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<vok> 

attribútum: version 

A konfigurációs xml fájl gyökéreleme. Minden elem e gyökérelemen belül helyezkedik el. 
Attribútumát a gyártó állítja be, ezzel jelezve a webalklamazás alap verziószámát. Ez a szám 
látható az alkalmazás kezdő képernyőjén ha a <showbottom> értéke nem hide. Ott egy 
értékkel hosszabb, mely érték az adott alkalmazás javítócsomag számát jelzi. Ez az utolsó 
számjegy az alkalmazás gyökerében található patchversion.txt fájlból jön, melynek 
változtatása szintén a gyártó feladata. 

<fullscreen>   vok/fullscreen 
érték: 0 vagy 1 

alapértelmezetten: 0 

felülbírálás: http://vok2?fullscreen=_ 

Az alkalmazás indulásának módját állíthatjuk be teljes képernyős módra (kiosk mód) vagy 
normál ablak módra. Ha ennek az értéke egy, akkor teljes képernyős alkalmazásként indul a 
VOK. Ezt úgy éri el, hogy az induló – egyébként nem látható - képernyő megmarad, és arról 
egy ún. popup ablakként teljes képernyősen indul az alkalmazás kezdő képernyője. 

<lang>    vok/lang  

érték: könyvtárnév 

alapértelmezetten: hu 

felülbírálás: http://vok2?lang=_ 

Az alkalmazás nyelve, ha másként nem állapítható az meg (fallback). Az, hogy az alkalmazás 
milyen nyelven látható, több szinten dől el. Egy teljesen új kliens esetében megpróbálja 
annak a kliensnek a beállított nyelvét szolgáltatni. Ha ez nem sikerül, akkor lép életbe az itt 
megadott nyelv. Van mód arra is, hogy a nyelv kiválasztását a felhasználóra bízzuk 
<showlang>. Ebben az esetben, a felhasználó böngészője kap egy cookie-t a kiválasztott 
nyelvről, és a legközelebbi alkalommal rögtön a cookie által tárolt nyelvet próbálja az 
alkalmazás megjeleníteni. Ha az nem sikerül akkor szintén az itt beállított nyelv lesz 
érvényes. Harmadik módja a nyelv választásának az url-ben történő felülbírálás. Ez 
ugyanúgy működik, mintha a felhasználó választott volna nyelvet a kezdő képernyőn. Abban 
az esetben, ha egy nyelvet sem talál, az alkalmazás a nyelvi fájlokban használandó 
azonosítókat jeleníti meg két kérdőjel között. 

A nyelv nem más mint a nyelvi fájlokat tartalmazó könyvtár neve az alkalmazás 
könyvtárában lévő language könyvtár alatt. Az automata kliens nyelv felismerés miatt 
célszerű ezekhez szabványos módon, két, vagy öt karakteres kódokat használni, mint pl.: 
en-us, en-gb vagy hu. Ha egy nyelvi könyvtárat nem talál az automata kliens nyelv 
azonosítás során, akkor megpróbálja annak kétbetűs változatát is. Ennek köszönhető, hogy 
az en nevű nyelvi könyvtár passzolhat minden angol nyelvű klienshez, ha annak teljes 
nevével nem található nyelvi könyvtár. 

<licence>    vok/licence 

érték: file név 

alapértelmezetten: üres 

A gyártó által biztosított licence fájl nevét ill. annak teljes elérési útját lehet itt megadni. Ha 
nincs megadva a teljes elérési út, akkor relatívan az alkalmazás dll-jeitől kiindulva keresi a 
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licence fáljt. Ha egyáltalán nem találja, vagy egyszerűen csak nincs semmi megadva, akkor 
az alkalmazás erős korlátozásokkal bemutató változatként üzemeltethető. 

<debuginfo>   vok/debuginfo 

érték: 0 vagy 1 

alapértelmezetten: 0 

A gyártó által használt opció. Ha az értéke 1, akkor a kezdő képernyőn és a vizsga 
képernyőin az alkalmazás működésével kapcsolatos nyomkövetési információk jelennek meg. 

<sessionlog>   vok/sessionlog 

érték: file név 

alapértelmezetten: üres 

A gyártó által használt opció. Ha értéke egy érvényes file elérési út, akkor abba a file-ba 
session indulási és megszakadási információk íródnak ki szöveges formában. 

<defaultlogin>   vok/defaultlogin 

érték: defaultlogin | inetlogin | anonymlogin | full 

alapértelmezetten: defaultlogin 

A kezdőképernyőn megjelenő gombokat, ezáltal a lehetséges bejelentkezési módokat 
szabályozza. defaultlogin esetén csak a bejelentkezés gomb, inetlogin esetén a bejelentkezés 
gomb és a felhasználó regisztrációs gomb, anonymlogin esetén a bejelentkező gomb mellett 
a névtelen bejelentkezést biztosító gomb és full esetén az eddig említett összes gomb 
megjelenik. 

