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I Programmipaketi APSTest 2.0 koosseis ning otstarve.
1. APSTest2 koosseis ja kasutatavad küsimuste tüübid.
Programmipakett APSTest 2.0 on programmipaketi APSTest uus põhjalikult ümber töötatud ja
täiendatud versioon. Edaspidi nimetame seda lühidalt APSTest2 (või lihtsalt APSTest). See koosneb:
1) Küsimuste ja testide koostamise programmist APSTeach;
2) Testidele vastamise programmist APSPupil;
3) Tööpiirkondade tekitamise ja haldamise programmist APSAdmin.
4) ODBC-ühenduste loomise abiprogrammist INSTODBC.
APSTest2 põhifunktsioonideks on küsimuste koostamine ja nende säilitamine küsimustepangas,
küsimustest testide koostamine, (vajaduse korral) testidest kursuste koostamine, testidele vastamise
läbiviimine, testitulemuste kontrollimine ning nende tulemuste säilitamine resultaatide pangas.
Programm APSTest2 on ette nähtud töötamiseks arvutivõrgus, kus andmestikud asuvad mingis
andmebaasiserveris, millele juurdepääs toimub ODBC1-ühenduse kaudu. Vastavad ühendused tuleb
luua kõigisse programmi APSTest kasutavatesse arvutitesse. Lisaks on kasulik mingi failiserveri
olemasolu võrgus. Üks ODBC-liidesega andmebaas koos ühe kataloogiga failiserveris moodustab ühe
APSTest2 tööpiirkonna. Ühes arvutivõrgus võib tööpiirkondi olla ka mitu.
Programm APSTeach võimaldab:
– Autoriseeritud juurdepääsu küsimuse- ja testipankadele.
– Küsimustepangas säilitatavate küsimuste koostamist ja redigeerimist ning nende importimist ja
eksportimist andmevahetuseks teiste (koolide) APSTest andmebaasidega.
– Küsimustele vastamise läbi mängimist õpilase rollis.
– Küsimustepangas olevatest küsimustest testipangas säilitatavate testikirjelduste koostamist ja
redigeerimist mitmesuguste põhimõtete järgi, aga samuti ka testifailide moodustamist, mida
saab kasutada nii andmevahetuseks teiste APSTest andmebaasidega kui ka testide vahetuks
lahendamiseks.
– Testikirjelduste koondamist kursusteks.
– Testide ja kursuste täitmiseks välja panemist, määrates vajaduse korral isikute ringi, kes
testi/kursust täita võivad.
– Testide tulemuste kokku kogumist, nende uurimist ja vajaduse korral korrigeerimist ning
salvestamist resultaadipangas.
– Resultaadipanga uurimist, lähtudes kas testi tulemustest, konkreetsest küsimusest, testist või
testile vastanust.
– Andmestiku arhiveerimist ja arhiivist taastamist.
Programm APSPupil korraldab testidele vastamise ning vastuste hindamise ja fikseerib tulemused.
Programmi APSAdmin ülesandeks on hallata APSTest2 tööpiirkondi. See võimaldab:
– Luua arvutisse ODBC-ühendusi.
– Luua APSTest2 tööpiirkondi, mis koosnevad tööpiirkonna põhikataloogist failiserveris, kus
asub tööpiirkonna juurdepääsufail.
– Moodustada tööpiirkonda APSTest2 andmetabeleid, kustutada andmetabeleid ning teisendada
andmeid APSTest eelmisest versioonist uude formaati.
Seoses programmi APSAdmin poolt teostatava töö suure vastutusega on selle programmi käivitamine
kaitstud eraldi parooliga. Töö organiseerimisel on kasulik, kui õigust selle programmi käivitamiseks
omaks vaid üks kasutaja – andmestikuadministraator.
ODBC-liidese kasutamine peaks andma programmile sõltumatuse konkreetsest andmebaasisüsteemist. Siiski näitab praktika, et igas erinevas andmebaasisüsteemis leidub oma spetsiifilisi
1

ODBC – (Open Database Connectivity) on Microsoft’i poolt väja töötatud ja keelel SQL põhinev
liides erinevaile andmebaasisüsteemidele ühtsustatud juurdepääsuks.
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erisusi, mida ka ODBC-liides ei suuda ühtsustada. Seega saame tagada programmi korrektse töö vaid
neis andmebaasisüsteemides, mida on programmi loomise käigus testitud. Edaspidises on muidugi
võimalik ka programmi kohaldamine mingeile teistele andmebaasisüsteemidele. Praeguseks on
programm testitud järgmistes andmebaasisüsteemides:
– MS Access;
– MS Visual FoxPro;
– Oracle 7;
– MS SQL 7;
– MySQL 2.50.
Täpsemalt APSTest tööpiirkondadest vt. APSTest2 andmestikud ja programm APSAdmin.
APSTest realiseerib järgmised küsimuste tüübid:
– ei/jaa küsimus,
– mitmikvaliku küsimus,
– õigete variantide märkimise küsimus,
– vastavusse seadmise küsimus,
– liikide määramise küsimus,
– rühmitamisküsimus,
– järjestamisküsimus,
– lünkade täitmise küsimus,
– lühivastusega küsimus,
– arvulise vastusega küsimus,
– kaardiküsimus.
Mida iga konkreetse küsimustüübi all mõeldakse, sellest vt. II Testid küsimused ja küsimuste tüübid.
Küsimused koostatakse programmiga APSTeach, fikseerides küsimusi kirjeldavad atribuudid. Märgime siin, et iga küsimuse jaoks saab koostaja fikseerida õige(d) vastuse(d), lubatud eksimuspiirid
ligikaudu õigeks loetava vastuse jaoks, oodatud valed vastused ning reaktsioonid ja hindepunktid iga
hinnangu korral. Esitatavad küsimused võivad sisaldada teksti, graafikat ja teisi multimeediaelemente.
Küsimustest moodustatakse testikirjeldused. Testi mitmesuguste omadustega saab määrata testiküsimustele vastamise korda, võimalusi harjutustestideks, testitulemuste nägemist või mittenägemist testitäitja poolt jms. Testikirjeldused pannakse välja vastamiseks. Testile vastamise tulemused salvestatakse tulemuste andmestikus ja peale kontrollimist kantakse resultaadipanka.

2. Programmi APSTest2 kasutamise stsenaarium.
Programmi APSTest2 kasutamisel eeldatakse, et koolis on vähemalt üks nn. õpetajaarvuti ning üks
või mitu õpilasearvutit (õpilasearvuti ja õpetajaarvuti võivad ka kattuda). Normaalsel kasutusel
eeldatakse arvutivõrgu olemasolu õpetaja- ja õpilasearvutite vahel, kuid programm on mõningate
kitsendustega kasutatav ka ilma selleta. Kui on tegemist arvutivõrguga, on loomulik, et programmi
APSTest2 kõik komponendid installeeritakse failiserverisse. Vastasel korral installeeritakse
õpetajaarvutisse programmid APSTeach ning APSAdmin (soovi korral ka APSPupil).
Õpilasearvutisse installeeritakse ainult programm APSPupil.
Testi koostamine, testile vastamine ning testi tulemuste kontrollimine koosneb järgmistest
põhietappidest:
1. Testi koostaja (õpetaja) kontrollib, kas kõik testi kuuluvad küsimused on küsimustepangas
olemas ja vajadusel koostab puuduvad küsimused. Küsimuste koostamine ei ole otseselt seotud
testi moodustamisega, näiteks üks küsimus võib kuuluda mitmesse testi, samuti ei pruugi alati
kõiki küsimusi igas arvutis koostada, kuna mõned neist võidakse saada näiteks impordi abil
teistest koolidest.
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2.

Õpetaja moodustab testikirjelduse, määrates vajalikud testi atribuudid ning testi küsimustiku.
Testikirjeldus salvestatakse testipanka, mis võimaldab sama testikirjeldust korduvalt kasutada.
Vajadusel on võimalik mitut testi koondada kursuseks.
3. Moodustatakse väljapanek testikirjelduse või kursuse põhjal. Väljapanekus on võimalik üle
määrata mõningaid testi atribuute, samuti on väljapaneku koosseisus võimalik ette anda testile
vastamisõigust omavate vastajate nimekirja. Väljapanekule saab anda ka parooli, st. testi
võimaldatakse täita vaid neil, kes seda parooli teavad.
4. Väljapanek aktiveeritakse. Sellest momendist on võimalik vastavale testile (või testidele) vastata.
Teisest küljest on niikaua, kui väljapanek on aktiivne, blokeeritud kõigi selle testi koosseisu
kuuluvate komponentide parandamine ja kustutamine.
5. Programmi APSPupil abil vastavad testile kõik õpilased, kes kuuluvad selle testi vastajate ringi.
Tulemustepanka kantakse iga vastaja vastused igale testi küsimusele ning hinnangud neile. Kui
test on selline, mille resultaate ei salvestata (näiteks harjutustesti korral), siis tulemusi ei
registreerita ning kogu töö antud testiga siin ka lõpeb.
6. Õpetajaprogrammis kontrollitakse testi tulemusi ning salvestatakse nad resultaadipanka.
Seejuures on võimalik programmi poolt tehtud hinnanguid küsimustele ka ümber hinnata. Samuti
tuleb kontrollija poolt hinnata neid küsimusi, mis jäid programmis APSPupil hindamata.
Resultaadipanka salvestatud resultaadid säilivad ning neid saab ka edaspidi vajadusel uurida.
7. Väljapaneku aktiivsus tühistatakse. Sellest momendist peale antud testile enam vastata ei saa ning
testi komponendid on jälle muudetavad.
Kuigi ülaltoodud stsenaarium on põhiline, on siiski võimalik kasutada ka vastamist testifaili abil
(analoogiliselt APSTest eelmise versiooniga). Sel juhul tegevused veidi muutuvad:
3. Test salvestatakse testifaili. Ka testifailile saab anda parooli, mis võimaldab sellele juurdepääsu
ainult parooli teadmisel. Testifail tehakse kättesaadavaks õpilasearvuteile.
4. Programmi APSPupil abil vastavad testile testifaili abil kõik need, kes peavad seda testi
lahendama. Põhilised erinevused võrreldes vastamisega väljapanekust on, et testifaile ei saa
koondada kursusesse, testifailile ei saa ette anda võimalike vastajate nimekirja ning testi
vastamisel failist ei kontrollita, kas vastaja on sellele testile juba vastanud. Samuti ei lukustata
testi komponente andmepangas. Testi vastamise tulemusel moodustatakse resultaadifailid.
5. Õpetajaprogrammis loetakse kõik testi resultaadifailid tulemuste andmestikku. Peale seda võib
testifaili ja resultaadifailid kustutada. Edasine töö järgneb samuti nagu eespool.

3. Nõuded arvutile programmipaketi APSTest2 tööks.
Personaalarvuti operatsioonisüsteemiga Windows 95 või Windows NT 4.0 või hilisem. Eeldatakse,
arvutis paiknev teek comctl32.dll vastaks tasemele 4.71. See tingimus on täidetud Windows
2000 ja Windows98 Second Edition korral. Muudel juhtudel saab seda täita, kui näiteks arvutisse
paigaldada Microsoft Internet Explorer 5.
Kuvar ja videokaart, mis võimaldavad lahutust vähemalt 800×600 pikselit ning vähemalt 256
(soovitatavalt 65536 või enam) värvi.
Helikaart ning kõrvaklapid või kõlarid, et oleks võimalik kuulata helifaile.
Selleks, et programmikomplekti mugavalt ja täies mahus kasutada, on igati soovitatav lokaalne võrk
õpetajaarvuti ja õpilasearvutite vahel, kuid see pole kohustuslik.

4. APSTest2 installeerimine.
APSTest2 distributsioon antakse kas CD-plaadil või siis võrgus iselahtipakkuva exe-failina. APSTest2
tuleks installeerida lokaalse võrgu failiserverisse, kataloogi, millele oleks juurdepääs kõigist vajalikest
võrgu arvuteist. Igasse kliendiarvutisse eraldi programmi APSTest2 installeerida pole vaja. Võib aga
ka installeerida programmi õpilaseosa igasse õpilasearvutisse eraldi.
Selleks, et paigutada programmipakett APSTest arvutisse piisab, kui asetada CD-plaat seadmele,
mispeale käivitub installatsiooniprotseduur. Kui installatsiooniprotseduur ei käivitu automaatselt tuleb
CD-plaadi APSTest kataloogist käivitada programm SETUP. Installatsiooniprotseduuri käigus
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läbitakse rida dialoogilehekülgi, kus on vaja vastata mõningatele küsimustele. Tuleb arvestada, et
pidevalt on võimalik siirduda tagasi eelnevale sammule, vajutades järjekordse dialoogi nupule
Tagasi või siis installatsiooniprotseduuri katkestada, vajutades nupule Loobu.
Läbitavad leheküljed on järgmised:
1. Installeerimise avalehekülg.
2. Litsentsilehekülg.
3. Registreerimislehekülg. Siin tuleb sisestada oma nimi ning asutuse nimi.
4. APSTest põhikataloogi määramine. Vaikimisi määratakse APSTest põhikataloogiks
C:\Program Files\APSProg\APSTest2, kuid kasutaja võib vastavasse välja sisestada mingi muu
katalooginime või siis küsida katalooginime arvutist, vajutades nupule Browse.
5. Installatsioonitüübi määramine. Siin on võimalik määrata üks neljast järgnevast installatsioonitüübist:
1) Kõik – arvutisse paigutatakse kogu pakett APSTest2.
2) Valik – kasutajal võimaldatakse ise valida komponente, mida ta tahab installeerida..
3) Õpetaja – arvutisse paigutatakse programmid APSTeach, APSAdmin ning
näiteandmestikud, ei paigutata aga programmi APSPupil. Seda installatsioonitüüpi võib
kasutada APSTest installeerimisel õpetajaarvutisse.
4) Õpilane – arvutisse paigutatakse vaid programm APSPupil. Seda installatsioonitüüpi tuleb
kasutada APSTest installeerimisel õpilasearvutisse.
6. Programmirühma valik ikoonide paigutamiseks. Vaikimisi luuakse uus programmirühm APSTest
ning paigutatakse ikoonid sinna.
7. Installatsiooniparameetreid kokkuvõttev lehekülg. Siin loetletakse veelkord installatsioonitüüp,
põhikataloog ning programmirühm. Siinkohal saab veel pöörduda tagasi eelmiste sammude
juurde või loobuda installeerimisest.
8. Failide kopeerimine arvutisse.
9. Installatsiooniprotseduuri lõpplehekülg.
Kui programm on võrku paigaldatud, tuleb programmi APSAdmin abil luua ODBC-ühendus,
tööpiirkond ning andmestik (vt. APSTest2 andmestikud ja programm APSAdmin). Eeldame, et selles võrgus
töötab mingi eespool nimetatud ODBC-liidesel põhinev andmebaasisüsteem ning kõigisse vajalikesse
arvuteisse on paigaldatud ODBC draiverid ning vajadusel ka andmebaasisüsteemi klienditarkvara.
Enne APSTest2 programmide käivitamist on üldreeglina vajalik sooritada järgmised tegevused
(lokaalsete andmestike korral võib mõni tegevus neist ka vahele jääda):
1) Luua andmebaasisüsteemi kasutaja, mida APSTest2 kasutab andmetele juurdepääsuks. Kasutajale
tuleb tavaliselt määrata nimi, parool ja õigused;
2) Luua APSTest2 vastav andmebaas, st. loogiline andmeüksus, kus tavaliselt näidatakse ära selle
mitmesugused omadused nagu esialgne suurus, maksimaalsuurus jms. Andmebaas tuleb luua ka
enamike lokaalsete andmestike korral;
3) Vajadusel luua vajalikku andmestikku määrav andmebaasi pseudonüüm.
Programmi APSTest2 sidumise andmestikuga teostab programm APSAdmin, mille ülesandeks on
APSTest2 tööpiirkondade loomine, vajalike tabelite tekitamine ning vajadusel ASPTest1 andmestiku
teisendamine APSTest2 formaati. Programmis APSAdmin on vajalikud järgmised tegevused:
1) Luua APSTest andmebaasile vastav ODBC-ühendus;
2) Luua APSTest tööpiirkonna põhikataloog ja juurdepääsufail, määrates selles ODBC-ühendusele
vastavad parameetrid;
3) Luua APSTest2 tabelid;
4) Vajadusel teisendada andmed vanast ASPTest formaadist uude.
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Kui andmestik on programmiga APSAdmin loodud, tuleb käivitada programm APSTeach ning
sooritada järgmised tegevused:
1) Programmi APSTeach administraatoriprotseduuri abil luua vähemalt üks administraatoriõigustega
kasutaja ning siseneda programmi;
2) Valida programmi APSTeach menüüst Lisa-andmestikud alapunkt Kaardid. Kaartide
protseduurist vajutada nupule Lisa infofailist. Programmi APSTest põhikataloogi alamkataloogis
Kaardid asub kaartide infofail kaardid.inf. Valida see fail ning realiseerida sel moel näidiskaartide sisestamine andmestikku;
3) Valida programmi APSTeach menüüst Testid alapunkt Testi import. Programmi APSTest
põhikataloogi alamkataloogis Andmed asub testifail kystyybid.tst. Importida see andmestik
(vt. Eksport ja import) ning tekitada sel moel andmestikku näiteküsimused ja neist koostatud näitetest.
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II Testid, küsimused ja küsimuste tüübid.
1. Testid.
Sõna test on meile tulnud inglise keelest, kus ta tähistab katset, proovi, aga ka eksamit või kontrolltööd. Meie kirjanduses tähistab ta suuremast hulgast väikesemahulistest ülesannetest koosnevat
kontrolltööd või eksamit, kus vastaja peab hindamiseks esitama ainult ülesannete vastused, mitte
lahenduskäigud. Testi vormis on meil korraldatud näiteks võõrkeelte eksameid kõrgkoolidesse
astumisel. Testina saab teha ka inglise keele katseid, mis on kohustuslikud mitmetesse Lääne kõrgkoolidesse üleminekul või teatud töökohtadele asumisel. See tähendab, et meie koolid peavad andma
ka kogemusi testide tegemiseks ja teste tuleks koolides rohkem kasutada. Loomulikult ei saa testidega
mõõta kõikide aine õpetamisel taotletavate eesmärkide saavutatust. Paremini kontrollitakse faktiteadmisi, märksa vähem oskusi ja arusaamist. Seetõttu sõltub testi kui kontrollivormi sobilikkus
õppeainest ja enamasti tuleb testide kasutamist kombineerida teiste kontrollivormidega.
Teste võidakse läbi viia nii paberil, arvuti abil kui mingite muude vahenditega (näiteks spetsiaalsete
aparaatidega liikluspolitseis). Juhendi selle osa sisu kirjeldab põhiliselt teste üldse, mitte ainult neid,
mida tehakse arvutil või programmi APSTest abil. Mitmetel juhtudel on aga öeldud, milline võimalus
üldisest spektrist on realiseeritud paketis APSTest.
Ka juhul, kui testi täidetakse paberil, seatakse koostamisel eesmärgiks, et ülesannete vastused oleksid
väikesemahulised ja neid saaks kiiresti kirja panna. Paljudel juhtudel on testides ülesanded
formuleeritud küsimustena, kus õige vastus (õiged vastused) tuleb etteantud variantide hulgast valida.
Aga testides kasutatakse ka küsimusi, mille vastuseks tuleb anda üks arv või sõna, inimese või
sündmuse nimi, kuupäev jne. Paberil lahendatavad testid vormistatakse tihti mingil blanketil, kus
vastused kirjutatakse etteantud kohtadele või tehakse märk etteantud lahtritesse.
Igal ülesande jaoks on testis fikseeritud antav punktide arv, mis antakse õige vastuse eest. Sealjuures
ei pea õige vastus olema üheselt määratud. Näiteks arvulise vastuse korral võidakse õigeks lugeda
suvaline teatud piirkonda kuuluv arv (näiteks linna elanike arv, mis ei erine “ametlikust” väärtusest
rohkem kui 1000 võrra). Mõnikord on testis määratud ka “peaaegu õige” vastuse eest (ühetähelise
eksimusega kirjutatud sõna, ühe objekti võrra ekslikult märgitud hulk õigete variantide märkimise
küsimuses vm küsimuste koostaja poolt fikseeritud kriteerium) antav punktide arv. Vastamata
küsimuse eest saab 0 punkti. Enamasti antakse 0 ka vale vastuse eest. Kui aga testis on palju õige
vastuse valimise küsimusi (ei/jaa, mitmikvalik jne.) ja on olemas oht, et testitavad püüavad õigeid
vastuseid huupi tabada, siis võidakse valede vastuste eest anda ka miinuspunkte.
Testi tulemuseks on tavaliselt saadud punktide summa või protsent maksimumsummaga võrreldes.
Kui on tarvis panna hindeid tavalise kooliskaala järgi, siis määrab õpetaja iga hinde jaoks nõutava
punktide arvu (või protsendi).
Kui test korraldatakse mingi õpilaste rühma teadmiste mõõtmiseks, siis võidakse esitada kõigile
õpilastele samad küsimused, aga võidakse valida ka mingi protseduuri abil igale lahendajale oma
küsimuste hulk mingist laiemast küsimuste pangast. Kui pangas on piisavalt palju küsimusi, siis saab
testi täita ka erinevatel aegadel ja isegi sama õpilane võib seda teha mitmel katsel. Kui test katab
ulatuslikumat osa ainest või koguni mitut õppeainet, siis on loomulik, et õpetaja saab iga peatüki
(õppeaine jne) kohta määrata, mitu küsimust sellest kategooriast õpilasele esitatakse.
Ühtesid ja samu küsimusi võidakse erinevatele lahendajatele esitada samas järjekorras, aga
informatsiooni liikumise takistamiseks võidakse järjekord ka juhuslikuks muuta.
Test kui kontrollivorm pretendeerib tavaliselt veel hindaja töömahu kokkuhoiule ja hinde objektiivsusele. Testide ülesannete vastused peavad olema kiiresti kontrollitavad ja ühegi vastuse hinnang
ei tohiks sõltuda kontrollija suvast. Vastuste hindamine käib tavaliselt etteantud formaalsete reeglite
järgi. Eelistatud on küsimused, kus on üheselt teada, milline (millistes piirides olev) vastus loetakse
õigeks. Kõik ülejäänud võimalikud vastused loetakse vääradeks või klassifitseeritakse (jällegi varem
fikseeritud reeglite järgi) mingi osalise punktimäära vääriliseks. Paljudel juhtudel on testid koostatud
kõrge kvalifikatsiooniga spetsialistide poolt, aga nende rakendajatelt eeldatakse märksa tagasihoidlikumaid oskusi. Sellise töökorralduse piirjuhuna võib testi korraldaja rollis olla koguni arvuti.
Loomulikult eeldatakse siis, et arvuti (tegelikult arvutiprogramm) peab andma hinnangud ka
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lahendaja antud vastuste õigsusele ja arvutama testi tulemuse. Muidugi on sellisel juhul küsimuste
esitamise kord ja iga küsimuse hindamise kriteeriumid tarvis väga selgelt programmile ette anda.
Paberil lahendatava testi korral saab lahendaja igale küsimusele vastata ainult ühe korra. Kui testi viib
läbi arvuti, siis on võimalik teatada vastajale, et vastus on täielikult või mingis osas vale ja
võimaldada talle järgmine katse, lisades vajaduse korral näpunäiteid või kommentaare. Hindamisel
võidakse teisel (kolmandal jne) katsel antud õige vastuse eest anda vastavalt vähem punkte. Sellised
klassikalise testi modifikatsioonid võimaldavad testivormis tööd teha ka aine õppimisel, mitte ainult
teadmiste kontrollil.

