebe e-

izobraževanja. Ena takih je predstavljena v objavi »Communication channel what students

want, LMS or Facebook« [62]. Gre za analizo, ki obravnava želje študentov glede uporabe
družbenega omrežja in sistema LMS za komunikacijo znotraj izobraževalnega procesa.

Izpostaviti velja, da 31% vključenih študentov sistema LMS ne uporablja in da se je večina
opredelila, da je družbeno omrežje primernejši komunikacijski kanal. To lahko potrdi

primernost povezovanja sistemov za e-izobraževanje z družbenimi omrežji. Podoben primer
je opisan tudi v objavi »Is Facebook a Similar Learning Tool for University Students as

LMS?« [63]. Rezultati opravljene analize kažejo, da je več kot 76% uporabnikov ocenilo

primernost družbenega omrežja za uporabo pri e-izobraževanju vsaj z oceno »dobro«. V obe
analizi je bilo vključenih več kot 500 študentov. Rezultati v prvem in drugem primeru
potrjujejo potrebno po integraciji obeh vrst sistemov.
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4.2 Primeri tehničnih rešitev integracije družbenih omrežij in
sistemov za podporo e-izobraževanju

Cilj je določiti splošno rešitev integracije sistemov LMS in družbenih omrežij. Rešitev, ki

bi omogočile vzajemno dvosmerno integracijo obeh vrst sistemov na način, da je enega

izmed sistemov možno brez prevelikih vložkov enostavno zamenjati, ni. Kljub temu pa
obstajajo rešitve, ki integrirajo delne funkcionalnosti sistemov LMS v družbena omrežja in

obratno. Gre za rešitve, ki so s tehničnega stališča heterogene in v splošnem nimajo skupnih
lastnosti. V nadaljevanju so predstavljeni izbrani primeri.

Moodle je odprtokodni sistem LMS, ki na sistematičen način omogoča dodajanje novih

ali nadgradnjo obstoječih funkcionalnosti v obliki vtičnikov. Za povezovanje sistema z
družbenimi omrežji je na voljo več brezplačnih vtičnikov. S kombinacijo več vtičnikov je
možno v sistem LMS enostavno integrirati orodja družbenega omrežja Facebook. Vtičnik

»Lenauth« [64] omogoča prijavo v sistem Moodle z uporabniškimi računi več družbenih

omrežij, vtičnik »Facebook Comments« pa omogoča integracijo orodij družbenega omrežja

Facebook za komentiranje in deljenje z vsebinskimi elementi tečaja. Vtičnika skupaj podpreta
osnovno povezavo med sistemom LMS in družbenim omrežjem. Nasprotno, za sistem

Moodle ne obstaja tehnična rešitev, ki bi omogočila uporabo izobraževalnih gradiv, ki so na
voljo v sistemu LMS, tudi znotraj uporabniškega vmesnika družbenega omrežja. Za primer

družbenega omrežja Facebook je sicer na voljo vtičnik »Mooscope« [65], ki znotraj vmesnika
družbenega omrežja omogoči prikaz osnovnih podatkov o tečajih in aktivnostih uporabnikov.

Udutu [8] je sistem LMS v oblaku, ki omogoča uporabo gradiv znotraj uporabniškega

vmesnika družbenega omrežja Facebook. Na voljo sta dva vmesnika – za učitelja in
učečega. V obeh primerih gre za prenesene izvirne vmesnike, katerih izgled ne sovpada z
izgledom uporabniškega vmesnika družbenega omrežja.

Sistem Course Networking [66] je primer družbenega omrežja, namenjenega e-

izobraževanju. Vstop v sistem je možen z uporabniškim računom družbenega omrežja
Facebook. Ostalih povezav z družbenim omrežjem Facebook ni. Sistem nima osnovnih

lastnostih klasičnega sistema LMS. Gre za primer, ki potrjuje možnost uporabe družbenih
omrežij tudi s praktičnega vidika.
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5 STORITVENI OKVIR ZA INTEGRACIJO DRUŽBENIH
OMREŽIJ

IN

IZOBRAŽEVANJU

SISTEMOV

ZA

PODPORO

E-

Pomembni sistemi LMS in pomembna družbena omrežja ponujajo tehnične možnosti

uporabe izbranih funkcionalnosti v zunanjih sistemih. Prav tako je v oba sistema možno

vključiti funkcionalnosti zunanjih sistemov. Sisteme LMS je možno nadgraditi z družbenimi
orodji, družbena omrežja z izobraževalnimi. V tem pogledu so sistemi funkcionalno in

tehnično komplementarni. Proces družbenega e-izobraževanja je tako možno, skladno z
modelom družbenih aktivnosti, izvesti znotraj uporabniškega vmesnika sistema LMS ali
znotraj uporabniškega vmesnika družbenega omrežja.

Storitveni okvir, ob upoštevanju komplementarnosti obeh vrst sistemov in izbranega

modela družbenih aktivnosti, določa povezave med orodji družbenih omrežij in orodji
sistemov LMS na način, da je možna dvosmerna integracija. Sistemi LMS s tem pridobijo
primerna družbena orodja in ustrezno podporo za izvajanje družbenih aktivnosti v eizobraževanju. Isti proces je možno zaradi integracije učnih orodij podpreti tudi s stani
družbenih omrežij.

Osnova storitvenega okvirja so možnosti povezovanja družbenih omrežij in sistemov

LMS. Na strani sistemov LMS je to področje ustrezno standardizirano in urejeno. Standard
LTI je podprt znotraj vseh pomembnih sistemov. Na strani družbenih omrežij, kljub
priporočilom W3C, ustreznih predpisov ni. Stanje je tako, da vsako družbeno omrežje določa

lastna pravila. Število integracij družbenih omrežij z zunanjimi sistemi je dovolj veliko, da je v
prihodnje upravičeno pričakovati neformalne predpise, ki bodo skladni z obstoječimi
implementacijami.

Storitveni okvir na osnovi obstoječega stanja povezovalnih možnosti družbenih omrežij,

standarda LTI, obstoječega stanja sistemov LMS in družbenih aktivnosti, ki jih je potrebno

vključiti v proces e-izobraževanja, predlaga splošna pravila za povezovanje obeh vrst
sistemov na osnovi spletnih tehnologij. Osnova za izbor družbenih aktivnosti je model

razpravnega vzorca. Pričakovano je, da je možno določiti taka pravila, ki bi veljala splošno,
ne pa tudi takih, ki bi omogočala implementacijo znotraj vseh obstoječih sistemov.
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5.1 Načrtovalski vzorci
Načrtovalski vzorci so, kot skrben opis trajne rešitve ponavljajočega se problema

znotraj načrtovalnega konteksta, prvič definirani v arhitekturi [67]. Cilj uporabe vzorcev je
ponovna uporaba dobrih praks pri implementaciji rešitev.

Načrtovalski vzorci so v spremenjeni obliki v uporabi tudi pri razvoju programske

opreme. Iz primera obstoječih sistemov LMS je razvidno, da je pogosto pojavljanje različnih

sistemov, ki ponujajo drugačne implementacije rešitev istih problemov. Cilj načrtovalskih
vzorcev je zagotoviti zajem dobrih načrtovalskih praks v razumljivi in uporabni obliki – v
vzorčnem jeziku (ang. pattern language) [68]. Z uporabo vzorcev je razvijalcem novih
funkcionalnosti sistemov LMS na voljo urejen pregled znanj predhodnih implementacij.
Ime (1)

Razpravni vzorec (A)

Vzorec sinhronega interaktivnega eizobraževanja (B)

Težava (2)

Izmenjava nasprotujočih si mnenj lahko
pozitivno vpliva na poglobljeno
razumevanje predmeta. Prav tako spodbuja
udeležence k razvoju lastnih mnenj in
razkritju vzrokov le-teh, čeprav učenci
neradi spodbijajo mnenja kolegov.

Kako dovoliti in omogočiti učencem in
učiteljem sinhrono medsebojno interakcijo
in sodelovanje?

Motivacija (3)

Sinhrono sodelovalno učenje je
računalniško podprta rešitev, ki simulira
fizično komunikacijo. V porazdeljenem
okolju sta udeležencem omogočena
deljenje informacij in razvoj dialoga.
Prednosti sinhrone motivacije so:
obveščenost, vizualnost, povezovanje
učencev in učiteljev, oblikovanje
izobraževalnih skupnosti.

Rešitev (4)

Znotraj skupine izberite za razpravo dva ali
več študentov, ki imajo različne poglede
glede obravnavanega problema. Vsak naj
ima za izražanje lastnega mnenja enako
časa. Po tem odprite razpravo za vse člane
skupine. Po razširjeni razpravi naj izbrani
študenti povzamejo svoja stališča. Debato
zaključite z glasovanjem o problemu.

Sinhrona multimedijska komunikacijska
orodja omogočajo učencem in učiteljem
lokacijsko neodvisno sodelovanje preko
dvosmerne komunikacije.

Primeri takih orodij so: orodja za klepet,
video-konferenčni sistemi, virtualne table in
orodja za skupno rabo aplikacij.

Kategorije
uporabnika (5)

Učenci in učitelji.

Znani primeri
uporabe (6)

Vsi sistemi LMS omogočajo nekakšno
obliko klepeta.

Povezani vzorci (7)

Diskusijske vloge, ocenjevanje.

Asinhrono sodelovalno učenje, upravljanje
skupin učencev, upravljanje zadolžitev
učencev.

Tabela 1: Razpravni vzorec in vzorec sinhronega interaktivnega e-izobraževanja.
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Osnovna definicija vzorčnega jezika je prilagojena in dopolnjena za uporabo v različnih

kontekstih. Za primer e-izobraževanja se predlaga definicija s prilagojenimi atributi [69]:
1. Ime. Ime vzorca, ki mora biti enoznačno.

2. Težava. Osnovni opis težave, ki jo je potrebno rešiti.

3. Motivacija. Opis izvora težave oziroma motivacije za njeno rešitev. Za lažje
razumevanje je priporočljiva tudi navedba konkretnega primera.

4. Rešitev. Predlagana rešitev, ki upošteva opis težave in motivacijo.

5. Kategorije uporabnika. Je lahko kombinacija ene ali več kategorij uporabnikov
– učeči, učitelj, skrbnik.

6. Znani primeri uporabe. Primeri uporabe v konkretnih sistemih LMS. Atribut
določa kredibilnost vzorca. V primeru samo enega primera uporabe je le-ta
vprašljiva.

7. Povezani vzorci. Vzorci, ki so kakorkoli povezani z obravnavanim vzorcem.

Razširitev načrtovalskih vzorcev na e-izobraževanje omogoča zaznavo zahtev za

sisteme LMS in pregled obstoječih rešitev. V kontekstu razvoja programske opreme je
vzorec težje definirati kot ga zaznati [70].

Tabela 1 predstavlja sistematični prikaz razpravnega vzorca [71] in vzorca sinhronega

interaktivnega e-izobraževanja [69]. Prvi je primer splošnega izobraževalnega vzorca, drugi
pa e-izobraževalnega vzorca. Oba opisujeta podoben problem in predlagata opisno rešitev.

Implementacije rešitev težav vzorcev so med seboj različne in odvisne od konteksta, v

katerem se rešitev implementira, in od dodatnih (subjektivnih) zahtev. Slika 18 prikazuje
model družbenih aktivnosti v e-izobraževanju, ki je zasnovan na osnovi obeh vzorcev in

lastnosti družbenih omrežij in sistemov LMS. Model zaradi ohranjanja preglednosti ne
upošteva povezanih vzorcev. Slednje bi povečalo kompleksnost in heterogenost.

Model predstavlja izobraževalne in družbene aktivnosti znotraj sistema LMS in služi kot

osnova za definicijo storitvenega okvirja za integracijo družbenih omrežij in sistemov LMS.

Model je omejen na izvajanje izobraževanja in je prvenstveno namenjen učečim. Definirajo
ga osnovne entitete:
1.

Izobraževalne vsebine in orodja. Predstavljajo gradivo, ki ga uporabniki

(učeči) uporabljajo. Gre za kontekst tudi dela vmesnika sistema LMS. Zahteva
se, da so vsi elementi gradiva sistematično vključeni v sistemsko kazalo.

2.

Kvalitetno gradivo je predpogoj za uspešno izvajanje procesa.

Uporabniki. So vsi, ki imajo dostop do gradiva. V izbranem kontekstu so to

uporabniki v vlogi učečih. Ti na osnovi gradiv izvajajo izobraževalne in
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družbene
3.

aktivnosti.

udeležencev.

Ostale

vloge

so

predmet

internih

dogovorov

Družbena orodja. Omogočajo izvajanje družbenih aktivnosti v povezavi z
elementom gradiva ali samostojno.

Slika 18: Model družbenih aktivnosti v e-izobraževanju.

Model družbenih aktivnosti v e-izobraževanju določa procese in je eden izmed možnih

modelov obeh izbranih vzorcev. Model ne določa tehničnih smernic in ne predlaga konkretne
implementacije.

5.2 Definicija storitvenega okvirja
Spletni storitveni okvirji (ang. Web Services Frameroks) so implementacijsko

neodvisne arhitekture, ki upoštevajo ali delno upoštevajo specifikacije več standardov [72].
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Omogočajo integracijo različne programske opreme znotraj obstoječih rešitev in zagotavljajo
vzajemno obratovalnost.

Storitveni okvir za podporo integracije procesov družbenih omrežij in procesov e-

izobraževanja predstavlja splošno definicijo storitev, ki morajo, za implementacijo modela
družbenih aktivnosti v e-izobraževanju, biti podprte s strani sistemov LMS in s strani

družbenih omrežij. Okvir določa osnovne entitete in storitvene povezave ter hkrati predlaga
tehnične smernice za implementacijo.

Cilj storitvenega okvirja je, ob upoštevanju modela družbenih aktivnosti, določiti

splošna pravila in tehnične smernice za integracijo sistemov LMS in družbenih omrežij. Na

strani sistemov LMS so upoštevani obstoječi standardi, na strani družbenih omrežij pa
tehnične lastnosti sistemov družbenih omrežij z največjim dosegom.