<democode>   vok/democode 

érték: kérdéssor kód 

alapértelmezetten: üres 

Megadható itt egy, az adatbázisban szereplő kérdéssor kódja. Ennek a kérdéssornak 
nyilvánosnak (publikált) kell lennie ahhoz, hogy a VOK-ot a demo=1 paraméterrel meghívva 
az adminisztratív tesztként elinduljon. (http://vok2?demo=1) 

<exiturl>    vok/exiturl 

érték: _referrer | _exit | bármilyen url 

alapértelmezetten: üres 

A management felület láblécén lévő kilépés gomb viselkedésének befolyásolása. Ha nincs 
megadva semmi, akkor egyszerűen kilép a kezdő képernyőre. _referrer esetén egy 
history.back-el visszalép a VOK meghívását megelőző oldalra. _exit esetén window.close-al 
bezárja a böngésző ablakát. Ezektől eltérő tartalmat url-ként értelmez, és oda navigál. (jól 
használható pl. a kezdőképernyő és a login kiiktatására integráció esetén) 

<delfileafterupload> vok/delfileafterupload 
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érték: 0 vagy 1 

alapértelmezetten: 0 

Kérdéssor feltöltéskor a .vok fájl a kliens gépéről az alkalmazás upload könyvtárába töltődik 
fel és onnan kerül az adatbázisba. Hogy az adatbázisba kerülés után letörlődjön-e a .vok fájl, 
azt határozza meg ez az érték. 

<listitemcount>  vok/listitemcount 

érték: egész szám 

alapértelmezetten: 10 

A kezelői felületben megjelenő listák oldalainak elemszámát határozza meg. 

<showhelp>   vok/showhelp 

érték: 0 vagy 1 

alapértelmezetten: 1 

A kezelői felület menüsorában található segítség gomb láthatóságát állítja. Ez a help szól a 
kezelői felület használatáról, menüpontokra bontva. 

<loginwindow>  vok/loginwindow 

container 

Ennek csak a beállítási értékek csoportosításában van szerepe. Ez foglalja össze a kezdő 
képernyőre vonatkozó beállításokat. 

<defaultsignature>  vok/loginwindow/defaultsignature 

érték: showtop | showbottom | hide 

alapértelmezetten: showtop 

A kezdő képernyőn a tulajdonos és alkalmazás verzió megjelenését szabályozza. A megadott 
értéknek megfelelően vagy a bal felső, vagy a bal alsó sarokban, vagy egyáltalán nem 
jelennek meg ezek az információk. 

<showversion>  vok/loginwindow/showversion 

érték: 0 vagy 1 

alapértelmezetten: 0 

A kezdő képernyőn az alkalmazás szerver oldali dll-jeinek verziószámát jeleníthetjük meg. Ha 
ezt az értéket 1-re állítjuk, akkor a dll-ek nevei és verziószámuk az alkalmazás tulajdonosa 
és az alkalmazás verziója alatt jelenik meg. Ha a <defaultsignature> értéke szerint nem 
kellene ez utóbbi információknak megjelenniük, azok akkor is megjelennek. 

<showlang>   vok/loginwindow/showlang 

érték: 0 vagy 1 

alapértelmezetten: 1 
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A kezdő képernyőn a gombok alatt lehet az alkalmazás rendelkezésére álló nyelveket 
megjeleníteni. Ennek segítségével a felhasználó egy kattintással átállhat az általa értett 
nyelvre. A nyelvi beállításokról a <lang> opciónál olvasható bővebb információ. 

<showskin>   vok/loginwindow/showskin 

érték: 0 vagy 1 

alapértelmezetten: 0 

A kezdő képernyőn a gombok alatt lehet az alkalmazás rendelkezésére álló felületgrafikákat 
felsoroltatni. Ennek a listának a segítségével a felhasználó választhat magának grafikai stílust 
a management felülethez. Ha választ a felhasználó magának megjelenítési stílust, akkor az 
cookie formájában tárolódik és legközelebb rögtön a kiválasztott felülettel fog indulni az 
alkalmazás. A vizsgázási felület egyedi átállítására a felhasználónak nincs módja. 

<showinstall>   vok/loginwindow/showinstall 

érték: 0 vagy 1 

alapértelmezetten: 0 

Ezzel az opcióval lehet kipublikálni a kérdéssor szerkesztőt a kezdő képernyőre. A képernyő 
jobb alsó részén megjelenik egy link a VOKEditor telepítőkészletéhez. Mivel a kérdéssor 
szerkesztő szabadon felhasználható, és használatához nincs szükség a web alkalmazásra, 
sokszor hasznos lehet, hogy bármely helyzetben gyorsan elérhető és használható legyen. 

<skin>    vok/skin 

container 

Ennek csak a beállítási értékek csoportosításában van szerepe. Ez foglalja össze az 
alkalmazás megjelenési stílusát befolyásoló beállításokat. 