2. Testiküsimuste tüübid.
Kui testi korraldatakse paberil, saab iga küsimuse sõnastusele lisada ka selgituse, kuidas tuleb anda
vastus. Näiteks:
teha rist õige vastuse taga olevasse ruutu, märkida ristiga kõik õiged vastusevariandid, kirjutada
lünka tuhandeliste täpsuseni ümardatud vastus, kirjutada lünka g, k või kk, märkida algoritmi iga
etapi juures olevasse ruudukesse tema täitmise järjekorranumber jne. Vastamisviisi konkretiseeriv
selgitus võib olla sõnastatud nii eraldi lausena kui ka küsimuse “sisulise” osana. Kuigi sellise
selgituse abil võib kehtestada väga palju erinevaid vastuse andmise viise, pole siin mitmekesisus eriti
soovitav. Kui igale küsimusele tuleb vastata eri viisil, kulub vastajal suurem osa ajast vastamisviiside
mõistmiseks ja ka vead võivad tekkida mitte küsimuse sisu, vaid vastamiskorra vastu eksimisest.
Samuti on keerulise ja muutliku struktuuriga küsimustest koosnevaid teste raskem kontrollida ja tekib
rohkem vigu hindamisel. Sellepärast on testimise praktikas juba enne arvutite kasutamist välja
kujunenud väike arv testides kasutatavaid küsimuste tüüpe. Üsna paljud klassikalised testid
koosnevad isegi ainult ühte tüüpi - õige vastuse valimise (nn. mitmikvaliku) küsimustest.
Kui test korraldatakse arvutil valmisprogrammi abil ja õpetaja sisestab testi koostades ainult
küsimused (loomulikult koos õigete vastustega ja pakutavate valikuvariantidega), siis saab testis
kasutada ainult neid küsimuste tüüpe, millele vastamise liides ja vastuste kontrollimise algoritm on
kasutatavasse tarkvarasse sisse programmeeritud.
Selline kitsendus võib muidugi tunduda traditsioonilise pabertehnoloogiaga võrreldes ebamugavana.
Aga selle eest võimaldab arvuti kasutamine juhtida vastuse andmist nii, et pole võimalik antud
küsimusele formaadilt lubamatu vastuse andmine. Näiteks võib mõni vastaja paberil hoolimata
juhendist "Märgi ristiga üks vastusevariant" teha mingid märgid mitme variandi juurde ja teinekord
nii, et tema kavatsused pole üheselt loetavad. Testiprogramm arvutil töötab aga samal kohal nii, et uue
variandi märkimisel vana märk kustub ja mitut vastust anda ei saa. Vajadusel võib arvuti ka vastajale
meelde tuletada, et see pole veel teinud kõike, mida antud küsimusele vastamiseks teha tuleb.
Vaatleme nüüd küsimuste tüüpe. Järgnev nimekiri ei sisalda kindlasti kõiki tavalistes kontrolltöödes
kasutatavaid küsimusi. Testiküsimuste tüüpide kujunemisel on olnud olulised vastuste lühiduse,
vastamiskorra lihtsuse ja vastuste kerge kontrollitavuse nõuded. Sellegipoolest saab testiküsimustena
esitada faktiküsimuste kõrval ka ülesandeid, millele vastuse leidmine nõuab pikka arutlust või
arvutust.
Kõigepealt jaotatakse küsimused kaheks suureks klassiks:
a) valikvastusega küsimused,
b) vabalt konstrueeritava vastusega küsimused.
Valikvastusega küsimuse puhul tuleb vastus valida mingist etteantud lõplikust vastuste hulgast või
kombineerida etteantud elementidest (selle hulga annab iga küsimuse jaoks tavaliselt ette küsimuse
koostaja). Vabalt konstrueeritava vastusega küsimusele võib põhimõtteliselt olla võimalik anda
lõpmata palju või väga suur lõplik arv erinevaid vastuseid.
Valikvastusega küsimuste tähtsamad tüübid on:
– ei/jaa küsimused,
– mitmikvaliku küsimused,
– õigete vastusvariantide märkimise küsimused,
– vastavusse seadmise küsimused,
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– liikide määramise küsimused.
APSTesti versioonis 2 on realiseeritud veel
– järjestamisküsimused,
– grupeerimisküsimused
Vabalt konstrueeritava vastusega küsimused on:
– lühivastusega küsimused,
– lünkade täitmise küsimused,
– arvulise vastusega küsimused,
– esseevastusega küsimused.
Selgitame kõigepealt täpsemalt, mida me iga tüübi all mõistame. Parema ettekujutuse saamiseks
programmis APSTest realiseeritud tüüpidest soovitame lugejal teha läbi testi “Küsimuste tüübid”, kus
on olemas näited igat tüüpi küsimustest.

2. 1. Valikvastusega küsimuste tüübid.
Ei/jaa küsimuse all mõistame küsimust, millele vastaja peab andma ühe kahest võimalikust vastusest
"Ei" või "Jaa". Tavaliselt ei pea vastaja kirjutama vastuseks ühte toodud sõnadest, vaid need sõnad on
paberil (ekraanil) juba olemas ja üks nendest tuleb juhendis kirjeldatud viisil ära märkida (ristiga,
ringi ümber tõmbamisega, hiireklõpsuga jne).
Näiteks: Kas Taani on vabariik? Ei/Jaa.
Üks kahest vastusest loetakse õigeks ja teine valeks.
Mitmikvaliku küsimuse korral on koos küsimusega antud mitu vastusevarianti, millest vastaja peab
valima ühe.
Näiteks: Milline järgmistest linnadest asub Viljandimaal?
Kilingi-Nõmme Mustla Tõrva
Korrektsel mitmikvaliku küsimusel on ainult üks vastusevariantidest õige. Mitme õige vastusevariandiga küsimusi oleks parem esitada järgmise tüübi - õigete vastuste märkimise küsimusena. Kui
paberil sooritatava testi korral on juhises kästud märkida üks õige variant, aga õigeid on rohkem, siis
kipuvad vastajad juhist ignoreerima ja ikkagi mitut varianti märkima. Arvutil seatakse aga vastaja
probleemi ette, et programmi vastamisliides laseb märkida ainult ühe vastusevariantidest ja ei
võimalda anda ammendavat õiget vastust. Eriti peaks sellist olukorda vältima täppisteadustes, kus
paljude probleemide juures treenitakse spetsiaalselt kõigi lahendite leidmist. Teiselt poolt on muidugi
võimalik küsimus sõnastada nii, et vastajale on selge, et nõutakse vaid ühe õige vastuse märkimist,
kuigi neid on mitu.
Paljud testitegemise programmid ei võimalda küsimuste koostajal mitmikvaliku küsimusele määrata
mitut õiget vastust. APSTest jätab õpetajale sellise võimaluse tema oma vastutusel.
Peale õige vastuse võib küsimuse koostaja määrata suvalise arvu vastuseid peaaegu õigeteks, mille
eest antakse mingi osa punktidest.
Õigete vastusevariantide märkimise küsimuses on koos küsimusega antud mingi arv vastusevariante,
millest tuleb märkida kõik need, mis on õiged. Õigeid vastuseid võib sealjuures tegelikult olla
suvaline arv (nullist kuni kõigi pakutud variantideni), aga vastus peab olema ühene.
Näiteks ülesanne
Märkige järgmistest arvudest need, millega jagub arv 24:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
kuulub õigete vastuste märkimise tüüpi, aga ülesanne
Märkige mõned järgmistest arvudest, nii et märgitud arvude korrutis oleks 24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ei kuulu (siin ei saa muidugi ka nendest arvudest eraldi võetuna rääkida kui õigetest vastustest)..
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On muidugi selge, et paberil lahendatavas testis võidakse õpilastele anda ka teisena toodud ülesanne
(paberil ju ülesannetele mingit “tüüpi” külge ei riputata). Kontrollimine oleks aga keerulisem, kui
testide korral soovitavaks peetakse: kontrollija peaks asuma arve korrutama või peaks tal olema
võrdlemiseks pikk nimekiri õigeid komplekte.
Õige vastusena annab küsimuse koostaja õige komplekti. Hindamisel on vastuse õigsuse mõõduks
erinevuste (märkimata jäetud õigete ja märgitud valede variantide) arv. Üldiselt oleks mõeldav
peaaegu õigeks tunnistamisel ka näiteks mingite konkreetsete (vähem oluliste) vastusevariantide
juures eksimise lubamine, aga arvutitestide programmid (ka APSTest) tavaliselt sellist võimalust ei
realiseeri.
Vastavusse seadmise küsimuses on antud kaks (tavaliselt tulpadesse paigutatud) objektide hulka.
Nõutakse, et märgitaks vastavused esimese ja teise hulga elementide vahel.
Näiteks võivad esimeses tulbas olla riikide nimetused ja teises riigilipud ning paberil tuleb ühendada
iga riigi nimi vastava lipuga.
Programm APSTest võimaldab vastamise arusaadavuse huvides seada kummagi hulga igale elemendile vastavusse ülimalt ühe elemendi teises hulgas (matemaatikud nimetavad selliseid vastavusi
üksühesteks), paigutades moodustatud paari komponendid ekraanil ühele reale või ühte veergu.
Seega ei saa vastavusse seadmise tüübi all esitada küsimust, kus ühes tulbas on riigid ja teises linnad,
kusjuures mõnest riigist on antud mitu linna. Sellise küsimuse saab esitada liigi määramise
küsimusena. Lubatud on aga selline küsimus, kus vastuses tuleb jätta kummaski hulgas mõned
elemendid paaridest välja (näiteks on mõne riigi lipp teises tulbas puudu ja mõni üleliigne).
Õige vastusena antakse ette koostaja poolt märgitud paarid. Hindamisel saab vastuse õigsuse ja
peaaegu õigsuse mõõduks võtta märkimata jäänud ja ekslikult märgitud paaride arvu.
Liikide määramise küsimuses on antud mingi objektide hulk ja üksteist välistavate gruppide või
liikide nimekiri. Objektide kohta tuleb märkida, millisesse liiki ükski neist kuulub. Mõni objekt võib
jääda ka märkimata.
Näiteks võib ülesandeks olla märkida antud lauses nimi-, tegu- ja omadussõnad, kusjuures lause võib
sisaldada ka muid sõnu. Programm APSTest lubab objektide nimekirja ette anda nii objektide
loeteluna kui ka tekstina (viimasel juhul loetakse objektideks selle teksti sõnu).
Vastuse õigsuse mõõduks on valesse liiki määratud objektide ja määramata objektide arv.
Järjestamisküsimuses on antud mingi objektide loend ja need objektid tuleb järjestada küsimuses
antud kriteeriumi järgi. Paberil võib see tähendada järjekorranumbrite kirjutamist objektide juurde.
Arvutil saab aga anda võimaluse objektid juba ekraanil vajalikku järjekorda seada.
Näiteks võivad objektideks olla ajaloosündmuste nimetused ja küsimus võib nõuda nende järjestamist
toimumise järjekorras.
Et järjestamise tulemuseks ekraanil on alati mingi kõiki objekte hõlmav järjestus, siis pole vastajal
siin võimalust mingeid objekte ilma “järjekorranumbrita” jätta.
Vastuse õigsuse mõõduks on objektide kauguste summa nende tegelikest asukohtadest järjestuses.
Rühmitamisküsimuses on antud mingi objektide loend ja tuleb nad grupeerida mingi tunnuse alusel.
Erinevalt liigitamisküsimusest pole siin eelnevalt teada, millised on rühmad ja kui palju neid on.
Näiteks võivad olla antud linnad
Tartu, Jõgeva, Elva, Mustvee, Põltsamaa, Räpina, Kallaste, Türi
ja tuleb nad rühmitada maakondade kaupa. Rühmad on {Tartu, Elva, Kallaste}, {Jõgeva, Mustvee,
Põltsamaa}, {Räpina} ja {Türi}.
Loomulikult peab rühmitamisküsimus olema koostatud nii, et iga objekt kuulub parajasti ühte rühma.
Näiteks ei saa küsimuses nõuda, et ühte rühma kuuluvad linnad, mille vahekaugus on vähem kui 50
kilomeetrit. Siis peaks Elva kuuluma ühte rühma Tartuga ja Tartu Kallastega, aga Elva ja Kallaste
peaksid olema erinevates rühmades.
APSTesti rühmitamisküsimusele vastates ei pea vastaja andma rühmadele sisulisi nimesid, vaid
tähistab rühmi numbritega 1, 2, 3 jne. ning kirjutab iga objekti juurde rühma numbri.
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Vastuse õigsuse mõõduks on üleliigsete ja puuduvate samasse rühma kuulumise seoste arv. On selge,
et arvuliselt sõltub see rühmade suurustest, mida tuleb ka lubatud eksimuste piire määrates arvestada.

2.2. Vabalt konstrueeritava vastusega küsimuste tüübid
Lühivastusega küsimuse vastuseks peab vastaja kirjutama (sisestama) mõned sümbolid, ühe või paar
sõna. Lühivastusega küsimustena saab sõnastada näiteks sõnavaraharjutusi võõrkeelte õppimisel,
nimede ja terminitega seotud küsimusi humanitaarainetes, väga paljusid küsimusi loodusteadustes,
mõistetega seotud küsimusi matemaatikas. Paberil on lühivastuse jaoks tavaliselt jäetud mingi piiratud
ruum, arvutitestides on lühivastusena sisestatavate sümbolite arv tavaliselt piiratud vastamisakna
suurusega.
Vabalt konstrueeritava vastusega küsimuste korral on kriitiliseks probleemiks vastuse õigsuse
hindamine. Millist hindamist me sooviksime? Lühivastusega küsimuse vastust tahetakse tavaliselt
õigeks või valeks hinnata tema sisu põhjal, lugedes enamasti täpse kirjaviisi teisejärguliseks (mõnes
keeleõpetuse harjutuses võib muidugi ka õigekiri esmatähtis olla). Olenevalt küsimuse sisust võib
õigeks loetavaid vastuseid olla üks või rohkem. Võidakse aktsepteerida sünonüüme ja sisuliselt sama
vastuse erinevaid kirjaviise või isegi pisut vigaselt kirjutatud vastust. Juba juhul, kui teste tehakse
paberil ja tulemusi kontrollib suurem hulk inimesi, on siin erinevate hinnangute vältimiseks vaja
täpseid ja ettenägelikke ettekirjutusi (kui vigaselt tohib antud konkreetset vastust kirjutada, milliseid
sõnu ikka antud sõna sünonüümiks lugeda jms.). Aga inimene saab tavaliselt asja sisuliselt mõistes
aru, kui temale antud hindamisreeglid mingi konkreetse vastuse jaoks sobimatuks osutuvad. Arvuti
aga lihtsalt rakendab reegleid ja tagasisidet ei anna. Küsimuste koostamisel arvutitestide jaoks peame
olema väga ettenägelikud ja täpselt teadma, milliste vahenditega võimaldab antud programm õigeks
loetavaid vastuseid ette anda ja varieerida.
Peab aga ka aru saama, et mõnedes situatsioonides võib vabalt sisestatava vastuse hindamine arvuti
poolt üldse lootusetu üritus olla. Mida peab silmas pidama?
Kõigepealt on selge, et arvuti “teab” parajasti neid õigeid vastuseid (näiteks sünonüüme), mida
küsimuse koostaja on talle otseselt ette andnud. Seega võib testiprogrammi näiteks inglise keele
tunnis küll kasutada järjekordse õppetüki uute sõnade harjutamiseks ja tunnikontrolliks, kus antud
eestikeelsele sõnale nõutakse just selles tükis uue sõnana esinenud ingliskeelset vastet. Üldisemal
sõnavara kontrollil võib lühivastusega küsimuse vorm aga osutuda sobimatuks, sest nüüd tuleks
mõnelgi juhul õigeks lugeda kümme või paarkümmend sünonüümi, mille ammendav sisestamine
küsimuse koostamisel võib osutuda raskeks ning piir õige ja väära vastuse vahel häguseks. Ka paljude
teiste küsimuste juures tuleb hoolega mõelda, kas õige vastus on üheselt määratud ja kas pole
unustatud teist või kolmandat varianti. Isiku- või kohanimede küsimisel tuleb arvestada, et sisuliselt
sama vastust võib sisestada mitmes erinevas vormis. Arvuti tunnistab aga ainult õige vastuse neid
vorme, mis on küsimuse koostaja poolt ette antud.
Varieerimise tehnikatest võimaldab programm APSTest õige või peaaegu õige vastuse määramisel
lubada fikseeritud arvu (1, 2,..) tähtede võrra eksimist kirjutamisel, samuti suurte ja väikeste tähtede
samastamist. Mõned programmid võimaldavad lugeda vastust õigeks näiteks siis, kui ta sisaldab
mingit etteantud sõne (näiteks lugeda mingile küsimusele õigeks vastuseks iga sisend, mis sisaldab
sõne ‘Tammsaare’) jne.
Lünkade täitmise küsimuses on antud lause (mõnikord ka fraas või sõna), milles on üks või enam
lünka. Vastaja peab täitma lünga(d) mingi tekstiga. Väga palju kasutatakse lüngaharjutusi näiteks
keeleõpetuses. Tavaliselt mõistetakse lünga täitmise küsimuse all küsimust, kus lüngad pole pikemad
kui üks sõna.
Mõnedel juhtudel on lünga täitmise küsimus sisuliselt mitmikvalik. Näiteks eesti keele grammatikaharjutustes tuleb lünka kirjutada suur või väike algustäht, konsonandid g, k või kk. Saksa keeles
võidakse nõuda soole vastavat artiklit der, die või das jne. Sealjuures on valitavad variandid paberil
toimuvate testide korral tavaliselt küll ülesande tekstis kirja pandud, füüsiliselt toimub aga mitte õige
variandi märkimine, vaid lünga täitmine vabalt kirjutatava tekstiga. Arvutil võidakse selline harjutus
realiseerida nii variandi valimisena (mis seejärel arvuti poolt lünka kirjutatakse) kui ka lünka mineva
teksti otsese sisestamisena klaviatuurilt. Paljudes lünga täitmise harjutustes tuleb aga tõepoolest
kirjutada (sisestada) lünka mingi suvaline sümbolite jada. Mõnikord on vastajale nähtaval viisil ette
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antud ka positsioonid sümbolite jaoks, arvutitestides võib olla fikseeritud maksimaalne võimalik
sisestatavate sümbolite arv.
Olenevalt küsimuse sisust võib õigeks loetavaid vastuseid olla üks või rohkem ja keerulisematel
juhtudel on vastuse õigsuse hindamise probleemid samad kui lühivastusega küsimuste korral.
Arvulise vastusega küsimuse korral peab vastaja sisestama mingi arvu. Tavaliselt on küsimuse sisust
selge, kas on mõeldavad ka negatiivsed arvud ja/või murdosa. Kui testi täidetakse arvutil, siis
programm ei luba anda vastuseks sobimatu tüübiga arvu ja nõuab sellisel juhul uut sisestamist.
Küsimuse koostajale on tavaliselt teada küsimuse ideaalvastus. Paljudel juhtudel on see iseendast
ligikaudne arv (mõõtmistulemused, elanike arvud jms.). Seetõttu loetakse sellistel juhtudel õigeks
suvaline teatud piirides olev vastus, samuti võivad olla seatud piirid peaaegu õige vastuse jaoks.
Vastajale võidakse lubatud eksimusmäär teatada või ka mitte, kontrollijal peab ta täpselt teada olema.
Erinevad programmid võivad lubada piiride fikseerimist absoluutsetes terminites (lugeda õigeks
elanike arvud 240000 kuni 250000), lubatud eksimust absoluutarvudes (lugeda õigeks 244000 H
5000) või protsentides (lugeda õigeks 244000 H 3%). APSTest laseb piire määrata ükskõik millist
nendest kolmest viisist kasutades.
Esseetüüpi küsimuse korral on küsimuse vastuseks mingi tekst, mille õigsust hinnatakse sisust
lähtudes. On selge, et sellise vastuse kontrolliks pole algoritmi ja järelikult ei saa arvuti esseevastuseid
hinnata. Testide korraldamise tarkvara võib muidugi võimaldada esseevastusega küsimusi esitada ja
vastata, aga hinded nende küsimuste vastustele peab andma õpetaja. Programmis APSTest on
esseeküsimused realiseeritud lühivastusega küsimuse tüübi all, nn. mittekontrollitava küsimusena.
Testi täitmise ajal jäetakse selline küsimus hindamata ja õpetaja peab nende küsimuste punktid ise
programmi APSAssist abil välja panema, mille järel saadakse ka testi üldhinne.
APSTest2 võimaldab veel nn. osaliselt kontrollitavat lühivastusega küsimust. Küsimuse koostaja
saab siin anda selliste vastuste loendi, mida loetakse õigeks, ja teise loendi, kuhu kuuluvaid vastuseid
loetakse vääradeks. Nagu lühivastuste puhul, saab siin iga vastuse juures ette anda ka lubatud
erinevuste määra. Ülejäänud vastustele programm vastamise ajal hinnangut ei anna ja seda peab
tegema õpetaja, nagu olnuks tegemist mittekontrollitava küsimusega.

3. Tüübid ja töö arvutil.
Testide korraldamise programmides on iga küsimustüübi jaoks programmeeritud oma vastamisliides,
mis garanteerib, et lahendaja saab anda ainult küsimuse tüübile sobiva vastuse: märkida ainult ühe
variandi mitmikvaliku küsimuse korral, märkida mõned vastused õigete variantide märkimise
küsimuses, sisestada lubatud pikkusega sõne lühivastusega küsimuse korral, sisestada vaid arvu
arvulise vastusega küsimuse korral jne.
Vastamisdialoogide täpsemad kirjeldused programmi APSTest jaoks on antud selle juhendi vastavais
osades.
Küsimuse sisestamisel peab õpetaja kõigepealt valima, millist tüüpi on sisestatav küsimus. Mõnedel
tüüpidel on APSTestis mitu alamtüüpi. Näiteks mitmikvalik võib toimuda loendi elementide või teksti
sõnade vahel. Arvuline küsimus võib olla naturaalarvuline, täisarvuline või reaalarvuline jne.
Igale küsimustüübile vastab ka oma koostamisliides, mis garanteerib, et sisestatakse kõik selle tüübi
küsimuse jaoks vajalikud atribuudid. Valikvastusega küsimuse korral peab koostaja lisaks küsimusele
endale sisestama ka valikuks pakutavad variandid ja märkima, milline vastus loetakse õigeks, milline
(millised) peaaegu õigeks. Lühivastuse korral tuleb näiteks määrata ka maksimaalne lubatav
sisestatava sõne pikkus, arvulise vastuse korral õigele ja peaaegu õigele vastusele lubatud piirid jne.
On võimalik määrata ka reaktsioonid (kommentaarid, nõuanded), mis tekivad ekraanile mingite
konkreetsete vastuste (näiteks oodatud väärade tüüpvastuste) korral. Igale küsimuste tüübile vastavaid
atribuute on kirjeldatud käesoleva juhendi osas “Küsimus ja selle atribuudid” ja küsimuste
koostamise dialoogi programmi APSTeach kasutamise juhendis.
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III Küsimus ja selle komponendid.
Küsimuse koostamisel määratakse kõik küsimust moodustavad komponendid – küsimuse atribuudid.
Vaatame kõigepealt mõningaid atribuutidega seotud üldisi mõisteid.
Atribuudil on nimi ja väärtus. Atribuudi nime kasutame selle atribuudi kirjeldamisel ning piltlikkuse
mõttes seostes teiste atribuutidega. Atribuudi väärtus on omadus, tunnus või komponent, mille
atribuut objektile annab.
Atribuut on tekstiline, kui selle väärtus kujutab endast mingi pikkusega suvalist teksti. Atribuut on
arvuline, kui selle väärtuseks on arv. Atribuut on loogiline, kui see väljendab mingi omaduse
esinemist või puudumist. Atribuutide väärtused võivad kuuluda mingisse etteantud väärtuste hulka
näit. atribuudi küsimuse tüüp väärtusteks on Ei/Jaa küsimus, Mitmikvaliku küsimus jne. Atribuudi
väärtuseks võib olla objekt, millel on omakorda atribuudid, näit. mitut tüüpi küsimustel on atribuudiks
variantidest koosnev variantide loetelu. Variantide loetelu omadusi selgitame variandi atribuutidega.
Atribuudid võime jagada kohustuslikeks atribuutideks – need on atribuudid, mis küsimuse
koostamisel igal juhul saavad mingi väärtuse – ning mittekohustuslikeks atribuutideks – need on
atribuudid, mis võivad jääda ka määramata. Edasi leidub mõnedel atribuutidel vaikimisi väärtus, st.
kui küsimuse koostaja selle atribuudi väärtust otseselt ei sisesta, omandab ta mingi vaikimisi väärtuse.
Enamik atribuute on otseselt määratavad, st. küsimuse koostaja peab neile küsimuse koostamisel
mingil viisil väärtuse andma. Siiski on mõned atribuudid ka kaudselt määratavad, st. koostaja neid
otseselt määrata ei saa, kuid nad määratakse küsimuse koostamise käigus programmi poolt.
Mõned atribuudid leiduvad igal küsimusel küsimusetüübist sõltumata. Nimetame neid küsimuse
üldisteks atribuutideks. Osa atribuute leiduvad aga ainult mingi kindla küsimusetüübi või siis mõnede
küsimusetüüpide korral. Nimetame neid küsimuse tüübi-spetsiifilisteks atribuutideks.

1. Küsimuse komponendid.
Mõningad komponendid leiduvad paljude küsimusetüüpide korral ja seepärast selgitame nende
olemust üldiselt.

1.1. Tekstid.
Tekst on küsimuse komponent, mis väljendab suvalise pikkusega sõnalist informatsiooni. Teksti
atribuutideks on:
Teksti tüüp. Teksti tüübi võimalikud väärtused on lihtne tekst ja formaaditud tekst.
Teksti fraas. Teksti fraas on tekstis sisalduv sõnaline informatsioon.
Kui on tegemist lihtsa tekstiga, siis enamasti kujutatakse see küsimuse fondiga määratud kujul.
Formaaditud tekst on antud RTF-vormingus ning võib sisaldada eri suuruses, värvi ja fondiga
kirjeldatud osi. Formaaditud tekstile küsimuse font ei mõju.