Predvidena implementacija storitvenega okvirja je z javnim družbenim omrežjem in

zasebnim sistemom LMS. Zato je upravičeno stališče, da je nivo prilagodljivosti sistemov
LMS večji. Večinoma gre za končne produkte ali odprtokodne rešitve, ki jih je možno za

namen enostavnejše integracije z družbenimi omrežji ustrezno tehnično dopolniti,. Za

družbena omrežja ni predpisanih tehničnih lastnosti. Prav tako so razlike med samimi omrežji
velike. Zato je definicija storitvenega okvirja prilagojena lastnostim družbenih omrežij z
največjim dosegom. Ti so Facebook, Google+, LinkedIn in Twitter. Za sisteme LMS se
upošteva podpora standardu LTI.

5.2.1 Komplementarnost družbenih omrežij in sistemov za podporo eizobraževanju

S stališča implementacije modela družbenih aktivnosti so sistemi LMS in družbena

omrežja vzajemno komplementarni. Komplementarnost

je upoštevana pri definiciji

storitvenega okvirja. Storitveni okvir zagotavlja dvosmerno integracijo sistemov LMS in
družbenih omrežij. V kontekstu implementacije sta za končne uporabnike predvideni dve
enakovredni možnosti:

1. Uporaba sistema LMS. Sistem je nadgrajen z orodji družbenih omrežij.

2. Uporaba družbenega omrežja. Implementirana je možnost prikaza in nadzora
dostopa do izobraževalnih vsebin, ki so na voljo v povezanem sistemu LMS.

Za uporabnike mora biti nepomembno, kateri sistem uporabijo. Sistema morata v

kontekstu e-izobraževanja zagotavljati enake funkcionalnosti.
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5.2.2 Temeljne lastnosti
Storitveni okvir je različica modela družbenih aktivnosti, ki izpostavlja spletne storitve

za integracijo dveh vrst sistemov. Okvir definira entitete in spletne storitve družbenega
omrežja in sistema LMS za namene e-izobraževanja.

Definicija storitvenega okvirja je s stališča izvajanja izobraževalnega procesa podana s

poudarkom na vlogi učečega kot tipa ciljnega uporabnika. Podpora sledenju uporabe
izobraževalnih gradiv je omejena na obstoječe izobraževalne aktivnosti.

Slika 19: Entitete storitvenega okvirja.

Slika 19 prikazuje osnovni koncept in osnovne entitete storitvenega okvirja. Poleg

sistema LMS in sistema družbenega omrežja so osnovna entiteta uporabniki. Storitveni okvir
določa povezave med uporabniškimi računi obeh sistemov [43]:

1. Povezan račun. V tem primeru ima uporabnik enoten račun za dostop do obeh

sistemov. Pod pogojem, da sta povezana, ima lahko uporabnik tudi ločena

računa v obeh sistemih. V tem primeru je prijava v oba sistema možna z obema
računoma. Način povezanih računov predstavlja ciljno uporabo.

2. Neodvisen račun. Storitveni okvir ne omejuje uporabe ustvarjanja računov, ki

so neodvisni znotraj posameznega sistema. Za uporabnike, ki znotraj sistemov
LMS ne želijo ali ne potrebujejo storitev e-izobraževanja in obratno, mora biti še
vedno omogočena samostojna uporaba obeh sistemov. Ohranjanje neodvisnih
računov to omogoča. Neodvisne račune je možno pretvoriti v povezane račune.
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Storitveni okvir združuje povezane družbene aktivnosti, zagotovljene s strani družbenih

omrežij, z izobraževalnimi viri, ki jih zagotavlja sistem LMS. Okvir predvideva izvajanje
izobraževalnih aktivnosti, s poudarkom na e-izobraževalnih vsebinah in družbenih

aktivnostih. Slika 20 prikazuje komponente storitvenega okvirja. Izobraževalne aktivnosti so
znotraj sistema družbenega omrežja zagotovljene v obliki zunanjih storitev sistema LMS in

družbene aktivnosti so znotraj sistemov LMS zagotovljene v obliki zunanjih storitev
družbenega omrežja [43]. Uporabniški računi obeh sistemov so medsebojno povezani.

Storitveni okvir predlaga integracijo družbenega omrežja in sistema LMS, z vključitvijo

izobraževalnih aktivnosti in gradiv, ki jih podpirajo sistemi LMS, v družbena omrežja ter tistih
aktivnosti in orodij, ki jih podpirajo družbena omrežja, v sisteme LMS. To omogoča proces
družbeno aktivnega e-izobraževanja v obeh okoljih.

Slika 20: Komponente storitvenega okvirja.

Storitveni okvir predlaga integracijo družbenega omrežja in sistema LMS z vključitvijo s

strani sistemov LMS podprtih izobraževalnih aktivnosti in gradiv v družbena omrežja ter s

strani družbenih omrežij podprtih aktivnosti in orodij v sisteme LMS. To omogoči proces
družbeno aktivnega e-izobraževanja v obeh okoljih.

5.2.3 Aktivnosti in storitve
Družbena omrežja nudijo podporo številnim družbenim aktivnostim. Tabela 2 prikazuje

storitve različnih družbenih omrežji, ki so na voljo za implementacijo modela družbenih
aktivnosti v e-izobraževanju. Storitve okvirja so določene tako, da so skladne z naborom
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storitev družbenih omrežij in storitev sistemov LMS. Upoštevana je dvosmerna integracija,

definicija pa je prilagojena vlogi učečega. Slika 21 prikazuje model storitvenega okvirja, ki
predvideva uporabo enega družbenega omrežja in enega sistema LMS [43]. Oba sistema
zagotavljata lastne storitve in omogočata integracijo zunanjih orodij. Prav tako oba sistema
omogočata uporabo lastnih orodij v zunanjih sistemih. Tako je zagotovljena dvosmerna

integracija obeh sistemov. Pri tem vsa komunikacija poteka preko spletnih storitev. Uporaba
orodij v zunanjem sistemu mora biti enakovredna uporabi orodij v izvornem sistemu.
Facebook

Google+

LinkedIn

Twitter

Komentarji (javni)

Da, tudi za
zunanje vsebine.

Le za Google+
vsebine

Samo skupaj z
deljenjem
vsebine.

Za interne
vsebine.

Priporočanje vsebine

Priporoči oz.
označi kot
všečno.

Priporoči.

Sledi, le za
interne profile
podjetij.

Sledi, le za
uporabnike, ne za
posamezno
vsebino.

Skupna raba vsebine

Deli vsebino.

Deli vsebino.

Deli vsebino.

Deli vsebino
(Tweet).

Prijava

OAuth.

OAuth.

OAuth.

OAuth.

Klepet

Klepet, na voljo
samo interno. V
zunanjih sistemih
je možna uporaba
komentarjev.

Da (Google
Hangouts).

Ne.

Ne.

Zasebna sporočila

Da

Da

Ne

Neposredno
sporočilo kot
odziv na vsebino.

Tabela 2: Orodja družbenih omrežij.

Storitveni okvir preko modela družbenih aktivnosti za sisteme LMS določa uporabo

dveh storitev. Storitve, ki so že vsebovane v sistemih LMS, morajo biti za uporabnike na voljo
tudi v družbenih omrežjih [43]:

1. Dostop do izobraževalnih vsebin. Znotraj družbenih omrežij mora biti, preko
uporabe spletnih storitev sistema LMS, omogočen dostop do izobraževalnih

gradiv. To je najpomembnejša aktivnost, brez katere ostale aktivnosti ne bi
imele smisla. Dostop do gradiv mora biti zagotovljen ob upoštevanju pravic
dostopa, ki so uporabnikom dodeljene v sistemu LMS.

2. Beleženje dostopa. Ne glede na način dostopa do izobraževalnih gradiv, mora
biti beleženje uporabe zagotovljeno na enak način. Dostop do gradiv mora biti

enako zabeležen, ne glede na to, preko katerega sistema uporabnik dostopa do
vsebine.
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Slika 21: Storitveni okvir.

Ob upoštevanju tehničnih omejitev in ponudbi orodij s strani obstoječih družbenih

omrežij storitveni okvir, skladno z modelom družbenih aktivnosti, predlaga uporabo orodij
družbenih omrežij v sistemih LMS [43]:

1. Klepet. Je najbolj pogosto komunikacijsko orodje, ki je v osnovni obliki že

vključeno v različne sisteme LMS. Družbena omrežja ponujajo bolj sofisticirane
rešitve za klepet, ki vključujejo možnost večjega števila hkratnih udeležencev,
izmenjavo medijskih vsebin in samodejno razpoznavo zunanjih povezav.

Pomembna prednost orodij družbenih omrežij je vgrajena podpora za različne
mobilne naprave.
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2. Sporočila. Sporočilni sistem je v družbenih omrežjih večinoma implementiran
kot podpora orodja klepeta, ki omogoča objavo tudi, ko niso vsi udeleženci

povezani v sistem. V sistemih LMS se za potrebe e-izobraževanja sistem
sporočil uporabi alternativno, kot del splošnega okolja. Služi lahko tudi za
administrativne namene obveščanja.

3. Komentiranje. Komentarji so značilno orodje družbenih omrežij. V primeru e-

izobraževanja je potrebno, da so komentarji vezani na posamezne elemente
izobraževalnega gradiva. Tako se spodbudi interakcija med uporabniki.
Komentarji so lahko tudi alternativa klepetu.

4. Priporočanje. Je orodje, s katerim lahko uporabniki označijo poljubno vsebino
kot priporočeno. V primeru e-izobraževanja se orodje uporabi za označevanje

osnovnih izobraževalnih elementov. Alternativno se orodje za priporočanje
lahko uporabi za izvajanje ocenjevanja kvalitete izobraževalnih elementov.

5. Deljenje. Uporabniki lahko ostalim uporabnikom pošljejo vabilo k uporabi

izbranega izobraževalnega elementa. S tem izrazijo interes do uporabe
slednjega.

Osnova uporabe povezanih sistemov je enotna prijava uporabnikov. Uporabnik, ki je

prijavljen v sistem LMS, lahko uporablja tudi storitve družbenega omrežja in obratno.

Uporaba orodij brez prijave mora biti onemogočena. Prav tako mora biti uporaba zunanjih
storitev zagotovljena v imenu prijavljenega uporabnika.

5.2.4 Tehnične usmeritve za implementacijo
Storitveni okvir določa storitve družbenih omrežij in sistemov LMS, ki jih je potrebo

izpostaviti za uporabo v zunanjih sistemih. Kot osnovni način komunikacije določa uporabo
spletnih storitev. Dostop do le-teh mora biti ustrezno zaščiten in vsaka uporaba mora biti v
imenu določenega uporabniškega računa.

Uporaba obeh sistemov mora biti omejena z varnim protokolom za prenos hiperteksta

(ang. HyperText Transfer Protocol Secure – HTTPS). Le-ta zagotavlja osnovno varnost na
transportni poti. Pomembna družbena omrežja omogočajo dostop samo preko protokola
HTTPS. Na strani sistemov LMS je uporaba odvisna od posamezne namestitve.
Namestitvene skripte sistemov LMS v osnovi ne zahtevajo obvezne uporabe protokola
HTTPS. Le-to je potrebno ročno urediti znotraj nastavitev uporabljenega spletnega strežnika.

Uporaba protokola HTTPS mora biti urejena z uporabo veljavnega certifikata. V nasprotnem
primeru pride pri uporabi do varnostnih opozoril s stani spletnega brskalnika. Slabost je cena

certifikata, ki letno dosega strošek približno 50 EUR za uporabo znotraj ene domene.

Alternativa je uporaba brezplačnih certifikatov, kot je npr. certifikat StartSSL [73]. Namestitev
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brezplačnega certifikata je zahtevnejša, veljavnost certifikata pa le eno leto. Za končne
uporabnike je uporaba plačljivih certifikatov ali certifikata StartSSL enaka.

Implementacija storitvenega okvirja mora biti v čim večji meri realizirana z uporabo

standardiziranih rešitev. Prav tako se zahteva, da implementacija zagotavlja visoko stopnjo
varnosti in ohranja zasebnost uporabnikov kolikor je le-to mogoče. Za enotno prijavo se

predlaga uporabo protokola OAuth, ki ga podpirajo večja družbena omrežja, za vzajemno
vključevanje funkcionalnosti zunanjih sistemov pa uporabo spletnih vtičnikov. Le-ti

omogočajo neposreden dostop do funkcionalnosti zunanjega sistema in za svoje delovanje
ne nujno zahtevajo podelitve pravic za dostop do uporabniških podatkov, ki so shranjeni v
drugem sistemu.

5.2.4.1 Protokol OAuth

Na aplikacijskem nivoju je potrebno zaščititi dostop do obeh sistemov tako, da je z

enotno prijavo zagotovljena vzajemna uporaba zunanjih orodij enega sistema v drugem. To

mora biti urejeno tako, da uporabnik orodje uporablja na varen način in v lastnem imenu. Za
enotno prijavo se predlaga uporabo protokola OAuth. Implementacija je, zaradi podpore za

vse pomembne programske jezike v obliki programskih knjižnic, preprosta in neodvisna od
tehnologije sistema. Poleg tega vsa pomembna družbena omrežja podpirajo uporabo
protokola OAuth za prijavo v zunanje sisteme. Na strani sistemov LMS je podpora protokolu

različna. Zaradi velikega števila programskih knjižnic za različne programske jezike
implementacija znotraj sistemov LMS ne predstavlja večje tehnične ovire.

Protokol OAuth omogoča prijavo v zunanji sistem (npr. sistem LMS) z računom

osnovnega sistema (npr. družbeno omrežje). Za osnovni sistem je zunanja storitev definirana
kot zunanja aplikacija z dodeljenim identifikatorjem (javni ključ), pri čemer si zunanji in osnovi

sistem delita skriti ključ, ki v kombinaciji z javnim ključem zadostuje za preverjanje
izmenjanih podatkov [74].

Slika 22 prikazuje način prijave uporabnika v zunanjo storitev po protokolu OAuth. S

stališča uporabnika se prijava izvede na nivoju uporabniškega vmesnika znotraj spletnega
brskalnika:

1. Uporabnik zahteva dostop do zunanje storitve.

2. Zunanja storitev uporabnika preusmeri na prijavni obrazec osnovnega sistema.

Preusmeritvena povezava URL vsebuje parametra identifikatorja aplikacije in
povratne preusmeritvene povezave.