<mgmt>    vok/skin/mgmt 

érték: könyvtárnév 

alapértelmezetten: üres 

felülbírálás: http://vok2?skin=_ 

Az alkalmazás karbantartói felületéhez használt megjelenítési stílusát lehet itt meghatározni. 
Ez nem más mint egy könyvtár neve, az alkalmazás skin könyvtárában. Ha nincs megadva 
semmi, akkor az alkalmazás alapértelmezett stílusát fogja használni. 

<exam>    vok/skin/exam 

érték: könyvtárnév 

alapértelmezetten: üres 

Az alkalmazás vizsgázáshoz használt megjelenítési stílusát lehet itt meghatározni. Ez nem 
más mint egy könyvtár neve, az alkalmazás skin könyvtárában. Ha nincs megadva semmi, 
akkor az alkalmazás alapértelmezett stílusát fogja használni. 
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<database>   vok/database 

container 

Ennek csak a beállítási értékek csoportosításában van szerepe. Ez foglalja egybe az 
adatbázis kapcsolati beállításokat. Az alkalmazás egyszerre csak egy adatbázissal tud 
dolgozni (viszont egy adatbázisból akár több alkalmazás is dolgozhat), ezért a következő 
felsorolás egyben a prioritási sorrend is arra az esetre, ha több opció is értéket kapott volna. 

<connectionstring>  vok/database/connectionstring 

érték: OLE-DB adatbázis kapcsolati string 

alapértelmezetten: üres 

Egy adatbázis kapcsolati string-et tartalmazhat, ami az alkalmazás adatbázisára mutat. Ha 
meg van adva, akkor mindenképpen ez a beállítás lesz érvényes. Ha nincs megadva és az 
<udl> valamint a <dsn> is üres, akkor megpróbál az alkalmazás egy lokális SQL szerveren 
windows authentikációval egy vok2 nevű adatbázishoz csatlakozni. 

<udl>    vok/database/udl 

érték: udl file neve ill.  teljes elérési útja 

alapértelmezetten: üres 

Az itt megadott szöveg egy .udl fájl neve lehet. Ebben az udl fájlban kell lennie definiálva az 
adatbázis elérhetőségének. Csak akkor lép életbe ez a beállítás, ha a <connectionstring> 
üres. Abban az esetben, ha a fájl neve elérési út nélkül van megadva, az .udl fájlt az 
alkalmazás a szerver oldali dll-jei mellett keresi. Meg lehet még adni az elérési utat a dll-
ekhez képest relatív útvonallal, vagy teljes elérési úttal is. Ha a megadott elérési útban \ 
helyett / jelek szerepelnek, akkor az a global.asa fájltól induló relatív elérési útnak 
értelmeződik. 

<dsn>    vok/database/dsn 

érték: ODBC adatforrás név 

alapértelmezetten: üres 

Itt egy rendszerszintű ODBC adatforrás nevet (dsn) lehet megadni. Csak akkor lép életbe ez 
a beállítás, ha a <connectionstring> és az <udl> egyaránt üres. 

<examprops>   vok/examprops 

container 

Ennek csak a beállítási értékek csoportosításában van szerepe. Ez foglalja össze a vizsgázás 
folyamatát befolyásoló beállításokat. 

<callback>   vok/examprops/callback 

érték: _exit | bármilyen url 

alapértelmezetten: _exit 

felülbírálás: http://vok2/pg_exam/startexam.asp?callback=_ 
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A vizsga befejezésekor megjelenő kilépés gomb viselkedését befolyásolja. Ha ez az érték 
_exit, akkor egyszerűen bezárja a böngésző ablakot. Minden egyéb értéket url-ként 
értelmez, és a kilépés gomb a megadott url-re navigálja a böngészőt. (jól használható 
honlapokon, ahol csak egy-két vizsga közvetlen indítását szeretnénk link szerűen elérni, 
hogy a vizsga végén ne tűnjön el az ablakunk, hanem térjen vissza pl. a kiindulási oldalra) 

<examfullscreen>  vok/examprops/examfullscreen 

érték: 0 | 1 

alapértelmezetten: 1 

Ezzel az értékkel lehet meghatározni, hogy az alkalmazás saját felületéből indított vizsgák, 
tesztek teljes képernyős (kiosk) módban induljanak-e, vagy normál ablakban. Ez a beállítás 
nem befolyásolja a kérdéssor kezelői képernyőről indított adminisztratív tesztek indulási 
módját – azok mindig normál ablakban indulnak. A link-el a startexam.asp-n keresztül 
meghívott vizsgák indulási módját sem befolyásolja. Ez utóbbi esetben, ha teljes 
képernyőset szeretnénk magunknak kell róla gondoskodni egy új, teljes képernyős ablak 
megnyitásával (window.open) 

<showexamhelp>  vok/examprops/showexamhelp 

érték: 0 | 1 

alapértelmezetten: 1 

A vizsga közben a fejlécen lévő help gomb láthatóságát szabályozza. Ez a help arról szól, 
hogy miként lehet válaszolni a különböző típusú kérdésekre. 