1.2. Objektid.
Objektid on küsimuste komponendid, mis annavad võimaluse küsimustele graafilise, helilise vms.
informatsiooni lisamiseks. Lihtsamalt võttes on objekt teatud tüüpi fail, mis küsimuse koosseisu
asetatuna kujutatakse küsimusele vastamise liideses. Objektide ettevalmistamise vahendid ei kuulu
üldiselt programmi APSTest koosseisu. Küll aga võimaldatakse mingite meetoditega ettevalmistatud
objekte koondada objektipanka ning klassifitseerida. Programmi praeguses versioonis on lubatud
järgmist tüüpi objektid:
– suvalise pikkusega lihtne tekst;
– suvalise pikkusega RTF-tekst;
– pilt TIFF, JPEG või BMP - rasterkujul;
– pilt Windows metafaili (WMF) või laiendatud metafaili (EMF) kujul;
– heli WAV kujul. Küsimusele vastamisel ilmub siis ekraanile järgmine konstruktsioon:
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mis võimaldab kuulata vastavat häälefaili.
– film AVI kujul. Küsimusele vastamisel ilmub siis ekraanile järgmine konstruktsioon:

mis võimaldab filmifaili läbi mängida.
– vaba tüüpi objekt. See on objekt, mida programm APSTest otseselt ei kujuta, vaid annab selle
kujutamiseks ette programmile, mis on seotud seda tüüpi objektiga.
Objekte kasutatakse küsimustes põhiliselt kahel viisil – kas küsimuse objektina või siis
variandiloetellu kuuluva variandi objektina, kusjuures viimastena pole kasutatavad vaba tüüpi
objektid.
Kaardiküsimuste variantide koosseisu kuuluvaid kaardiobjekte vaatame kaardiküsimuste juures.

1.3. Variandid.
Paljude küsimusetüüpide korral kuulub küsimuse koosseisu loetelu mingitest elementidest, millede
hulgast tuleb teha valik, mida tuleb liigitada, rühmitada või järjestada. Taolisi elemente nimetame
variantideks.
Variant on liitobjekt, mis võib koosneda järgmistest komponentidest:
Variandi tekst – see on lihtne tekst maksimumpikkusega kuni 127 sümbolit. Kui küsimusele on
määratud font, siis kujutatakse variandi tekst küsimuse fondiga.
Variandi objekt – see on suvalist tüüpi objekt välja arvatud vaba tüüpi objekt.
Kumbki neist pole kohustuslik, kuid vähemalt üks peab leiduma.
Variandi reaktsioon – see on mittekohustuslik suvalise pikkusega lihtne tekst, mida näidatakse
küsimuse reaktsiooni koosseisus kui on täidetud selle reaktsiooni tingimus. Reaktsiooni tingimus
sõltub konkreetsest küsimusetüübist.
Lisaks neile kasutaja poolt määratavaile komponentidele kuulub variandi koosseisu veel valikuväli –
see on piirkond, mis küsimusele vastamise liideses on aktiivne hiireklõpsule ja mille abil teostatakse
variandi valikut.
Variantidega küsimusel on rida atribuute, mis juhivad variantide järjestust ning paigutust küsimusele
vastamise liideses:
Variandi väljade paigutus. Kui see on horisontaalne, siis paigutatakse variandi väljad vasakult
paremale järjestuses: variandi objekt, variandi tekst, valikuväli.

Kui väljade paigutus on vertikaalne, siis paigutatakse väljad samas järjekorras vertikaalselt:
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Tuleb arvestada seda, et küsimuse kõikidel variantidel rajastatakse eraldi objektid ja tekstid ning
seejärel kujutatakse neid vastavatel maksimaalse suurusega väljadel. Seega on küsimuse
vastamisliideses sobivama kujutuse saamiseks kasulik, kui kõikide variantide objektid on enamvähem ühesuurused.
Variantide paigutus. Ka sel atribuudil on kaks võimalikku väärtust – horisontaalselt ja vertikaalselt.
See määrab variantide kujutuse vastamisel. Kui variantide paigutus on horisontaalne, siis paigutatakse
variante üksteise kõrvale ritta niipalju, kui neid vastavasse aknasse kõrvuti mahub, seejärel minnakse
üle järgmisele reale ning jätkatakse analoogiliselt. Kui variantide paigutus on vertikaalne, siis paigutatakse variante üksteise alla veergu niipalju, kui neid vastavasse aknasse mahub, seejärel minnakse
üle järgmisele veerule ning jätkatakse analoogiliselt.
Variantide järjekord. Atribuudil on kaks võimalikku väärtust – fikseeritud ja juhuslik. Kui variantide
järjekord on fikseeritud, siis esitatakse need vastajale samas järjekorras, kui koostaja need määras.
Kui variantide järjekord on juhuslik, siis esitatakse variandid vastajale juhuslikus ja igal vastamisel
erinevas järjekorras. Eraldi saab veel ühe variandi määrata kui viimase variandi, sel juhul esitatakse
see vastajale igal juhul järjekorras viimasena.

1.4. Eeldatavad vastused e. osavastused.
Kui valikvastusega küsimuste põhikomponentideks olid variandid, siis vabalt konstrueeritavate
vastustega küsimustele antakse ette eeldatavate (v. oodatavate) vastuste e. osavastuste loetelu. Võibolla mõninga erandina antakse osavastuste loetelu ette ka valitavate lünkadega lüngatäitmisküsimusele, ehkki ka see küsimus on ju valikvastusega küsimus. Osavastus koosneb järgmistest
komponentidest ja atribuutidest:
Osavastuse tekst. Osavastuse tekst on lihtne tekst, mis määrab oodatava vastuse. Selle pikkus on
piiratud küsimuse atribuudina antud vastuse maksimaalpikkusega. Tuleb arvestada, et mida pikem on
osavastus, seda raskem on tema vastavust lahendaja poolt tegelikult sisestatud vastusega automaatselt
kontrollida. Lubatud on ka tühja tekstiga osavastus.
Suur- ja väiketähti eristatakse/ei eristata. See loogiline atribuut määrab, kas selle osavastuse
võrdlemisel lahendaja poolt sisestatud vastusega eristatakse suur- ja väiketähti. Punktuatsioonimärke
ignoreeritakse/ei ignoreerita. See loogiline atribuut määrab, kas selle osavastuse võrdlemisel
lahendaja poolt sisestatud vastusega arvestatakse punktuatsioonimärke . , ; : ! ?
Osavastuse õigsus. Atribuudi õigsus võimalikeks väärtusteks on õige ja vale. Kontrollitaval lühivastusega küsimusel peab leiduma vähemalt üks õige osavastus.
Osavastuse reaktsioon – see on mittekohustuslik suvalise pikkusega lihtne tekst, mida näidatakse
küsimuse reaktsiooni koosseisus kui on täidetud selle reaktsiooni tingimus.

2. Küsimuse üldised atribuudid.
Järgmised atribuudid esinevad küsimustel nende tüübist sõltumata.
Küsimuse nimi. Küsimuse nimi on lihtne tekst maksimaalse pikkusega kuni 31 sümbolit. See on nimi,
mis identifitseerib küsimust visuaalselt mitmesugustes loeteludes. Küsimuse nimi on kohustuslik
atribuut. Soovitavalt tuleks küsimuse nimi anda nii, et see vastaks küsimuse sisule. Kasulik on anda
erinevaile küsimustele erinevad nimed, kuid küsimuste koostamisel erinevate autorite poolt on seda
raske saavutada, ning seepärast APSTest seda ei nõua.
Küsimuse tüüp. Küsimuse tüüp määrab millisesse küsimuste klassi APSTest poolt realiseeritud küsimuste klassidest antud küsimus kuulub. Küsimuse tüüp on kohustuslik atribuut. Vaikimisi väärtus
puudub. Küsimuse tüübist sõltub küsimuse tüübi-spetsiifiliste atribuutide komplekt. Võimalikud
väärtused küsimuse tüübile:
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– Ei/Jaa küsimus,
– Mitmikvaliku küsimus,
– Õigete variantide märkimise küsimus,
– Liikide määramise küsimus,
– Vastavusse seadmise küsimus,
– Rühmitamisküsimus,
– Järjestamisküsimus,
– Lühivastusega küsimus,
– Lünkade täitmise küsimus,
– Arvulise vastusega küsimus,
– Mittevastatav küsimus.
Programm APSTest realiseerib esseeküsimuse lühivastusega mittekontrollitava küsimusena (vt. lühivastusega küsimuse tüübi-spetsiifilised atribuudid).
Küsimuse alamtüüp. Küsimuse alamtüüp täpsustab küsimuse tüüpi. Selle võimalikud väärtused
sõltuvad küsimuse tüübist ja seepärast vaatame neid eraldi eri tüüpi küsimuste korral. Näiteks
mitmikvaliku küsimusel on kolm alamtüüpi: valik variandiloetelust, valik teksti sõnade hulgast ning
valik kaardiobjektide hulgast.
Järgnevad atribuudid võimaldavad küsimust klassifitseerida, st. määrata ainevaldkond, kuhu see
küsimus kuulub. Klassifitseerivaid atribuute saab kasutada näiteks küsimuste valikul testi koosseisu.
APSTest salvestab koostaja poolt sisestatud klassifitseerivad atribuudid spetsiaalses aineregistris,
kusjuures ei kontrollita mingilgi määral, kas sisestatud tekstil on mingi mõte või kas ta vastab mingile
reaalsele õppeainele. Samuti ei kontrollita nende omavahelist vahekorda.
Küsimuse aine. Küsimuse aine on lihtne tekst maksimaalse pikkusega kuni 31 sümbolit. See on
küsimuse kohustuslik atribuut. Küsimuse ainena võib koostaja sisestada suvalise teksti või siis valida
selle eelnevalt sisestatute hulgast.
Küsimuse teema. Küsimuse teema on lihtne tekst maksimaalse pikkusega kuni 31 sümbolit.
Küsimuse teema on mittekohustuslik atribuut. Küsimuse teemana võib koostaja sisestada suvalise
teksti või siis valida selle eelnevalt sisestatute hulgast.
Küsimuse alateema. Küsimuse alateema on lihtne tekst maksimaalse pikkusega kuni 31 sümbolit.
Küsimuse alateema on mittekohustuslik atribuut. Alateema esinemisel peab esinema ka teema.
Küsimuse alateemana võib koostaja sisestada suvalise teksti või siis valida selle eelnevalt sisestatute
hulgast. On loomulik, et testi koostaja kasutab küsimuse ainet, teemat ja alateemat mõistlikul viisil, st.
sisestab omavahel kooskõlas olevaid väärtusi.
Küsimuse raskus. Küsimuse raskus on lihtne tekst maksimaalse pikkusega kuni 31 sümbolit.
Küsimuse raskus on mittekohustuslik atribuut. Küsimuse raskusena võib koostaja sisestada suvalise
teksti või siis valida selle eelnevalt sisestatute hulgast. Nimetus raskus on siin tinglik. Tegemist on
lihtsalt veel ühe klassifitseeriva tunnusega, mis on sõltumatu ülejäänud klassifitseerivaist tunnustest.
Küsimuse klass. Küsimuse klass on arvuline atribuut vahemikust 0 – 12. Küsimuse klass on mittekohustuslik atribuut. Eeldatakse, et koostaja kasutab atribuuti klass selleks, et määrata, millise klassi
kursusesse antud küsimus kuulub, kuid APSTest seda ei kontrolli.
Järgmine atribuut annab küsimuse visuaalse kuju.
Küsimuse fraas. Küsimuse fraas e. tekst on suvalise pikkusega tekst. See võib olla nii lihtne tekst kui
ka formaaditud tekst. See on küsimuse kohustuslik atribuut. Küsimuse fraas väljendab küsimust, mida
vastajalt küsitakse või siis ülesannet, mille täitmist vastajalt nõutakse. Näiteid:
Kas kolmnurk külgedega 3, 4 ja 5 cm on täisnurkne?
Määrata alltoodud tekstis kõik omadussõnad.
Milline all-loetletud variantidest on õige?
Märgime, et küsimuse fraasi, küsimuse objekti ning teisi küsimuse komponente paindlikult kasutades
on võimalik moodustada väga mitmekesise sisuga küsimusi.
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Küsimuse objekt. Küsimuse objekt on suvalist tüüpi objekt. Küsimuse objekti näidatakse küsimusele
vastamisel koos küsimuse fraasiga. Küsimuse objekt on mittekohustuslik atribuut. Objekt peab
küsimuse koostamise momendil asuma arvutis kas vastavat tüüpi failina või siis olema säilitatud
objektipangas. Tuleb arvestada, et küsimuse objekt on küsimusele vastamisel passiivne, st. küsimuse
objektina esitatud tekstis ei saa märkida sõnu vms. Näiteid objektidega küsimuste kohta:
Millise linna vaade on esitatud fotol?
Millist ainet kirjeldab esitatud struktuurvalem?
Millisest teosest on pärit esitatud katkend?
Küsimuse font. Küsimuse font määrab kirjatüübi, millega kujutatakse küsimuse koosseisu kuuluvaid
lihtsaid (st. formaatimata) tekste. See on mittekohustuslik atribuut. Küsimuse font määratakse arvutis
installeeritud fontide hulgast. Vaikimisi kasutatakse üht ettedefineeritud fonti. Küsimusele fondi
määramisel tuleb arvestada, et selline küsimus kujutub korrektselt ainult neis arvutites, millel vastav
font on olemas. Eriti tuleb seda arvestada mittestandardse sümbolivaruga fontide korral, kuna sel
juhul võib fondi puudumisel küsimus moonduda tundmatuseni. Muude võimaluste seas, mida
küsimuse fondi määratavus kasutajale pakub, võiks välja tuua võimaluse moodustada küsimusi, mis
esitatakse vastajale ning millele vastamine toimub näiteks vene keeles.
Kui küsimuse vastus on APSTest poolt kontrollitav, siis liigitatakse ta ühte neljast kategooriast: õige
vastus, peaaegu õige vastus, vale vastus ning vastamata küsimus. Seda, kuidas küsimuse vastus liigitatakse, vaatame küsimuse tüübi-spetsiifiliste atribuutide juures. Iga vastusetüüp annab selle küsimuse
vastuse eest teatud kindla arvu punkte. Vastamata küsimus annab alati 0 punkti. Punktid õige vastuse,
peaaegu õige vastuse ja vale vastuse eest on küsimuse üldised atribuudid. Märgime, et vastuse eest
antavaid punkte saab üle määrata testi väljapaneku vastavate atribuutidega, näiteks määrates kõigile
küsimustele võrdselt õige vastuse eest 10, peaaegu õige vastuse eest 5 ja vale vastuse eest –1 punkti.
Mittekontrollitaval küsimusel saab määrata ainult punktid õige vastuse eest.
Punktid õige vastuse eest . Punktid õige vastuse eest on arvuline atribuut vahemikust 1 kuni 99. See
on kohustuslik. Vaikimisi väärtus võib olla fikseeritud APSTeach keskkonna-parameetritega, muidu
määratakse see eelnevast kontekstist.
Punktid peaaegu õige vastuse eest . Punktid peaaegu õige vastuse eest on arvuline atribuut vahemikust 0 kuni 99. See on mittekohustuslik. Vaikimisi väärtus võib olla fikseeritud APSTeach
keskkonna-parameetritega, muidu määratakse see eelnevast kontekstist. Punkte peaaegu õige vastuse
eest saab anda vaid sellist tüüpi küsimustele, milledel on võimalik peaaegu õige vastus. Seda, kas
mingil konkreetsel küsimusel ka sisuliselt peaaegu õige vastus võimalik on, ei kontrollita. Punktid
peaaegu õige vastuse eest ei või ületada punkte õige vastuse eest.
Punktid vale vastuse eest. Punktid vale vastuse eest on arvuline atribuut vahemikust -99 kuni 0. See
on mittekohustuslik atribuut. Vaikimisi väärtus võib olla fikseeritud APSTeach keskkonnaparameetritega, muidu määratakse see eelnevast kontekstist. Küsimusele vastamata jätmine annab
alati 0 punkti. Selleks, et vähendada huupi äraarvamiste osakaalu testides, võib vale vastusega siduda
negatiivsed punktid.
Küsimuse juhis (e. näpunäide). Küsimuse juhis on suvalise pikkusega tekst. See võib olla nii lihtne
tekst kui ka formaaditud tekst. Küsimuse juhis on mittekohustuslik atribuut. Küsimuse juhisena antud
teksti näidatakse küsimusele vastamisel lisaaknas, mida vastaja saab vajaduse korral esile tuua või
kustutada. Mõeldud on see näpunäidete, juhiste, lisamärkuste vms. lisamiseks küsimusele.
Juhisele sarnased atribuudid on küsimuse reaktsioonid. Erinevalt juhisest näidatakse reaktsioone
vastajale peale seda, kui ta on lõpetanud küsimusele vastamise. Reaktsioonid jagunevad summaarseiks ja detailseteks. Summaarsed reaktsioonid on küsimuse üldised atribuudid. Need seotakse vastaja
poolt antud vastuse õigsusega. Detailsed reaktsioonid on küsimuse tüübist sõltuvad ning seotakse
tavaliselt vastamisel mingi kindla tegevuse õigsusega, selle sooritamise või siis ka sooritamata
jätmisega. Märgime, et testi väljapaneku vastava atribuudiga saab reaktsioonid välja lülitada, st.
keelata nende näitamise.
Reaktsioon õigele vastusele. Reaktsioon on suvalise pikkusega lihtne tekst. See on mittekohustuslik
atribuut. Reaktsiooni õigele vastusele näidatakse peale küsimusele vastamist juhul, kui vastus on õige.
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Reaktsioon peaaegu õigele vastusele. Reaktsioon on suvalise pikkusega lihtne tekst. See on
mittekohustuslik atribuut. Reaktsiooni peaaegu õigele vastusele näidatakse peale küsimusele
vastamist juhul, kui vastus on peaaegu õige. Tuleb märkida, et reaktsiooni peaaegu õigele vastusele
saab esitada vaid sellistele küsimustele, milledel peaaegu õige vastus on tegelikult võimalik.
Reaktsioon valele vastusele. Reaktsioon on suvalise pikkusega lihtne tekst. See on mittekohustuslik
atribuut. Reaktsiooni valele vastusele näidatakse peale küsimusele vastamist juhul, kui vastus on vale.
Järgmised küsimuse atribuudid on seotud küsimuse koostaja ning küsimuse kasutamisõigustega.
Küsimuse koostaja. Küsimuse koostaja on küsimuse kaudselt määratav atribuut. Selle väärtuseks on
programmi APSTeach kasutaja (isiku)nimi ja amet vastavalt kasutaja poolt programmi sisenemisel
antud kasutajanimele, kusjuures atribuut väärtustatakse ainult uue küsimuse loomisel. Küsimuse
parandamine ja eksport-import küsimuse koostajat ei muuda.
Küsimuse valdaja. Küsimuse valdaja on küsimuse kaudselt määratav atribuut, mille väärtuseks on
programmi APSTeach käivitamisel kasutaja poolt sisestatud kasutajanimi. Erinevalt küsimuse
koostajast väärtustatakse küsimuse valdaja alati, kui toimub küsimuse salvestamine küsimustepanka,
s.t. küsimuse valdaja identifitseerib küsimuse viimast modifitseerijat. Märgime, et küsimuse
eksportimisel ekspordifaili küsimuse valdajat ei säilitata ja küsimuse importimisel väärtustatakse see
atribuut jooksva kasutaja kasutajanimega (s.t. küsimuse valdajaks saab importija).
Küsimuse privaatsus. Küsimuse privaatsus määrab, kes kasutajatest (õpetajatest) ja kuidas seda küsimust võivad kasutada. Atribuudil on kolm võimalikku väärtust – privaatne, mittemuudetav ja üldkasutatav. Atribuut on kohustuslik. Küsimuse privaatsus väärtustatakse uue küsimuse loomisel,
küsimuse parandamisel saab privaatsust muuta ainult küsimuse valdaja. Kui küsimus on üldkasutatav
või kui kasutaja on küsimuse valdaja, siis on tal küsimusele vaba juurdepääs ja kõik õigused küsimuse
kasutamiseks (parandamiseks, kustutamiseks, testidesse lülitamiseks jne.). Kui kasutaja ei ole mittemuudetava küsimuse valdaja, siis on tal küsimusele piiratud juurdepääs – ta saab küsimust kasutada
testidesse lülitamiseks ja ekspordiks, kuid ei saa seda parandada ega kustutada. Privaatsele küsimusele omab juurdepääsu ainult selle valdaja – teiste kasutajate jaoks selliseid küsimusi loeteludes ei
näidata.
Küsimuse koostamisaeg. Küsimuse koostamisaeg on küsimuse kaudselt määratav atribuut. Selle
väärtuseks on kuupäev ja kellaaeg küsimuse esimesel küsimustepanka salvestamise momendil. Nii
nagu küsimuse koostaja, väärtustatakse küsimuse koostamisaeg ainult uue küsimuse loomisel,
küsimuse parandamine ja eksport-import küsimuse koostamisaega ei muuda.
Küsimuse parandamisaeg. Küsimuse parandamisaeg on küsimuse kaudselt määratav atribuut. Selle
väärtuseks on kuupäev ja kellaaeg küsimuse küsimustepanka salvestamise momendil kas siis
küsimuse parandamisel või impordil.

3. Küsimuse tüübist sõltuvad atribuudid.
Küsimuse tüübist sõltuvateks komponentideks on küsimuse formuleeringu lisaelemendid – variantide
loetelud, lisatekstid, osavastuste loetelud, samuti detailsed reaktsioonid. Esitame tüübist sõltuvad
komponendid iga küsimusetüübi korral eraldi. Samuti selgitame iga küsimusetüübi korral, kuidas
määratakse vastuse õigsus ning kuidas esitatakse detailsed reaktsioonid.

3.1. Ei/Jaa küsimus.
Ei/Jaa küsimuse ainukeseks tüübi-spetsiifiliseks atribuudiks on õige vastus. See on kohustuslik
atribuut millel on kaks võimalikku väärtust “Õige vastus on ei” ning “Õige vastus on jaa”. Vastuse
õigsus määratakse sellele vastavalt. Detailsed reaktsioonid puuduvad.

3.2. Mitmikvaliku küsimus.
Mitmikvaliku küsimusel on programmis APSTest kolm erinevat alamtüüpi – variantide loeteluga
küsimus, lisatekstiga küsimus ning kaardiküsimus. Variantide loetelu korral antakse küsimusega
kaasa loetelu võimalikest variantidest, milledest vastaja valib ühe. Lisatekstiga küsimuse korral
antakse küsimusega kaasa tekst, kusjuures variantideks, milledest vastaja teeb valiku, on selle teksti
sõnad. Kaardiküsimuse korral peab vastaja valima ühe kaardiobjekti küsimusega seotud
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kaardiobjektide hulgast. Kaardiküsimust vaatame eraldi alapunktis. Siin käsitleme ülejäänud kaht
alamtüüpi.
3.2.1 Tüübi-spetsiifilised atribuudid variantide loetelu korral.
Variandi õigsus. Variandi õigsuse võimalikeks väärtusteks on õige, peaaegu õige ja vale. Atribuut on
kohustuslik. Vastuse õigsus määratakse vastuseks valitud variandi õigsusest. Peab leiduma vähemalt
üks õige variant. Rohkem kui ühe õige variandi leidumist mitmikvaliku küsimuse korral APSTest ei
keela, kuid seda tuleb lugeda mittesoovitavaks. Kui ei leidu peaaegu õigeid variante, pole küsimusel
ka peaaegu õiget vastust. Kui vastaja ei vali ühtegi varianti, loetakse küsimus vastamata küsimuseks.
Variandi reaktsiooni tüüp. Mitmikvaliku küsimuse korral on reaktsiooni tüübil järgmised võimalikus
väärtused: reaktsioon puudub, valimisreaktsioon ja mittevalimisreaktsioon. Atribuut on kohustuslik.
Vaikimisi väärtuseks on reaktsioon puudub. Kui reaktsioon on valimisreaktsioon, siis näidatakse seda
juhul, kui vastaja küsimusele vastamisel valis selle variandi. Kui reaktsioon on mittevalimisreaktsioon, siis näidatakse seda juhul, kui vastaja küsimusele vastamisel ei valinud seda varianti.
3.2.2 Tüübi-spetsiifilised atribuudid lisatekstiga küsimuse korral.
Lisatekstiga küsimuse korral määratakse variandid kaudselt küsimuse lisatekstiga, mille iga sõna võib
olla variandiks. Sellisel küsimusel puuduvad variantide järjestuse ja paigutamise atribuudid.
Küsimuse lisatekst. Küsimuse lisatekst on suvalise pikkusega lihtne tekst. Lisatekstiga
küsimusevormi korral on lisatekst kohustuslik atribuut. Küsimuse koostamisel määratakse mõned või
ka kõik lisateksti sõnad variantideks. Kui sõna otseselt variandiks ei määrata, siis loetakse tema
vastuseks valimist valeks vastuseks. Õigeks variandiks tuleb määrata vähemalt üks sõna.
Ka sõnal kui variandil on atribuudid variandi õigsus, variandi reaktsiooni tüüp ja variandi
reaktsioon. Atribuudi väärtus ja tähendus on samad mis variantide loeteluga küsimusevormi korral.
Vale variandi otsesel määramisel lisatekstiga küsimusevormi korral on mõte vaid siis, kui sellega
tahetakse siduda reaktsiooni, kuna kõik otseselt variantideks määramata sõnad loetakse valedeks
variantideks.