3. Uporabnik se v osnovni sistem prijavi. Tip prijave je poljuben (uporabniško ime
in geslo, certifikat).
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4. Uporabnik znotraj vmesnika osnovnega sistema za zunanjo aplikacijo potrdi
pravice

za

dostop

uporabniškega računa).

do

zaščitenih

podatkov

(npr.

podatkov

lastnega

5. Osnovni sistem uporabnika preusmeri na zunanjo storitev preko povratne
preusmeritvene povezave (2). Posredovana je tudi overitvena koda za dostop.

6. Zaledni sistem zunanje storitve (A) od osnovnega sistema (B) zahteva prevzem
žetona za dostop do uporabnikovih podatkov. Prevzem je možen na osnovi

pridobljene overitvene kode. Z uporabo žetona je možen dostop do zaščitenih

uporabniških podatkov (C,D) uporabnika. Za uporabnika je ustvarjena seja in
omogočena uporaba zunanje storitve.

Slika 22: Prijava uporabnika po protokolu OAuth.

Žeton, ki je lahko časovno omejen, omogoča dostop do uporabnikovih podatkov in

uporabo spletnih programskih aplikacijskih vmesnikov (ang. Application Programming
Interface – API) osnovnega sistema v imenu uporabnika.
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Za uporabnika predstavlja prijava OAuth podelitev dovoljenj zunanjemu sistemu za

dostop do zaščitenih podatkov, kar lahko zanj obenem pomeni potencialno tveganje zlorabe.
S strani zunanjega sistema je zato potrebno zahtevati minimalen zadosten nabor dovoljenj.
5.2.4.2 Spletni vtičniki

Uporaba zunanjih orodij v različnih sistemih je, glede na tehnične zmožnosti in trenutno

stanje ponudnikov, možna na dva načina – z uporabo vtičnikov ali implementacijo internega
orodja, ki za dostop do podatkov uporablja spletne storitve zunanjega sistema.

Slika 23: Posredniški strežnik LTI.

Primarni način je uporaba vtičnikov. Le-ti so v celoti zaključena zunanja orodja, ki se jih

v sistem neposredno vključi preko povezave URL. Pri tem gre za neposredno vključitev

zunanjega vira v uporabniški vmesnik preko okvirja IFRAME. Vtičnike opisuje in podpira tudi
standard LTI. Uporaba standarda bi bila najprimernejša rešitev, ki pa v primeru družbenih
omrežij ni možna. Družbena omrežja nudijo lastne rešitve za vključevanje zunanjih orodij,
obenem pa za uporabo v zunanjih sistemih, skladno z lastnimi pravili, nudijo lastna orodja.

Pri uporabi spletnih vtičnikov je potrebna prilagoditev družbenim omrežjem, saj je malo
verjetno s strani le-teh pričakovati podporo standardu LTI.

Slika 23 prikazuje shemo predlagane rešitve vključevanja spletnih vtičnikov sistemov

LMS v družbena omrežja in obratno. Rešitev vpeljuje posredniški strežnik za posredovanje
zahtev med obema sistemoma, ki omogoča dostop do spletnih vtičnikov družbenih omrežij
49

preko zahtev standarda LTI in obratno. Primer uporabe posredniškega strežnika za primer
integracije družbenega vtičnika v sistem LMS je sledeč:

1. V sistem LMS se skladno s standardom LTI vključi zunanji vtičnik. Pri tem je
parameter vira povezave (»resource_link_id«) spremenjen z naslovom URL
posredniškega strežnika.

2. Posredniški strežnik prejeto zahtevo preoblikuje in uporabnika ustrezno
preusmeri na vtičnik družbenega omrežja.

3. Vtičnik se znotraj sistema LMS namesti v spletnem brskalniku uporabnika.
Nadaljnja komunikacija poteka neposredno.

Vzajemno je v primeru integracije vtičnika sistema LMS v družbeno omrežje. Pri tem se

vtičnik LTI vključi preko posredniškega strežnika na sledeč način:

A. V družbeno omrežje se vtičnik vključi skladno s pravili posameznega
družbenega omrežja. Pri tem se uporabi naslov URL posredniškega strežnika.

B. Posredniški strežnik zahtevo preoblikuje v zahtevo LTI in uporabnika preusmeri

na vtičnik sistema LMS ali posredno vključi vtičnik preko uporabe okvirja
IFRAME. V tem koraku je implementacija posredniškega strežnika prilagojena
posameznemu družbenemu omrežju.

C. Vtičnik se namesti znotraj družbenega omrežja. Nadaljnja komunikacija je
neposredna.

Implementacija posredniškega strežnika je možna v obliki ločenega strežnika ali

modula obstoječega sistema LMS. Posredniški strežnik omogoča ohranjanje obstoječe
arhitekture sistemov, prav tako pa je ob morebitnih spremembah tehničnih specifikacij

družbenih omrežij potrebno zagotoviti nadgradnjo le posredniškega strežnika in ne vseh
posamičnih integracij.

5.2.4.3 Spletne storitve

Spletni vtičniki omogočajo hitro in preprosto rešitev implementacije zunanjih orodij.

Prednost spletnih vtičnikov je tudi v omejenem naboru zahtev za dodeljevanje pravic za

dostop do uporabniških podatkov. Alternativna možnost je uporaba spletnih storitev. Gre za
kompleksnejši pristop, pri katerem se uporabijo posamezne funkcionalnosti zunanjih

sistemov za izdelavo novega orodja. Primer take uporabe je nadgradnja sporočilnega

sistema z dostopom do sporočil zunanjega vira. Pri tem se ohranita obstoječi vmesnik in
način uporabe.
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Spletne storitve so standardizirane s stališča ovijanja podatkov. S stališča integracije

družbenih omrežij in sistemov LMS standardov ni. Priporoča se upoštevanje smernic storitev
družbenih omrežij tudi za sisteme LMS.

5.3 Implementacija storitvenega okvirja
Z implementacijo se preveri uporabnost postavljene definicije storitvenega okvirja.

Definicija storitvenega okvirja, za katerega implementacija ne bi bila mogoča, ne bi imela
smisla. Za implementacijo so bili izbrani družbeno omrežje Facebook, sistem Coome in
sistem E-cho.

Implementacija storitvenega okvirja je, kjer je to mogoče, izvedena skladno z

upoštevanjem tehničnih usmeritev. Storitveni okvir za ohranjanje splošnosti priporoča
uporabo standardiziranih rešitev. Upoštevanje vseh priporočil zaradi heterogenosti družbenih

omrežij ni možno. Prav tako bi postavljanje priporočil kot definicij v splošnem kontekstu
onemogočilo implementacijo storitvenega okvirja. Poleg storitvenega okvirja je za izvedbo

implementacije potrebno dobro poznavanje uporabljenih sistemov, s poudarkom na tehničnih
lastnostih in možnostih nadgradnje.

5.3.1 Tehnične značilnosti sistema Coome
Sistem Coome je preprost sistem za podporo e-izobraževanju, ki je razvit v

programskem jeziku PHP. Osnovna arhitektura sistema je prikazana na sliki 24. Gre za

arhitekturo modela pogleda in krmilnika (ang. Model View Controller – MVC) s sledečimi
elementi:

1. Usmernik zahtev. Je vstopni modul, ki na osnovi naslova URL uporabniške
zahteve le-to posreduje poslovnemu krmilniku.

2. Poslovni krmilnik. Implementira poslovno logiko sistema in preverjanje pravic
uporabnikov za dostop do posameznih funkcionalnosti.

3. Modul trajnega shranjevanja. Omogoča shranjevanje datotek v datotečnem
sistemu in, skladno s shemo sistema, shranjevanje podatkov v podatkovni bazi
MySQL.

4. Modul pogleda. Modul pretvarja izhodne podatke poslovnega krmilnika v
obliko primerno za prenos.

Slabost arhitekture sistema je v nezmožnosti implementacije novih funkcionalnosti v

obliki zunanjih modulov. Možno je zgolj dodajanje novih funkcionalnosti znotraj obstoječe
izvorne kode.
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Slika 24: Arhitektura sistema Coome.

5.3.2 Tehnične značilnosti sistema E-cho
Sistema za e-izobraževanje Coome in E-cho sta lastna produkta LTFE. Arhitektura

slednjega, generacijsko novejšega sistema, je določena tako, da omogoča večjo fleksibilnost

pri razvoju zunanjih modulov. Možno je dodajanje novih in spreminjanje obstoječih
funkcionalnosti.

Sistem E-cho je razvit v programskem jeziku PHP na osnovi ogrodja Codeigniter [75].

Za ogrodje Codeigniter so bili razviti dodatni sistemski moduli, ki omogočajo delovanje več

virtualnih sistemov znotraj ene instance in razvoj zunanjih aplikacijskih modulov. Osnova

aplikacijskih modulov so filtri in akcije, ki so povzeti po arhitekturi sistema za upravljanje s
spletnimi vsebinami Wordpress [76].
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Slika 25: Arhitektura sistema E-cho.

Slika 25 prikazuje arhitekturo sistema E-cho, znotraj katere je omogočen razvoj

zunanjih aplikacijskih modulov. Implementacijo akcij in filtrov omogoča spremenjena
arhitektura MVC, katero je možno predstaviti na primeru splošne uporabniške zahteve:

1. Upravitelj zunanjih zahtev. Predstavlja vstopno točko. Glede na naslov URL

uporabniške zahteve se določi instanca sistema ter identifikator akcije. V
primeru neveljavnega naslova URL se zahteva posreduje sistemu za obravnavo
napak. Upravitelj zahtev preveri stanje zunanjih modulov in določi seznam
filtrov, ki pripadajo osnovnim akcijam.

2. Upravitelj pravic. Modul glede na sejo uporabnika in glede na dodeljene
pravice odobri ali zavrne dostop. Vse akcije so določene z enoličnim
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identifikatorjem, pri čemer je za dostop do posamezne akcije lahko zahtevan
poljuben nabor pravic.

3. Usmernik zahtev. Glede na identifikator akcije preusmeri izvajanje akcije na
izbran poslovni krmilnik.

4. Poslovni krmilnik. Izvaja poslovno logiko zahteve. V sistemu je prisotnih več

poslovnih krmilnikov. Poslovne krmilnike je z zunanjimi moduli mogoče dodajati.
S tem je zagotovljena preprosta podpora za implementacijo poljubnih novih
funkcionalnosti.

5. Modul trajnega shranjevanja. Je podporni modul, ki nudi dostop do trajno
shranjenih podatkov v podatkovni bazi ali datotečnem sistemu. Dostop do
podatkov v podatkovni bazi je implementiran preko preslikav relacij objektov
(ang. object relational mapping – ORM). To nudi podporo za uporabo različnih
relacijskih podatkovnih baz.

6. Modul pogleda. Modul pogleda pretvarja podatkovne objekte v obliko primerno
za prikaz ali prenos po omrežju. Poleg tega v jeziku Javascript implementira

različne uporabniške vmesnike za različne naprave. Vsak uporabniški vmesnik
vključuje skripto za zagon vmesnika. Osnovno skripto je mogoče z uporabo

filtrov na krmilniškem nivoju poljubno razširiti. To je uporabno predvsem za

registracijo filtrov tudi na nivoju uporabniškega vmesnika. S tem je omogočeno
prilagajanje

ne

le

funkcionalnosti

uporabniškega vmesnika.

zalednega

sistema,

temveč

tudi

Osnova zunanjih modulov so filtri in akcije, ki so dodeljeni osnovi akciji. Slednji je

možno v zunanjih aplikacijskih modulih dodeliti poljubno število filtrov in akcij. Osnovna akcija
je enolično določena z identifikatorjem. Proces izvajanja zunanjih akcij in filtrov je prikazan
na sliki 26:

1. Pred izvajanjem akcije se preveri, ali je akcija omogočena za izbrano instanco

sistema. Osnovne akcije so omogočene za vse instance, akcije zunanjih
modulov pa glede na stanje posameznega modula za izbrano instanco. V

kolikor akcija ni omogočena, sledi obravnava obvestila o napaki oziroma prikaz
napake.

2. V kolikor je akcija omogočena, se preveri ali za izbrano akcijo obstajajo filtri ali
povezane akcije. Filter ali povezana akcija se lahko izvedeta pred ali po

izvajanju osnovne akcije. V kolikor filtri obstajajo, se aplicirajo in izvedejo,
njihova implementacija pa je določena v zunanjih modulih. Veljavnost filtrov in

povezanih akcij je odvisna od stanja modulov glede na instanco. Filtri se
izvedejo glede na prioritete, določene v kodi zunanjih modulov.
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3. Rezultat filtra in pripete akcije je lahko pozitiven ali negativen. Filter lahko,

odvisno od modela izvajanja (pred ali po akciji), spremeni vhodne ali izhodne

podatke akcije. V primeru pozitivnega rezultata filtra se proces nadaljuje. V
primeru negativnega rezultata se izvede interna obravnava napake in se
sistemskemu upravitelju napak posreduje obvestilo o napaki.

Slika 26: Koncept akcij in filtrov sistema E-cho.

Implementacija storitvenega okvirja zahteva definicijo in implementacijo številnih filtrov

kot elementov zunanjih modulov. Kot primer uporabe filtrov in implementacije nove
funkcionalnosti

lahko

služi

prikaz

navodil

za

uporabo

znotraj

novega

elementa

navigacijskega menija. Pri tem je ob vstopu v uporabniški vmesnik zahtevano še obvestilo o
novem elementu menija. Zahtevam in aktivnostim za implementacijo take funkcionalnosti je z
uporabo mehanizma filtrov preprosto zadostiti:

1. Za akcijo prikaza navigacijskega menija je potrebno dodati filter in

implementacijo filtra, v katerem se v seznam gumbov navigacijskega menija
doda nov gumb za dostop do navodil. Naslov URL je znotraj modula lahko
poljuben, pri čemer je pomembno, da se naslovi medsebojno ne podvajajo.

2. Dodati je potrebno filter upravitelja zunanjih zahtev, ki bo omogočil uporabo
izbranega naslova URL.
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3. Dodati je potrebno filter upravitelja pravic, ki bo zahtevo za prikaz navodil
odobril za vse uporabnike.