<showreview>   vok/examprops/showreview 

érték: 0 | 1 

alapértelmezetten: 1 

A vizsga eredményhirdető lapján a kilépés gombon kívül lehetőség van egy vizsga 
visszatekintést lehetővé tévő gomb megjelenítésére ennek az opciónak az 1-re állításával. 
Így a vizsga végeztével a felhasználó újra végignézheti az egész vizsgát, amelyen már be 
vannak jelölve az ő válaszai és a helyes válaszokat jelölő pontozás is. Természetesen 
ilyenkor már nem módosíthatók a vizsgázó válaszai. 

Ezenkívül befolyásolja még a kezelői felületen a bejelentkezett felhasználó letett vizsgáinál 
megjelenő hasonló visszatekintési lehetőséget, valamint ugyanott a részletes 
vizsganyomtatás lehetőségét. Ez utóbbi csak a <showreview> és a <showlog> együttes 1-
re állítása esetén jelenik meg. 

<showlog>   vok/examprops/showlog 

érték: 0 | 1 

alapértelmezetten: 1 

A vizsga eredményhirdető lapján a kilépés gombon kívül lehetőség van egy vizsga 
összefoglalót megmutató gomb megjelenítésére ennek az opciónak az 1-re állításával. Így a 
vizsga végeztével a felhasználó az elvégzett vizsgájának eredményéről egy összefoglalót 
nézhet meg, amelyen rövidített formában látható, hogy mire mit válaszolt és az hány pontot 
ért. Ezenkívül befolyásolja még a kezelői felületen a bejelentkezett felhasználó letett 
vizsgáinál megjelenő hasonló lehetőséget, valamint ugyanott a részletes vizsganyomtatás 
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lehetőségét. Ez utóbbi csak a <showreview> és a <showlog> együttes 1-re állítása esetén 
jelenik meg. 

<handshaketime>  vok/examprops/handshaketime 

érték: szám (másodperc) 

alapértelmezetten: 20 

Vizsga közben az időmérés miatt adott időszakokban jelent a kliens a VOK szerver felé. 
Ennek a jelentésnek a sűrűségét lehet itt állítani másodpercben. Vizsgázáskor a szerveren a 
Session timeout 2 percre van állítva. Ha a <handshaketime> értéke nagyobb mint két perc 
és a vizsgázó túl sokáig időzik egy kérdésen, akkor vizsgázás közben megszakadhat a 
szerver és a kliens kapcsolata. Arra is ügyelni kell az időtartam megválasztásánál, hogy 
megszakadt vizsga esetén a megmaradt és feljegyzett hátralévő időben ekkora tűréshatár 
lesz. 

<lazyexam>   vok/examprops/lazyexam 

érték: 1 vagy 0 

alapértelmezetten: 0 

Ez a beállítás befolyásolhatja a vizsga indítás időtartamát, ill. a kérdésenkénti lapozási 
időtartamot. Azt állítja be ugyanis, hogy amikor elkezdődik egy vizsga és a kérdéssor 
példányosodik, akkor teljesen készítse el a vizsgapéldányt, vagy a kérdésekre adandó 
válaszokat egyenlőre ne keverje ki. Ez utóbbi esetben a válaszok kiválogatása akkor történik, 
amikor azokat először meg kell jeleníteni. Tehát nagyon nagy kérdéssor és nagyon variálható 
kérdésen belüli válaszcsomag esetén a vizsga indulása elhúzódhat, ha ez az érték 0. 

<public>    vok/public 

container 

Ennek csak a beállítási értékek csoportosításában van szerepe. Ez foglalja össze az 
alkalmazás megjelenési stílusát befolyásoló beállításokat. 

<anonymusrename> vok/public/anonymusername 

érték: felhasználó név 

alapértelmezetten: üres 

Névtelen belépésre fenntartott felhasználó belépési neve. A kezdőképernyőn lehetőség van 
megjeleníteni egy névtelen belépést biztosító gombot (<defaultlogin>). A névtelen 
bejelentkezéskor csak tesztek elvégzésére van lehetőség. A névtelenség azt jelenti, hogy 
minden felhasználó ugyanazt az account-ot használja. Ennek az account-nak a belépési 
nevét kell ide írni (természetesen a felhasználónak léteznie kell, és nyilvános felhasználónak 
kell lennie). Hogy a beléptetés sikeres legyen a jelszót is meg kell adni az 
<anonympassword>-ben. 

<anonympassword> vok/public/anonympassword 

érték: jelszó 

alapértelmezetten: üres 
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Az <anonymusername>-nél leírt névtelen felhasználó jelszava. Természetesen egyeznie kell 
egy az adatbázisban is szereplő és az <anonymusername>-nél megadott nyilvános 
felhasználó jelszavával. 