3.3. Õigete variantide märkimise küsimus.
Ka õigete variantide märkimise küsimusel on kolm alamtüüpi – variantide loeteluga küsimus,
lisatekstiga küsimus ning kaardiküsimus.
Õigete variantide märkimise küsimuse tüübi-spetsiifilised atribuudid on väga sarnased mitmikvaliku
küsimusele. Erineb aga küsimusele vastamine, vastuse õigsuse määramine ning detailsete
reaktsioonide sidumine. Vastuse õigsuse määramiseks saab anda ette vigade piirarvud. Veaks on siin
vale variandi valimine või õige variandi valimata jätmine.
Vigade piirarv õige vastuse jaoks. Atribuut on kohustuslik. Atribuut määrab vigade maksimaalarvu,
mille korral vastus veel õigeks loetakse.
Vigade piirarv peaaegu õige vastuse jaoks. Atribuut on mittekohustuslik, kui seda mitte anda, siis ei
saa küsimusel olla peaaegu õiget vastust. Kui see atribuut määratakse, peab ta olema suurem kui
vigade piirarv õige vastuse jaoks. Atribuut määrab vigade maksimaalarvu, mille korral vastus veel
peaaegu õigeks loetakse.
3.3.1. Tüübi-spetsiifilised atribuudid variantide loetelu korral.
Variandi õigsus. Variandi õigsuse võimalikeks väärtusteks on õige ja vale. Atribuut on kohustuslik.
Küsimusele vastamisel tuleb vastajal valida kõik õiged variandid ning jätta valimata valed variandid.
Kui vastaja ei vali ühtegi varianti, loetakse küsimus vastamata küsimuseks. Vastasel korral on iga vale
variandi valimine või õige valimata jätmine viga. Kui vigade üldarv on väiksem või võrdne kui vigade
piirarv õige vastuse jaoks, loetakse küsimuse vastus õigeks. Vastasel korral, kui on määratud vigade
piirarv peaagu õige vastuse jaoks ning vigade üldarv on sellest väiksem või sellega võrdne, loetakse
küsimuse vastus peaaegu õigeks. Ülejäänud juhtudel loetakse vastus valeks.
Variandi reaktsiooni tüüp. Atribuudil sama tähendus, mis mitmikvaliku küsimuse korral.

24

3.3.2. Tüübi-spetsiifilised atribuudid lisatekstiga küsimuse korral.
Lisatekstiga küsimuse korral määratakse variandid kaudselt küsimuse lisatekstiga, mille iga sõna võib
olla variandiks. Sellisel küsimusel puuduvad variantide järjestuse ja paigutamise atribuudid.
Küsimuse lisatekst. Küsimuse lisatekst on suvalise pikkusega lihtne tekst. Lisatekstiga küsimusevormi korral on lisatekst kohustuslik atribuut. Küsimuse koostamisel määratakse mõned või ka kõik
lisateksti sõnad variantideks. Kui sõna otseselt variandiks ei määrata, siis loetakse tema vastuseks
valimist veaks. Õigeks variandiks tuleb määrata vähemalt üks sõna.
Ka sõnal kui variandil on atribuudid variandi õigsus, variandi reaktsiooni tüüp ja variandi
reaktsioon. Atribuudi väärtus ja tähendus on samad, mis variantide loeteluga küsimusevormi korral.

3.4. Liikide määramise küsimus.
Liikide määramise e. liigitamise küsimuse korral peab vastaja liigitama variandid etteantud liikide
alusel. Liigitamise küsimusel on kaks erinevat alamtüüpi – variantide loeteluga küsimus ning lisatekstiga küsimus. Variantide loetelu korral antakse küsimusega kaasa loetelu võimalikest variantidest.
Lisatekstiga küsimuse korral antakse küsimusega kaasa tekst, kusjuures variantideks on selle teksti
sõnad. Vastuse õigsuse määramiseks saab anda ette vigade piirarvud. Veaks on siin variandi
määramine valesse liiki, mingisse liiki kuuluva variandi liigitamata jätmine või mitteliigitatava
variandi määramine mistahes liiki.
Vigade piirarv õige vastuse jaoks. Atribuut on kohustuslik. Atribuut määrab vigade maksimaalarvu,
mille korral vastus veel õigeks loetakse.
Vigade piirarv peaaegu õige vastuse jaoks. Atribuut on mittekohustuslik. Kui seda mitte anda, siis ei
saa küsimusel olla peaaegu õiget vastust. Kui see atribuut määratakse, peab ta olema suurem kui
vigade piirarv õige vastuse jaoks. Atribuut määrab vigade maksimaalarvu, mille korral vastus veel
peaaegu õigeks loetakse.
Kui vastaja ei määra ühelegi variandile liike, loetakse küsimus vastamata küsimuseks. Kui vastaja
poolt vastamisel tehtud vigade arv on väiksem või võrdne kui vigade piirarv õige vastuse jaoks,
loetakse küsimuse vastus õigeks. Vastasel korral, kui on määratud vigade piirarv peaaegu õige vastuse
jaoks ning vigade üldarv on sellest väiksem või sellega võrdne, loetakse küsimuse vastus peaaegu
õigeks. Ülejäänud juhtudel loetakse vastus valeks.
3.4.1. Tüübi-spetsiifilised atribuudid variantide loetelu korral.
Variandi liik. Variandi liik on lihtne tekst maksimaalse pikkusega kuni 31 sümbolit. Atribuut on
mittekohustuslik. Kui seda mitte anda, loetakse variant mitteliigitatavaks, st. sellise variandi
määramine mistahes liiki on viga. Kõigi variantide kõik erinevad liigid moodustavad liikide loetelu,
millest vastaja valib variandi liigitamiseks sobiva.
Variandi reaktsiooni tüüp. Iga variandiga saab siduda detailset reaktsiooni, mida näidatakse vastajale
peale küsimusele vastamist koos summaarsete reaktsioonidega. Mis juhul see toimub, seda määrab
reaktsiooni tüüp. Liikide määramise küsimuse korral on reaktsiooni tüübil järgmised võimalikud
väärtused: reaktsioon puudub, reaktsioon õigele määrangule ja reaktsioon valele määrangule.
Vaikimisi väärtuseks on reaktsioon puudub. Kui reaktsioon antakse õigele määrangule, siis näidatakse
seda juhul, kui vastaja küsimusele vastamisel määras sellele variandile õige liigi. Kui reaktsioon
antakse valele määrangule, siis näidatakse seda juhul, kui vastaja küsimusele vastamisel ei liigitanud
seda varianti õigesti.
3.4.2. Tüübi-spetsiifilised atribuudid lisatekstiga küsimuse korral.
Lisatekstiga küsimuse korral määratakse variandid kaudselt küsimuse lisatekstiga, mille iga sõna võib
olla variandiks. Sellisel küsimusel puuduvad variantide järjestuse ja paigutamise atribuudid.
Küsimuse lisatekst. Küsimuse lisatekst on suvalise pikkusega lihtne tekst. Lisatekstiga
küsimusevormi korral on lisatekst kohustuslik atribuut. Küsimuse koostamisel määratakse mõned või
ka kõik lisateksti sõnad variantideks. Kui sõna otseselt variandiks ei määrata, siis loetakse see
mitteliigitatavaks, st. temale mistahes liigi määramine on viga. Peab leiduma vähemal üks liigitatav
variant.
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Variandi liik. Atribuut on kohustuslik, seega ei saa lisatekstiga küsimuse korral ilmutatult määrata
mitteliigitatavaid variante (ehk teiste sõnadega, mitteliigitatavate variantidega ei saa siduda
reaktsioone). Muidu on atribuudi väärtus ja tähendus on samad mis variantide loeteluga küsimusevormi korral.
Variandi reaktsiooni tüüp. Atribuudi väärtus ja tähendus on samad mis variantide loeteluga küsimusevormi korral.

3.5. Vastavusse seadmise küsimus.
Vastavusse seadmise küsimuse korral koosnevad küsimuse formuleeringu lisaelemendid variantide
loetelust. Küsimusele vastamisel peab vastaja seadma vastavusse loetelu vasakpoolse variandi loetelu
parempoolse variandiga.
Kui variantide paigutus on horisontaalne, siis paigutatakse variandid üksteise kõrvale kahte ritta
kusjuures vasakpoolsed variandid asetatakse esimesse ritta ning parempoolsed variandid teise ritta.
Kui kõik variandid ei mahu aknasse, siis saab nad teha nähtavaks akna kerimisega. Kui variantide
paigutus on vertikaalne, siis paigutatakse variandid üksteise alla kahte veergu, kusjuures vasakpoolsed
variandid paigutatakse esimesse veergu ning parempoolsed variandid teise veergu. Kui kõik variandid
ei mahu aknasse, siis saab nad teha nähtavaks akna kerimisega.
Vastuse õigsuse määramiseks saab anda ette vigade piirarvud. Veaks on siin variandi vastavuse vale
määramine, määramata jätmine või vastavuse seadmine ilma vastavuseta variandile.
Vigade piirarv õige vastuse jaoks. Atribuut on kohustuslik, vaikimisi väärtuseks on 0. Atribuut
määrab vigade maksimaalarvu, mille korral vastus veel õigeks loetakse.
Vigade piirarv peaaegu õige vastuse jaoks. Atribuut on mittekohustuslik, kui seda mitte anda, siis ei
saa küsimusel olla peaaegu õiget vastust. Kui see atribuut määratakse, peab ta olema suurem kui
vigade piirarv õige vastuse jaoks. Atribuut määrab vigade maksimaalarvu, mille korral vastus veel
peaaegu õigeks loetakse.
Kui vastaja ei määra ühtegi vastavust, loetakse küsimus vastamata küsimuseks. Kui vastaja poolt
vastamisel tehtud vigade arv on väiksem või võrdne kui vigade piirarv õige vastuse jaoks, loetakse
küsimuse vastus õigeks. Vastasel korral, kui on määratud vigade piirarv peaagu õige vastuse jaoks
ning vigade üldarv on sellest väiksem või sellega võrdne, loetakse küsimuse vastus peaaegu õigeks.
Ülejäänud juhtudel loetakse vastus valeks.
3.5.1. Variandi atribuudid.
Variandi tüüp. Määrab variandi asukoha variandipaaris. Atribuut määratakse kaudselt variandi
konstrueerimisdialoogiga, mis määrab variandi kas siis vasakpoolseks või parempoolseks.
Variandiga seotud variant. Atribuut määratakse kaudselt variandi konstrueerimisdialoogiga, kusjuures vasakpoolse variandiga seotakse parempoolne variant ning vastupidi. Seotud variant võib ka
puududa, mis võimaldab esitada ka ilma vastavuseta variante.
Variandi reaktsiooni tüüp. Iga variandiga saab siduda detailset reaktsiooni, mida näidatakse vastajale
peale küsimusele vastamist koos summaarsete reaktsioonidega. Mis juhul see toimub, määrab
reaktsiooni tüüp. Vastavusse seadmise küsimuse korral saab reaktsiooni anda vaid vasakpoolsele
variandile ning sel on järgmised võimalikud väärtused: reaktsioon puudub, reaktsioon õigele määrangule ja reaktsioon valele määrangule. Atribuut on kohustuslik. Vaikimisi väärtuseks on reaktsioon
puudub. Kui reaktsioon antakse õigele määrangule, siis näidatakse seda juhul kui vastaja seadis selle
vasakpoolse variandi vastavusse õigesti. Kui reaktsioon antakse valele määrangule, siis näidatakse
seda juhul kui vastaja küsimusele vastamisel ei seadnud seda vasakpoolset varianti vastavusse õigesti,
jättis vastavuse määramata või määras vastavuse ilma vastavuseta variandile.

3.6. Rühmitamise küsimus.
Rühmitamise küsimusel on programmi käesolevas variandis vaid üks alamtüüp, kus rühmitamisele
kuuluvad elemendid määrab variantide loetelu. Rühmitamise küsimus sarnaneb oma konstruktsiooni
poolest liikide määramise küsimusele. Vastamisel ei anta aga vastajale ette liikide loetelu, vaid
lubatakse ise määrata uusi liike ning nende alusel elemente rühmadesse. Vastuse õigsuse määramiseks
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saab ette anda vea suuruse piirarvud. Vea suurus arvutatakse kui kõigi elementaarvigade poolsumma.
Elementaarviga on tegelikult eri rühmadesse kuuluvate variantide määramine ühte rühma või siis
tegelikult ühte rühma kuuluvate variantide määramine eri rühmadesse.
Vea maksimaalsuurus õige vastuse jaoks. Atribuut on kohustuslik. Atribuut määrab maksimaalse vea
suuruse, mille korral vastus veel õigeks loetakse.
Vea maksimaalsuurus peaaegu õige vastuse jaoks. Atribuut on mittekohustuslik. Kui seda mitte
anda, siis ei saa küsimusel olla peaaegu õiget vastust. Kui see atribuut määratakse, peab ta olema
suurem kui vea maksimaalsuurus õige vastuse jaoks. Atribuut määrab vea maksimaalsuuruse, mille
korral vastus veel peaaegu õigeks loetakse.
Kui vastaja ei rühmita ühtegi varianti, loetakse küsimus vastamata küsimuseks.
3.6.1. Variandi atribuudid.
Variandi rühm. Variandi rühm on lihtne tekst maksimaalse pikkusega kuni 31 sümbolit. Atribuut on
mittekohustuslik. Kui seda mitte anda, loetakse variant kuuluvaks rühma kõigist sellistest variantidest,
millele ei ole rühma määratud. Kõigi variantide kõik erinevad rühmad moodustavad rühmade loetelu.
Märgime, et variandi rühma kasutatakse ainult variantide kokkukuuluvuse määramiseks. Vastav tekst
ise ei ole vastamise juures oluline, st. ei kontrollita, kas vastaja määras rühma nimeks sama teksti, mis
oli küsimuse koostamisel ette antud.
Variandi reaktsiooni tüüp. Iga variandiga saab siduda detailset reaktsiooni, mida näidatakse vastajale
peale küsimusele vastamist koos summaarsete reaktsioonidega. Mis juhul see toimub, seda määrab
reaktsiooni tüüp. Rühmitamisküsimuse korral on reaktsiooni tüübil järgmised võimalikud väärtused:
reaktsioon puudub, reaktsioon õigele määrangule ja reaktsioon valele määrangule. Vaikimisi
väärtuseks on reaktsioon puudub. Reaktsiooni õigele määrangule näidatakse juhul kui vastaja
küsimusele vastamisel määras selle variandi õigesti määratud rühma (st. rühma, kus asuvad ainult
vajalikud variandid). Reaktsiooni valele määrangule näidatakse juhul kui vastaja küsimusele
vastamisel määras selle variandi rühma, mis pole õigesti määratud (st. selles asub ka mõni vale variant
või mõni variant on rühma määramata).

3.7. Järjestamise küsimus.
Järjestamise küsimuse korral koosnevad küsimuse formuleeringu lisaelemendid variantide loetelust.
Küsimusele vastamisel peab vastaja seadma variandid õigesse järjekorda.
Kui variantide paigutus on horisontaalne, siis paigutatakse variandid üksteise kõrvale ritta. Kui kõik
variandid ei mahu aknasse, siis saab nad teha nähtavaks akna kerimisega. Kui variantide paigutus on
vertikaalne, siis paigutatakse variandid üksteise veergu. Kui kõik variandid ei mahu aknasse, siis saab
nad teha nähtavaks akna kerimisega.
Vastuse õigsuse määramiseks saab anda ette vea suuruse piirarvud. Vea suurus arvutatakse kui kõigi
elementaarvigade poolsumma. Elementaarviga on variandi õige asukoha ja vastaja poolt määratud
asukoha vahe absoluutväärtus.
Vea maksimaalsuurus õige vastuse jaoks. Atribuut on kohustuslik. Atribuut määrab maksimaalse vea
suuruse, mille korral vastus veel õigeks loetakse.
Vea maksimaalsuurus peaaegu õige vastuse jaoks. Atribuut on mittekohustuslik. Kui seda mitte
anda, siis ei saa küsimusel olla peaaegu õiget vastust. Kui see atribuut määratakse, peab ta olema
suurem kui vea maksimaalsuurus õige vastuse jaoks. Atribuut määrab vea maksimaalsuuruse, mille
korral vastus veel peaaegu õigeks loetakse.
Järjestamise küsimusel pole variantide järjekorra atribuuti, samuti pole siin võimalik määrata ka
viimast varianti. Vastamisel paigutatakse variandid alati juhuslikku järjekorda. Isegi kui vastaja ei
järjesta ümber ühtegi varianti, loetakse küsimus siiski vastatuks, kuna ka juhuslikult ette antud
järjekord võib ju osutuda õigeks. Kui vastaja tahab jätta küsimuse vastamata, peab ta vajutama nupule
Tühista vastamiseliideses.
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3.7.1. Variandi atribuudid.
Variandi järjekorranumber. Määrab variandi asukoha õiges järjestuses. Atribuut on otseselt
määratav, kuid tuleb arvestada, et igal momendil moodustavad variantide järjekorranumbrid jada
ühest kuni variantide arvuni. Seega kui sisestada uus variant mingi juba olemasoleva numbriga, siis
eelmised variandid nummerdatakse ringi.
Variandi reaktsiooni tüüp. Iga variandiga saab siduda detailset reaktsiooni, mida näidatakse vastajale
peale küsimusele vastamist koos summaarsete reaktsioonidega. Mis juhul see toimub, määrab
reaktsiooni tüüp. Järjestamise küsimuse korral on reaktsiooni tüübil järgmised võimalikud väärtused:
reaktsioon puudub, reaktsioon õigele positsioonile ja reaktsioon valele positsioonile. Atribuut on
kohustuslik. Vaikimisi väärtuseks on reaktsioon puudub. Reaktsiooni õigele positsioonile näidatakse
juhul kui vastaja seadis selle variandi järjestuses õigele kohale. Reaktsiooni valele positsioonile
näidatakse juhul kui vastaja küsimusele vastamisel seadis selle variandi järjestuses valele kohale.

3.8. Lühivastusega küsimus.
Erinevalt siiani vaadeldud küsimusetüüpidest, mis olid valitava vastusega, on lühivastusega küsimus
sisestatava vastusega. Vastaja sisestab vastuse klaviatuurilt. Selleks, et võimaldada vastuse õigsuse
automaatset kontrollimist, saab lühivastusega küsimuse korral anda ette oodatavate vastuste (e. osavastuste) loetelu. Osavastuste loetelu määrab, millised vastused loetakse õigeiks, samuti võimaldab
see lisada detailseid reaktsioone. Lühivastusega küsimusel on kolm alamtüüpi – kontrollitav küsimus,
osaliselt kontrollitav küsimus ning mittekontrollitav küsimus.
Kui küsimus on osaliselt kontrollitav, siis hindab vastamiseprogramm vastust vaid siis, kui see langeb
etteantud erinevuse piirides kokku mingi osavastusega. Seejuures kui antud osavastus on defineeritud
kui õige vastus, siis loetakse vastus õigeks, kui aga vale, siis valeks. Kui vastus ei lange etteantud vea
piirides kokku ühegi etteantud osavastusega, siis jäetakse küsimus hindamata ning see tuleb hinnata
testi tulemuste resultaadipanka kandmise käigus
Kui küsimus on mittekontrollitav, siis sel puudub osavastuste loetelu, sellisele küsimusele ei saa
määrata punkte vastuse õigsuse eest ega vastuse õigsuse kriteeriumi. Mittekontrollitava lühivastusega
küsimuse vastus on piiramatu pikkusega ja selle abil realiseerib APSTest nn. eseevastusega
küsimusetüübi. Mittekontrollitava vastusega küsimused tuleb hinnata testi resultaatide resultaadipanka
kandmise käigus. Küsimuse atribuuti Punktid õige vastuse eest tõlgendatakse kui maksimaalseid
punkte, mis selle küsimuse vastuse eest on võimalik saada. Punkte peaaegu õige vastuse eest ja
punkte vale vastuse eest pole mittekontrollitava küsimuse korral võimalik määrata.
Lihtklaviatuur ja laiendatud klaviatuur. Laiendatud klaviatuur on võimalus anda osavastuses ja ka
vastamisel ette sümboleid, mida tavalise klaviatuuriga pole võimalik sisestada. Programmi käesolevas
versioonis nähakse laiendatud klaviatuuriga ette vaid ülaindeksi ja alaindeksi sisestamise võimalus.
Laiendatud klaviatuuri korral viib klahvide Ctl, Alt ja 2 üheaegne vajutamine klaviatuuri ülaindeksi
režiimi ja kõik järgnevad sisestatavad sümbolid on ülaindeksis. Järgmine vajutus samadele klahvidele
(või siis alaindeksi määrang) tühistab ülaindeksi. Analoogiliselt klahvide Ctl, Alt ja 3 üheaegne
vajutamine viib klaviatuuri alaindeksi režiimi ja kõik järgnevad sisestatavad sümbolid on alaindeksis.
Järgmine vajutus samadele klahvidele (või siis ülaindeksi määrang) tühistab alaindeksi.
Näide: Selleks, et sisestada vee valem H2O tuleb järjest vajutada klahvidele
H Ctl+Alt+3 2 Ctl+Alt+3 O
Registrivahetussümbolid võetakse vastuse kontrollis arvesse nagu kõik teised sümbolid ja seega pole
H2O ning H2O vastustena samaväärsed.
Vastuse maksimaalpikkus. Vastuse maksimaalpikkus on arvuline atribuut vahemikust 0 kuni 255.
See määrab lahendajale sisestada lubatud sümbolite arvu. Maksimaalpikkus 0 tähistab piiramatu
pikkusega vastust. Atribuut on kohustuslik.
Elementaarvigade piirarv õige vastuse jaoks. See on arvuline atribuut vahemikust 0 – 10. Atribuut on
kohustuslik, vaikimisi väärtuseks on 0. Kontrollitava küsimuse korral määrab see atribuut
elementaarvigade maksimaalarvu, mille korral vastus veel õigeks loetakse (vt. Elementaarvead ja vastuse
õigsuse määramine). Osaliselt kontrollitava küsimuse korral määrab see täpsuse, millega peab vastus
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etteantud osavastusega kokku langema selleks, et tema õigsus oleks määratud selle osavastuse
õigsusega.
Elementaarvigade piirarv peaaegu õige vastuse jaoks. See on arvuline atribuut vahemikust 0 – 10.
Atribuut esineb ainult kontrollitava küsimuse korral. Atribuut on mittekohustuslik. Kui seda mitte
anda, siis ei saa küsimusel olla peaaegu õiget vastust. Kui see atribuut määratakse, peab ta olema
suurem kui elementaarvigade piirarv õige vastuse jaoks. Atribuut määrab elementaarvigade
maksimaalarvu, mille korral vastus loetakse peaaegu õigeks (vt. Elementaarvead ja vastuse õigsuse
määramine).
Osavastuse reaktsiooni tüüp. Iga osavastusega saab siduda detailset reaktsiooni, mida näidatakse
vastajale peale küsimusele vastamist koos summaarsete reaktsioonidega. Mis juhul see toimub, seda
määrab reaktsiooni tüüp. Sel on järgmised võimalikud väärtused: reaktsioon puudub, esinemisreaktsioon ja mitteesinemisreaktsioon. Atribuut on kohustuslik. Vaikimisi väärtuseks on reaktsioon
puudub. Esinemisreaktsiooni näidatakse, kui lahendaja poolt sisestatud vastuse tekst langeb etteantud
osavastuse reaktsiooni täpsuse piirides kokku osavastuse tekstiga. Mitteesinemisreaktsiooni näidatakse kui vastaja poolt sisestatud vastuse tekst ei lange etteantud osavastuse reaktsiooni täpsuse
piirides kokku osavastuse tekstiga.
Osavastuse reaktsiooni täpsus. Reaktsiooni täpsus on arvuline atribuut vahemikus 0 – 10 ning
määrab elementaarvigade arvu ülempiiri reaktsiooni näitamiseks. Kui reaktsiooni esineb, siis on
kohustuslik. Vaikimisi väärtuseks on sel juhul 0.
3.8.1. Elementaarvead ja vastuse õigsuse määramine.
Lühivastusega küsimuse ja ka lünkade täitmise küsimuse vastuse kontrollimisel püütakse määrata
vastavus lahendaja poolt sisestatud vastuse ning etteantud osavastuste vahel. Eeldatakse, et selline
vastavus on olemas, kui kasutaja poolt sisestatud vastust õnnestub teisendada osavastuseks teatava
arvu teisenduste, nn. elementaarvigade parandamise teel.
Enne elementaarvigade parandamist teisendatakse nii vastaja poolt sisestatud vastus kui ka osavastus
järgnevalt:
– Kui selle osavastuse korral ei eristata suur- ja väiketähti, siis teisendatakse mõlemad suurtähtedeks,
– Kui selle osavastuse korral ignoreeritakse punktuatsioonimärke, siis asendatakse mõlemas kõik
punktuatsioonimärgid tühikutega,
– Mõlemal eemaldatakse teksti alguses ja lõpus olevad tühisümbolid ning iga tühisümbolite jada
teksti keskel asendatakse täpselt ühe tühikuga. Tühisümboliteks on siin tühiku sümbol, tabulatsioonisümbol ning uuele reale üle mineku sümbol. Muu hulgas tähendab see, et ühel ja mitmel real
antud vastused loetakse samadeks.
Kontrollimisel kontrollitakse lahendaja poolt antud vastuse ja osavastuse kokku langemist sümbolikaupa, kuni leitakse esimene erinevus. Seda tõlgendatakse elementaarveana ning püütakse parandada
teostades järgmisi teisendusi siin toodud järjekorras:
a) Suurtäht vastuses asendatakse väiketähega või vastupidi (vaid siis, kui see kõrvaldab vea) ainult
sel juhul, kui vastuses eristatakse suur- ja väiketähti,
b) Vahetatakse vastuses kahe kõrvutiasetseva tähe järjekord (vaid siis, kui see kõrvaldab vea),
c) Vastusest eemaldatakse ülearune täht (vaid siis, kui see kõrvaldab vea),
d) Vastusele lisatakse puuduv täht (parandus on alati võimalik),
e) Vastuse täht asendatakse õige tähega (parandus on alati võimalik).
Peale vea parandamist jätkatakse võrdlust. Kui viga saab parandada mitmel meetodil, kasutatakse
neist kõiki ning leitakse selline paranduste jada, mis annab minimaalse vigade summa. Kui vigade
summa kontrollimise käigus ületab arvu 10, siis katkestatakse kontrollimine ning püütakse parandada
eelmist viga mingil muul meetodil.
Kokkuvõttes leitakse minimaalne elementaarvigade arv, mille parandamisega võib saada vastusest
mingi osavastuse, see arv on vahemikus 0 – 10. Selline kontroll viiakse läbi ning leitakse minimaalne
elementaarvigade arv kõigi õigete osavastuste korral. Seejärel valitakse nende hulgast minimaalne.
Kui see arv on väiksem või võrdne kui elementaarvigade piirarv õige vastuse jaoks, loetakse küsimuse
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vastus õigeks. Vastasel korral, kui on määratud elementaarvigade piirarv peaagu õige vastuse jaoks
ning saadud arv on sellest väiksem või sellega võrdne, loetakse küsimuse vastus peaaegu õigeks.
Ülejäänud juhtudel loetakse vastus valeks.
Seda meetodit kasutatakse ka osaliselt kontrollitava lühivastusega küsimuse korral selleks, et määrata
vastavus vastuse ja mingi etteantud osavastuse vahel. Kui elementaarvigade arv vastuse ja mingi
etteantud osavastuse vahel on väiksem, kui on ette antud osaliselt kontrollitava lühivastusega
küsimuse elementaarvigade piirarvuga õige vastuse jaoks, siis määratakse küsimuse vastuse õigsus
vastavalt selle osavastuse õigsusele.
Sama meetodit kasutataks ka reaktsioonide näitamise määramisel – leitakse elementaarvigade arv
vastuse ja osavastuse vahel. Kui see on väiksem või võrdne kui vastava osavastuse reaktsiooni täpsus
ning osavastusel on esinemisreaktsioon, siis reaktsiooni näidatakse. Mitteesinemisreaktsiooni näidatakse kui elementaarvigade arv vastuse ja osavastuse võrdlemisel on suurem kui osavastuse
reaktsiooni täpsus.

