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Bevezető 

A RevisiON 2.1 egy olyan „e-learning” típusú rendszer, mely a számítógépes vizsgáztatás 

megvalósítására alkalmazható. A legfontosabb része a vizsgáztató modul. E modul köré épül 

szinte az összes funkciója azért, hogy vele a vizsgáztatást minél jobban lehessen támogatni. 

A RevisiON 2.1 elosztott alkalmazás, ami azt jelenti, hogy nem kell minden moduljának 

feltétlenül egy számítógépen futnia. Tudja hasznosítani a hálózatok adta lehetőségeket mind 

funkció elkülönítésre, mind terhelés elosztásra. 

Logikailag alapvetően a következő, viszonylag jól elkülöníthető feladatkörök ellátására van 

felkészítve: 

 

•   kérdéssor szerkesztés; 

•   kérdéssor adatbázisba, fájlba mentése illetve azokból beolvasása XML szabvány 

szerint; 

•   felhasználók (vizsgázók) adatbázisba vétele éles vizsgát tévők részére; 

•   felhasználók (vizsgázók) adatbázisba vétele automatizáltan gyakorlóteszt megoldók 

részére; 

•   gyakorlóteszt-felhasználó hozzárendelés automatizáltan; 

•   vizsgaállapot figyelés (ki, hol tart, illetve „megszakadt” vizsga figyelése); 

•   megszakadt vizsga kezelése (törlés, újraindítás); 

•   vizsgatermi hitelesítés (azaz egy adott vizsgafelügyelő engedélyéhez kötött 

vizsgaindítás). 

 

Felhasználó(k) 

Minden olyan személy felhasználó, aki valamilyen módon használja a RevisiON 2.1-et. A 

különböző tevékenységi körök elkülönítéséről ún. jogosultsági szerepkörök gondoskodnak. 

Ha valaki rendelkezik pl. felhasználói adat-karbantartási joggal, akkor megteheti azt. Ha 

valaki azonban nem rendelkezik semmilyen explicit meghatározott joggal, akkor csak 

vizsgázni tud a rendszeren. 
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Szerepkörök 

A szerepkörök bizonyos jogosultságok összefoglaló csoportjai. Egy szerepkörben meg van 

határozva, hogy aki ezzel a szerepkörrel rendelkezik, mely feladatokat végezheti el a 

rendszer használatakor. Egy felhasználóhoz tetszőleges variációban lehet szerepköröket 

rendelni, illetve elvenni tőle. Az hogy egy szerepkörbe milyen jogok tartoznak, vagy 

egyáltalán milyen szerepkörök léteznek, az bizonyos határokon belül eldönthető. 

 

Vizsgaregisztráció (röviden: regisztráció) 

Egy kérdéssor és egy vizsgázó felhasználó azonosítóinak összerendelése. Ez a regisztrációs 

adat határozza meg, hogy mely kérdéssorból ki vizsgázhat. Az alap adatokhoz (ki és miből) 

tartozhatnak kiegészítő adatok, melyek logikailag a folyamat ezen szintjéhez tartoznak, mint 

pl. a lehetőségek száma (hányszor futhat neki az illető a vizsgának). 

 

Kérdéssor tulajdonságok 

A kérdéssor egy azonos témában feltehető kérdések hierarchikusan rendezett, 

vizsgafolyamatot vezérlő adatokkal ellátott csomagja. Rendelkezik egy megnevezéssel és egy 

kóddal. A kód a kérdéssor egyedi azonosítója. Ha megváltoztatják, a rendszer már másik 

kérdéssornak kezeli akkor is, ha a neve vagy tartalma megegyezik. 

A kérdéssorban témakörök vannak. A témakörök tartalmazhatják a kérdéseket, illetve újabb 

témaköröket – végtelen mélységig. Ha egy témakörben megadunk egy esetleírást, akkor az 

a témakör esettanulmányként foglalja össze az alatta levő szinteket. A kérdések 

tartalmazzák a rájuk adható válaszokat. 