4. Dodati je potrebno nov poslovni krmilnik, ki bo zagotavljal prikaz navodil.

Navodila se trajno shranijo preko modula trajnega shranjevanja, prikaz se uredi
preko modula pogleda.

5. Za module pogleda je potrebno dodati filter pri akciji vključevanja skript
uporabniškega vmesnika. Filter mora dodati novo skripto, preko katere se
omogoči prikaz obvestila. Skripta registrira in implementira novo akcijo ob

zagonu vmesnika. Implementacija vključuje prikaz poljubnega obvestila ob
zagonu uporabniškega vmesnika.

Slika 27: Primer implementacije aplikacijskega filtra zunanjega modula sistema E-cho.

Slika 27 prikazuje primer definicije in implementacije aplikacijskega filtra zunanjega

modula sistema E-cho. Gre za preprost filter, ki iz seznama uporabnikov odstrani e-poštne
naslove. Sistem E-cho v osnovi ne nudi podpore za standard LTI. Le-ta je v sklopu te naloge
bila implementirana v obliki zunanjega modula.
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5.3.3 Tehnične značilnosti družbenega omrežja Facebook
Tehnične podrobnosti družbenega omrežja Facebook niso javno znane. Znani so

mehanizmi in specifikacije za povezovanje družbenega omrežja z zunanjimi sistemi. Pogoj
za integracijo družbenega omrežja Facebook z zunanjimi sistemi je registracija Facebook

aplikacije, ki na strani družbenega omrežja določa lastnosti integracije in jo je potrebno

opraviti na Facebook spletnih straneh, namenjenim razvijalcem [77]. Gre za aplikacijo, ki je
neposredno povezana s protokolom za prijavo OAuth ter ima določen identifikator (javni
ključ) in pripadajoči skriti ključ.

Facebook omogoča dvosmerno povezovanje z zunanjimi sistemi. Možen je dostop do

vsebin družbenega omrežja iz zunanjih sistemov. Prav tako je podprta možnost vključitve
zunanjih vsebin v družbeno omrežje. Vključitev omejenega nabora vsebin družbenega

omrežja v zunanje sisteme je možna preko spletnih vtičnikov, vključitev zunanjih vsebin v

družbeno omrežje pa preko okvirjev IFRAME, kot elementov zunanjih aplikacij. Napredna
možnost je uporaba spletnih vmesnikov. Le-te je v zunanjih aplikacijah možno uporabiti za
dostop do surovih podatkov družbenega omrežja.
5.3.3.1 Spletni vtičniki

Spletni vtičniki so, kot že omenjeno v priporočilih za implementacijo storitvenega

okvirja, preprosta in hitra rešitev za vključitev Facebook funkcionalnosti v zunanje sisteme. S

stališča končnih uporabnikov ni posebnih omejitev za uporabo. Njihova prednost je v tem, da

zahtevajo spletni vtičniki le prijavo v družbeno omrežje in ne dostopa do ostalih podatkov o
uporabnikih. Spletni vtičniki v primeru družbenih omrežij niso standardizirani. Tehnično

delovanje je primerljivo z orodji standarda LTI. Na voljo so v končni obliki, z minimalnimi
možnostmi prilagoditev.

Slika 28 prikazuje primer vključitve spletnega vtičnika družbenega omrežja Facebook v

dokument zunanjega sistema. Tehnično gledano gre za dodatno kodo HTML:

1. Meta podatki dokumenta. So podatki dokumenta, ki se ob uporabi družbenih
vtičnikov pojavijo v viru novic uporabnikov.

2. Skripta za inicializacijo. Skripta zažene vse vtičnike, ki so definirani znotraj
dokumenta. V parametru »js.src« je posredovan tudi identifikator povezane

Facebook aplikacije. Taka uporaba zunanje skripte predstavlja nevarnost XSS.
V primeru uporabe Facebook vtičnikov se za le-te privzame, da so varni.

3. Koda za vključitev vtičnika. Je koda, ki določa parametre vtičnika. Znotraj

enega dokumenta je lahko določenih več vtičnikov. Primer na sliki prikazuje
kodo za vključitev vtičnika za izbiro stanja všečnosti.
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Slika 28: Vključitev spletnega vtičnika družbenega omrežja Facebook v zunanji dokument.

[78]:

Družbeno omrežje Facebook nudi 6 različnih vtičnikov za integracijo v zunanje sisteme
1. Gumb »Všeč mi je«. Omogoča preprosto označevanje trenutno aktivne
vsebine (glede na naslov URL) kot všečne. Ob gumbu je prikazano število
prejetih klikov različnih uporabnikov.

2. Gumb

»Deli«.

Omogoča

deljenje

trenutne

vsebine

znotraj

različnih

mehanizmov družbenega omrežja (objava na lastnem zidu, zidu prijatelja,
znotraj skupine ali na Facebook strani).

3. Gumb »Pošlji«. Omogoča pošiljanje sporočila o trenutni vsebini poljubnemu
številu Facebook prijateljev.

4. Vtičnik strani. Omogoča prikaz zadnjih objav Facebook strani znotraj
zunanjega sistema.

5. Gumb »Omogoči sledenje«. Gumb omogoči sledenje vsebinam izbranega
Facebook profila. Sledenje vpliva na izbor vsebin, ki se uporabniku prikazujejo
znotraj družbenega omrežja.

6. Komentarji. Predstavlja funkcionalnost komentiranja trenutno izbrane vsebine.
Orodje je dovršeno in se ga lahko uporabi tudi kakor javni klepet.
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Spletne vtičnike je možno, skladno s standardom LTI, preko posredniškega strežnika

vključiti v sisteme LMS.

5.3.3.2 Zunanje aplikacije

Zunanje aplikacije omogočajo vključitev zunanjih vsebin v družbeno omrežje

Facebook. Gre za obliko zunanjih spletnih vtičnikov, ki jih je v družbeno omrežje možno
vključiti na dveh nivojih:

1. Aplikacija uporabniškega profila. Uporabnik k svojemu profilu doda
Facebook aplikacijo. Ob tem potrdi pravice za dostop do podatkov lastnega

profila. Nivo pravic je odvisen od zahtev aplikacije. Ob kliku na ime aplikacije v
levem meniju se uporabniku v Facebook vmesniku prikaže okvir IFRAME z
zunanjo vsebino (zunanjo aplikacijo). Le-ta, na podlagi dodeljenih pravic,
dostopa do podatkov družbenega omrežja v imenu uporabnika.

2. Zavihek Facebook strani. Aplikacijo je možno dodati v obliki novega zavihka

Facebook strani. Facebook strani so dostopne vsem uporabnikom, dostop do

zunanjih vsebin (npr. vsebin sistema LMS) pa je možno z zahtevo po dostopu
do podatkov o uporabniških računih tudi omejiti. Skladno s protokolom OAuth je
prikaz osnovnega okvirja podpisan s strani družbenega omrežja, kar omogoča

overjanje uporabnikov. Uporaba aplikacije znotraj zavihka je primernejša
rešitev, saj ne onemogoča uporabe ostalih storitev družbenega omrežja.

Vsebina aplikacije je v celoti odvisna od zunanjega sistema. Lahko je prilagojena

posameznim uporabnikom. Od slednih lahko zahteva podelitev pravic za dostop do nabora
podatkov uporabniških računov. Z dodelitvijo pravic je omogočena uporaba spletnih
vmesnikov.

5.3.3.3 Spletni vmesniki

Spletni vmesniki predstavljajo naprednejšo možnost dostopa do podatkov uporabnikov.

V primeru družbenega omrežja Facebook so na voljo tri skupine spletnih vmesnikov. Dve sta
namenjeni oglaševanju in nista v interesnem področju storitvenega okvirja. Skupina

imenovana Graph API vsebuje vmesnike za dostop do podatkov uporabnikov in objav.
Spletni vmesniki so v uporabi s strani zunanjih aplikacij, ki so lahko vključene v družbeno

omrežje ali ne. Zunanje aplikacije preko spletnih vmesnikov dostopajo do podatkov
uporabnikov. Uporaba spletnih vmesnikov omogoča razvoj poljubnih orodij.

Uporaba spletnih vmesnikov je pogojena z dodelitvijo pravic za dostop do podatkov s

strani posameznih uporabnikov. Uporabnik dodeli aplikaciji pravice za dostop do podatkov.

Le-ta pa lahko, skladno z dodeljenimi pravicami in z uporabo žetona za dostop, kadarkoli
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dostopa do podatkov uporabnika. Slednje lahko za uporabnike predstavlja varnostno
pomanjkljivost, saj uporabniki nimajo popolnega nadzora nad lastnimi podatki. V kontekstu
integracije s sistemi LMS je zato uporaba spletnih vmesnikov omejena.

5.3.4 Nadgradnja sistema Coome in vključitev učnih vsebin v družbeno
omrežje Facebook ter družbenih orodij v sistem Coome

Implementacija storitvenega okvirja je bila izvedena v obliki ločene dopolnitve

arhitekture sistema in implementacije razširitvenih modulov, ki implementirajo storitveni okvir.
Alternativno bi bila implementacija možna neposredno, s spremembami in dopolnitvami
izvorne kode. Dopolnitev arhitekture sistema je boljša izbira, saj je na ta način omogočeno

vklapljanje in izklapljanje zunanjih modulov in s tem posredno vklapljanje in izklapljanje
integracije sistema z družbenim omrežjem.

Z namenom integracije učnih vsebin v družbeno omrežje je bila na Facebook straneh

za razvijalce registrirana namenska aplikacija. Vpisane so bile nastavitve za integracijo
zunanjega okvirja IFRAME v družbeno omrežje Facebook. Glavna nastavitev je naslov URL

za dostop do zunanjega dokumenta, ki ga zagotavlja sistem Coome. Za uporabo aplikacije
znotraj Facebook vmesnika je bil uporabljen koncept Facebook strani. Ustvarjena je bila

namenska Facebook stran, v katere zavihek je bila dodana namenska Facebook aplikacija.

Tak način ohranja možnost hkratne uporabe ostalih storitev družbenega omrežja, kot sta npr.
klepet in zasebna sporočila. Hkrati so tako na voljo tudi namenski vir novic strani in možnost
objave neodvisnih vsebin.

5.3.4.1 Dopolnitev arhitekture sistema Coome

Sistem Coome je bil razvit kot pilotni primer sistema za podporo video tečajem, ki je

prerasel v osnovni sistem LMS. Zaradi ozkega storitvenega področja, sistem kot tak ne
omogoča razširitev v obliki zunanjih modulov. Zaradi potrebe po implementaciji storitvenega
okvirja je bila arhitektura sistema dopolnjena z novimi elementi, na način, da je preko
zunanjih modulov možno dodajanje novih funkcionalnosti. Arhitektura s slike 24 je bila
dopolnjena v arhitekturo, ki je prikazana na sliki 29.
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Slika 29: Dopolnjena arhitektura sistema Coome.

Dopolnjena arhitektura vključuje obstoječe in nove elemente:

1. Usmernik zahtev. Je vstopni modul, ki na osnovi naslova URL uporabniške zahteve
le-to posreduje glavnemu poslovnemu krmilniku ali krmilniku zunanjih modulov.

2. Glavni poslovni krmilnik. Je obstoječi poslovni krmilnik, ki ni bil spremenjen.

3. Krmilnik zunanjih modulov. Krmilnik na osnovi parametrov URL zahteve določi

zunanji modul, kateremu posreduje zahtevo. V uporabi je za dostop do storitev
zunanjih modulov.

4. Posrednik zunanjih modulov. Omogoča dostop do zunanjih modulov, nadzira
njihovo delovanje ter omogoča njihov vklop in izklop.

5. Modul trajnega shranjevanja. Je obstoječi modul, brez sprememb.

6. Modul pogleda. Je obstoječi modul, ki zagotavlja prikaz uporabniškega vmesnika.
Dopolnjen je s funkcionalnostjo filtriranja.

7. Filter modula pogleda. Implementira posredovanje zahtev za prikaz uporabniškega
vmesnika ali podatkov modula pogleda zunanjim modulom. Na ta način je
omogočeno spreminjanje obstoječih uporabniških vmesnikov za zunanje module.

Dopolnjena arhitektura omogoča razvoj dodatnih funkcionalnosti, brez posega v jedro

sistema, in s tem neodvisno implementacijo storitvenega okvirja. Vsak zunanji modul je
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implementiran preko vstopnega razreda modula, katerega instanco ustvari krmilnik zunanjih

modulov ob vsaki zahtevi uporabnika. Slika 30 prikazuje primer implementacije pozdravnega

zunanjega modula sistema. Zunanji modul se implementira preko vstopnega razreda, ki
deduje lastnosti osnovnega razreda in implementira funkciji:
1. ProcessRequest.

Klic

funkcije

izvede

krmilnik

zunanjih

modulov.

Funkcija

predstavlja vstopno točko za implementacijo poslovne logike modula. Rezultat
funkcije je izpis vsebine HTML znotraj obstoječih okvirjev uporabniškega vmesnika.

2. FilterView. Klic izvede filter modula pogleda. Funkcija omogoča spreminjanje izpisa
HTML pred pošiljanjem.

Slika 30: Primer implementacije zunanjega modula sistema Coome.

Primer pozdravnega modula na sliki 30 v prikaz vsebine tečaja doda besedilo

»Facebook vticnik«. Na ta način je možno dodajanje poljubne kode HTML v obstoječe
elemente uporabniškega vmesnika. Dodatno modul implementira interni usmernik, ki na

zahtevo URL na pot naslova »HelloWorld/tecaji« izpiše besedilo »Seznam tecajev«. S tem je
možna implementacija novih, neodvisnih funkcionalnosti.
5.3.4.2 Nadgradnja sistema Coome

Implementacija storitvenega okvirja je bila za sistem Coome izvedena z več namensko

razvitimi moduli znotraj dopolnjene arhitekture sistema:
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1. Modul prijave. Modul omogoča prijavo v sistem Coome z uporabo računa
družbenega omrežja Facebook.

2. Integracijski modul. Omogoči integracijo komunikacijskih orodij družbenega
omrežja Facebook v uporabniški vmesnik sistema Coome. V obratni smeri
implementira predvajalnik učnih vsebin, ki se vključi v družbeno omrežje.