3.9. Lünkade täitmise küsimus.
Lünkade täitmise küsimusel on programmis APSTest kaks alamtüüpi – sisestatavate lünkadega
küsimus ning valikuga täidetavate lünkadega küsimus. Mõlemal juhul on küsimuse koosseisus
lünkade loetelu. Lünkade loetelu määrab, kuidas konstrueerida tekst koos selles esinevate lünkadega.
Igale lüngale vastab osavastuste loetelu, mis määrab lünkade oodatava õige täitmisviisi ning vajadusel
ka detailsed reaktsioonid. Küsimus konstrueeritakse küsimuse mõlema alatüübi korral samamoodi.
Erineb aga vastamisliides ning vastuse õigsuse kontroll. Sisestatavate lünkadega küsimuse korral võib
kasutaja sisestada lünkadesse suvalise vastuse ning vastuse õigsust iga lünga korral kontrollitakse
nagu lühivastusega küsimuse korral. Valikuga täidetavate lünkadega küsimuse korral valib vastaja
igasse lünka vastuse etteantud vastuste hulgast, ning lünga täitmise õigsus on määratud valitud
osavastuse õigsusega.
Vigade piirarv õige vastuse jaoks. See on arvuline atribuut vahemikust 0 – 10. Atribuut on kohustuslik, vaikimisi väärtuseks on 0. Atribuuti tõlgendatakse sõltuvalt sellest, kas küsimuses on üks või
enam lünka. Üheainsa sisestatava lünga korral määrab atribuut elementaarvigade maksimaalarvu,
mille korral vastus veel õigeks loetakse (analoogiliselt lühivastusega küsimusele). Seega võime sellist
ühe lüngaga lünkade täitmise küsimust vaadelda kui lühivastusega küsimuse spetsiifilist esitusvormi.
Mitme lünga korral aga määrab see piirarv, mitu lünka võib olla valesti täidetud.
Vigade piirarv peaaegu õige vastuse jaoks. See on arvuline atribuut vahemikust 0 – 10. Atribuut on
mittekohustuslik. Kui seda mitte anda, siis ei saa küsimusel olla peaaegu õiget vastust. Kui see
atribuut määratakse, peab ta olema suurem kui elementaarvigade piirarv õige vastuse jaoks. Atribuuti
tõlgendatakse sõltuvalt sellest, kas küsimuses on 1 või enam lünka. Ühe sisestatava lünga korral
määrab atribuut elementaarvigade maksimaalarvu, mille korral vastus veel õigeks loetakse
analoogiliselt lühivastusega küsimusega. Mitme lünga korral aga määrab see piirarv, mitu lünka võib
olla valesti täidetud. Lünk loetakse siin õigesti täidetuks, kui tema täitmisel pole tehtud ühtegi
elementaarviga.
3.9.1. Lünga atribuudid.
Lüngale eelnev tekst. Lüngale eelnev tekst on lihtne tekst maksimaalse pikkusega 254 sümbolit, mis
peab asuma ühel tekstireal. Atribuut on mittekohustuslik. Vaikimisi väärtus puudub.
Lüngavastuse maksimaalpikkus. Lüngavastuse maksimaalpikkus on arvuline atribuut vahemikust 0
kuni 254. See määrab lahendajale sellesse lünga täidetava osa maksimumpikkuse ehk lünka sisestada
lubatud sümbolite arvu. Lüngavastus asub alati ühel real. Kui lüngavastuse maksimaalpikkus on 0,
siis seda lünka ei täideta ja tal pole osavastuste loetelu. Selliseid lünki saab kasutada küsimuse
kujundamiseks..
Lüngale järgnev tekst. Lüngale järgnev tekst on lihtne tekst maksimaalse pikkusega 254 sümbolit,
mis peab asuma ühel tekstireal. Atribuut on mittekohustuslik. Vaikimisi väärtus puudub.
Reavahetus. See loogiline atribuut näitab, kas selles lüngale järgneb reavahetus. Sellisel juhul
kujutatakse vastamisel järgmine lünk uuele reale.
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Kui lüngal pole täidetavat osa, siis peab tal olema vähemalt üks ülejäänud komponentidest (vastasel
juhul pole sellisel lüngal lihtsalt mõtet).

3.10. Arvulise vastusega küsimus.
Arvulise vastusega küsimus on sarnaselt lühivastusega küsimusele ühe, lahendaja poolt sisestatava
vastusega küsimus. Kuna siin on aga teada, et tulemuseks peab olema arv, saab täpsemalt määrata
vastuse õigsust. Arvulise vastusega küsimuse tüübi-spetsiifilised atribuudid määravad õige ning
peaaegu õige vastuse piirid ning võimaldavad anda konkreetseile vastustele detailseid reaktsioone.
Arvulise vastusega küsimusel on kolm alamtüüpi – naturaalarvulise vastusega, täisarvulise vastusega
ja reaalarvulise vastusega küsimus.
Õige vastus. Atribuut õige vastus on arvuline ning väljendab õige vastuse konkreetset väärtust.
Atribuut on kohustuslik. Vaikimisi väärtus puudub.
Õige vastuse veapiiride arvutusmeetod. Atribuut näitab, kuidas arvutatakse välja piirid õigele
vastusele. Kui vastaja poolt sisestatud vastus jääb nende piiride vahele, siis loetakse vastus õigeks.
Atribuudil on järgmised võimalikud väärtused: puudub, piirid, absoluutne viga, suhteline viga. Kui
veapiiride arvutusmeetod puudub, siis loetakse vastus õigeks vaid siis, kui ta langeb täpselt kokku
etteantud õige vastusega. Kui atribuudi väärtuseks on piirid, peab koostaja andma ette vahemiku,
milles vastus loetakse õigeks. Kui atribuudi väärtuseks on absoluutne viga, siis leitakse õigeks loetav
vahemik selle absoluutse vea lahutamisel õigest väärtusest ning liitmisel õigele väärtusele. Suhtelise
vea korral protsentides leitakse vahemik õigest väärtusest vastavalt suhtelise vea arvutamise eeskirjale. Atribuut on kohustuslik, vaikimisi väärtuseks on puudub.
Õige vastuse veapiirid. Atribuut koosneb kahest arvust, miinimumväärtusest ning maksimumväärtusest. Atribuut on kohustuslik, kui õige vastuse veapiiride arvutusmeetodiks on piirid.
Veapiirid peavad rahuldama tingimust miinimumväärtus @ õige vastus @ maksimumväärtus.
Õige vastuse absoluutne viga. Õige vastuse absoluutne viga on arvuline atribuut ning on kohustuslik,
kui õige vastuse veapiiride arvutusmeetodiks on absoluutne viga. Määrab absoluutse vea õige vastuse
piiride arvutamiseks.
Õige vastuse suhteline viga. Õige vastuse suhteline viga on arvuline atribuut vahemikust 0 – 99.
Atribuut on kohustuslik, kui õige vastuse veapiiride arvutusmeetodiks on suhteline viga. See määrab
suhtelise vea protsentides õige vastuse piiride arvutamiseks.
Peaaegu õige vastuse veapiiride arvutusmeetod. Atribuut näitab, kuidas arvutatakse välja piirid
peaaegu õigele vastusele. Kui vastaja poolt sisestatud vastus jääb nende piiride vahele, siis loetakse
vastus peaaegu õigeks. Atribuudi väärtused on samad, mis õige vastuse veapiiride arvutusmeetodil.
Kui veapiiride arvutusmeetodi väärtuseks on puudub, siis puudub küsimusel peaaegu õige vastus.
Ülejäänud väärtusi käsitletakse samuti nagu õige vastuse korral.
Peaaegu õige vastuse veapiirid. Atribuudi väärtused ja tähendus on samad, mis õige vastuse
veapiiride korral. Veapiirid peaaegu õige vastuse jaoks peavad sisaldama veapiire õige vastuse jaoks.
Peaaegu õige vastuse absoluutne viga. Atribuudi väärtused ja tähendus on samad, mis õige vastuse
absoluutse vea korral. Veapiirid peaaegu õige vastuse jaoks peavad sisaldama veapiire õige vastuse
jaoks.
Peaaegu õige vastuse suhteline viga. Atribuudi väärtused ja tähendus on samad, mis õige vastuse
suhtelise vea korral. Veapiirid peaaegu õige vastuse jaoks peavad sisaldama veapiire õige vastuse
jaoks.
Reaktsioonide loetelu. Reaktsioonide loetelu abil on võimalik anda konkreetseile väärtustele
detailseid reaktsioone. Reaktsioonide loetelu koosneb vastusega seotud reaktsioonidest.
3.10.1. Reaktsiooni atribuudid.
Reaktsiooni tüüp. Arvuga saab siduda detailset reaktsiooni, mida näidatakse vastajale peale küsimusele vastamist koos summaarsete reaktsioonidega. Mis juhul see toimub, seda määrab reaktsiooni
tüüp. Sel on järgmised võimalikud väärtused: esinemisreaktsioon ja mitteesinemisreaktsioon. Atribuut
on kohustuslik. Vaikimisi väärtus puudub. Esinemisreaktsiooni näidatakse, kui vastaja poolt sisestatud

31

vastus langeb selle reaktsiooniga seotud arvu veapiiridesse. Mitteesinemisreaktsiooni näidatakse, kui
vastaja poolt sisestatud vastus ei lange selle reaktsiooniga seotud arvu veapiiridesse.
Reaktsioon. Osavastuse reaktsioon on suvalise pikkusega lihtne tekst. Atribuut on kohustuslik.
Vastus. Atribuut vastus on arvuline ning väljendab väärtust, millega reaktsioon on seotud. Atribuut on
kohustuslik.
Vastuse veapiiride arvutusmeetod. Atribuut näitab, kuidas arvutatakse välja piirid vastusele. Kui
vastaja poolt sisestatud vastus jääb nende piiride vahele ja reaktsiooni tüüp on esinemisreaktsioon, siis
reaktsiooni näidatakse. Samuti näidatakse reaktsiooni, kui vastaja poolt sisestatud vastus jääb nendest
piiridest välja ja reaktsiooni tüüp on mitteesinemisreaktsioon. Atribuudi võimalikud väärtused ja
nende tähendus on sama, mis õige vastuse veapiiride arvutusmeetodil.
Vastuse veapiirid. Atribuudi võimalikud väärtused ja nende tähendus on sama, mis õige vastuse
veapiiridel.
Vastuse absoluutne viga. Atribuudi võimalikud väärtused ja nende tähendus on sama, mis õige vastuse absoluutsel veal.
Vastuse suhteline viga. Atribuudi võimalikud väärtused ja nende tähendus on sama, mis õige vastuse
suhtelisel veal.

3.11. Mittevastatav küsimus.
Mittevastatav küsimus pole mitte niivõrd küsimus kui vahend liita testi koosseisu lisaks tiitlitele veel
teatavat lisainformatsiooni, juhiseid vms. Näiteks on võimalik konstrueerida test teatava loengu kujul,
esitades kõigepealt uue materjali ning seejärel selle kohta käivad küsimused. Mittevastatavale küsimusele ei vastata ja seda ka ei hinnata. Siiski võib sellele määrata enamiku küsimuse atribuutidest,
sealjuures:
– küsimuse fondi,
– küsimuse fraasi liht- või formaaditud tekstina,
– küsimuse lisateksti liht- või formaaditud tekstina,
– küsimuse objekti,
– küsimuse juhise,
– reaktsiooni õigele vastusele – kuna küsimusele tegelikult ei vastata, siis kokkuleppeliselt
näidatakse seda igal juhul peale seda, kui kasutaja lõpetab küsimusega tegelemise.

3.12. Kaardiküsimus.
Kaardiküsimus on küsimus, millele vastamiseks tuleb valida mingi objekt või objektid kaardil.
Formaalselt on kaardiküsimusi kaht tüüpi – mitmikvaliku küsimus ning õigete variantide määramise
küsimus. Kummagi tüübi jaoks tuleb määrata variantide loetelu. Variandil on aga kaardiküsimuse
korral teatavaid iseärasusi.
Variandil (vähemalt programmi käesolevas versioonis) puudub tekst.
Objekti asemel on kaardiküsimuse variandil kohustuslik kaardiobjekt.
Lisaks variandiloetelule kuulub kaardiküsimuse koosseisu kindlasti ka üks kaart. Kaart peab olema
installeeritud selliselt, et seda näevad kõik vastajad.
3.12.1. Kaardid.
Programmi APSTest koosseisus on APSProg poolt välja töötatud kaardiliides APSMAP, mis
võimaldab tööd arvutikaartidega. APSMAP-kaart kujutab endast spetsiaalsete failide komplekti. Igas
failis sisaldub rasterkujul ristkülikukujuline osa kaardist. Kõik üht kaarti moodustavad failid peavad
asuma ühes kataloogis. Selles kataloogis peab asuma ka selle kaardi miniatuurkujutis e. ikoon, juhul
kui seda kasutatakse. Kaardifailide kataloog, kaardifailide värvipalett, kaardifailide paiknemine
üksteise suhtes ning kaardi koordinaatsüsteem määratakse kaardi konfiguratsioonifailis ehk kirjeldusfailis. Kaardi sidumine programmiga APSTest toimub selle kaardi konfiguratsioonifaili asukoha
fikseerimisega APSTest kaartide andmebaasis.
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3.12.2. Kaardiobjektid.
APSTest võimaldab kasutajal konstrueerida ja paigutada kaardile kaardiobjekte. Kaardiküsimuse
konstrueerimisel lülitatakse kaardiobjektid küsimuse koosseisu variandi objektidena. Iga
kaardiobjektiga seotakse kaks kujutusatribuutide komplekti. Ühele komplektile vastab passiivse (s.o.
mittevalitud) objekti kujutusviis, teisele aktiivse (valitud) objekti kujutusviis. Küsimuse koostaja poolt
sobivalt määratutena võimaldavad need atribuudid kujundada mitmekesist vastamisliidest (Näiteks
võivad mittevalitud objektid olla nähtamatud).
Kaardiobjektide kujutusatribuudid:
Objekti nähtavusel on kaks võimalikku väärtust – objektid võivad olla nähtavad või mittenähtavad.
Objekti valitavusel on kaks võimalikku väärtust – objektid võivad olla valitavad või mittevalitavad.
Mittevalitav objekt ei saa muutuda aktiivseks. Näiteks kui määrata mittevalitud objekti valitavuseks
valitav, valitud objekti valitavuseks aga mittevalitav, siis ei saa juba kord valitud objektide valimist
enam tühistada. Mittevalitud objekti määramine mittevalitavaks on õigustatud, kui soovitakse kaardile
lisada objekte, mis ei kuulu otseselt küsimuse koosseisu, kuid mis võivad ilmestada situatsiooni
küsimusele vastamisel.
Objekti kujutusviis on seotud objekti värvusega. See määrab, kuidas kombineeruvad objekti värvus
mingis kaardi punktis ja selle kaardipunkti värvus enne objekti kujutamist tulemusvärvuseks. Siin on
järgmised võimalused:
– Üle kirjutamine – punkt omandab objekti värvuse;
– Loogiline korrutamine – kaardipunkti värvuse ja objekti värvusega teostatakse loogilise
korrutamise tehe ning saadud resultaati kasutatakse tulemusvärvusena;
– Loogiline liitmine – kaardipunkti värvuse ja objekti värvusega teostatakse loogilise liitmise
tehe ning saadud resultaati kasutatakse tulemusvärvusena;
– Loogiline mittesamaväärsus – kaardipunkti värvuse ja objekti värvusega teostatakse loogilise
mittesamaväärsuse tehe ning saadud resultaati kasutatakse tulemusvärvusena.
Tuleb silmas pidada, et loogiliste operatsioonide resultaat sõltub videorežiimist. 256-värvi režiimis
teostatakse tehted värvuse indeksitega, mitte aga värvuste endiga, seega sõltub nende tulemus
konkreetsete värvuste valikust. Enamavärviliste videorežiimide korral aga teostatakse operatsioon
juba värvuse endaga.
Kasutatavad objektitüübid:
1. Tingmärk kujutab endast punktidest koosnevat ristkülikukujulist piirkonda, mille iga punkti värvus
määratakse šablooniga. Šabloon määrab ka tingmärgi suuruse ja konkreetse kuju. Tingmärkide
šabloonid on koondatud tingmärgifaili. Programmiga on kaasas üks selline tingmärgifail, mis sisaldab
kuni 256 tingmärgi šablooni. Tingmärgi atribuutideks on tähis ja asukoht.
Nimetus on tingmärgi šabloonile vastavusse seatud tekst, mis võimaldab kasutajal tingmärgi šablooni
üheselt identifitseerida. Selline vastavus fikseeritakse tingmärgišabloonide failis.
Asukoht on x-koordinaadist ja y-koordinaadist koosnev paar. See määrab koha kaardil, millele vastab
tingmärgi šablooni rajastuspunkt. Kuna tingmärgi asukoht kaardil määratakse ühe punktiga, on
tingmärk punktobjekt.
2. Murdjoon kujutab endast üksikutest sirglõikudest koosnevat sidusat joont. Murdjoone atribuutideks
on joone värvus, joone paksus, joone liik, nurgapunktid ja rakenduspunkt.
Joone värvus on indeks värvipaletis, mis määrab murdjoone värvuse.
Joone paksus on arv vahemikust 1 kuni 9. See määrab joone horisontaalse või vertikaalse osa laiuse
ekraani punktides (ekraanipunktides). Märgime, et joone diagonaalse osa laius sama joone paksuse
korral võib olla visuaalselt väiksem kui horisontaalse või vertikaalse joone korral.
Nurgapunktid määravad murdjoone asukoha kaardil. Need moodustavad koordinaadipaaride (xkoordinaat, y-koordinaat) jada. Eeldatakse, et murdjoone määramiseks peab neid olema vähemalt 2.
Osutuspunkt on x-koordinaadist ja y-koordinaadist koosnev paar. See määrab punkti, kuhu osutatakse,
kui antud objekt saab aktiivseks.
3. Pind on kaardil hulknurkne, mingil viisil täidetud piirkond. Tema esitamine on väga sarnane
33

murdjoone esitamisega. Kui tõmmata sirglõik mingi murdjoone viimasest punktist esimesse ja saadud
kinnine piirkond täita, olemegi saanud pinna siin antud mõttes. Pinna atribuutideks on pinna värvus,
äärejoone värvus, täitmisviis, viirutusindeks, äärejoone paksus, nurgapunktid ja osutuspunkt.
Pinna värvus on indeks värvipaletis. Selle värvusega värvitakse või siis viirutatakse pind.
Tühitäitmise korral pole pinna värvil tähendust.
Äärejoone värvus määrab värvuse, millega värvitakse pinna äärejoon. Muidugi võib see olla ka
pinnaga sama värvusega. Lubatud on ka läbipaistev äärejoon (mida võib tõlgendada ka äärejoone
puudumisena).
Täitmisviis näitab, kuidas piirkonda markeeritakse. Võimalikud täitmisviisid on siin järgmised:
– laustäitmine – pind värvitakse pinna värvusega;
– viirutus – pind viirutatakse pinna värvusega mingi mustri järgi, mille määrab viirutusindeks;
– muster – pind täidetakse kahevärvilise mustriga, kusjuures üheks värvuseks on valge ja teiseks
pinna värvus. Konkreetse mustri määrab viirutusindeks;
– tühitäitmine – pind jäetakse täitmata, see võib olla markeeritud vaid äärejoonega.
Ehkki tühitäidetud pind ei pruugi visuaalselt erineda murdjoonest, on sisuliselt siiski tegemist kahe
täiesti erineva objektiga – murdjoone osutamiseks tuleb näidata murdjoonele kuuluv punkt, pinna
osutamiseks aga suvaline pinna sisepunkt .
Viirutusindeks omab tähendust ainult siis, kui täitmisviis on kas viirutus või muster ja määrab
kindlaks pinna viirutusmustri. Viirutusindeksi lubatavad väärtused on viirutuse korral 0 – 5 ja mustri
korral 0 – 54, igale indeksile vastab erinev viirutusmuster.
Äärejoone paksus on arv vahemikust 1 kuni 9. See määrab pinna äärejoone horisontaalse või
vertikaalse osa laiuse ekraanipunktides. Märgime, et joone diagonaalse osa laius sama joone paksuse
korral võib olla visuaalselt väiksem kui horisontaalse või vertikaalse joone korral. Nurgapunktid
määravad pinna asukoha kaardil. Need moodustavad koordinaadipaaride (x-koordinaat, y-koordinaat)
jada. Nurgapunktid on pinna geomeetrilised atribuudid. Eeldatakse, et pinna määramiseks peab neid
olema vähemalt 3.
Osutuspunkt on x-koordinaadist ja y-koordinaadist koosnev paar. See määrab punkti, kuhu osutatakse,
kui antud objekt saab aktiivseks.