Mint látszik, ez egy fa struktúra melynek a gyökere a kérdéssor maga, ágain pedig kétféle 

csomópont található (témakör, kérdés), a levelei pedig a kérdésekre adható válaszok. 

Mind a gyökérnek, mind a csomópontoknak és leveleknek hozzátartozó adatcsoportjai a 

következők: 

•   Megjelenítéshez szükséges adatok 

•   Kiértékeléshez szükséges adatok 

•   Vizsga keveréshez szükséges adatok 

•   Vizsgafolyamat vezérléséhez szükséges adatok 
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A vizsga folyamán felhasználható kérdések (és az arra adott válaszok szintaktikája) 

elsősorban teszt jellegűek. Az alábbi listában találhatóak a kérdéstípusok a várt válasz 

szerinti rendezésben: 

 

válaszlisták 

•   listából egy lehetőség, variáció kiválasztása (igen/nem, válaszd ki a ...) 

•   listából valamennyi választás (válaszd ki mind ami ...) 

•   listából meghatározott számú választás (válaszd ki azt a három ...) 

•   lista sorba rendezése (rakd sorba aszerint, hogy ...) 

 

pozícionálók 

•   képen egy terület megjelölése (mutasd meg hol ...) 

•   alapképre egy vagy több kép pontos ráhelyezése (rakd a helyükre ...) 

 

szövegesek 

•   pontos válasz beírása (írd be mennyi ..., írd be azt a szót ...) 

•   esszé (írd le röviden) 

 

A kérdések tartalma bármilyen formázott szöveg és kép(ek) kombinációja lehet, ami Internet 

Explorerben megjeleníthető. Akár egy előre megszerkesztett HTML dokumentum, vagy a 

RevisiON 2.1 szerkesztőjével készített dokumentum is lehet. 

 

A válaszok tartalma a válaszlisták esetén a RevisiON 2.1 szerkesztőjével helyben 

elkészíthető, illetve egy-egy HTML dokumentum is lehet csak a kérdésnél. A pozícionálók 

esetén egy, illetve több kép beillesztésével lehet a szerkesztőben elkészíteni a helyes választ. 

A szövegesek egy szövegdobozt adnak, melybe a megfelelő helyre kell beírni az oda illő 

szövegeket (betűket, szavakat, ...). 
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A kérdéssorok tartalma hiánytalanul tárolódik az adatbázisban (képek is). Az újrafelhasznált 

képek csak egyszer tárolódnak az adatbázisban, míg a szövegek annyiszor ahányszor 

felhasználják őket. 

 

A kérdéssor(ok) felépítése 

A kérdéssorok fa struktúrában épülnek fel. Felépítő elemei a következők: 

 

témakör 

Egy névvel és feldolgozási paraméterekkel ellátott könyvtár, mappa, amely az azonos témájú 

kérdéseket, esettanulmányokat és a további altémaköröket csoportosíthatja. 

 

esettanulmány 

Ez egy olyan témakör, amelyhez egy bevezető esetleírás is tartozik, és aminek alapján rövid 

kérdések megfogalmazása lehetséges. 

 

kérdés 

Egy kérdés az arra adható válaszokkal. 

 

Egy témakör tartalmazhat 0 vagy több kérdést, témakört illetve esettanulmányt. 

Egy esettanulmány tartalmazhat 0 vagy több kérdést, témakört illetve esettanulmányt. 

Egy kérdéssor tartalmazhat 0 vagy több témakört illetve esettanulmányt. 

 

A témakörök/esettanulmányok bármilyen mélységig egymásba ágyazhatók. 

 

Témakörönként, esettanulmányonként meghatározható, hogy az alkérdésekből, 

esettanulmányokból szám szerint hány jelenjen meg a vizsga folyamán. Eldönthetjük, hogy 

ezeket a rendelkezésre álló kérdésekből, esettanulmányokból véletlenszerűen, vagy 

folytonosan válassza ki a program. 
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Kérdésenként, ha az lista alapú választ igényel, meghatározható, hogy a megadott 

lehetséges válaszok közül hány jó, illetve hány rossz választ jelenítsen meg. A válaszokat 

mindig véletlenszerűen választja ki. 