<anonymoutcomes> vok/public/anonymoutcomes 

érték: 0 vagy 1 vagy 2 

alapértelmezetten: 1 

Az összes outcomes-ra végződő beállítás a tesztek eredményeinek elmentésére vonatkozik. 
(Teszt az a kérdéssorból kikevert sorozat, amelyet bármikor egy mindenki számára elérhető 
listából bármikor, bárhányszor el lehet indítani. Vizsga az a kérdéssorból egy bizonyos 
felhasználó részére kikevert sorozat, melyet a felhasználó egyedileg az ún. regisztráció révén 
célzottan kap meg.) A vizsga eredménye mindig részletesen tárolódik az adatbázisban. Ez 
azt jelenti, hogy később visszanézhető minden egyes kérdésre adott válasz, és pár egyéb, a 
kérdést érintő paraméter. A tesztek esetében alapértelmezetten csak a végeredmény 
tárolódik. Ezt később meg lehet ugyan tekinteni, de ezen az egy számon kívül utólag már 
semmi sem lelhető fel a teszt folyamatából. Létezik még az ún. adminisztratív teszt, aminél 
semmi nyom nem marad az adatbázisban a teszt kitöltéséről. Ezt a kérdéssorok kezelésekor 
azok működésének kipróbálására lehet használni. 

A felhasználóknak három fő csoportja van értelmezve a VOK-ban: névtelen, nyilvános, belső. 
A névtelen felhasználóról az <anonymusername>-nél olvasható információ. Ez gyakorlatilag 
egy account, amit akárhányan használhatnak. Névtelen felhasználónak nincs másra 
lehetősége, csak az arra engedélyezett (publikált) tesztek megoldására. Később már meg 
sem nézheti az általa elvégzett tesztek eredményeit, hiszen ahhoz tudni kellene, hogy ki 
használta éppen a névtelen belépést – tehát nem lenne névtelen a névtelen. Persze azért 
ezek az eredmények nem maradnak láthatatlanok, hanem az adminisztrátori felületben mind 
megnézhető. 

Ez a beállítás azt szabályozza, hogy a névtelenként elindított tesztek eredményei hogy 
mentődjenek az adatbázisba. 0 esetén adminisztratív tesztként viselkednek, 1 esetén (ez az 
alapértelmezett) minden egyes tesztnek elmentődik a végeredménye, 2 esetén pedig 
elmentődik a végeredmény, mint az előző esetben és még elmentődik úgy is mintha egy 
vizsga lett volna, tehát utólag bármelyik válasz visszakereshető. 

<inetoutcomes>  vok/public/inetoutcomes 

érték: 0 vagy 1 vagy 2 

alapértelmezetten: 1 

Nyilvános felhasználó (saját magát regisztrált felhasználó) teszt eredményeinek adatbázisba 
mentési módja. Az <anonymoutcomes> beállításnál részletesebben leírt eljárás nyilvános 
felhasználókra értelmezett beállítása. 

Nyilvános felhasználók egyébként már utólag is megnézhetik saját teszteredményeiket, mivel 
a rendszer tudja őket azonosítani. Nyilvános felhasználó vizsgát nem tehet le, viszont, ha ez 
az érték 2-re van állítva, akkor később is visszanézheti a teljes tesztmegoldását a vizsgákhoz 
hasonlóan. 

A nyilvános felhasználó által elindított tesztek 0 esetén adminisztratív tesztként viselkednek, 
tehát semmi nyoma nem marad a teszt kitöltésének, 1 esetén (ez az alapértelmezett) 
minden egyes tesztnek elmentődik a végeredménye, 2 esetén pedig elmentődik a 
végeredmény, mint az előző esetben és még elmentődik úgy is mintha egy vizsga lett volna, 
tehát utólag bármelyik válasz visszakereshető. 
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<selftestoutcomes>  vok/public/selftestoutcomes 

érték: 0 vagy 1 vagy 2 

alapértelmezetten: 1 

Belső felhasználó (az adminisztrátori felületen regisztrált) teszt eredményeinek adatbázisba 
mentési módja. Az <anonymoutcomes> beállításnál részletesebben leírt eljárás belső 
felhasználókra értelmezett beállítása. 

A belső felhasználó által elindított tesztek 0 esetén adminisztratív tesztként viselkednek, 
tehát semmi nyoma nem marad a teszt kitöltésének, 1 esetén (ez az alapértelmezett) 
minden egyes tesztnek elmentődik a végeredménye, 2 esetén pedig elmentődik a 
végeredmény, mint az előző esetben és még elmentődik úgy is mintha egy vizsga lett volna, 
tehát utólag bármelyik válasz visszakereshető. 

Mivel belső felhasználó vizsgákat is végezhet, ezért arra külön listája van. Ennek a 
beállításnak 2 értéket adva az elvégzett tesztek mind a tesztek, mind pedig a vizsgák 
listájában megjelennek. Viszont csak a tesztek listájában van feltüntetve, hogy a vizsga 
listában mely azonosító tartozik ehhez a teszthez! 

<exambreak>    vok/public/exambreak 

érték: 0 vagy 1 vagy 2 

alapértelmezetten: 0 

Vizsgázás közben a navigációs gombok mellett egy megszakítás gomb jelenik meg, ha ez az 
érték 1 vagy 2. Ezzel a gombbal a vizsgafolyamat megszakítható. Ilyenkor nem történik meg 
a kiértékelés, és a vizsga megszakadt (1) vagy egyből újraindítható (2) állapotba kerül. 
Használható pl. szünetlehetőség biztosítására, vagy több napos vizsgák kezelésére. 