34

IV Testid, kursused ja väljapanekud.
1. Testi komponendid ja atribuudid
Test programmis APSTest kujutab endast teatavat küsimuste loetelu või siis eeskirja sellise loetelu
moodustamiseks. Ta eksisteerib testikirjelduse kujul, mida säilitatakse testide andmebaasis. Teste võib
anda vastamiseks, moodustades vastava väljapaneku, neid võib salvestada testifailidesse, testidest
võib moodustada kursusi. Lisaks sellele, et test koosneb küsimustest, on sel veel rida atribuute, mis
määravad selle testi omadused ja testile vastamise korra. Atribuutidega seotud üldisi mõisteid vt. III
Küsimus ja selle atribuudid.

1.1. Testi klassifitseerivad atribuudid.
Testi nimi. Testi nimi on lihtne tekst maksimaalse pikkusega kuni 63 sümbolit. See on nimi, mis
identifitseerib testi visuaalselt mitmesugustes loeteludes. Testi nimi on kohustuslik. Soovitavalt tuleks
testi nimi anda nii, et see kirjeldaks ka testi sisu.
Testi aine. Testi aine on lihtne tekst maksimaalse pikkusega kuni 31 sümbolit. See on testi
kohustuslik atribuut. Testi ainena võib koostaja sisestada suvalise teksti või siis valida selle eelnevalt
sisestatute hulgast.
Testi teema. Testi teema on lihtne tekst maksimaalse pikkusega kuni 31 sümbolit. Testi teema on
mittekohustuslik. Testi teemana võib koostaja sisestada suvalise teksti või siis valida selle eelnevalt
sisestatute hulgast.
Testi alateema. Testi alateema on lihtne tekst maksimaalse pikkusega kuni 31 sümbolit. Testi
alateema on mittekohustuslik atribuut. Alateema esinemisel peab esinema ka teema. Testi alateemana
võib koostaja sisestada suvalise teksti või siis valida selle eelnevalt sisestatute hulgast. On loomulik,
et testi koostaja kasutab testi ainet, teemat ja alateemat mõistlikul viisil, st. sisestab omavahel
kooskõlas olevaid väärtusi.
Testi aine teema ja alateema on vastavuses küsimuse vastavate atribuutidega, kuid ei nõuta, et mingile
ainele, teemale või alateemale moodustatud test sisaldaks sellesama aine teema või alateema küsimusi.
Testi klass. Testi klass on arvuline atribuut vahemikust 0 – 12. Testi klass on mittekohustuslik
atribuut. Eeldatakse, et koostaja kasutab atribuuti klass selleks, et määrata, millise klassi kursusesse
antud test kuulub, ehkki APSTest seda ei kontrolli.

1.2. Testi üldised atribuudid.
Testi atribuudid testi koostaja, testi valdaja, testi privaatsus, testi koostamisaeg ning testi parandamisaeg on analoogilised küsimuse vastavate atribuutidega.
Testi koostaja. Testi koostaja on testi kaudselt määratav atribuut. Selle väärtuseks on programmi
APSTeach kasutaja (isiku)nimi ja amet vastavalt kasutaja poolt programmi sisenemisel antud
kasutajanimele, kusjuures atribuut väärtustatakse ainult uue testikirjelduse loomisel. Testi
parandamine ja eksport-import testi koostajat ei muuda.
Testi valdaja. Testi valdaja on testi kaudselt määratav atribuut, mille väärtuseks on programmi
APSTeach käivitamisel kasutaja poolt sisestatud kasutajanimi. Erinevalt testi koostajast väärtustatakse
testi valdaja alati, kui toimub testikirjelduse salvestamine testipanka, s.t. testi valdaja identifitseerib
testi viimast modifitseerijat. Märgime, et testi kirjutamisel testifaili testi valdajat ei säilitata ja testi
importimisel väärtustatakse see atribuut jooksva kasutaja kasutajanimega (s.t. testi valdajaks saab
importija).
Testi privaatsus. Testi privaatsus määrab, kes kasutajatest (õpetajatest) ja kuidas seda testi võivad
kasutada. Atribuudil on kolm võimalikku väärtust – privaatne, mittemuudetav ja üldkasutatav.
Atribuut on kohustuslik. Testi privaatsus väärtustatakse uue testi loomisel, testi parandamisel saab
seda muuta ainult testi valdaja. Kui test on üldkasutatav või kui kasutaja on testi valdaja, siis on tal
testile vaba juurdepääs ja kõik õigused testi kasutamiseks (parandamiseks, kustutamiseks, väljapaneku
moodustamiseks jne.). Kui kasutaja ei ole mittemuudetava testi valdaja, siis on tal testile piiratud
35

juurdepääs – ta saab testi kasutada väljapaneku moodustamiseks, kursustesse lülitamiseks ning
testifaili kirjutamiseks, kuid ei saa seda parandada ega kustutada. Privaatsele testile omab juurdepääsu ainult selle valdaja – teiste kasutajate jaoks selliseid teste loeteludes ei näidata.
Testi koostamisaeg. Testi koostamisaeg on testi kaudselt määratav atribuut. Selle väärtuseks on
kuupäev ja kellaaeg testikirjelduse esimesel testide andmebaasi salvestamise momendil. Nagu ka testi
koostaja, väärtustatakse testi koostamisaeg ainult uue testi loomisel, parandamine ja eksport-import
testi koostamisaega ei muuda.
Testi parandamisaeg. Testi parandamisaeg on testi kaudselt määratav atribuut. Selle väärtuseks on
kuupäev ja kellaaeg testi testipanka salvestamise momendil kas siis testi parandamisel või impordil.
Testi tiitel. Testi tiitel on suvaline objekt vt. III pt.1.2. Objektid. Testi tiitel on mittekohustuslik. Tiitlit
näidatakse testile vastajale enne testi küsimuste esitamist. Tiitellehel olev informatsioon peaks
võimaldama õpilasel veenduda, et ta on alustanud õiget testi. Tiitli abil saab testi koostaja lisada ka
märkusi, illustratsioone või juhtnööre antud testile vastamiseks.
Testi kommentaar. Kommentaar on suvalise pikkusega lihtne tekst. Kommentaar on mittekohustuslik.
Kommentaari saab testikirjelduse koostaja kasutada vajalike märkuste tegemiseks. Testile vastamisel
testi kommentaari ei näidata.
Testi hindamissüsteem. Vastav atribuut näitab, kuidas programm APSPupil määrab testi sooritatust.
Siin on järgmised võimalused:
Ei määrata – sellisel juhul ei määratle programm APSPupil testi sooritatust.
Kahepalli süsteemis – sellisel juhul antakse ette nivoo protsentides, mille saavutamisel vastaja poolt
loetakse test sooritatuks. Vastasel korral loetakse test mittesooritatuks.
Neljapalli süsteemis – sellisel juhul antakse ette kolm nivood protsentides. Nivoo, mille saavutamisel
loetakse testi tulemus rahuldavaks (C-tase), nivoo, mille saavutamisel loetakse testi tulemus heaks
(B-tase) ning nivoo, mille saavutamisel loetakse testi tulemus väga heaks (A-tase). Nõutav on, et
tasemed A – C oleksid kahanevas järjekorras. Kui testile vastaja ei saavuta C-taset, siis loetakse
tulemus mitterahuldavaks.
Kuuepalli süsteemis – sellisel juhul antakse ette viis nivood protsentides. A-tase, B-tase, C-tase,
D-tase ja E-tase. Samuti nagu neljapallisüsteemis on nõutav, et tasemed A – E oleksid kahanevas
järjekorras. Kui testile vastaja ei saavuta E-taset, siis loetakse test mittesooritatuks.

1.3. Testi omadused.
Järgnevad atribuudid määravad vastajale testi küsimustele vastamise ja tulemuste nägemise viisi.
Kõik need atribuudid on kohustuslikud. Enamik neist on loogilised – st. märgivad mingi omaduse esinemist või mitteesinemist. Peab märkima, et mitte kõik atribuutide kombinatsioonid ei ole mõistlikud
– näiteks ei sobi küsimustele korduvalt vastamine ning samaaegselt vastuse õigsuse nägemine.
Mõningad atribuutide kombinatsioonid aga, nagu fikseeritud vastamisjärjekord ning samaaegselt
küsimustele korduvalt vastamine lihtsalt korraga kehtida ei saa.
Küsimustele vastamise järjekord fikseeritud/vaba. Test võib olla fikseeritud vastamisjärjekorraga, st.
selline, et vastajale antakse küsimused ette ühekaupa ning mingis kindlas järjekorras, kusjuures peale
eelmisele küsimuse vastamise lõpetamist antakse kohe ette järgmine. Vastaja siin ise järgmist
küsimust valida ei saa. Vaba vastamisjärjekorraga testi korral valib vastaja endale ise järgmise
küsimuse loetelust, kus on antud küsimuste nimed. Atribuudi vaikimisi väärtuseks on fikseeritud.
Küsimuste järjekord fikseeritud/kategooriakaupa/juhuslik. Kui küsimuste järjekord on fikseeritud,
siis järjekord, milles vastajale küsimusi esitatakse fikseeritud vastamisjärjekorraga testis või siis
järjekord, milles küsimused kujutatakse küsimuste loetelus vaba vastamisjärjekorraga testis on
määratud testi koostaja poolt testikirjelduse moodustamisega ning kõikide testitäitmiste korral üks ja
sama. Kui küsimuste järjekord on kategooriakaupa, siis esitatakse/kujutatakse küsimused kategooriate
kaupa, vastavalt sellele, mis järjekorras kategooriad olid moodustatud. Küsimuste järjekord kategooria
sees on aga juhuslik Kui küsimuste järjekord on juhuslik siis esitatakse/kujutatakse kõik testi
küsimused üle kõigi kategooriate juhuslikus järjekorras. Sellise küsimuste järjekorra puhul ei näidata
kategooriate tiitleid. Atribuudi vaikimisi väärtuseks on juhuslik.
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Küsimusele vastamine ühekordselt/korduvalt. Test võib olla selline, et igale küsimusele saab vastata
ainult ühel korral. Teisalt võib aga vaba küsimuste valimisega test olla ka selline, kus igale küsimusele võib vastata mitmel korral. Seejuures iga järgmine vastamine kustutab eelmise tulemuse.
Atribuudi vaikimisi väärtuseks on ühekordselt.
Vastuse õigsust näidatakse/ei näidata. Test võib olla selline, kus peale igale küsimusele vastamist
näidatakse koheselt ka selle vastuse õigsust. Test võib olla aga ka selline, kus vastuse õigsust ei näidata. Atribuudi vaikimisi väärtuseks on näidatakse. Testi koostaja peab hoolitsema selle eest, et testi
atribuutide kogumik oleks sobiv. Näiteks ei sobi teadmiste kontrollimise puhul kokku korduvalt
vastatavad küsimused ning vastuse õigsuse näitamine, kuid APSTest seda ei kontrolli.
Õiget vastust demonstreeritakse/ei demonstreerita. Kui näidatakse vastuse õigsust, siis võidakse
testitäitjal võimaldada näha ka õiget vastust küsimusele, juhul kui tema sisestatud vastus polnud õige.
Kuid õige vastuse nägemine ei pruugi ka olla võimaldatud. Atribuudi vaikimisi väärtuseks on
demonstreeritakse.
Testi tulemust teatatakse/ei teatata. Kui testi tulemust teatatakse, siis näeb testitäitja testi täitmise
käigus, kui palju punkte ta on juba kogunud. Peale testi täitmise lõppu näidatakse talle sel juhul
punktide kogusummat ning protsenti maksimumpunktidest ning võidakse anda ka hinnang vastavalt
testi sooritatusele. Kui testi tulemust ei teatata, siis sellist infot vastajale ei anta. Atribuudi vaikimisi
väärtuseks on teatatakse.
Lahendusaeg minutites. Atribuut on arvuline vahemikust 0 – 999. Test võib olla piiratud täitmisajaga. Sel juhul katkestatakse testi täitmine programmi APSPupil poolt niipea, kui testitäitja on kulutanud kogu testi täitmiseks etteantud aja. Testi täitmisaega mõõdetakse minutites. Kui lahendusaega
mitte ette anda või kui anda ette lahendusaeg 0, siis on test piiramata täitmisajaga. Vaikimisi on test
piiramata täitmisajaga.

1.4. Testi küsimustik.
Testi küsimustik koosneb ühest või mitmest kategooriast.
Kategooria on testiküsimuste komplekt, mis sisuliselt võiks vastata mingile terviklikule alateemale
testis või peatükile aines, mille kohta test on moodustatud. Kategoorial kui objektil on järgmised
atribuudid:
Kategooria nimi. Kategooria nimi on lihtne tekst maksimaalse pikkusega kuni 63 sümbolit. See on
nimi, mis identifitseerib kategooriat visuaalselt mitmesugustes loeteludes. Kategooria nimi on
kohustuslik atribuut.
Kategooria tiitel. Kategooria tiitel on suvaline objekt (vt. 1.2. Objektid). Kategooria tiitel on mittekohustuslik. Tiitlit näidatakse testile vastajale enne selle kategooria küsimuste esitamist juhul kui testi
küsimuste järjekord pole juhuslik. Tiitli abil saab testi koostaja lisada märkusi, juhtnööre või ka
illustratsioone antud kategooria küsimustele vastamiseks.
Küsimuste loetelu. Küsimuste loetelusse kuuluvad antud kategooria küsimused. Iga kategooria peab
sisaldama vähemalt ühe küsimuse. Maksimaalne küsimuste arv kategoorias on 999.
Vastatavate küsimuste arv. Atribuut on arvuline vahemikust 1 – 99. See peab olema väiksem või
võrdne küsimuste arvuga kategoorias. Atribuut on kohustuslik, vaikimisi väärtuseks on küsimuste arv
kategoorias. Kui vastatavate küsimuste arv on väiksem kui kategooria küsimuste arv, siis igal testile
vastamisel ei vastata kõigile testi küsimustele. Igast kategooriast valitakse vastamisel juhuslikult
niipalju küsimusi, kuipalju määrab selle kategooria vastatavate küsimuste arv. Kui vastatavate
küsimuste arv võrdub küsimuste koguarvuga kategoorias, valitakse vastamiseks kõik selle kategooria
küsimused. Kui sellised on testi kõik kategooriad, siis on test fikseeritud küsimustikuga ja kõik
testitäitjad vastavad kõigile testi küsimustele. Vastasel korral on test juhuslikult valitavate
küsimustega.

2. Kursused.
Kursus on teatava hulga testide kokkuvõte üheks tervikuks, mis võib olla välja pandud vastamiseks
ühe ja sama vastajate ringiga. Testi kuulumine kursusesse pole range sisaldumistingimus, vaid teatav
lisaseos testide vahel. See tähendab, et üks ja sama test võib kuuluda ühte või mitmesse kursusesse
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ning olla kasutusel ka iseseisvalt. Siiski võimaldab testi kursusesse kuuluvus määrata üle mõningaid
testi omadusi ning anda täiendavaid tingimusi kursusesse kuuluvate testide täitmise järjekorrale.
Programmi käesolevas versioonis pole vahendeid kursuste eksportimiseks-importimiseks ega
kursustele vastavate failide moodustamiseks. Seega saab kursusele vastata ainult kursusest
moodustatud väljapaneku abil. Samuti pole programmis APSTest sooritatuse määratlust kursuse
jaoks, st. tulemused saab vaid iga kursuse testi jaoks eraldi.

2.1. Kursuse klassifitseerivad atribuudid.
Kursuse klassifitseerivad atribuudid on analoogilised testi vastavate atribuutidega.
Kursuse nimi. Kursuse nimi on lihtne tekst maksimaalse pikkusega kuni 63 sümbolit. See on nimi,
mis identifitseerib kursuse visuaalselt mitmesugustes loeteludes. Kursuse nimi on kohustuslik.
Soovitavalt tuleks kursuse nimi anda nii, et see kirjeldaks ka kursuse sisu.
Kursuse aine. Kursuse aine on lihtne tekst maksimaalse pikkusega kuni 31 sümbolit. See on kursuse
kohustuslik atribuut. Kursuse ainena võib koostaja sisestada suvalise teksti või siis valida selle
eelnevalt sisestatute hulgast.
Kursuse teema. Kursuse teema on lihtne tekst maksimaalse pikkusega kuni 31 sümbolit. Kursuse
teema on mittekohustuslik. Kursuse teemana võib koostaja sisestada suvalise teksti või siis valida
selle eelnevalt sisestatute hulgast.
Kursuse alateema. Kursuse alateema on lihtne tekst maksimaalse pikkusega kuni 31 sümbolit.
Kursuse alateema on mittekohustuslik atribuut. Alateema esinemisel peab esinema ka teema. Kursuse
alateemana võib koostaja sisestada suvalise teksti või siis valida selle eelnevalt sisestatute hulgast. On
loomulik, et kursuse koostaja kasutab kursuse ainet, teemat ja alateemat mõistlikul viisil, st. sisestab
omavahel kooskõlas olevaid väärtusi.
Kursuse aine teema ja alateema on vastavuses küsimuse vastavate atribuutidega, kuid ei nõuta, et
mingile ainele, teemale või alateemale moodustatud test sisaldaks sellesama aine teema või alateema
küsimusi.
Kursuse klass. Kursuse klass on arvuline atribuut vahemikust 0 – 12. Kursuse klass on mittekohustuslik atribuut. Eeldatakse, et koostaja kasutab atribuuti klass selleks, et määrata, millise klassi
kursusesse antud test kuulub, ehkki APSTest seda ei kontrolli.

2.2. Kursuse üldised atribuudid.
Kursuse atribuudid kursuse koostaja, kursuse valdaja, kursuse privaatsus, kursuse koostamisaeg ning
kursuse parandamisaeg on analoogilised testi vastavate atribuutidega.
Kursuse koostaja. Kursuse koostaja on kursuse kaudselt määratav atribuut. Selle väärtuseks on programmi APSTeach kasutaja (isiku)nimi ja amet vastavalt kasutaja poolt programmi sisenemisel antud
kasutajanimele, kusjuures atribuut väärtustatakse ainult uue kursusekirjelduse loomisel. Kursuse
parandamine kursuse koostajat ei muuda.
Kursuse valdaja. kursuse valdaja on kursuse kaudselt määratav atribuut, mille väärtuseks on
programmi APSTeach käivitamisel kasutaja poolt sisestatud kasutajanimi. Erinevalt kursuse
koostajast väärtustatakse kursuse valdaja alati, kui toimub kursusekirjelduse salvestamine
kursusepanka, s.t. kursuse valdaja identifitseerib kursuse viimast modifitseerijat
Kursuse privaatsus. Kursuse privaatsus määrab, kes kasutajatest (õpetajatest) ja kuidas seda kursust
võivad kasutada. Atribuudil on kolm võimalikku väärtust – privaatne, mittemuudetav ja üldkasutatav.
Atribuut on kohustuslik. Kursuse privaatsus väärtustatakse uue kursuse loomisel, kursuse parandamisel saab selle privaatsust muuta ainult kursuse valdaja. Kui kursus on üldkasutatav või kui kasutaja on
kursuse valdaja, siis on tal kursusele vaba juurdepääs ja kõik õigused kursuse kasutamiseks (parandamiseks, kustutamiseks, väljapaneku moodustamiseks jne.). Kui kasutaja ei ole mittemuudetava
kursuse valdaja, siis on tal kursusele piiratud juurdepääs – ta saab seda kursust kasutada väljapaneku
moodustamiseks, kuid ei saa seda parandada ega kustutada. Privaatsele kursusele omab juurdepääsu
ainult selle valdaja – teiste kasutajate jaoks selliseid kursusi loeteludes ei näidata.
Kursuse koostamisaeg. Kursuse koostamisaeg on kursuse kaudselt määratav atribuut. Selle
väärtuseks on kuupäev ja kellaaeg valmis kursusekirjelduse esimesel kursuste andmebaasi
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salvestamise momendil. Nagu ka kursuse koostaja, väärtustatakse kursuse koostamisaeg ainult uue
kursuse loomisel, parandamine koostamisaega ei muuda.
Kursuse parandamisaeg. Kursuse parandamisaeg on kursuse kaudselt määratav atribuut. Selle
väärtuseks on kursuse parandamisel kursuse kursusepanka salvestamise momendi kuupäev ja
kellaaeg.
Kursuse tiitel. Kursuse tiitel on suvaline objekt vt. III pt. 1.2. Objektid. Kursuse tiitel on mittekohustuslik. Tiitlit näidatakse vastajale enne suvalise kursuse testi vastamisele asumist. Tiitli abil saab
kursuse koostaja lisada märkusi, juhtnööre või ka illustratsioone antud kursuse testidele vastamiseks.
Kursuse kommentaar. Kommentaar on suvalise pikkusega lihtne tekst. Kommentaar on mittekohustuslik. Kommentaari saab kursuse koostaja kasutada vajalike märkuste tegemiseks.

2.3. Kursuse testid.
Järgmised atribuudid täpsustavad kursuse koosseisu kuuluvatele testidele vastamise korda.
Testide järjekord fikseeritud/vaba. Kui kursuse testidele vastamise järjekord on fikseeritud, võimaldatakse vastajal kursusesse kuuluvatele testidele vastata vaid selles järjekorras, nagu testid olid
kursuse koosseisu valitud, st. esimesel korral esimene test, siis teine jne. Juhime tähelepanu sellele, et
siin arvestatakse ainult testile vastamist, aga mitte positiivse tulemuse saamist vastamisel. Kui kursuse
testidele vastamise järjekord on vaba, siis võimaldatakse vastajal valida kursuse testide hulgast üks
järjekordseks vastamiseks.
Testile vastamine ühekordselt/korduvalt. See atribuut määrab, kas kursuse koosseisu kuuluvale
testile võib üks vastaja vastata vaid ühel korral või võib ta seda teha korduvalt.
Kursuse koosseisu kuulub üks või enam testi. Testi lülitamisel kursusesse saab ümber määrata testi
hindamissüsteemi. Vastav atribuut antakse samuti nagu testi korral ning jääb kehtima ainult sellele
testile vastamisel antud kursuse raamides. Sama testi vastamisel kursusest eraldi jäävad kehtima
määrangud, mis olid antud testi moodustamisel.
Kursuse testi hindamissüsteem. Vastav atribuut näitab, kuidas programm APSPupil määrab testi
sooritatust. Siin on järgmised võimalused:
Ei määrata – sellisel juhul testi hindamissüsteemi ümber ei määrata.
Kahepalli süsteemis – sellisel juhul antakse ette nivoo protsentides, mille saavutamisel vastaja poolt
loetakse test sooritatuks. Vastasel korral loetakse test mittesooritatuks.
Neljapalli süsteemis – sellisel juhul antakse ette kolm nivood protsentides. Nivoo, mille saavutamisel
loetakse testi tulemus rahuldavaks (C-tase), nivoo, mille saavutamisel loetakse testi tulemus heaks
(B-tase) ning nivoo, mille saavutamisel loetakse testi tulemus väga heaks (A-tase). Nõutav on, et
tasemed A – C oleksid kahanevas järjekorras. Kui testile vastaja ei saavuta C-taset, siis loetakse
tulemus mitterahuldavaks.
Kuuepalli süsteemis – sellisel juhul antakse ette viis nivood protsentides. A-tase, B-tase, C-tase,
D-tase ja E-tase. Samuti nagu neljapallisüsteemis on nõutav, et tasemed A – E oleksid kahanevas
järjekorras. Kui testile vastaja ei saavuta E-taset, siis loetakse test mittesooritatuks.