 

A fent említett lehetőségek használatával elérhető, hogy egy kérdéssor minden nekifutáskor 

más és más vizsgatartalmat produkáljon a vizsgázó képernyőjén. 

 

Pontozás 

A kapható pontokat a válaszoknál adhatjuk meg. A pont értéke egész szám legyen, akár 

negatív, nulla vagy pozitív (-65000-től +65000-ig). Az a válasz minősül jó válasznak, amelyre 

0-nál több pontot lehet kapni. Kiértékeléskor egy kérdésre legalább 0 pontot ad a rendszer, 

tehát a negatív pontszámok csak lista alapú válaszok esetén, az adott kérdésen belüli 

súlyozásra használhatók. 

 

Kérdésenként meghatározható, hogy lehet-e részpontot kapni, vagy csak a teljesen jó 

megoldás ér pontot. 

A végső kiértékelésnél a kapott pontok a témakörökre, majd az egész vizsgára 

összegződnek. Az eredmény megkapható abszolút pontértékben, százalékban, illetve 

csoportba rendelt vizsgázó esetén meghatározható „osztályzatban”. 

 

Vizsgafolyamat 

A vizsga hierarchikus felépítése azonos a kérdéssor felépítésével. A vizsga a kérdéssorból jön 

létre, a kérdéssor csomópontjaiban meghatározott vizsgakeverési paraméterek alapján, a 

vizsga megkezdésének időpontjában. A vizsgához viszont már ezek a keverési paraméterek 

nem mentődnek el (hiszen az már ki van „keverve”). Elmentődnek viszont a vizsgázó 

tevékenységét rögzítő adatok. Ez utóbbi adatoknak két csoportja van – válasz adatok és 

aktivitási adatok (hányszor nézett meg egy kérdést és ez mennyi időt vett igénybe). 

A kérdéssor szintjén meghatározható, hogy a vizsga alatt hogyan lehet a kérdések közt 

lapozni: 
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- csak előre 

A láblécen csak a [következő] gomb szerepel. Az utolsó kérdés után az összefoglaló táblázat 

következik, ahonnan csak a vizsga befejezésére lehet ugrani. 

 

- előre-hátra 

A láblécen az [előző] és a [következő] gomb szerepel. Az utolsó kérdésnél megjelenik egy 

[vége] gomb, ami előbb az összefoglaló oldalt mutatja, majd befejezi a vizsgát. 

 

- bárhova 

A lábléc gombok: [első] [előző] [következő] [utolsó] [összefoglaló]. Az utolsó kérdés után az 

összefoglaló táblázat következik, ahonnan bármelyik kérdésre vissza lehet ugrani, vagy be 

lehet fejezni a vizsgát. 

 

A kérdéseket a fejlécen a vizsgázó megjelölheti, a könnyebb visszatalálás érdekében. Egy 

kérdésre csak akkor lehet ugrani, lapozni, ha az alábbiakban leírt korlátozó feltételeknek 

megfelelnek, egyébként átlapozódnak. 

 

Vizsgafolyamat minta (Vizsgafelügyelős vizsgáztatás esetén) 

•   Először létre kell hozni egy kérdéssort. Ez az ún. kérdéssor szerkesztő 

programmal lehetséges (RevisiON 2.1 Editor). Az elkészült kérdéssor az összes 

hozzátartozó fájllal (képek, videók, szöveg) egy tömörített fájlban van – ez a .VOK fájl.  

•   A VOK fájl eljuttatása a vizsgáztatást felügyelő szerverhez. Ez történhet CD-n, 

hálózaton vagy akár floppy-n is. A kérdéssor a fájlból a vizsgáztató adatbázis 

szerverére kerül. Ezután a VOK fájl már nem vesz részt a további folyamatban, a 

vizsgáztatás helyéről akár el is távolítható. 