3. Komunikacijski modul. Z uporabo spletnih vmesnikov družbenega omrežja
Facebook

implementira

funkcionalnost

dostopa

do

zasebnih

sporočil

uporabnikov. Tako je iz uporabniškega vmesnika Coome možna neposredna

uporaba funkcionalnosti klepeta družbenega omrežja Facebook. Modul ni v
uporabi, saj implementirana funkcionalnost posega v zasebnost uporabnikov z
dostopom do zasebnih sporočil.
5.3.4.2.1 Integracijski modul

Integracijski modul je definiran z razredom »CoomeFacebookModule«, ki deduje

lastnosti razreda »ExternalModule«, tako kot je to prikazano na primeru na sliki 30. Vključitev

družbenih orodij v vmesnik tečaja znotraj sistema Coome je urejen posredno preko filtra

pogleda (»FilterView«), tako da je v vmesnik dodana koda Javascript, ki na izbranih mestih v

vmesniku doda okvirje IFRAME s povezavami URL do krmilnikov modula za prikaz zunanjih
orodij. Podrobnosti so prikazane v tabeli 3, pri čemer parameter »${contentId}« predstavlja
identifikator vsebinskega elementa znotraj tečaja.
Dogodek

Opis

»FilterView« za zahtevo
»course/show«

V uporabniški vmesnik tečaja se doda okvirje IFRAME s povezavami
URL do krmilnikov za prikaz zunanjih orodij.

»ProcessRequest« za pot URL
»coome2fb/comments/${contentId}«

Prikaz Facebook orodja za komentiranje.

»ProcessRequest« za pot URL
»coome2fb/like/${contentId}«

Prikaz Facebook orodja za določanje všečne vsebine.

»ProcessRequest« za pot URL
»coome2fb/share/${contentId}«

Prikaz Facebook orodja za deljenje vsebine z ostalimi uporabniki.

»ProcessRequest« za pot URL
»coome2fb/classroomfb«

Prikaz spletne učilnice Coome za uporabo v sistemu.

Okvirji IFRAME so dodani preko vrinjene kode Javascript, ki poskrbi tudi
za zamenjavo okvirjev ob zamenjavi prikaza elementa tečaja.

Tabela 3: Opis implementacije vključitve orodij družbenega omrežja v sistem Coome.

V smeri integracije učnih vsebin v družbeno omrežje Facebook modul implementira

ločen predvajalnik vsebin, ki ga je možno uporabiti kot orodje v zunanjem sistemu. V ta
namen je v osnovnem razredu modula v funkciji »ProcessRequest« določena preslikava
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naslova URL »coome2fb/classroomfb«. Uporabniška zahteva na omenjen naslov, v primeru
veljavne seje, prikaže predvajalnik vsebin. To je tudi naslov, ki je uporabljen v nastavitvah

namenske Facebook aplikacije. Podrobnosti implementacij posameznih funkcionalnosti niso

neposredno povezane z integracijo družbenega omrežja Facebook in sistema Coome in prav
tako ne z arhitekturo obravnavanega sistema.
5.3.4.2.2 Končni uporabniški vmesniki

Nadgradnja sistema Coome implementira spremembe v uporabniškem vmesniku

sistema. Dopolnjen vmesnik je prikazan na sliki 31. Obstoječim elementom uporabniškega
vmesnika so dodani novi, ki vmesnik povezujejo z družbenim omrežjem. Dodani so spletna

vtičnika za določanje všečne vsebine in deljenje (1), vtičnik za objavo komentarjev v
povezavi z gradivom (2) in orodje za uporabo klepeta (3). Slednje od uporabnikov zahteva
podelitev pravic za dostop do zasebnih sporočil družbenega omrežja.

Slika 31: Nadgrajen uporabniški vmesnik sistema Coome.

Poleg dopolnjenega izvirnega vmesnika je rezultat nadgradnje sistema tudi vmesnik znotraj
namenske Facebook strani. Uporaba le-tega je za končnega uporabnika enakovredna
uporabi izvirnega vmesnika. Facebook vmesnik je prikazan na sliki 32 in poleg izobraževalne

vsebine implementira komunikacijski orodji za določanje všečne vsebine in deljenje (1),

orodje za komentiranje vsebine (2) in orodje za klepet. Slednje je obstoječe orodje
družbenega omrežja. Ostala orodja so vključena posredno, kot vtičniki sistema Coome.
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Slika 32: Izobraževalna vsebina sistema Coome kot zavihek namenske Facebook strani.

5.3.5 Nadgradnja sistema E-cho in vključitev učnih vsebin v družbeno omrežje
Facebook in družbenih orodij v sistem E-cho

Implementacija storitvenega okvirja predstavlja uporabo obstoječih tehničnih rešitev

družbenega omrežja Facebook in nadgradnjo sistema E-cho. Pri tem je upoštevan koncept
posredniškega strežnika za preoblikovanje zahtev družbenih omrežij v zahteve standarda
LTI in obratno. Za vzajemno integracijo orodij so bili uporabljeni vtičniki LTI sistema LMS in

vtičniki sistema Facebook. Zaradi zagotavljanja višje stopnje zasebnosti je implementacija
izvedena brez uporabe spletnih vmesnikov. Skupna prijava je urejena skladno s standardom
OAuth, pri čemer sistem E-cho zahteva le dostop do osnovnih podatkov uporabniških profilov
(ime, priimek in identifikator uporabnika).

Na Facebook straneh za razvijalce je bila za implementacijo storitvenega okvirja

registrirana namenska aplikacija, za katero veljajo enake lastnosti kot pri implementaciji z
uporabo sistema Coome.

Storitveni okvir določa enakovrednost uporabe izobraževalnih vsebin znotraj sistema

LMS in znotraj družbenega omrežja. Z implementacijskega stališča je potrebno urediti

ustrezno nadgradnjo predvajalnika izobraževalnih vsebin v sistemu LMS in implementacijo
le-tega znotraj družbenega omrežja. Slika 33 prikazuje shemo nadgradnje uporabniškega
vmesnika sistema E-cho in uporabo Facebook strani za prikaz izobraževalnih vsebin.

Nadgradnja predvideva uporabo enega predvajalnika vsebin za oba sistema. Implementacija
le te-ga je izvedena znotraj sistema E-cho.
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Slika 33: Nadgradnja uporabniškega vmesnika sistema E-cho.

Shema rešitve uporabniških vmesnikov vsebuje obstoječe in nove elemente:

1. Splošni elementi E-cho uporabniškega vmesnika. Splošni elementi se
znotraj uporabniškega vmesnika sistema E-cho ohranijo. Gre za elemente, ki
niso neposredno povezani z vsebino, kot so npr. koledar, novice in podobno.

2. Osnovni navigacijski meni uporabniškega vmesnika sistema E-cho.
Ohrani se obstoječ navigacijski meni.

3. Vmesni

okvir

predvajalnika

vsebin.

Je

pri

integraciji

tehnično

najpomembnejši element uporabniškega vmesnika sistema E-cho. Vmesni okvir

nadomešča obstoječi predvajalnik izobraževalnih vsebin. Gre za posredniški
okvir, v katerega je vgrajen predvajalnik izobraževalnih vsebin.

4. Predvajalnik izobraževalnih vsebin. Gre za nov predvajalnik vsebin, ki,

skladno s storitvenim okvirjem, omogoča uporabo družbenih orodij omrežja
Facebook v povezavi z izbrano vsebino. Predvajalnik je vključen v uporabniški

vmesnik sistema E-cho in v uporabniški vmesnik Facebook strani. Možna je tudi
samostojna uporaba.

5. Osnovni navigacijski meni družbenega omrežja Facebook. Ohrani se
osnovni navigacijski meni družbenega omrežja, ki vsebuje orodje za
porazdeljeno iskanje in orodje za prikaz števila novih vsebin.

6. Splošni elementi Facebook strani. Gre za funkcionalnosti Facebook strani, ki
ostanejo nespremenjene. Glavna funkcionalnost je vir novic z možnostjo objave
splošnih vsebin.

7. Komunikacijsko orodje družbenega omrežja Facebook. Je orodje za klepet,

ki je predvideno s strani storitvenega okvirja. Ohrani se obstoječe orodje, ki je
tesno integrirano v vmesnik družbenega omrežja.
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5.3.5.1 Predvajalnik izobraževalnih vsebin

Obstoječ predvajalnik izobraževalnih vsebin sistema E-cho je bil predelan skladno z

zahtevami za odzivne spletne vmesnike (ang. responsive web design) [79]. Slednji so
primerni za uporabno na različnih napravah in omogočajo samodejno spreminjanje izgleda.

Prav tako je bil predvajalnik iz jedrne arhitekture umeščen v modularno arhitekturo sistema.
Gre za posodobitev, ki ni neposredno povezana z implementacijo storitvenega okvirja.

Predelan predvajalnik je v uporabi znotraj uporabniškega vmesnika sistema E-cho in znotraj
uporabniškega vmesnika namenske Facebook strani.

Slika 34: Predvajalnik izobraževalnih vsebin.

Slika 34 prikazuje shemo nadgrajenega predvajalnika vsebin sistema E-cho.

Predvajalnik je v zunanje sisteme možno vključiti preko standarda LTI. V zavihek strani
družbenega omrežja Facebook je vključen preko posredniškega strežnika. Skladno z
zahtevami storitvenega okvirja je predvajalnik nadgrajen z družbenimi orodji omrežja

Facebook, ki so preko posredniškega strežnika vključeni skladno s standardom LTI. V
predvajalniku so ohranjeni obstoječi in dodani novi elementi:

1. Kazalo vsebine. Je sistemsko kazalo sistema E-cho, ki predstavlja pot uporabe
vsebine.

2. Navigacijski meni. Gre za alternativno možnost izbire učnega elementa. Ob
prikazu naslova trenutno izbranega elementa, gumba omogočata izbiro
predhodnega in naslednjega.

3. Vmesnik okvir vsebinskega elementa. Je vmesni okvir, ki vsebuje osnovne

podatke o vsebinskem elementu. Naslov URL vsebinskega elementa je
referenčni naslov URL za uporabljene spletne vtičnike.
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4. Vsebinski element. Je trenutno aktiven element gradiva, ki je v vmesnik
vključen kot okvir IFRAME.

5. Vtičnik za objavo komentarjev. Gre za Facebook vtičnik za objavo

komentarjev v zunanjih sistemih. Vtičnik je v povezavi z izbranim elementom
gradiva uporabljen kot orodje za klepet.

6. Vtičnik za izražanje všečnosti. Uporabljen je Facebook vtičnik, ki je, preko
posredniškega strežnika, vključen skladno s standardom LTI.

7. Vtičnik za deljenje vsebine. Je Facebook vtičnik, ki omogoča deljenje

vsebinskega elementa znotraj družbenega omrežja. Neposredna povezava do
vsebinskega elementa se pri uporabnikih pojavi znotraj vira novic.

Prilagoditev prikaza predvajalnika za uporabniški vmesnik družbenega omrežja

Facebook je, zaradi skladnosti z lastnostmi odzivnih spletnih vmesnikov, izvedena le s
spremembami kaskadnih stilskih listov (ang. Cascading Style Sheets – CSS).
5.3.5.2 Nadgradnja sistema E-cho

Implementacija storitvenega okvirja je podrejena lastnostim družbenih omrežij. Vsako

omrežje specificira načine povezovanja z zunanjimi sistemi, katerim se je potrebno
prilagoditi. V splošnem je implementacija storitvenega okvirja določena z integracijskimi

nastavitvami profila družbenega omrežja in nadgradnje sistema LMS. V primeru integracije
sistema za e-izobraževanje E-cho in družbenega omrežja Facebook je bil sistem E-cho
nadgrajen s tremi novimi moduli:

1. Modul za podporo standardu LTI. Je osnovni modul, ki ni neposredno

povezan z integracijo Facebook orodij. Gre za manjkajočo funkcionalnost, ki jo
je bilo za namen integracije z družbenimi omrežji potrebno podpreti. Modul

omogoča vključevanje vtičnikov LTI. S klicem funkcije (jezik PHP) omogoča
integracijo zunanjega orodja na izbranem mestu v uporabniškem vmesniku.

2. Posredniški modul LTI. Je modul, ki nadomešča zunanji posredniški strežnik.

Njegova vloga je v dvosmernem preoblikovanju zahteve po standardu LTI v

zahteve, ki jih za integracijo določajo družbena omrežja in obratno. Pretvorba je

specifična glede na izbrane vtičnike in družbena omrežja. V arhitekturi sistema
E-cho predstavlja modul implementacijo novega poslovnega krmilnika.

3. Integracijski modul. Modul k določenim funkcionalnostim uporabniškega

vmesnika integrira zunanje orodje po standardu LTI. V obratni smeri
implementira lastno orodje LTI, ki omogoča uporabo predvajalnika vsebin v
zunanjih sistemih.
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5.3.5.2.1 Integracijski modul

Integracijski modul predstavlja glavni modul implementacije storitvenega okvirja.

Posredniški modul in modul za podporo standardu LTI sta podporna modula. Vloga

integracijskega modula je v podpori implementacije sprememb, ki so določeni s shemo
nadgradnje uporabniškega vmesnika sistema E-cho. Izvedena je implementacija dopolnitve
obstoječih funkcionalnosti:

1. Enotna prijava. Enotna prijava s Facebook računom je implementirana na

osnovi protokola OAuth. Dodan je nov poslovni krmilnik za prijavo. Uporaba
protokola

OAuth

predstavlja

standardizirano

rešitev,

tako

da

implementaciji uporabljene obstoječe knjižnice za delo s protokolom.

so

pri

2. Vmesni okvir predvajalnika vsebin. Gre za delitev predvajalnika vsebin od
osnovnega uporabniškega vmesnika, tako da se lahko predvajalnik vsebin
uporabi v osnovnem uporabniškem vmesniku sistema E-cho in v uporabniškem

vmesniku družbenega omrežja Facebook. V ta namen je obstoječ predvajalnik
v uporabniškem vmesniku sistema E-cha nadomeščen z vmesnim vsebinskim
okvirjem, v katerega je predvajalnik vgrajen preko okvirja IFRAME.