3. Väljapanekud.
Peale testi või ka kursuse moodustamist saab selle testi või testid vastamiseks välja panna ehk
moodustada vastav väljapanek. Väljapanekul on kahesugune ülesanne. See fikseerib vastajate ringi,
(isikute ringi, kes võivad välja pandud testile/kursusele vastata) ning mõningad vastamisega seotud
atribuudid. Teisest küljest aga on väljapanek objekt, mille ülesandeks on säilitada vastamisele kuuluvad konstruktsioonid muutumatutena kogu vastamistsükli jooksul. Seda saavutatakse sellega, et kui
andmeobjektid (küsimused, nende komponendid, testid, kursused) kuuluvad avatud väljapanekusse,
siis on keelatud nende muutmine – parandamine ja kustutamine.
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3.1. Väljapaneku üldised atribuudid.
Väljapaneku nimi. Väljapaneku nimi on lihtne tekst maksimaalse pikkusega kuni 63 sümbolit. See on
nimi, mis identifitseerib väljapaneku visuaalselt mitmesugustes loeteludes. Väljapaneku nimi on
kohustuslik. Vaikimisi võetakse väljapaneku nimeks välja pandud testi või kursuse nimi.
Väljapaneku valdaja. Väljapaneku valdaja on väljapaneku kaudselt määratav atribuut, mille
väärtuseks on programmi APSTeach käivitamisel kasutaja poolt sisestatud kasutajanimi.
Väljapanekud on alati privaatsed, st. seotud konkreetse kasutajaga, neid näevad ja nendega saavad
tegevusi läbi viia ainult nende valdajad.
Väljapaneku seisund. See kaudselt määratav atribuut määrab seisu, milles väljapanek asub.
Väljapaneku moodustamisel antakse väljapanekule seisund passiivne. Selles seisundis on võimalik
väljapanekut parandada, tema atribuute muuta, samuti aga ka seda kustutada. Selleks, et väljapanekule
oleks võimalik vastata, tuleb see aktiveerida. Väljapaneku seisundiks saab sel juhul avatud. Avatud
väljapanekut enam muuta ega kustutada ei saa. Kui kõik vajalikud isikud on väljapanekule vastanud,
annulleeritakse väljapanek. Väljapaneku seisundiks saab suletud. Suletud väljapanek on küll põhimõtteliselt kustutatav, kuid seda ei tohi teha enne vastavate tulemuste kontrollimist. Suletud väljapaneku parandamisel luuakse aga uus väljapanek samade atribuutidega.
Väljapaneku koostamisaeg. Väljapaneku koostamisaeg on väljapaneku kaudselt määratav atribuut.
Selle väärtuseks passiivsel väljapanekul on kuupäev ja kellaaeg väljapaneku andmebaasi salvestamise
momendil. Kui väljapanek aktiveeritakse, siis näitab see atribuut väljapaneku aktiveerimisaega.
Väljapaneku annulleerimisaeg. Väljapaneku annulleerimisaeg on väljapaneku kaudselt määratav
atribuut. Selle väärtuseks on kuupäev ja kellaaeg väljapaneku avatud seisundist maha võtmisel.
Väljapaneku tüüp. Väljapaneku tüüp määrab, mis tüüpi on vastamiseks välja pandud objekt. Atribuut
on kohustuslik. Väljapaneku tüübiks võib olla test või kursus.
Väljapaneku sisu. Väljapaneku sisu on vastamiseks välja pandud test või kursus.

3.2. Vastamisega seotud atribuudid.
Järgmised atribuudid määravad väljapaneku sisule vastamise korra, samuti võimaldavad modifitseerida mõningaid testi ja kursuse vastavaid omadusi.
Vastamine ühekordselt/korduvalt. Kui väljapanek on ühekordselt vastatav, siis üks vastaja saab
sellele vastata vaid ühel korral. Sellised väljapanekud saavad olla ainult fikseeritud tulemustega, kuna
muidu ei ole võimalik mitmekordset täitmist kindlaks teha. Mitmekordselt täidetavale väljapanekule
saab vastaja vastata kuitahes palju kordi. Kui seejuures on tegemist on fikseeritud tulemustega,
pannakse iga vastamise tulemused ühe vastaja jaoks eraldi kirja. Atribuudi vaikimisi väärtuseks on
korduvalt.
Tulemused salvestatakse/ei salvestata. Väljapanek võib olla salvestatavate tulemustega, see tähendab,
et kui täitja ei ole anonüümne, siis tema jaoks tulemus salvestatakse. Ilma salvestatavate tulemusteta
väljapanekul ei salvestata tulemusi ühegi kasutaja jaoks. Selliselt välja pandud testid sobivad ainult
harjutamiseks. Atribuudi vaikimisi väärtuseks on salvestatakse.
Punktid iga vastuse eest. Küsimuse koostaja on vastuse iga õigsuse määraga sidunud punktid, mida
sellele küsimusele vastates võib saada – punktid õige vastuse eest, punktid peaaegu õige vastuse eest,
punktid vale vastuse eest. Väljapaneku vaadeldava omadusega saab tühistada konkreetsete küsimuste
eest määratud punktid ja kehtestada igale küsimusele väljapanekus sama punktide arvu. Kui kasutaja
määrab selle atribuudi, siis peab ta määrama ka punktide arvu õige, peaaegu õige ja vale vastuse eest.
Need atribuudid on samade omadustega ja samades piirides kui küsimuse vastavad atribuudid.
Vaikimisi arvestatakse iga küsimuse hindamisel küsimuse koostaja määratud punkte.
Näidatakse/ei näidata reaktsioone. Reaktsioonid on tekstid, mille küsimuse koostaja on sidunud
mingi küsimuse vastuse õigsuse või siis mingi konkreetse vastusega. Selle väljapaneku omadusega
saab nende reaktsioonide näitamise välja lülitada. Atribuudi vaikimisi väärtuseks on näidatakse.
Lahendusaeg minutites. Võimaldatakse modifitseerida testi täitmisajaga. Vaikimisi kasutatakse testi
vastavat omadust.
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3.3. Väljapaneku vastajate ring.
Järgnevad atribuudid määravad isikute ringi, kes võivad väljapanekule vastata.
Väljapaneku parool. Väljapaneku parool on lihtne tekst pikkusega kuni 15 sümbolit. Kui väljapanek
on kaitstud parooliga, siis küsitakse seda parooli kõigilt, kes alustavad sellele väljapanekule vastamist.
See võimaldab kitsendada isikute ringi, kes saavad väljapanekule vastata. Vaikimisi ei ole väljapanek
kaitstud parooliga.
Anonüümne täitmine lubatud/mittelubatud. Väljapanekul võib olla lubatud või ka keelatud
anonüümne vastamine. Anonüümne vastamine on selline, kus vastaja ennast ei nimeta ja kus ka
tulemust tema jaoks ei salvestata. Anonüümne vastamine on mõeldud mingi testi harjutamiseks.
Atribuudi vaikimisi väärtuseks on mittelubatud.
Vastajate ring täienev/fikseeritud. Täieneva vastajate ringiga väljapaneku korral pole võimalike
vastajate loetelu konkreetselt fikseeritud ning vastata saavad kõik isikud, kes ennast registreerivad.
Fikseeritud vastajate ringiga väljapaneku korral saavad vastata ainult need isikud, kes on määratud
vastajate loetelus. Atribuudi vaikimisi väärtuseks on täienev.
Vastajate loetelu:
Kui väljapanekul on fikseeritud vastajate ring, siis peab tal leiduma vastajate loetelu. Loetelu koosneb
vastajaist. Vastaja identifitseeritakse eesnime, perekonnanime ning rühmaga. Vastajad väljapaneku
vastajate loetellu valitakse väljapaneku koostaja vastajate andmestikust. Vastajate andmestik on alati
privaatne. Selleks, et mingit vastajat lisada väljapanekule, peab see vastaja olema eelnevalt sisestatud
vastajate andmestikku.
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V APSTest2 andmestikud ja programm APSAdmin.
1. Andmebaasisüsteemid ja ODBC-ühendused.
Programm APSTest2 hoiab oma andmeid – küsimusi, teste, testide tulemusi jne. tabelite kujul andmebaasisüsteemis, millele juurdepääs toimub ODBC2-ühenduse kaudu. Seega peab programmi
APSTest2 tööks arvutil olema juurdepääs mingile sellist tüüpi süsteemile. ODBC-liidese kasutamine
peaks andma programmile sõltumatuse konkreetsest andmebaasisüsteemist. Siiski näitab praktika, et
igas erinevas andmebaasisüsteemis leidub oma spetsiifilisi erisusi, mida ka ODBC-liides ei suuda ühtsustada. Seega saame tagada programmi korrektse töö vaid neis andmebaasisüsteemides, mida olema
programmi loomise käigus testinud. Edaspidises on muidugi võimalik ka programmi kohaldamine
mingeile teistele andmebaasisüsteemidele.
Andmebaasisüsteemid, milledega ODBC-liides võimaldab tööd jagunevad kolme erinevasse liiki:
– Failitüüpi andmestikud – siin moodustab kogu andmebaas vaid ühe, tavaliselt tekstifaili ning
kogu töö andmestikuga kui andmebaasiga emuleerib ODBC-draiver. Sellised andmestikud
võimaldavad tavaliselt kujutada vaid ühte eraldi seisvat tabelit ning seega ei sobi keerulisemateks rakendusteks. Ka APSTest2 ei tööta failitüüpi andmestikega.
– Lokaalsed andmestikud – siin asuvad tüüprakenduse korral nii andmestikud kui ka nendega tegelevad programmid ühes arvutis. On küll võimalik lokaalset andmestikku paigutada lokaalse
arvutivõrgu failiserveri kataloogi ning kasutada seda kogu lokaalses võrgus, kuid tavaliselt
tekivad siin probleemid andmete korrektse kaitsega erinevate kasutajate vahel. Taolist tüüpi
andmebaasisüsteemide näiteid: MS Access, MS Visual FoxPro, Paradox jne. APSTest2 on
testitud sellist tüüpi andmestikest MS Acess ja MS Visual FoxPro korral.
– Klient/Server andmestikud – siin asuvad andmed ühes nn. serverarvutis, seal asub ka andmebaasisüsteem, mis tegeleb andmete ohjamise ning kasutajaprogrammide poolt tulevate
tellimuste rahuldamisega. Kasutajaprogrammid aga, mis serveris asuvaid andmeid tegelikult
kasutavad, asuvad nn. kliendiarvutites (erijuhul võivad kliendiarvuti ning serveriarvuti kokku
langeda). Taolist tüüpi andmebaasisüsteemide näited: Oracle, Progress, MS SQL, Informix,
MySQL. APSTest2 on testitud andmebaasisüsteemidel Oracle 7, MS SQL 7 , MySQL 2.50.
Selleks, et arvutis kasutada mingit tüüpi andmestikku läbi ODBC-liidese, peab sellesse arvutisse
olema paigaldatud vastavat tüüpi ODBC-draiver. APSTest2 koosseisus ODBC-draivereid ei ole.
ODBC-draivereid on võimalik saada tavaliselt vastava andmebaasisüsteemi väljatöötajalt. MS Office
koosseisus on ODBC-draiverid enamike levinud andmebaasisüsteemide jaoks. Microsofti
võrguleheküljelt on võimalik saada nn. Microsoft Data Access Components, mille koosseisus on
samuti ODBC-draiverid enamike andmebaasisüsteemide jaoks.
Lisaks ODBC-draiverile peab mõningate andmebaasisüsteemide korral kliendiarvutisse olema paigaldatud ka vastava andmebaasisüsteemi klienditarkvara (see on nii näiteks Oracle korral). Muidugi võib
vastavate programmide muretsemine olla küllalt kulukas. Siiski töötab APSTest2 andmebaasisüsteemi
MySQL korral, mis on mitte-Microsoft serveriplatvormi korral vabatarkvara. Eraldi klienditarkvara ei
ole vajalik ka MS SQL serveri korral. Mis puutub lokaalsetesse andmestikesse, siis üldiselt pole vajalik, et arvutisse oleks paigaldatud vastavat tüüpi andmebaasisüsteem, piisab vaid ODBC-draiverist.
(Siiski näiteks MS Visual Foxpro ODBC draiver ei loo uut andmebaasi, kui andmebaas on aga olemas, siis edasiseks tööks Visual FoxProd-d vaja pole).
Vaatame edasises, millised tegevused on vajalikud programmi APSTest2 kasutamiseks mingis lokaalses arvutivõrgus. Eeldame, et selles võrgus töötab mingi eespool nimetatud ODBC-liidesel põhinev
andmebaasisüsteem ning kõigisse vajalikesse arvuteisse on paigaldatud ODBC draiverid ning vajadusel ka andmebaasisüsteemi klienditarkvara.
Esimese sammuna tuleb luua andmebaasisüsteemi kasutaja, mida APSTest2 kasutab andmetele juurdepääsuks. Kasutajale tuleb tavaliselt määrata nimi, parool ja õigused. Selleks, et programm saaks
2

ODBC – (Open Database Connectivity) on Microsofti poolt väja töötatud keelel SQL põhinev liides erinevaile
andmebaasisüsteemidele ühtsustatud juurdepääsuks.
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korrektselt töötada, peab APSTest2 jaoks loodud kasutajal olema täielikud õigused oma nn. Schemaelementidele (st. õigus luua, kustutada ja modifitseerida kõiki Schema-elemente). Märgime, et lokaalsete andmestike korral puudub kasutaja mõiste ja seega pole ka kasutaja loomine vajalik, siiski kasutab APSTest2 ka lokaalsete andmestike korral oma juurdepääsufailis kasutajanime ning parooli.
Järgmise sammuna tuleb luua APSTest2 vastav andmebaas, st. loogiline andmeüksus, kus tavaliselt
näidatakse ära selle mitmesugused omadused nagu esialgne suurus, maksimaalsuurus jms. Mõningail
juhtudel (näit. Oracle) on kasutaja ja andmebaas (siin schema) üks-üheses vastavuses. Andmebaas
tuleb luua ka enamike lokaalsete andmestike korral. Märgime, et andmebaasi loomine ei loo tegelikult
programmi poolt kasutatavaid andmeid, vaid teatava loogilise struktuuri.
Mõnede andmebaasisüsteemide nagu Oracle korral tuleb lisaks igas kliendiarvutis luua vajalikku
andmestikku määrav andmebaasi pseudonüüm.
Kõik siiani loetletud sammud tuleb teostada ilma APSTest2 vahendeid kasutamata. Programmi
APSTest2 sidumise andmestikuga teostab programm APSAdmin, mille ülesandeks on APSTest2 tööpiirkondade loomine, vajalike tabelite tekitamine ning vajadusel ASPTest1 andmestiku teisendamine
APSTest2 formaati.

2. APSTest2 tööpiirkonnad.
Tööpiirkond on mõiste, mis hõlmab ühte APSTest2 andmestikku, vastavat ODBC-ühendust ning üht
kataloogi failiserveris, mis on selle tööpiirkonna põhikataloogiks. Tööpiirkonna põhikataloogi paigutatakse tööpiirkonna juurdepääsufail connect.dat, milles on antud ODBC-ühenduse nimi ning
šifreeritud kujul andmebaasisüsteemi kasutajanimi ja parool. Juurdepääsufaili kasutab programm
APSTest2 ühenduse loomiseks andmebaasisüsteemiga. Lisaks kasutatakse tööpiirkonna põhikataloogi
ka mitmesuguste lisaandmete säilitamiseks, näiteks võivad sinna olla paigutatud kaardifailid. Kui lokaalses võrgus on tegemist vaid ühe tööpiirkonnaga, siis on loomulik, et ka APSTest2 programmi- ja
infofailid paigutatakse samasse kataloogi. Tööpiirkondi võib aga olla ka mitu. Seejuures programmi
korrektseks tööks on vajalik, et oleksid täidetud järgmised tingimused:
– Igale tööpiirkonna põhikataloogile peab vastama täpselt üks andmestik ning igale andmestikule
täpselt üks tööpiirkonna põhikataloog;
– Kui ei ole tegemist lokaalse andmestikuga, siis peavad kõik arvutid, millel on ligipääs tööpiirkonna põhikataloogile, nimetama seda kataloogi sama moodi;
– Kõigis arvuteis, mis kasutavad mingit andmestikku, peab vastav ODBC-ühendus olema sama
nimetusega.
Programmi APSTeach käivitamisel sisenetakse samasse tööpiirkonda, mis oli avatud eelmisel korral.
Kui sellist polnud, lastakse kasutajal see valida. Kui kasutaja töötab juba mingis tööpiirkonnas, siis
võib ta vastava menüüpunkti valimisel siseneda mingisse teise tööpiirkonda.

3. Programm APSAdmin.
Programm APSAdmin on programmipaketi APSTest2 osa, mille ülesandeks on luua ODBC-ühendusi,
APStest tööpiirkondi, parandada infot tööpiirkonna juurdepääsufailis, luua ning kustutada APSTest2
andmetabeleid ning teisendada andmeid APSTest1 formaadist APSTest2 formaati. Samuti on võimalik saada infot tööpiirkonna andmetabelite kohta ning vastava andmebaasisüsteemi poolt kasutatavate
tüüpide kohta. Kuna programmi APSAdmin abil on võimalik kustutada kõiki andmeid, muuta andmebaasisüsteemile juurdepääsuks vajalikku infot ning teha ka mõningaid muid andmekriitilisi operatsioone, on programmi APSAdmin käivitamine kaitstud parooliga mis asub šifreeritud kujul failis
apsadmin.dat. Vastav parool tekitatakse programmi APSTest2 paigaldamisel ning selle esialgseks
väärtuseks on APSTest2. Igati soovitatav on see parool programmi APSAdmin esimesel käivitamisel
ära muuta. On äärmiselt soovitatav, et programmile APSAdmin omaks juurdepääsu ühes lokaalses
võrgus vaid üks kasutaja – andmestikuadministraator, kes loob ka andmebaasid, kasutajad ning
ODBC-ühendused.
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3.1. Programmi APSAdmin käivitamine.
Programmi APSAdmin käivitamisel küsitakse kasutajalt parooli programmi käivitamiseks. Kasutaja
poolt antud parooli võrreldakse parooliga, mis šifreeritud kujul asub failis apsadmin.dat (NB!
programmi APSTest2 paigaldamisel määratakse parooliks APSTest2). Vastavat faili otsitakse samast
kataloogist, kus asub programm APSAdmin ise. Kui nimetatud fail selles kataloogis puudub, antakse
kasutajale võimalus ise määrata tee kataloogini, kus see fail asub. Kui kasutaja soovib parooli muuta,

peab ta sisestama vana parooli ja märkima valikunupu Muuda parool.
Seepeale käivitatakse parooli muutmise dialoog, kus kasutaja peab veelkordselt sisestama vana parooli, seejärel valitud uue parooli ning lisaks veel kordama uut parooli. Parool võib olla moodustatud
suvalistest sümbolitest, selle maksimaalpikkuseks on 16 sümbolit. Peale parooli muutmist salvestatakse uus parool šifreerituna tagasi faili apsadmin.dat. Peale parooli sisestamist või siis lisaks ka
selle muutmist programm APSAdmin käivitub.

Programmi APSAdmin tegevused on koondatud kolmele leheküljele:
1) ODBC-ühendused – siin on võimalik näha arvutis määratud ODBC-ühendusi, samuti luua uusi
ühendusi ja korrigeerida olemasolevaid.
2) APSTest tööpiirkonnad – sellel leheküljel asuvad tegevused tööpiirkonna põhikataloogi loomiseks, samuti ligipääsufaili korrigeerimiseks ja ühenduse kontrolliks.
3) Andmestik ning teisendus – sellel leheküljel on võimalik teostada tegevusi tööpiirkonna andmestikuga, näha olemasolevaid tabeleid ning kasutatavaid andmetüüpe, kustutada ja luua
andmestikku ning teisendada APSTest1 andmestikku APSTest2 formaati.
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Juhime tähelepanu sellele, et ODBC-ühendused tuleb luua igas lokaalse võrgu arvutis eraldi, tööpiirkonnad ja andmestikud aga on globaalsed, st. samad kõigi arvutite jaoks, mis programmi APSTest2
kasutavad.
Ühelt leheküljelt teisele liikumine toimub kas siis tabulatsiooniklahvi vajutamise teel või hiireklõpsu
abil lehekülje päisel.
Nupule Info vajutamisel näidatakse programmi abiinfo sisukorda.
Nupule Lõpp vajutamisel programmi APSAdmin töö lõppeb.

3.2. Lehekülg ODBC-ühendused.
Programmi APSAdmin ODBC-ühenduste leheküljel tuuakse ära arvutis antud momendil määratud
ODBC-ühenduste loetelu (vt. eelmine joonis). Nupule Paranda vajutamisel käivitatakse arvuti Control
Panel-i koosseisus olev ODBC data Source Administrator, millega saab luua uusi ühendusi, kustutada
ühendusi ning määrata ühenduste parameetreid. Vastavad dialoogid ja see, mida igal erijuhul tuleb
määrata, sõltuvad konkreetsest ODBC-draiverist. Loomulikult on neid tegevusi võimalik sooritada ka
otseselt Control Paneli abil. Seda tuleb teha nende arvutite korral, milledest programm APSAdmin
pole kättesaadav. Omaette ODBC-ühendus tuleb luua igale APSTest2 tööpiirkonnale. Soovitatavalt
võiksid nende ODBC-ühenduste nimed alata prefiksiga Apstest, kuid see pole kohustuslik. Kindlasti
peavad aga mingile APSTest2 tööpiirkonnale vastavad ODBC-ühenduste nimed kõigis arvutites, mis
seda tööpiirkonda kasutavad, kokku langema.

3.3. Lehekülg APSTest tööpiirkonnad.

Programmi APSAdmin sellel leheküljel saab luua uusi APSTest2 tööpiirkondade põhikatalooge, parandada juurdepääsufailide infot ning kontrollida, kas ühendus töötab. Märgime, et pole otsest tegevust tööpiirkonna kustutamiseks. Kataloogi (või juurdepääsufaili) ning ka ODBC-ühenduse kustutamiseks tuleb kastutada süsteemseid vahendeid.
Kui soovitakse parandada juurdepääsufaili või kontrollida ühendust, tuleb valida tööpiirkond. See
toimub nupule Vali tööpiirkond vajutamisega. Tööpiirkond identifitseeritakse juurdepääsufaili
connect.dat abil. Kui tööpiirkond on valitud, kujutatakse vastaval väljal juurdepääsufaili nimi
koos täieliku teega.
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Nupule Paranda juurdepääsufaili vajutamisel käivitatakse vastav dialoog:

Siin tuleb määrata sellele tööpiirkonnale vastava ODBC-ühenduse nimi, andmebaasisüsteemi kasutaja
nimi ning andmebaasisüsteemi kasutaja parool. Märgime, et klient/server tüüpi andmebaasisüsteemides peab vastav kasutaja olema juba loodud ning parool määratud, siin antakse need vaid edasi programmile APSTest2. Lokaalsetes andmebaasisüsteemides tavaliselt kasutaja mõiste puudub, kuid ka
sel juhul tulevad nad siin määrata programmi APSAdmin enda tarbeks. Nimelt võimaldatakse programmile APSTest2 juurdepääs andmestikule vaid kasutaja nime ja parooli esitamisel. See, kas kasutajanimi ja parool on tõstutundelised, samuti sümbolid, mis võivad olla kasutajanime ning parooli
koosseisus sõltuvad konkreetsest andmebaasisüsteemist.
Kasutaja nimi ja parool säilitatakse juurdepääsufailis connect.dat šifreeritud kujul.
Nupule Uus tööpiirkond vajutamisel võimaldatakse kasutajal kõigepealt määrata tööpiirkonna põhikataloog. Kui kataloogi ei eksisteeri, siis see luuakse. Meenutame, et klient/server andmebaasisüsteemide korral peab tööpiirkonna põhikataloog asuma failiserveris ja kõik lokaalse võrgu arvutid, mis
antud tööpiirkonda kasutavad, peavad adresseerima (nimetama) seda kataloogi samamoodi. Kui kataloog on juba olemas, siis ei või selles kataloogis leiduda faili connect.dat. Peale kataloogi valikut
või vajadusel loomist käivitatakse juurdepääsufaili info moodustamiseks sama dialoog, mis ka vastava
info parandamise korral.
Kui tööpiirkond on valitud või siis uus moodustatud, on võimalik kontrollida, kas ODBC-ühendus
töötab. Selleks tuleb vajutada nupule Kontrolli ühendust. Seepeale informeeritakse kasutajat, kas
ühendus saadi või mitte. Esimesel juhul kontrollitakse ka APSTest2 tabelite olemasolu andmestikus.
Kui ühendust ei saadud, antakse ka teatav diagnostika selle põhjuse kohta.

3.4. Lehekülg Andmestik ja Teisendus.
Sellele programmi APSAdmin leheküljele on koondatud tegevused ASPTest2 andmestiku kui tervikuga. On võimalik saada andmestikus olevate tabelite loetelu, iga tabeli struktuuri ja sisu. On võimalik tabeleid kustutada ning tühjendada, samuti aga ka luua uut andmestikku ning teisendada andmeid
APSTest1 formaadist APSTest2 formaati.
Enne kui on võimalik töö andmetega, tuleb valida tööpiirkond ning luua ühendus. Kui tööpiirkond oli
valitud programmi APSAdmin eelmisel leheküljel, siis jääb see valituks ka siin. Vastasel korral toimub valik nupule Vali tööpiirkond vajutamisel samuti nagu eelmisel programmi leheküljel. Ühenduse loomiseks tuleb vajutada nupule Ühenda mispeale luuakse ODBC-ühendus. Kui ühenduse loomine õnnestus, kontrollitakse APSTest2 tabelite olemasolu andmestikus ning antakse kasutajale vastav info. Seejärel kujutatakse vastaval väljal ODBC-ühenduse nimi, andmebaasisüsteem ning draiver.
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Kasutaja käsutuses on nüüd järgnevad nupud:
Andmestikku kuuluvad tabelid – antakse kõigi selle andmestiku tabelite nimekiri Iga tabeli korral saab vaadata selle tabeli andmeid samuti aga ka tabeli struktuuri.