•   A vizsgázó adatbázisba vétele. Minden vizsgázóhoz tartozik egy adatsor az 

adatbázisban, mely alapján minden felhasználó egyértelműen azonosítható (ez 

történhet párhuzamosan az 1. és 2. ponttal). 

•   Vizsgaregisztráció létrehozása. Össze kell rendelni a kérdéssor kódját a vizsgázó 

azonosítójával. Azaz ki (kik) melyik vizsgát (vizsgákat) teheti (tehetik) le. 
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•   Gépre osztás. A vizsgaregisztráció azonosítóját egy vizsgázói géphez kell rendelni. 

Így határozhatjuk meg, hogy ki, melyik vizsgát, melyik gépen teheti le. 

 

•   A vizsga elkezdése. A vizsgázó megnyomja a kezdő gombot, akkor a kérdéssorból 

létrejön egy egyedi vizsga (tesztlap). 

•   Vizsgafolyamat. A vizsgázó megadja (vagy nem adja meg) a válaszokat. A válaszok 

tárolódnak a szerveren. 

•   Kiértékelés. A szerver kiértékeli a vizsga végeztével az eredményt. Az eredményt 

eltárolja és a vizsgázó és a vizsgabiztos tudomására hozza. 

•   Statisztika. Az elmentett adatok bármelyik adatára rá lehet keresni, bármely adat 

szerint sorba rendezni, szűrni, stb. 

 

Kérdés megjelenítést korlátozó feltételek 

A vizsgafelület fejlécén három idő jelenhet meg: a vizsgából hátralévő teljes idő (ez mindig), 

az aktuális, időkorlátos témakörből hátralévő idő (opcionális), és az aktuális kérdésből még 

hátralévő idő (opcionális).  

 

Megjeleníthetőségi szám (a „csak előre” folyamatnál nincs értelme) 

Megadható, hogy egy kérdésre hányszor lehet rálapozni. Ha nincs ilyen szám megadva, 

akkor tetszés szerint megjeleníthető. Ha a meghatározott értéket elérte a megjelenítések 

száma, akkor többet nem érhető el ez a kérdés a vizsga folyamán. 

 

Időkorlát 

A kérdéssor bármely szintjén meghatározható egy időkorlát, meg az adott egység és az alá 

tartozó kérdések megoldására felhasználható maximális időt szabja meg. 

 

Kérdés időkorlátozása 

Ha egy kérdés eléri a megadott időkorlátot, akkor automatikusan a következő 

megjeleníthető kérdésre lapoz. 
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Ha egy időkorlátozott kérdésről az idő lejárta előtt ellapozunk, akkor az addig ott töltött időt 

a program megjegyzi, és visszalapozáskor onnan folytatja a számolást.  

Ha egy kérdésen időkorlát is van és megjeleníthetőségi számot is meghatározunk számára, 

akkor bérmelyik határ átlépése után a kérdés elérhetősége megszűnik. 

 

Témakör, esettanulmány és vizsga időkorlátozása 

Ha egy témakörre, esettanulmányra szánt idő lejár, akkor az alá tartozó összes elem 

(kérdés, esettanulmány, altémakör és azoknak teljes tartalma) hozzáférhetősége megszűnik. 

A program automatikusan az idő lejártakor a legközelebbi megjeleníthető elemre ugrik. 

A vizsgaidőt mindig meg kell adni, ennek elmulasztása esetén a program automatikusan 

kiszámolja azt, a következőkben leírt minimális válaszidő értéke alapján. Ha a vizsgaidő 

lejárt, akkor rögtön az összefoglaló lap, majd a vizsga befejezése jelenik meg. 

 

Minimális válaszidő 

Meg kell adni kérdéssor szinten, egy minimális válaszidőt, amely a tényleges vizsgaidő 

kiszámolásakor ahhoz ad segítséget a programnak, hogy ne fordulhassanak elő extrém 

esetek (pl. 0 másodperces kötelező válaszidő), és hogy minden kérdésre legalább e 

minimális válaszidő jusson. 
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