<anonymbreak>   vok/public/anonymbreak 

érték: 0 vagy 1 vagy 2 

alapértelmezetten: 0 

Ha az <anonymoutcomes> értéke 2, akkor részletes mentés készül a névtelen tesztekről. 
Ebben az esetben az <exambreak> esetében leírt módon megjeleníttethető egy megszakító 
gomb. 

<inetbreak>    vok/public/inetbreak 

érték: 0 vagy 1 vagy 2 

alapértelmezetten: 0 

Ha az <inetoutcomes> értéke 2, akkor részletes mentés készül a nyilvános tesztekről. Ebben 
az esetben az <exambreak> esetében leírt módon megjeleníttethető egy megszakító gomb. 

<selftestbreak>   vok/public/selftestbreak 

érték: 0 vagy 1 vagy 2 

alapértelmezetten: 0 

Ha az <selftestoutcomes> értéke 2, akkor részletes mentés készül az öntesztekről. Ebben az 
esetben az <exambreak> esetében leírt módon megjeleníttethető egy megszakító gomb. 
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<examreviewtime>  vok/public/examreviewtime 

érték: másodperc 

alapértelmezetten: 60 

Egy letett vizsga visszatekintésére felhasználható időkorlátot határozza meg a következő 
módon: 

Ha a megadott érték egy pozitív szám, akkor azt a kérdésszámmal megszorozva a 
visszatekintésre felhasználható időt kapjuk másodpercben. Negatív szám, vagy számként 
nem értelmezhető szöveg esetén a visszatekintési idő korlátlan. 

Ez a beállítás egy nem nyilvános kérdéssorból letett vizsga esetén a vizsgát elvégző 
személyre érvényes. 

<selftestreviewtime>  vok/public/selftestreviewtime 

érték: másodperc 

alapértelmezetten: 60 

Egy letett önteszt visszatekintésére felhasználható időkorlátot határozza meg a következő 
módon: 

Ha a megadott érték egy pozitív szám, akkor azt a kérdésszámmal megszorozva a 
visszatekintésre felhasználható időt kapjuk másodpercben. Negatív szám, vagy számként 
nem értelmezhető szöveg esetén a visszatekintési idő korlátlan. 

Ez a beállítás egy nyilvános kérdéssorból letett önteszt esetén a vizsgát elvégző személyre 
érvényes, abban az esetben, ha a tesztről részletes mentés készül (ld.: 
<selftestoutcomes>). 

<inetreviewtime>   vok/public/inetreviewtime 

érték: másodperc 

alapértelmezetten: 60 

Egy letett nyilvános teszt visszatekintésére felhasználható időkorlátot határozza meg a 
következő módon: 

Ha a megadott érték egy pozitív szám, akkor azt a kérdésszámmal megszorozva a 
visszatekintésre felhasználható időt kapjuk másodpercben. Negatív szám, vagy számként 
nem értelmezhető szöveg esetén a visszatekintési idő korlátlan. 

Ez a beállítás egy nyilvános kérdéssorból letett nyilvános teszt esetén a vizsgát elvégző 
publikus felhasználóra érvényes, abban az esetben, ha a tesztről részletes mentés készül 
(ld.: <inetoutcomes>). 

<anonymreviewtime>  vok/public/anonymreviewtime 

érték: másodperc 

alapértelmezetten: 60 

Egy letett névtelen teszt visszatekintésére felhasználható időkorlátot határozza meg a 
következő módon: 
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Ha a megadott érték egy pozitív szám, akkor azt a kérdésszámmal megszorozva a 
visszatekintésre felhasználható időt kapjuk másodpercben. Negatív szám, vagy számként 
nem értelmezhető szöveg esetén a visszatekintési idő korlátlan. 

Ez a beállítás egy nyilvános kérdéssorból letett névtelen teszt esetén a tesztet elvégző 
publikus felhasználóra érvényes, abban az esetben, ha a tesztről részletes mentés készül 
(ld.: <anonymoutcomes>). 

Mivel pillanatnyilag a felhasználói felület által nem támogatott a névtelen felhasználók 
vizsgavisszatekintése, ezért ez az érték normális működés esetén nem kerül felhasználásra. 

<adminreviewtime>  vok/public/adminreviewtime 

érték: másodperc 

alapértelmezetten: -1 

Bármilyen részletes mentéssel rendelkező vizsga vagy teszt visszatekintésére felhasználható 
időt határozza meg. Ha a megadott érték egy pozitív szám, akkor azt a kérdésszámmal 
megszorozva a visszatekintésre felhasználható időt kapjuk másodpercben. Negatív szám, 
vagy számként nem értelmezhető szöveg esetén a visszatekintési idő korlátlan. 

Ez a beállítás egy adminisztratív jogokkal rendelkező felhasználóra érvényes, akkor ha nem a 
saját eredményeit nézi. 