3. Predvajalnik vsebin. Osnovni vsebinski element je pri predvajalniku vgrajen v
vmesni vsebinski okvir. To omogoči integracijo spletnih vtičnikov, vezanih na

posamezni vsebinski element. Predvajalnik vsebin je vgrajen v vtičnik LTI, ki se
ga preko posredniškega modula uporabi za prikaz predvajalnika vsebin v
vmesniku Facebook strani.

4. Družbeni vtičniki. V predvajalnik vsebin so vključena orodja družbenega

omrežja Facebook. Gre za spletne vtičnike, ki so dodani k posameznemu
elementu vsebine. V osnovni uporabniški vmesnik sistema E-cho je dodano

orodje za komentiranje, ki nadomešča funkcionalnost klepeta. Vsa orodja so
preko posredniškega modula vključena skladno s standardom LTI.

5. Sporočilni sistem. Sporočilni sistem sistema E-cho je nadgrajen z dostopom

do zasebnih sporočil uporabnikov znotraj omrežja Facebook. Tehnična rešitev
predstavlja

dostop

do

sporočil

uporabnikov

preko

Facebook

spletnih

vmesnikov. Pri tem se od uporabnikov zahteva podelitev pravic dostopa do
zasebnih sporočil. Ker to lahko predstavlja poseg v uporabnikovo zasebnost,

modul ni v uporabi. Nadomešča ga že omenjeni družbeni vtičnik za objavo
komentarjev, ki je vključen v osnovni uporabniški vmesnik.

Spremembe obstoječih funkcionalnosti in implementacija novih so izvedene na osnovi

uporabe filtrov in akcij, ki jih sistem E-cho implementira. Tabela 4 prikazuje akcije sistema E69

cho, ki so ključne za implementacijo. To so funkcije, katerim se vhodne in/ali izhodne
parametre filtrira s funkcijami integracijskega modula.
Akcija in opis

Implementacija modula

url_router

Doda se preverjanje dodatnih naslovov URL, ki se jih uporabi za
dostop do funkcionalnosti poslovnih krmilnikov modula:

Na podlagi naslova URL določi
poslovni krmilnik in akcijo poslovnega
krmilnika.

1.
2.
3.

4.

oauth_login/*. Omogoča prijavo preko OAuth protokola.
Gre za več funkcij.

content_wrapper/player. Gre za prikaz vmesnega okvirja
za prikaz predvajalnika vsebin.
content_wrapper/element. Gre za prikaz vmesnega
okvirja za prikaz vsebinskega elementa. Poleg vsebine in
družbenih vtičnikov vsebuje vmesni okvir tudi osnovne
podatke o vsebinskem elementu. Naslov URL vmesnega
okvirja je referenčni naslov za element vsebine.

main/chat. Izpiše vsebino okvirja za splošni klepet. Gre za
HTML kodo, ki v uporabniški vmesnik vključi družbeni
vtičnik komentarjev, ki nadomešča splošni klepet.

login_form_html

V prijavni obrazec se doda gumb s povezavo do poslovnega
krmilnika za prijavo z računom Facebook.

ui_body_html

Gre za več sprememb uporabniškega vmesnika pri prikazu
izobraževalnih vsebin:

Izpiše kodo HTML prijavnega obrazca.
Glede na vhodne parametre izpiše
kodo HTML dela uporabniškega
vmesnika.

1.
2.

3.

content_player_ui. Koda za prikaz predvajalnika vsebin je
nadomeščena s kodo HTML za prikaz vmesnega okvirja
IFRAME za prikaz predvajalnika.
content_element_ui. Koda za prikaz vsebinskega
elementa je nadomeščena s kodo HTML za prikaz
vmesnega okvirja IFRAME za prikaz vsebinskega
elementa. Poleg vsebinskega elementa okvir vsebuje
družbene vtičnike, ki so vezani na vsebinski element.

main. V kodo HTML za prikaz osnovnega vmesnika je
dodana koda HTML, ki vključi okvir IFRAME za prikaz
splošnega klepeta (komentarjev).

Vsebina vseh vmesnih okvirjev je implementirana znotraj novih
poslovnih krmilnikov.
course_index

Zaradi uporabe vmesnega okvirja vsebinskega elementa je potrebno
ob izbiri elementa iz kazala prikazati vmesni okvir in ne neposredno
elementa vsebine. Kazalo tečaja se temu ustrezno filtrira.

messages_list

Seznam zasebnih sporočil je dopolnjen s seznamom zasebnih
sporočil družbenega omrežja Facebook.

message_data

V primeru, ko gre za sporočilo družbenega omrežja Facebook,
vsebina ni lokalno dostopna. Sporočilo se pridobi preko spletnih
vmesnikov.

message_send

V primeru, ko uporabnik pošlje sporočilo drugemu uporabniku in sta
oba v sistemu E-cho registrirana preko računa Facebook, se
sporočilo pošlje preko Facebook spletnih vmesnikov in ne lokalno.

Vrača objekt kazala tečaja.

Vrača seznam uporabnikovih zasebnih
sporočil.
Vrača celotno vsebino zasebnega
sporočila uporabnika.
Pošlje zasebno sporočilo drugemu
uporabniku.

Tabela 4: Uporaba filtrov sistema E-cho pri implementaciji storitvenega okvirja.
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5.3.5.3 Končni uporabniški vmesniki

Rezultat nadgradnje sistema E-cho ter registracije in nastavitev Facebook aplikacije sta

dva vmesnika za dostop do učnih vsebin. Slika 35 prikazuje nadgrajen uporabniški vmesnik
sistema E-cho. Prikazan je izgled predvajalnika vsebin z izbranim vsebinskim elementom in
povezanimi spletnimi vtičniki za določanje všečne vsebine in deljenje (1), za objavo

komentarjev (2) ter za splošen klepet (3). Vsi vtičniki so zagotovljeni s strani družbenega
omrežja Facebook.

Slika 35: Nadgrajen uporabniški vmesnik sistema E-cho.

Slika 36 prikazuje namensko Facebook stran, ki vključuje zunanji predvajalnik vsebin.

Gre za isti predvajalnik, ki je tudi del uporabniškega vmesnika sistema E-cho in ravno tako
implementira možnost deljenja in označevanja všečnih elementov vsebine (1) in objavo
komentarjev (2). Funkcija splošnega klepeta je vedno del splošnega Facebook vmesnika (3).

Rešitvi skupaj predstavljata implementacijo storitvenega okvirja. Dostop do učnih

gradiv in uporaba družbenih orodij za namen izobraževanja sta, ne glede na izbiro sistema,
enakovredna. V družbeno omrežje Facebook in v sistem za e-izobraževanje E-cho so bili

implementirani vsi predvideni elementi storitvenega okvirja. V primeru sistema E-cho se za

funkcijo splošnega klepeta uporablja orodje za objavo komentarjev. Slednje zadostuje
osnovnim potrebam uporabnikov. Taka uporaba je v celoti podprta z uporabo spletnih
vtičnikov in je s stališča uporabnikov varna, saj ne zahteva dodelitve posebnih pravic za
dostop do podatkov uporabnikov.
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Slika 36: Izobraževalna vsebina sistema E-cho kot zavihek namenske Facebook strani.
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6 ANALIZA

VPLIVA

VKLJUČEVANJA

DRUŽBENIH

OMREŽIJ V E-IZOBRAŽEVANJE IN OBRATNO

Cilj analize je ovrednotiti uporabnost implementacij storitvenega okvirja pri končnih

uporabnikih. Analiza je izvedena na osnovi testnih skupin študentov, ki so v okviru rednega

dela pri fakultetnih predmetih uporabljali in ocenili tri rešitve – spletno učilnico E-cho, in
spletni učilnici Facebook. Pri slednjih gre za eno spletno učilnico s podporo izobraževalnih

vsebin s strani sistema Coome in drugo s podporo izobraževalnih vsebin s strani sistema Echo.

Rezultati analize kažejo na splošno uporabnost in primernost rešitev, hkrati pa je zaradi

uporabe orodij družbenega omrežja izražena skrb uporabnikov glede možnega negativnega
vpliva na zasebnost.

6.1 Vsebina
Za izvedbo analize je bil testnim uporabnikom omogočen dostop do prilagojenih

spletnih učilnic, katerih primeri so prikazani na slikah 32 (Facebook s podpornim sistemom
Coome), 36 (Facebook s podpornim sistemom E-cho) in 35 (E-cho). Testni uporabniki so bili

študenti različnih študijskih skupin tehničnih smeri. Znotraj vsake skupine so v sklopu enega
cikla predavanj ocenili eno izmed rešitev. Ob tem je bila podana zahteva, da mora izvedba
analize čim manj posegati v izvajanje obstoječega izobraževalnega procesa.

Tehnično gledano so imeli študenti dostop do dveh sistemov LMS – do sistema E-cho

in do sistema Coome. Za primer sistema E-cho sta bila na voljo nadgrajeni osnovni vmesnik

sistema in vmesnik znotraj družbenega omrežja, za primer sistema Coome pa le vmesnik
znotraj družbenega omrežja. Rešitvi znotraj družbenega omrežja sta kljub različnim

podpornim sistemom za končnega uporabnika zelo podobni. Znotraj podpornih sistemov so
bila študentom na voljo izobraževalna gradiva v obliki e-tečajev. Vsebino slednjih so
sestavljali videoposnetki s pripadajočimi listi predstavitve, ki so bili časovno povezani preko
vodenega kazala. Dodatno gradivo so predstavljali preizkusi znanja in povezave do zunanjih

virov. Običajna uporaba e-tečajev v izbranih okoljih je, da posameznik samostojno predela
tečaj. V primeru analize vpliva so imeli uporabniki na voljo komunikacijska orodja

družbenega omrežja Facebook. Uporabili so lahko spletno klepetalnico, neposredno
komentirali vire tečaja in le-te delili z ostalimi uporabniki družbenega omrežja. S tem so imeli

možnost medsebojnega sodelovanja in skupnega učenja preko spleta. Vsak od študentov je
lahko preveril natanko eno rešitev. Protokol izvajanja analize je bil sledeč:
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1. Dostop do gradiv je testnim uporabnikom bil omogočen en teden pred
začetkom cikla predavanj. Obveščeni so bili o možnosti dostopa do gradiv in
povabljeni k uporabi integriranih orodij družbenega omrežja. Imeli so dovolj

časa, da so gradiva lahko preučili in z uporabo orodij družbenih omrežij izvedli
pripravo na predavanja v obliki komentarjev, klepeta in objave dodatnih gradiv.

2. Predavanje je bilo izvedeno brez sprememb, po običajnem protokolu.

3. Po predavanju so lahko študentje še en teden dostopali do gradiv in za potrebe
e-izobraževanja sodelovali v družbenih aktivnostih.

Po zaključenem ciklu so uporabniki bili povabljeni k reševanju vrednotnih vprašalnikov

v elektronski obliki. Vključenost v raziskavo je predstavljala dopolnitev k obstoječemu
izobraževalnemu procesu. Pri tem je bila uporaba običajnih spletnih učilnic še vedno možna,
sodelovanje v raziskavi pa prostovoljno in anonimno.

Sistem E-cho je sistem za e-izobraževanje, ki je v redni uporabni na Fakulteti za

elektrotehniko Univerze v Ljubljani (ULFE). Skladno s tehničnimi zmožnostmi sistema je bila
na osnovi zapisov dostopov za primer dela testnih uporabnikov ULFE izvedena tudi
primerjava uporabe sistema pred in med analizo.

6.1.1 Metodologija in orodja
Testni uporabniki so bili po uporabi izbrane rešitve povabljeni k anonimnemu reševanju

vrednotnega vprašalnika. Cilj je bil pridobiti povratno informacijo testnih uporabnikov na hiter
in učinkovit način. V primeru kompleksnega vprašalnika z veliko vprašanji bi lahko odziv
testnih uporabnikov bil zelo omejen. Zato je bilo določenih 13 vprašanj izbirnega tipa z
opcijskimi odgovori, ki so bili ovrednoteni pri obdelavi rezultatov. Vprašanja so bila
prilagojena uporabi posamezne rešitve in razdeljena na 4 sklope:
1. Demografska
uporabnikov.

vprašanja.

Odgovori

razkrivajo

starost

in

spol

testnih

2. Splošna vprašanja o uporabi omrežja Facebook. Z odgovori testni uporabnik
opredeli splošno naklonjenost do uporabe družbenega omrežja. Analiza ima

smisel, v kolikor so člani skupin tudi uporabniki družbenega omrežja Facebook.
Odgovori so bili pri obravnavi rezultatov uporabljeni za izključitev uporabnikov,
ki družbenega omrežja ne uporabljajo.

3. Ocenjevalna vprašanja izobraževalnega potenciala. Odgovori opredeljujejo
naklonjenost do uporabe izbrane rešitve za namene izobraževanja.

4. Ocenjevalna vprašanja primernosti. Odgovori opredeljujejo naklonjenost do
primernosti izbrane rešitve.
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Slika 37: Uporabniška vmesnika orodja Google Obrazci za izpolnjevanje vprašalnika in pregled
rezultatov.

Izvedbeno je bilo za reševanje vprašalnika uporabljeno spletno orodje Google Obrazci

[80]. Le-to omogoča izdelavo vprašalnikov in samodejno zbiranje surovih rezultatov z

možnostjo osnovnega grafičnega prikaza. Slika 37 prikazuje uporabniška vmesnika
spletnega orodja. Levo (1) je prikazan uporabniški vmesnik za izpolnjevanje, namenjen
končnim uporabnikom, desno (2) uporabniški vmesnik za pregled rezultatov, namenjen

urednikom. Orodje omogoča izvoz surovih rezultatov v spletno orodje Google Preglednice
[81], ki je bilo uporabljeno za obdelavo surovih rezultatov.

Reševanje vprašalnika je bilo odprto za vse uporabnike, ki so poznali URL naslov do

vprašalnika. Testni uporabniki so povezavo prejeli preko elektronske pošte. Privzema se, da
so vprašalnik rešili le testni uporabniki, pri čemer je vsak uporabnik vprašalnik rešil največ
enkrat.

Za sistem E-cho je bila izvedena tudi primerjava uporabe sistema pred in med analizo.

V podatkovni bazi sistema (MySQL) je zabeležena zgodovina dostopov vseh uporabnikov,

kjer so na voljo podatki o vsebini, času dostopa, času uporabe in uspešnosti uporabe gradiv.

Primerjava je bila izvedena za obdobje 28 dni, od tega za obdobje 14 dni pred možnostjo
uporabe rešitev z integriranim družbenim omrežjem. Izvedbeno je bila primerjava izpeljana

ob neposrednem dostopu do podatkovne baze in uporabi strukturiranega jezika za

poizvedovanje (ang. Structure Query Language – SQL). Za sistem Coome take primerjave ni

možno narediti, saj beleženje dostopov do izobraževalnih gradiv znotraj sistema izvirno ni
podprto.
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6.1.2 Testni uporabniki
Testni uporabniki so bili določeni s študijskimi skupinami. Izmed razpoložljivih skupin

študentov ITkT je bilo izbranih šest skupin, katerih člani so bili povabljeni k sodelovanju. Cilj

je bil za primer vsake od rešitev pridobiti odziv vsaj 30 študentov. Izbrane skupine so bile
primerljivih velikosti in starosti članov:

1. FB-C-DSIC. Skupina študentov 1. letnika študija 2. stopnje na Oddelku za

informacijske sisteme in računalništvo (špa. Departamento de Sistemas
Informáticos y Computación – DSIC) na Politehnični Univerzi v Valenciji (špa.
Universidad Politècnica de Valencia – UPV), ki je štela 45 članov.

2. FB-C-ULFE. Skupina študentov 3. letnika študija 1. stopnje multimedijskih
komunikacij na ULFE, ki je štela 30 članov.

3. FB-E-ULFE. Skupina študentov 3. letnika študija 1. stopnje multimedijskih
komunikacij na ULFE, ki je štela 45 članov.

4. FB-E-DSIC. Skupina študentov 1. letnika študija 2. stopnje DSIC, ki je štela 25
članov.

5. E-ULFE-1. Skupina študentov 2. letnika študija 1. stopnje multimedijskih
komunikacij na ULFE, ki je štela 30 članov.

6. E-ULFE-2. Skupina študentov 3. letnika študija 1. stopnje elektrotehnike na
ULFE. V skupini je bilo 8 redno vpisanih študentov in 4 tuji študenti, ki so bili na
izmenjavi.

Število vseh
članov

Število članov, ki so vstopili v sistem

Število
članov, ki so
izpolnili
vprašalnik

Facebook
(podporni sistem
Coome)

Facebook
(podporni sistem
E-cho)

E-cho

FB-C-DSIC

45

17

-

-

11

FB-C-ULFE

30

25

-

-

23

FB-E-ULFE

45

-

29

-

26

FB-E-DSIC

25

-

15

-

9

E-ULFE-1

30

-

-

28

27

E-ULFE-2

12

-

-

4

4

Tabela 5: Odziv članov testnih skupin.

Predpostavlja se, da skupina študentov izbranega predmeta dovolj dobro opisuje

lastnosti ciljne populacije – študentov tehnike in naravoslovja. Sodelovanje testnih
uporabnikov je bilo prostovoljno. Odziv uporabnikov posameznih skupin je bil različen. Člani
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skupin FB-C-DSIC in FB-C-ULFE so bili povabljeni k uporabi rešitve znotraj družbenega
omrežja Facebook v kombinaciji s podpornim sistemom Coome, člani skupin FB-E-ULFE in

FB-E-DSIC k rešitvi znotraj družbenega omrežja v kombinaciji s podpornim sistemom E-cho

in člani E-ULFE-1 in E-ULFE-2 k rešitvi znotraj sistema E-cho z vključenimi komunikacijskimi
orodji družbenega omrežja Facebook.

Tabela 5 prikazuje odziv članov testnih skupin. Skupno je sisteme od 187 potencialnih

uporabnikov preizkusilo 118 uporabnikov. Izmed slednjih jih je 100 tudi izpolnilo vprašalnik,

večina v celoti. Nadaljnja obravnava združuje člane skupin, ki so izpolnili vprašalnik, v tri
vzorčne skupine:

1. FB-COOME. Vključuje člane skupin FB-C-DSIC in FB-C-ULFE. Število vseh

članov je 34. Gre za uporabnike, ki so ocenili uporabniški vmesnik sistema
Coome znotraj družbenega omrežja Facebook.

2. FB-ECHO. Vključuje člane skupin FB-E-ULFE in FB-E-DSIC. Skupno število

članov je 35. Gre za uporabnike, ki so ocenili uporabniški vmesnik sistema Echo znotraj družbenega omrežja Facebook.

3. ECHO. Vključuje člane skupin E-ULFE-1 in E-ULFE-2. Število vseh članov je

31. Gre za uporabnike, ki so ocenili izvirni vmesnik sistema E-cho, nadgrajen z
orodji družbenega omrežja.

Skupina FB-COOME

Skupina FB-ECHO

Skupina ECHO

Število članov

34

35

31

Povprečna starost

21.83 (30 odgovorov)

22.36 let (28
odgovorov)

21.27 let (26 odgovorov)

Najstarejši član

25 let

29 let

25 let

Najmlajši član

20 let

20 let

19 let

Delež žensk

26.47% (9 od 34)

31.43% (11 od 35)

23.33% (7 od 30)

Delež moških

73.53% (25 od 34)

68.57% (24 od 35)

76.67% (23 od 30)

Tabela 6: Sestava vzorčnih skupin.

Tabela 6 prikazuje sestavo vzorčnih skupin glede na rezultate vprašalnika. Vrednosti

so izračunane na podlagi prejetih odgovorov, pri čemer je potrebno poudariti, da so imeli

uporabniki možnost ne opredeliti svoje starosti in spola. V primeru skupine FB-COOME se je

glede starosti opredelilo 88.23% uporabnikov, v primeru skupine FB-ECHO 80.00% in v
primeru skupine ECHO 83.87% uporabnikov. Glede spola so se opredelili vsi uporabniki

skupin FB-COOME in FB-ECHO ter 96.77% uporabnikov skupine ECHO. Skupine so
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primerljive glede na vse parametre. V vseh je manjšinski delež žensk, in sicer 26.47%,
31.43% in 23.33%. Podobno je tudi v primeru celotne populacije študentov tehničnih smeri.

6.2 Rezultati
Rezultati analize so zbrani na podlagi obdelave izpolnjenih vprašalnikov. Dodatno so

bili za primer skupine ECHO obdelani dnevniki dostopa pred in po implementaciji
storitvenega okvirja in narejena primerjava uporabe za oba primera.

Vprašalnik je bil za študente UPV pripravljen v angleškem jeziku, za študente ULFE v

slovenskem jeziku. Izmed vseh potencialnih uporabnikov je vzorčni vprašalnik izpolnilo

60.00% uporabnikov skupine FB-COOME, 48.57% uporabnikov skupine FB-ECHO in
73.81% uporabnikov skupine ECHO. Večina izmed uporabnikov je vprašalnik izpolnila v
celoti.

Rezultati vprašalnikov v splošnem potrjujejo smiselnost integracije družbenih omrežij in

sistemov LMS ter uporabnost integriranih rešitev. Prav tako smiselnost integracije potrjujejo
rezultati obdelave dnevnikov dostopa, iz katerih je vidna porast uporabe izobraževalnih

gradiv znotraj sistema E-cho po implementaciji orodij družbenih omrežij. Dodatno smiselnost

potrjuje tudi sama uporaba orodij družbenih omrežij. Čeprav storitveni okvir v trenutni obliki

ne nudi podpore sledenju družbenih aktivnosti, je na podlagi ročnega štetja možno podati
oceno, da je vsaj 10% uporabnikov družbena orodja za namen e-izobraževanja dejansko tudi
uporabilo. Pri tem je potrebno poudariti, da k temu uporabniki niso bili moderirani ali
spodbujani.

Odziv študentov glede uporabe integriranih rešitev za namen izobraževanja je v

splošnem pozitiven. Odziv glede primernosti je v vseh primerih manj ugoden. V splošnem se
vsi strinjajo, da je javna objava izobraževalnih gradiv primerna, hkrati pa so zaradi izvajanja

družbenih aktivnosti z uporabo javnega družbenega omrežja zaskrbljeni glede zasebnosti. Le
30.30% uporabnikov skupine FB-COOME, 29.41% skupine FB-ECHO in 32.26%
uporabnikov skupine ECHO z zasebnostjo v družbenih omrežjih nima težav. Zaskrbljenost

glede zasebnosti uporabe družbenih omrežij je zaznati tudi splošno, v povezavi z
nezmožnostjo nadzora nad deljenjem informacij.

6.2.1 Uporaba družbenega omrežja Facebook
Naklonjenost do uporabe družbenega omrežja Facebook je v primeru vseh vzorčnih

skupin pozitivna. Rezultati so prikazani v tabeli 7. Vsi sodelujoči uporabniki so tudi uporabniki
družbenega omrežja Facebook. Od tega slednje dnevno uporablja 86.67% uporabnikov

skupine FB-COOME, vsi uporabniki skupine FB-ECHO in 80.65% uporabnikov skupine

ECHO. V primeru vseh skupin se je velik delež uporabnikov opredelil, da družbeno omrežje
78

vsakič uporabljajo več kot 10 minut. V primeru skupine FB-COOME je ta delež 86.67%, v

primeru skupine FB-ECHO 87.50% in v primeru skupine ECHO 77.42%. Zato je v splošnem
korektno testne uporabnike opredeliti kot izkušene uporabnike družbenega omrežja
Facebook. Večina le-to v splošnem tudi pozitivno sprejema.

Testni uporabniki so uporabniki tudi drugih družbenih omrežij. V primeru skupine FB-

COOME je delež teh 56.25%, v primeru skupine FB-ECHO 63.64% in v primeru skupine

ECHO 58.06%. To je pokazatelj, da družbeno omrežje Facebook nima absolutnega primata
in da je integracijo sistemov LMS in družbenih omrežij potrebno gledati splošno, kar
opravičuje vlogo storitvenega okvirja, ki izbire družbenega omrežja ne omejuje.
Vprašanje

Odgovor

Skupina FBCOOME

Skupna FBECHO

Skupina

Družbeno omrežje Facebook
uporabljam.

večkrat dnevno
(4)

73.33% (22 od
30)

80.65% (25 od
31)

61.29% (19 od
31)

enkrat dnevno
(3)

13.33% (4 od
30)

19.35% (6 od
31)

19.35% (6 od
31)

enkrat tedensko
(2)

6.67% (2 od 30)

0.00%

9.68% (3 od 31)

občasno (1)

6.67% (2 od 30)

0.00%

9.68% (3 od 31)

ne uporabljam
(0)

0.00%

0.00%

0.00%

več kot 60 minut
(60)

23.33% (7 od
30)

37.50% (12 od
32)

41.94% (13 od
31)

do 60 minut (30)

46.67% (14 od
30)

34.38% (11 od
32)

12.90% (4 od
31)

do 30 minut (10)

16.67% (5 od
30)

15.62% (5 od
32)

22.58% (7 od
31)

do 10 minut (0)

13.33% (4 od
30)

12.50% (4 od
32)

22.58% (7 od
31)

da (1)

77.42% (24 od
31)

84.85% (28 od
33)

74.19% (23 od
31)

ne (0)

22.58% (7 od
31)

15.15% (5 od
33)

25.81% (8 od
31)

da (1)

56.25% (18 od
32)

63.64% (21 od
33)

58.06% (18 od
31)

ne (0)

43.75% (14 od
32)

36.36% (12 od
33)

41.94% (13 od
31)

Družbeno omrežje Facebook
vsakič uporabljam.

Uporabo družbenega omrežja
Facebook v splošnem
sprejemam pozitivno.

Poleg družbenega omrežja
Facebook, uporabljam tudi
ostala družbena omrežja.

Tabela 7: Uporaba družbenega omrežja Facebook.
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ECHO

Dodatno so bili odgovori testnih uporabnikov obdelani v kontekstu povprečnih

vrednosti. Besedilni odgovori so bili ovrednoteni s številčnimi vrednostmi, ki so prikazane v

tabeli 7. Slika 38 prikazuje razpon povprečij odgovorov pri uporabljeni 95% stopnji zaupanja.
Iz slike je razvidno, da so testni uporabniki izrazito dnevni uporabniki s pozitivno naravnanim

pristopom. Pri vseh vprašanjih je opazno prekrivanje intervalov vseh skupin, kar nakazuje na
podobnost le-teh glede uporabe družbenega omrežja Facebook.

Slika 38: Uporaba družbenega omrežja Facebook.

6.2.2 Vključenost družbenega omrežja v e-izobraževanje in obratno
Vključenost e-izobraževanja v družbena omrežja je bila preverjena s podporo vzorčnih

skupin FB-COOME in FB-ECHO. V obratni smeri je bil poskus vključenosti družbenega

omrežja v sistem e-izobraževanje opravljen na osnovi uporabnikov vzorčne skupine ECHO.

V vseh primerih je bila uporabljena rešitev, ki je bila razvita kot implementacija storitvenega
okvirja. Člani skupin so do učnih gradiv dostopali posredno, preko dveh namenskih strani
družbenega omrežja Facebook.

Članom skupine ECHO je bil na voljo neposreden dostop do učnih gradiv preko

nadgrajene spletne učilnice sistema E-cho. Uporabniški vmesniki za dostop do gradiv so
80

prikazani na slikah 32 (skupina FB-COOME), 36 (skupina FB-ECHO) in 35 (skupina ECHO).