<mailsender>   vok/public/mailsender 

érték: e-mail cím 

alapértelmezetten: info@anasco.hu 

Ha a VOK-nak levelet kell küldenie, ezt az e-mail címet használja feladóként. Ügyelni kell 
arra, hogy a levelezés kiszolgálónak érvényes e-mail cím legyen itt beírva, különben 
megtagadhatja a továbbítást (relay beállítások). 

A VOK levelet küld a nyilvános felhasználóknak létrehozásukkor a rendszer által generált 
véletlen jelszaváról, illetve bármilyen felhasználónak a jelszaváról, ha elfelejtette volna azt. 

<showusercustomprops> vok/public/showusercustomprops 

érték: 0-tól 6-ig egy szám 

alapértelmezetten: 0 

Nyilvános felhasználó önregisztrációjakor jelenjen meg a hat egyedileg elnevezhető 
felhasználó tulajdonságból az első x darab kitöltés céljából. 

<requiredusercustomprops> vok/public/showusercustomprops 

érték: 0-tól 6-ig egy szám 

alapértelmezetten: 0 

A felhasználó tulajdonságlapján kötelező legyen a hat egyedileg elnevezhető felhasználó 
tulajdonságból az első x darab. 

<hooks>    vok/hooks 

container 
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Ennek csak a beállítási értékek csoportosításában van szerepe. Ez foglalja össze az 
alkalmazás fejlesztők ill. rendszer integrátorok által használható belépési pontok 
konfigurációit. Ezekkel a beállításokkal asp fájlneveket lehet megadni, mely asp-k az adott 
ponton meghívódnak mielőtt az alkalmazás folytatná a futását. Célszerűen ezek az asp-k 
nem adnak vissza html kimenetet, de bizonyos pontnál ezt a tulajdonságot is ki lehet 
használni. 

A meghívott asp-k (természetesen a web applikáció részeiként) megkapják az eredeti hívás 
Request objektumát és elérik a VOK session változót. Ez utóbbiból a felhasználót azonosító 
Session("LoggedinUser") illetve a config kollekció lehet érdekes. A config kollekció 
tartalmazza e dokumentációban felsorolt összes beállítást a megadott (vagy alapértelmezett) 
értékkel. További konfigurációs paramétereket is bevezethetünk, nagyon egyszerűen úgy, 
hogy a vok.config fájlba új xml tag-ok között megadunk értéket. Ez esetben arra kell 
ügyelni, hogy azonos nevű xml tag ne létezzen és hogy az ilyen egyedi konfigurációs 
pontnak nincs alapértelmezett értéke, tehát ha hiányzik a vok.config-ból, akkor hiányozni fog 
a config kollekcióból is. 

A Session("LoggedinUser") pedig egy objektum melynek tagváltozói (melyek természetesen 
csak a felhasználó azonosítás után vannak kitöltve) a következők: 

name   a felhasználó teljes neve 

loginname bejelentkezési neve 

rolebits  menü hozzáférési mask, a szerepkör tagságokból eredő érték 

id   a felhasználó belső azonosítója 

computer_id ha beazonosított a bejelentkezéi számítógép, akkor annak a belső 
azonosítója 

computer  ha beazonosított a bejelentkezéi számítógép, akkor annak a neve 

domain  felhasználó tartományának neve 

room_id ha beazonosított a számítógép és az termebe van osztva, akkor a 
teremnek a belső azonosítója 

room   ha beazonosított a számítógép  és az termebe van osztva, akkor annak a 
teremnek a neve 

PubUser  nyilvános felhasználó-e vagy sem 

ExternalUser külső helyről szinkronizált felhasználó-e vagy sem 

Az összes beállítás alapértelmezetten üres, tehát nem próbál semmilyen asp-t meghívni. 

<onbeforelogin>  vok/hooks/onbeforelogin 

Az itt megadott asp minden felhasználó azonosítási procedúra előtt meghívódik. Ez ad 
alkalmat pl. arra, hogy egy másik alkalmazás felhasználó adatbázisával szinkronizáljuk a vok 
adatbázisát. Az asp végrehajtása után fogja a vok a saját adatbázisával egyeztetni a 
megadott felhasználónevet és jelszót. A meghívott asp Request-ben megkapja a loginname 
és a password változókat. Nincs értelme html tartalmat visszaadni. 

<onbeforeregistration> vok/hooks/onbeforeregistration 

Ez az asp a regisztrációs oldal megjelenése előtt hívódik meg. Nincs saját paramétere amit a 
Request-ben megkapna. Ha ad vissza html tartalmat akkor az a vizsga regisztrációs oldal 
elejére fog kerülni. 
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<onafterupdateuser> vok/hooks/onbeforeupdateuser 

A felhasználókezeléskor egy felhasználó adatainak módosítása után. 

<onaftercreateuser> vok/hooks/onaftercreateuser 

A VOK által történt felhasználó létrehozás után. 

<onafterdeleteuser> vok/hooks/onafterdeleteuser 

Felhasználó kezeléskor egy felhasználó törlése után. 

<onaftermembershipschanged> vok/hooks/onaftermemberships... 

Felhasználó kezeléskor egy felhasználó szerepkörtagságainak megváltoztatásakor. 

<menu>    vok/menu 

attribútum: restrict 

container 

Felhasználói menük csoportba foglalását szolgálja, továbbá az attríbútumában globális 
menületiltásokat lehet beállítani. 

A restrict attribútum egy bitmaszk mely segítségével kitakarhatunk bizonyos menüket. A 
megadandó érték attól is függ, hogy a felsorolt <custommenu> elemek milyen menüket és 
hol hoznak létre. A pontos érték megállapítás módja az hogy létre kell hozni az 
alkalmazásban egy új szerepkört, amiben a letiltani kívánt menüpontokat határozzuk meg 
elérhető menüpontokként. A szerepkör mentése után a szerepkörök listájában ennél a 
szerepkörnél megjelenő a bit maszk értéket használhatjuk a restrict attribútumban. Ezután a 
létrehozott szerepkör törölhető. 

<custommenu>  vok/menu/custommenu* 

attribútum: position 

attribútum: href 

attribútum: label 

A confg fájlban nem lehetnek azonos nevű xmltag-ok, de ez alól a <custommenu> kivétel. 
Akárhányat felsorolhatunk egymás után, és optimális esetben mindegyik bejegyzés egy új 
menü megjelenését eredményezi a VOK felhasználói felületén a menüsorban. Ennek az xml-
tag-nak azonban csak attribútumai vannak. 

Ne feledkezzünk meg arról, hogy a menük is nyelvesített feliratokat tartalmaznak, tehát ha 
új menüpontot szeretnénk létrehozni, akkor annak nyelvesítéséről is gondoskodnunk kell. Az 
így létrehozott menük feliratait a language könyvtárban található nyelvi alkönyvtárokban 
elhelyezett a custommenu.xml file-ok tárolják. 

position: Opcionális 

Ha létezik, és a tartalma egy szám 1 és 11 között, akkor az új menü a gyári menük közé 
ékelődik be a megadott pozícióra úgy, hogy az 1-es pozíció az első és a második beépített 
menü közti helyet jelenti. Ha ettől eltérő érték van benne, akkor a menü a menüsor végére 
kerül a config fájlban való előfordulásuk sorrendjében. Ha két menünek is ua. az 1 és 11 
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között szám van megadva, akkor azok ugyanazok a beépített menük közé kerülnek a config 
fájlban történő előfordulásuk sorrendjében. 

 

href: Opcionális, de ha nincs akkor céltalan a menüpont. 

A megjelenő menüpontra kattintva az itt megadott url fog betöltődni a management felület 
munkaterületére. Ha az url relatív, akkor az a vok applikáció gyökerétől számít. ha abszolút, 
akkor pontosan az lesz betöltve.  

 

label: Kötelező és egyedinek kell lennie. Ha nincs megadva, akkor figyelmen kívül hagyódik a 
teljes node. Ha nem egyedi, akkor az utolsó számít. 

Kettős szerepe van. Egyrészt azonosító. A kliens oldalon ez lesz a menüpont id-je. Másrészt 
szintén azonosító, de a nyelvi verziókhoz - mivel egy menüpontnak van felirata... 

A menüpont automatikusan kijelöltté válik, ha a megadott url betöltődött. Abban az esetben 
ha nem a menü megnyomására töltődik be (pl egy másik oldal hívja meg, mint most az 
esszéjavítás a kérdéssor listát), csak akkor aktivizálódik hozzá a menü, ha a betöltött oldal 
html title-je azonos a menüpont azonosítójával (label attrinbútum).  

Az új menüpontok jogosultságai a szokásos módon állíthatók a szerepkörök menüpont alatt 
automatikusan. (a jog mask úgy alakul, hogy a 2^16-tól indul a felsorolás sorrendjében - de 
ezzel nem nagyon kell foglalkozni, csak ha túl sok plusz menüt gyártanánk, akkor a 
túlcsordulás miatt lehet érdekes.) 

Az egyedi menük nyelvi file-jának felépítése 

Minden támogatni kívánt nyelvi könyvtár gyökerébe létre kell hozni egy custommenu.xml 
nevű fájlt. Ennek a fájlnak a tartalma a következő felépítésű: 

 

<?xml version="1.0"?> 

<menulabels> 

 <menu id="ibc" label="IBCNet">IBCNet honlapja</menu> 

 <menu id="ana" label="ANASCO">Az ANASCO Kft. honlapja</menu> 

</menulabels> 

 

Minden menü node-nak van egy id-je. Ezt az id-t fogja a vok.config fájlban lévő label 
attriútummal párosítani. Az itt megadott label lesz a valódi, megjelenő felirata a menünek. A 
node text tartalma pedig a menüpontunk title-je lesz (ez az ami megjelenik a vok láblécén, 
ha a menü fölé állítjuk a kurzorunkat.). 
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