Ne glede na način dostopa je sistem od uporabnikov zahteval prijavo z računom družbenega
omrežja Facebook. Ob prvi prijavi je sistem od uporabnikov zahteval podelitev pravic

sistemoma E-cho ali Coome za dostop do osnovnih podatkov uporabniškega računa

družbenega omrežja (ime, priimek in naslov e-pošte). Iz poskusa je bila namenoma
izključena funkcionalnost zasebnih sporočil. Ocenjeno je bilo, da bi zahteva za dostop do
zasebnih sporočil uporabnikov predstavljala prevelik poseg v zasebnost le-teh in posledično
slabši odziv pri uporabi.
Vprašanje

Odgovor

Skupina FBCOOME

Skupina FBECHO

Skupina ECHO

da (1)

84.85% (28 od 33)

81.82% (27 od 33)

87.10% (27 od 31)

ne (0)

15.15% (5 od 33)

18.18% (6 od 33)

12.90% (4 od 31)

da (1)

77.42% (24 od 31)

76.47% (26 od 34)

80.65% (25 od 31)

ne (0)

22.58% (7 od 31)

23.53% (8 od 34)

19.35% (6 od 31)

da (1)

68.75% (22 od 32)

69.70% (23 od 33)

67.74% (21 od 31)

ne (0)

31.25% (10 od 32)

30.30% (10 id 33)

32.26% (10 od 31)

da (1)

48.48% (16 od 33)

39.39% (13 od 33)

51.61% (16 od 31)

ne (0)

51.52% (17 od 33)

60.61% (20 od 33)

48.39% (15 od 31)

Javni dostop do vsebin za vse
uporabnike družbenega
omrežja Facebook je primeren.

da (1)

75.00% (24 od 32)

73.53% (25 od 34)

70.97% (22 od 31)

ne (0)

25.00% (8 od 32)

26.47% (9 od 34)

29.03% (9 od 31)

Zaradi uporabe
komunikacijskih orodij
družbenega omrežja Facebook
me skrbi zasebnost mojih
izobraževalnih aktivnosti.

da (1)

69.70% (23 od 33)

70.59% (24 od 34)

67.74% (21 od 31)

ne (0)

30.30% (10 od 33)

29.41% (10 od 34)

32.26% (10 od 31)

Izobraževalni potencial
Komentarji, vezani na učno
gradivo, so mi lahko v pomoč
pri v učenju.
Komunikacijska orodja
družbenega omrežja Facebook
(komentarji, klepet, ipd.) so
lahko uporabna pri učenju.
Spletno učenje je učinkovitejše,
če se z uporabo
komunikacijskih orodij
družbenega omrežja Facebook
izvaja skupinsko.
Učna gradiva so uporabnejša,
če so dostopna znotraj
družbenega omrežja Facebook.
(FB-COOME, FB-ECHO)
Učna gradiva bi bila
uporabnejša, če bi bila
dostopna znotraj družbenega
omrežja Facebook. (ECHO)
Primernost

Tabela 8: Izobraževalni potencial in primernost integracije družbenega omrežja in e-izobraževanja.

Tabela 8 prikazuje obdelane rezultate vprašalnika glede izobraževalnega potenciala in

primernosti uporabe integracijskih rešitev. Uporabniki so splošno potrdili pomembnost

komunikacijskih orodij in komentarjev v povezavi z učnim gradivom in hkrati izrazili
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zaskrbljenost glede zasebnosti. V primeru skupine FB-COOME se je 84.85% uporabnikov, v
primeru skupine FB-ECHO 81.82% in v primeru skupine ECHO 87.10% uporabnikov
opredelilo, da so komentarji, vezani na učno gradivo, lahko v pomoč pri učenju.

Rezultati so bili obdelani tudi v kontekstu povprečnih vrednosti. Besedilni odgovori so

bili ovrednoteni z vrednostmi, ki so prikazane v tabeli 8. Razpon povprečij odgovorov pri

uporabljeni stopnji zaupanja 95% je prikazan na sliki 39, kjer so zgoraj prikazani intervali

odgovorov glede izobraževalnega potenciala in spodaj odgovori glede primernosti rešitve. Iz
slike je jasno razvidna podobnost mnenj uporabnikov različnih skupin. V povezavi z
izobraževalnim potencialom je prikazana izrazita uporabnost komentarjev in orodij

družbenega omrežja v povezavi z učnim gradivom. Glede na razpon rezultatov je možno
zaključiti tudi, da je spletno učenje učinkovitejše, če se izvaja skupinsko z uporabo
komunikacijskih orodij družbenega omrežja. Rezultat glede uporabnosti gradiva znotraj
družbenega omrežja ali spletnih učilnic obeh sistemov ni izrazit. Razlog se pripisuje dejstvu,

da so vsebine v okviru družbenega omrežja podane v enaki obliki kot tudi sicer, v obliki
tečaja, in da zgolj uporaba vsebin v različnih okoljih ne predstavlja dodane vrednosti.
Posledično ni možno brez napake določiti ali je uporabnejša ena izmed rešitev znotraj

družbenega omrežja ali rešitev znotraj klasične spletne učilnice. Možno je zgolj sklepati, da

so rešitve v tem pogledu primerljive. Glede primernosti rešitev je jasno razvidna skrb
uporabnikov glede zasebnost, kljub temu, da so javni dostop do vsebin ocenili kot primeren.

Testni uporabniki so vse rešitve ocenili kot uporabne. Nizko zaupanje uporabnikov do

zasebnosti bi bilo možno povečati z omejevanjem dostopa do učnih vsebin tako, da bi dostop
do slednjih bil omogočen le tistim uporabnikom, ki so tudi vključeni v izobraževalni proces in
ne vsem uporabnikom družbenega omrežja Facebook.
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Slika 39: Izobraževalni potencial in primernost integracije družbenega omrežja in e-izobraževanja.

6.2.3 Uporaba sistema E-cho pred in po nadgradnji z družbenimi orodji
Testni uporabniki skupine ECHO in nekateri uporabniki skupine FB-ECHO so tudi

sicer, v okviru študijskih obveznosti na ULFE, redni uporabniki sistema E-cho. Skladno s
tehničnimi zmožnostmi sistema je bila za primer dela rednih uporabnikov narejena

primerjava uporabe sistema pred in po implementaciji storitvenega okvirja. Sistem E-cho
samodejno beleži več parametrov dostopa in uporabe. Za potrebe primerjave sta pomembni:

1. Prijava uporabnika. Vsak vstop v sistem je zabeležen s podatki o času prijave.
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2. Dostop do učnih gradiv. Sistem beleži vsak dostop do posameznih elementov
učnih gradiv. Podatki, ki se beležijo so čas dostopa, čas uporabe, pregledanost

in uspešnost. Pregledanost je parameter, ki določa delež elementa gradiva, ki
ga

je

uporabnik

pregledal,

uspešnost

pa

rezultat

preverjanj

znanja.

Pomanjkljivost takega merjenja dostopa je v enakovrednosti vseh elementov.

Parametri dostopa do učnih gradiv kot celote (npr. tečaja) so izračunani kot
vsota in/ali povprečje vrednosti parametrov posameznih elementov.

Primerjava podatkov dostopa za uporabnike skupine FB-COOME ni možna, saj sistem

Coome v izvirni obliki ne nudi tehnične podpore za sledenje dostopa uporabnikov. V primeru
uporabnikov skupin FB-ECHO in ECHO je primerjava podatkov bila možna zgolj za

uporabnike podskupine FB-E-ULFE, saj so podatki dnevnika dostopa za ostale uporabnike
pomanjkljivi. Enako velja za podatke o uspešnosti uporabnikov.
Sistem E-cho
brez orodij
družbenega
omrežja
Število
potencialnih
uporabnikov

Sistem E-cho
z orodji
družbenega
omrežja
30

Razlika

Opis

-

Število uporabnikov, ki so imeli možnost
dostopa do sistema E-cho in za katere so na
voljo podatki dnevnika dostopa.

Število
aktivnih
uporabnikov

16

28

12

Število uporabnikov, ki so vsaj enkrat vstopili
v sistem in uporabili vsaj eno gradivo.

Povprečen
čas ogleda
gradiv

14 minut

52 minut

38 minut

Povprečen čas ogleda gradiv (tečajev) po
posameznem aktivnem uporabniku.

Povprečna
predelanost
gradiv

36.00%

52.00%

16.00%

Povprečna predelanost gradiv po
posameznem aktivnem uporabniku.
Upoštevana so tista gradiva, za katere je,
glede na uporabnika, zabeležen vsaj en
dostop.

Tabela 9: Primerjava uporabe sistema E-cho pred in po implementaciji storitvenega okvirja.

Tabela 9 prikazuje rezultate primerjave sistema E-cho pred in po implementaciji

storitvenega okvirja. Parametri dostopa so izračunani za nivo tečajev kot tipa gradiva.

Časovno obdobje upoštevanih podatkov je 14 dni pred implementacijo in 14 dni po

implementaciji storitvenega okvirja. Iz podatkov, ki so grafično prikazani na sliki 40, je

razvidno, da ima implementacija storitvenega okvirja pozitiven vpliv na uporabo sistema
LMS. Izrazita sta podatka povečanja povprečnega časa ogleda gradiv za 271.43% (38 minut)
in povečanja predelanosti gradiv za 16.00%.
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Slika 40: Povečanje uporabe sistema E-cho po implementaciji storitvenega okvirja.
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7 SKLEP
Družbena omrežja so ogromni sistemi, ki ponujajo storitve za izvajanje družbenih

aktivnosti. Gre za sisteme, ki imajo, v primerjavi s sistemi LMS, neprimerno večji doseg

rednih uporabnikov. Nudijo sodobne uporabniške vmesnike in dovršena komunikacijska
orodja. Nasprotno je zaradi neustreznih komunikacijskih orodij v primeru sistemov LMS

zaznana potreba po nadgradnji le-teh z novimi orodji. Izhodišče rešitve je v uporabi
obstoječih orodij družbenih omrežij v sistemih LMS. Glede na lastnosti obeh vrst sistemov je

to tehnično možno. S stališča storitev so sistemi vzajemno komplementarni, saj je
izobraževalna orodja sistemov LMS možno vključiti v sisteme družbenih omrežij in
komunikacijska orodja družbenih omrežij v sisteme LMS.

Integracijo družbenih omrežij in sistemov LMS je potrebno obravnavati splošno.

Predpisov, ki bi določali način integracije obeh vrst sistemov, ni. Predstavljen storitveni okvir
je teoretična rešitev. Določa storitve, ki morajo za dvosmerno integracijo biti podprte s strani

obeh vrst sistemov. Definicija je določena na osnovi izbranega modela družbenih aktivnosti v
e-izobraževanju in predstavlja eno izmed možnih rešitev. Pri tem so upoštevane tehnične

lastnosti obstoječih sistemov LMS in družbenih omrežij. Gre za splošno rešitev z možnostjo
implementacije na večjem številu sistemov.

Tehnično gledano so sistemi družbenih omrežij sistemi v oblaku. Gre za sisteme z

različnimi tehničnimi lastnostmi, ki niso podrejene nobenemu predpisu. Možnosti za tehnične
prilagoditve ni. Dopolnitve so možne skladno s predpisi posameznega sistema. Sistemi LMS

so standardizirani in tehnično fleksibilnejši. Pravila za integracijo zunanjih orodij v te sisteme

in pravila za izdelavo orodij za uporabo v zunanjih sistemih so določena s standardom LTI in
veljajo za večino sistemov. Definicija storitvenega okvirja je podana splošno, vendar je zaradi

opisanih lastnosti podrejena družbenim omrežjem z največjim dosegom uporabnikov. Enako
velja za implementacijo, ki je izvedena na primerih sistemov za e-izobraževanje E-cho in
Coome ter uporabi družbenega omrežja Facebook.

Možnost implementacije storitvenega okvirja in predvsem analiza vpliva, opravljena na

primeru treh vzorčnih skupin študentov z uporabo implementiranih rešitev, kažeta na
primernost pristopa. V primeru testne skupine, za katero je bila izvedena primerjava uporabe

sistema LMS pred in po implementaciji storitvenega okvirja, se je število uporabnikov
sistema LMS povečalo za 75%. Kljub temu, da gre za kratkotrajno povečanje, se predvideva,

da se zaradi integracije obeh vrst sistemov lahko poveča število uporabnikov sistema LMS.

Odziv testnih uporabnikov je v splošnem pozitiven, izobraževalni potencial rešitve pa ocenjen
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kot dober ter rešitev kot primerna. Opazno je izražena zaskrbljenost glede zasebnosti
družbenih objav v izobraževalne namene in tudi sicer.

Uporaba testnega sistema in rezultati analize vpliva kažejo tudi na pomanjkljivosti

storitvenega okvirja, ki jih je možno odpraviti z nadaljnjim delom. Storitveni okvir predvideva

uporabo enega družbenega omrežja in enega sistema LMS. Rezultati analize vpliva kažejo,
da je v primeru testnih uporabnikov več kot 50% takih, ki so uporabniki več družbenih

omrežij. Zato je potrebno preveriti možnosti razširitve storitvenega okvirja za hkratno
integracijo sistema LMS z več sistemi družbenih omrežji.

Definicija storitvenega okvirja je določena skladno s potrebami učečih, pri čemer vloge

ostalih uporabnikov niso upoštevane. Zato se v okviru nadaljnjega dela predlaga razširitev
storitvenega okvirja za podporo vključevanja funkcionalnosti tudi ostalih vlog. Posebej

izstopa vloga učitelja oziroma moderatorja e-izobraževanja. Sistemi LMS nudijo znotraj

lastnih uporabniških vmesnikov orodja za nadzor uporabe učnih gradiv in pregled uspešnosti

učečih, beleženje in nadzor izvajanja družbenih aktivnosti pa nista podprti. Zato je namen
nadaljnjega dela določiti orodje za hkratno beleženje in nadzor nad uporabo učnih gradiv in

izvajanjem družbenih aktivnosti. Cilj je definirati lastnosti orodja in le-tega umestiti v
arhitekturo storitvenega okvirja.

Vse dopolnitve storitvenega okvirja je potrebno preveriti z ustrezno implementacijo, saj

je pomembna predvsem njegova praktična uporaba. Posledica predloga za povezovanje

sistema LMS z več družbenimi omrežji je lahko bistveno povečana kompleksnost
storitvenega okvirja in implementacije. Za dopolnjeno implementacijo je potrebno opraviti

analizo vpliva in rezultate primerjati z obstoječimi. Prav tako je pri analizi vpliva potrebno

upoštevati lastnosti različnih uporabniških profilov in jih vključiti v samo analizo. Glede na
rezultate trenutne analize je jasno izpostavljen problem zaupanja uporabnikov v zasebnost

objav. Zato je potrebno preveriti, ali se ob redni uporabi implementirane rešitve stopnja
zaupanja uporabnikov v zasebnost objav poveča. V kolikor se ne, je potrebno raziskati zakaj.

V vsakem primeru pa pričujoče raziskave kažejo na smiselnost integracij sistemov LMS z
družbenimi omrežji in nadaljnjih raziskav na tem področju.
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