Kasutatavad andmetüübid – antakse tabel, kus on toodud kõigi APSTest2 poolt kasutatavate
andmetüüpide loetelu konkreetse andmebaasisüsteemi korral. Siin on võimalus kontrollida, kas kõigile APSTest2 poolt kasutatavatele andmetüüpidele leidub andmebaasisüsteemis vaste (kindlasti on
see nii nende andmebaasisüsteemide korral, millega APSTet2 on silutud). Pildil on APSTest2 poolt
kasutatavad andmetüübid andmebaasisüsteemi Oracle korral.
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Kõik andmetüübid – selles tabelis tuuakse antud andmebaasisüsteemi kõik erinevad andmetüübid
ja neid iseloomustavad suurused.
Tabelite kustutamine – peale lisakinnituse küsimist kustutatakse kõik APSTest2 andmestikku
kuuluvad tabelid. See on vajalik, kui tahame APSTest2 mingit tööpiirkonda likvideerida.
Uute tabelite loomine – peale lisakinnituse küsimist luuakse tööpiirkonda APSTest2 tühi andmestik. Selline tegevus lõpetab uue tööpiirkonna loomise, võimaldab aga ka tühjendada juba olemasolevat
tööpiirkonda. Märgime, et kui andmestik oli eelnevalt olemas, siis ta kustutatakse (st. spetsiaalselt
pole tabeleid kustutada vaja). Tabelite loomisele eelnevalt küsitakse kasutajalt loodava tööpiirkonna
nime – teksti, mis identifitseerib selle tööpiirkonna. Kasutaja peaks soovitavalt valima igale
tööpiirkonnale unikaalse nime.
Andmestiku teisendamine – käivitatakse APSTest1 andmestiku teisendamine APSTest2 andmestikuks. Kõigepealt tuleb määrata kataloog, kus APSTest1 andmed asuvad ning seejärel need teisendatakse. Märgime, et teisendamine toimub andmete lisamise teel, seega teisendamise korduval rakendamisel lisatakse ka andmed korduvalt.
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VI Testide koostamise programm APSTeach.
1. Programmi APSTeach otstarve ja põhifunktsioonid.
Programm APSTeach on süsteemi APSTest keskne koostisosa ses mõttes, et haldab kogu süsteemi
andmebaasi. Tema ülesandeks on süsteemi kõigi andmeüksuste (objektide, küsimuste, testide jne.)
koostamine, parandamine ja kustutamine. Vaid testitäitmiste tulemuseks olevad nn. toortulemused
moodustab programm APSPupil (seejuures on toortulemused ajutise iseloomuga – peale nende
kontrollimist ja resultaatide moodustamist toortulemused reeglina kustutatakse).
Programm APSTeach on mõeldud kasutamiseks ainult õpetajatele, selle sattumist õpilaste kätte tuleks
koolis administratiivsete vahenditega vältida. Mittesanktsioneeritud kasutamise eest kaitseb
programm end kasutajanime ja parooli abil.
Programmi APSTeach põhifunktsioonideks on: küsimuste loomine, parandamine ja kustutamine (s.o.
küsimustepanga haldamine), testikirjelduste loomine, parandamine ja kustutamine (s.o. testipanga
haldamine), küsimuste ja testide eksport ja import, kursuste loomine, parandamine ja kustutamine,
testide ja kursuste väljapanekute haldamine, lisa-andmestike (objektid, kaardid, kaardiobjektid,
vastajad, päringud) haldamine, testitulemuste kontroll, resultaatide analüüs, programmi kasutajate
kirjeldamine (administreerimine), programmi töö-keskkonna parameetrite määramine, sealhulgas
tööpiirkonna (s.o. andmebaasiühenduse) valimine, aga samuti ka andmestiku arhiveerimine ja
taastamine.
.

2. Programmi APSTeach põhiaken, nupu- ja staatuseriba.
Programmi APSTeach põhiaken koosneb päisest, menüüribast, nupuribast, tööväljast ning
staatuseribast.
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Tööväljale paigutatakse programmi (alam)dialoogide aknad. Põhiakna alaservas asub staatuseriba,
millel asuv informatsioon näitab APSTest tööpiirkonda iseloomustavat informatsiooni (kasutaja nimi,
tööpiirkonna kataloog ja andmebaasiühenduse nimi). Staatuseribal asub ka skaleerimisnurk, millest
hiirega haarates saab põhiaknale anda sobiva suuruse.
Põhiakna ülaservas (menüüriba all) asub nupuriba, mille nuppudel on järgmine tähendus:
Küsimuste moodustamine (sama, mis menüü Küsimused alapunkt Küsimuste koostamine);
Testide moodustamine (sama, mis menüü Testid alapunkt Testide koostamine);
Väljapanekute moodustamine (sama, mis menüü Testid alapunkt Väljapanekud);
Tulemuste kontroll (sama, mis menüü Resultaadid alapunkt Tulemuste kontroll);

Abi-info (sama, mis menüü Info alapunkt Sisukord);
Kõigis APSTeach dialoogides on nupud (ja mõnikord ka dialoogi-akende teatud piirkonnad)
varustatud abitekstidega. Abitekst on tekst, mis ilmub väikeses ristkülikukujulises raamis siis, kui
hiirekursor siseneb abitekstiga varustatud piirkonda või nupule. Kui hiirekursor jääb abitekstiga
varustatud piirkonda, siis kaob abitekst 4–5 sekundi pärast. Kui hiirekursor väljub piirkonnast, siis
kaob abitekst kohe. Kui abitekst on kadunud, siis selleks, et seda uuesti näha, tuleb uuesti viia
hiirekursor vastavasse piirkonda (ja vajadusel eelnevalt piirkonnast välja). Abitekstid, nagu näitab
nende nimi, aitavad kasutajat, selgitades nuppude tähendust ning osutades piirkondade otstarbele.

3. Töö alustamine programmiga APSTeach.
Töö alustamine sõltub sellest, kas programmi eelneval käivitamisel antud arvutis oli valitud mõni
APSTest tööpiirkond või mitte. Kui tööpiirkonda polnud valitud (näiteks programmi esmakordsel
käivitamisel) või kui kasutaja programmi startimise ajal vajutab tühiku-klahvi või klahvi U, siis
küsitakse kasutajalt tööpiirkonna põhikataloogi. Tööpiirkonna tunnuseks on APSTest juurdepääsufaili
connect.dat esinemine selles kataloogis. Kui kasutaja määrab tööpiirkonna, siis üritatakse saada
ühendus selle tööpiirkonna andmestikuga. Kui ühenduse saamine tööpiirkonnaga ei õnnestu või kui
kasutaja ei vali tööpiirkonda, siis programmi töö lõpetatakse. Kui programmi eelnevail käivitamistel
oli tööpiirkond juba valitud (ning tühikut ega klahvi U ei vajutatud), siis ühendatakse kasutaja kohe

selle tööpiirkonnaga ja tööpiirkonna määramise dialoog jäetakse vahele.
Kasutaja peab end registreerima talle kinnistatud kasutajanimega ja sisestama vastava parooli.
Nupu Kinnita vajutamise järel kontrollib programm sisestatu õigsust (s.o. kas antud tööpiirkonnas
esineb sellise nime ja parooliga kasutaja) ja vajaduse korral väljastab vastava veateate. Nupu Loobu
vajutamisel programmi töö lõpetatakse. Kasutaja võib soovi korral ka oma parooli muuta (selleks
peab ta aga teadma jooksvat parooli).
Programmi käivitumisel tuuakse ekraanile programmi põhiaken. Märgime, et APSTeach peab meeles
põhiakna suuruse ja asetuse (programmi eelneva kasutuse lõpus) ning kasutab neid määranguid
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käivitumisel. Kui kasutaja programmi startimise ajal vajutab klahvi W, siis rakendatakse vastavaid
vaikimisi määranguid.
Edasine töö toimub menüüdest sobiva alapunkti või nupuriba sobiva nupu valiku teel.

4. Programmi APSTeach menüü.
Programmi APSTeach menüüd kujutuvad programmi põhiakna menüüribal, mis asub põhiakna
ülaservas. Programmi APSTeach tegevused on koondatud kuude menüüsse:
Tööpiirkond – selles menüüs asuvad alapunktid tegevuseks APSTeach “süsteemsete vahenditega”,
aga samuti programmi töö lõpetamiseks.
Keskkond – APSTeach keskkonna-parameetrite määramine, sealhulgas ka tööpiirkonna valimine;
Administraator – jooksva tööpiirkonna kasutajate lisamine, kustutamine ja kasutaja-andmete
parandamine, jooksva tööpiirkonna andmestiku tabelite sisu lehitsemine, aga samuti ka andmestiku
arhiveerimine ja arhiivist taastamine (see menüüvalik on aktiivne ainult sellise kasutaja jaoks, kes on
antud tööpiirkonna administraatori-õigustega);
RTF-redaktor – APSTeach koosseisu kuuluv formaaditud tekstide redaktor;
Lõpp – lõpetab töö programmiga APSTeach.
Küsimused – selles menüüs asuvad alapunktid tegevusteks küsimustepangaga:
Küsimuste koostamine – töö küsimustepangaga (küsimuste lisamine, parandamine, kustutamine,
samuti ka küsimustele vastamise läbimängimine);
Küsimuste eksport – küsimustepanga (soovikohaselt valitud) küsimuste alusel ekspordi/impordi-faili
moodustamine, mida saab näiteks kasutada programmi mõni teine kasutaja küsimuste importimiseks;
Küsimuste import – küsimustepanga täiendamine ekspordi/impordifaili(de) alusel.
Testid – selles menüüs asuvad alapunktid tegevusteks testide ja kursustega:
Testide koostamine – töö testipangaga: testide loomine, parandamine, kustutamine ja testide eksport
(s.o. testifailide moodustamine);
Testi import – testipanga täiendamine testifaili(de) alusel;
Kursuste koostamine – töö kursuste pangaga: kursuste loomine, parandamine ja kustutamine;
Väljapanekud – testide ja kursuste vastamiseks välja panemine ja maha võtmine.
Resultaadid – selles menüüs asuvad alapunktid nii toortulemuste kontrollimiseks kui tegevusteks
resultaatide andmestikuga:
Tulemuste kontroll – testi toortulemuste kontroll ja resultaatide moodustamine;
Resultaadifaili lugemine – toortulemuste moodustamine resultaadifaili alusel;
Resultaatide andmestik – töö resultaatide andmestikuga;
Testide resultaadid – töö testide resultaatidega;
Kursuste resultaadid – töö kursuste resultaatidega;
Vastanute resultaadid – resultaatide analüüs vastajate alusel;
Lisa-andmestikud – selles menüüs asuvad alapunktid tegevuseks nn. lisa-andmestikega:
Objektid – töö objektidega: objektide lisamine, parandamine ja kustutamine;
Kaardid – töö APSTest koosseisu kuuluvate kaartidega: lisamine, parandamine ja kustutamine;
Kaardiobjektid – töö kaardiobjektidega: kaardiobjektide lisamine, parandamine ja kustutamine;
Vastajad – töö vastajate pangaga: (potentsiaalsete) vastajate lisamine, parandamine ja kustutamine;
Päringud – töö päringutega: päringute lisamine, parandamine ja kustutamine.
Info – selles menüüs asuvad alapunktid, mis võimaldavad juurdepääsu infole programmi kohta:
Sisukord – juurdepääs programmi APSTeach abi-info sisukorrale;
Juhend PDF-kujul – Adobe Acrobat Reader-i käivitamine juhendi PDF-kuju lugemiseks;
Juhend HTML-kujul – HTML-browseri käivitamine juhendi HTML-kuju lugemiseks;
Versioon – info programmi APSTeach jooksva versiooni kohta.
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5. Üldkasutatavad nupud.
Programmi APSTeach dialoogides omavad mitmed nupud alati sama tähendust. Anname järgnevas
nende kirjelduse, konkreetsete dialoogide käsitlemise juures neile enam tähelepanu ei pööra.
Teksti redigeerimise dialoogi avamise nupp. Kuna mitmerealise teksti sisestamiseks
ja/või korrigeerimiseks kasutatakse sageli üherealist sisendvälja, on sellist teksti mugavam sisestada,
parandada ning sellest ka paremat ülevaadet saada eraldi dialoogis, mis paigutab teksti suuremasse
aknasse.
Faili otsimise nupp. Kasutatakse paljudes protseduurides faili otsimiseks
kataloogides liikumise teel.
Nupp objektipangast objekti otsimiseks. Sellele nupule vajutamisel avatakse dialoog,
kus kasutajale esitatakse objektipanga kõiki vastavat tüüpi objekte, mille hulgast võib kasutaja talle
sobiva valida (vajadusel võib selle eelnevalt ka moodustada).
Nupp, mis mitmeleheküljelises protseduuris realiseerib tagasipöördumise eelmisele
leheküljele. Antud leheküljel sisestatud informatsioon säilib, kuid selle korrektsuse kontrolli ei
teostata.
Nupp, mis mitmeleheküljelises protseduuris realiseerib ülemineku järgmisele
leheküljele. Eelnevalt kontrollitakse antud leheküljel sisestatud informatsiooni täielikkust ja
korrektsust.
Nupp, mis mitmeleheküljelises protseduuris realiseerib ülemineku viimasele
leheküljele. Eelnevalt kontrollitakse kogu sisestatud informatsiooni täielikkust ja korrektsust
Nupp, mis katkestab mitmeleheküljelise protseduuri. Sisestatud informatsioon läheb
kaduma.

6. Tabelid.
Programmi APSTeach paljudes protseduurides (dialoogides) tuleb tegemist teha mitmesuguste
objektide loeteludega (näiteks küsimuste nimekiri, variantide loetelu jms.), mis reeglina esitatakse
tabelite kujul. Objektile vastab tabeli element (s.o. tabeli rida), objekti (näidatavad) komponendid
paigutatakse tabeli veergudesse. Tabelil on päis, mis sisaldab iga veeru pealkirja. Kasutaja saab
veergude laiust vajaduse korral (kui näiteks veerg on komponendi kujutamiseks liiga kitsas) suvaliselt
muuta. Selleks tuleb hiirekursor viia tabeli päises kahe veeru kokkupuutepunkti. Hiirekursor võtab siis
järgmise kuju:
Edasi tuleb hiire vasakut nuppu all hoides tõmmata veeru laius sobivaks.
Mingite tegevuste sooritamiseks tabelis kujutatud objektidega tuleb vajalik(ud) objekt(id) valida.
Selleks tuleb teha hiireklõps tabeli vastaval real. Osa tabeleid on ühese valikuga, st. neist saab korraga
valida ainult ühe elemendi. Kui tabel on aga mitmese valikuga, siis saab temas edasiseks töötluseks
valida korraga mitu elementi. Selleks tuleb kasutada hiirt ning klahve Ctrl ja Shift. Kui hiirega
elemente valides hoida samaaegselt all klahvi Ctrl, siis valitakse elemente valikule ühekaupa juurde.
Kui hiirega elemente valides hoida all klahvi Shift, siis valitakse kõik elemendid, mis jäävad kahe
hiireklõpsu asendi vahele.
Osa tabelitest on veergude järgi järjestatavad. Selleks tuleb teha hiireklõps vastavas veerus tabeli
päises. Nii võib näiteks küsimuste nimekirja järjestada nimetuse, tüübi, aine jne. järgi. Kui tabeli
veerus on tekst, kasutatakse leksikograafilist järjestamist, numbrite korral aga numbrilist järjestamist.
Tuleb aga arvestada seda, et järjestamise aluseks on ainult üks veerg, näiteks kui järjestada küsimused
ainete järgi, ei saavuta me teemade järjestatust ainete raames.
Osa tabelitest on trükitavad ja kopeeritavad. Hiire parempoolse nupu klõps sellisel tabelil avab
ujumenüü alapunktidega Trükkida ja Kopeerida. Menüüst loobumiseks tuleb teha hiireklõps
väljaspool menüüd või vajutada klahvi Esc.
Kopeerimise korral moodustatakse Windows-i Clipboard’ile tabelit esitav tekst: iga tabeli rida
esitatakse teksti reaga (tekstirea viimaseks sümboliks on reavahetus) ning tabeli veergusid eraldab
Tab (tabuleerimissümbol). Selline tekst on sisestatav näiteks MS Excel-isse või MS Word-i.
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Ujumenüüst alapunkti Trükkida valimisel aktiviseeritakse trükiparameetrite määramise dialoog.

Selle dialoogiga saab määrata:
– Tabeli pealkirja;
– Tabeli allkirja;
– Leheküljel tühjaks jäetavate äärte suuruse;
– Reanumbrite ja püstjoonte olemasolu.
Nupule Tühista vajutamisega saab trükkimisest loobuda, nupp Kinnita aktiveerib Windows-i
standardse trüki-dialoogi:
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7. Küsimuste koostamine
Küsimuste koostamine on programmi APSTeach üks põhiprotseduuridest, mis on mõeldud vahetuks
tööks küsimuste pangaga. See protseduur võimaldab kasutajal:
– lisada küsimuste panka uusi küsimusi;
– parandada küsimuste pangas olevaid küsimusi;
– kustutada küsimuste pangas olevaid küsimusi;
– tutvuda küsimuste pangas olevate küsimuste struktuuriga;
– mängida läbi vastamist küsimuste pangas olevatele küsimustele.
Küsimuste koostamise aktiveerimisel tuuakse ekraanile aken kõigi küsimuste nimekirjaga, mille
koosseisu määravad:
– keskkonna privaatsus: kui keskkond on privaatne, siis näidatakse ainult antud kasutaja
valduses olevaid küsimusi, vastasel korral lisaks veel teiste kasutajate valduses olevaid
üldkasutatavaid ja mittemuudetavaid küsimusi;
– jooksev päring: APSTeach jooksvas töötsüklis küsimuste koostamise protseduuris viimati
määratletud päringutingimus.
Iga küsimuse jaoks on tabelis ära toodud küsimuse nimi, tüüp, aine, teema, klass, viimase paranduse
aeg ja küsimuse (süsteemne unikaalne) kood. Tabel on mitmese valikuga ja järjestatav iga veeru järgi,
lisaks on see ka kopeeritav ja trükitav.

Kasutajal on siin järgmised võimalused:
– Alustada uue küsimuse koostamist, vajutades nupule Lisa.
– Valida tabelis vajalik küsimus ning suunduda selle parandamisele, vajutades nupule Paranda.
Märgime, et hiire topeltklõps tabelil valib vastava küsimuse parandamiseks, st. on samaväärne
küsimuse valimise ja nupu Paranda vajutamisega.
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– Valida tabelis mingi küsimus ja vajutada nupule Kopeeri, mispeale kasutajalt küsitakse loodava
küsimuse nime. Kui kasutaja selle määrab, siis luuakse andmestikku uus küsimus, mis saab valitust
erineda vaid järgmiste atribuutide poolest: uue küsimuse nimeks on kasutaja poolt määratu, selle
privaatsuseks keskkonna privaatsus ning koostajaks antud kasutaja.
– Valida ühe või mitu küsimust ning kustutada need, vajutades nupule Kustuta. Iga küsimuse
kustutamise eel küsitakse kasutajalt täiendavat kinnitust.
– Valida tabelis mingi küsimus ja vajutada nupule Näita. Seepeale avatakse aken, milles esitatakse
nimekirjas valitud küsimuse struktuur, s.o. kirjeldatakse, millistest komponentidest ja millisel viisil
antud küsimus on koostatud.
– Valida tabelis mingi küsimus ja vajutada nupule Vasta, mispeale toimub sellele küsimusele
vastamise läbimängimine (praktiliselt sama moodi kui programmis APSPupil).
– Lõpetada töö küsimuste nimekirjaga, vajutades nupule Lõpp (seejuures jooksev päring “jäetakse
meelde”).
Märgime, et nupud Paranda, Kopeeri, Kustuta, Näita ja Vasta on aktiivsed vaid siis, kui tabelis
on mõni küsimus valitud. Kui tabelis on valitud mitu küsimust, siis nupule Paranda, Kopeeri,
Näita või Vaata vajutamisel võetakse ette esimene valitud küsimustest. Küsimust saab parandada või
kustutada ainult siis, kui see ei kuulu ühegi täitmiseks väljapandud testi koosseisu.
Akna allosas on ära toodud info jooksva küsimuste päringu kohta: vasakul päringu nimetus ja paremal
päringutingimuse tekst. Nupule Moodusta vajutamisel aktiviseeritakse küsimuste päringudialoog
(vt. Päring), mis võimaldab kasutajal määratleda jooksvat küsimuste päringut, s.o. kirjeldada, millistest
küsimustest nimekiri koostada. Kui jooksev päring on määratud, siis akna allosas asuvad lahtrid
täidetakse vastava päringu nimetusega (juhul, kui tegemist oli päringute panka salvestatud päringuga)
ning päringutingimuse tekstiga.
Nupule Tühista vajutamisel jooksev päring annulleeritakse, s.o. küsimuste nimekirja moodustamisel
mingit päringutingimust ei rakendata. Märgime, et see nupp on aktiivne vaid siis, kui küsimuste
jooksev päring on määratud.
Märkus. Jooksev päring ei kitsenda mingil määral küsimuse atribuutide määramist ja seega on täiesti
võimalik olukord, kus moodustatud (uus või parandatud) küsimus ei rahulda vastavat
päringutingimust ega leia ka kajastamist küsimuste nimekirjas!
Uue küsimuse lisamine küsimuste panka ja seal juba esineva küsimuse parandamine toimub sisuliselt
ühel ja samal viisil: läbida tuleb (eelkõige küsimuse tüübist sõltuv) dialoogi-lehekülgede rida. Selle
protsessi (küsimuse koostamise) käigus määratakse küsimuse kõik kohustuslikud atribuudid.
Põhierinevus lisamise ja parandamise vahel seisneb selles, et lisamisrežiimis on küsimuse mittekohustuslikud atribuudid reeglina määramata, kohustuslikele atribuutidele on aga omistatud nn.
vaikimisi väärtus. Küsimuse tüüpi ja alamtüüpi saab määrata (ja muuta) ainult lisamisrežiimis
küsimuse koostamise avaleheküljel (sellelt leheküljelt lahkumata). Parandamisrežiimis saab küsimuse
privaatsust muuta ainult antud kasutaja valduses oleval küsimusel.
Küsimuse koostamise dialoogi-lehekülgede allservas on alati neli nuppu:
– Tagasi – tagasipöördumine eelmisele dialoogi-leheküljele. See võimaldab vajadusel
kontrollida ning muuta eelnevalt juba sisestatud infot. Antud leheküljel sisestatud info säilib
ning kui jõutakse tagasi samale leheküljele, pole seda vaja uuesti sisestada.;
– Edasi – üleminek järgmisele dialoogi-leheküljele. Eelnevalt kontrollitakse, et selle lehekülje
kõik kohustuslikud atribuudid oleksid korrektselt määratud ja ülejäänud omaksid lubatavat
väärtust;
– Valmis – üleminek küsimuse koostamise lõpp-leheküljele (eelnevalt kontrollitakse, et
küsimuse kõik kohustuslikud atribuudid oleksid korrektselt määratud ja ülejäänud omaksid
lubatavat väärtust);
– Loobu – küsimuse koostamisest (lisamisest või parandamisest) loobumine. Kõigepealt
küsitakse kasutajalt kinnitust sisestatud infost loobumise kohta ja selle saamisel lõpetatakse
küsimuse koostamine või parandamine. Tehtud parandused ning sisestatud info lähevad sellisel
juhul kaduma.
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8. Küsimuse koostamine: avalehekülg.
Küsimuse koostamise dialoogi esimesel leheküljel määratakse järgmised atribuudid:

1. Küsimuse nimi (kohustuslik). Lihtne tekst pikkusega kuni 31 sümbolit. Nimi võiks anda
informatsiooni küsimuse sisu või allika vms. kohta (nt. ülesande number mingis raamatus).
Edasise mugavuse jaoks oleks soovitav nime unikaalsus, aga programm seda ei nõua. Vaikimisi
väärtus puudub.
2. Küsimuse tüüp (kohustuslik). Määrata saab seda ainult uue küsimuse lisamisel (seejuures
avaleheküljelt lahkumata), valides lubatud tüüpide hulgast. Vaikimisi säilib küsimuse tüüp
eelmisest küsimuse koostamisest.
3. Küsimuse alamtüüp (kohustuslik). Määrata saab seda ainult uue küsimuse lisamisel (seejuures
avaleheküljelt lahkumata), valides küsimuse tüübi poolt määratud lubatavate alamtüüpide seast.
Vaikimisi säilib alamtüüp eelmisest küsimuse koostamisest. Märgime, et Ei/Jaa küsimusel ja
mittevastataval küsimusel alamtüüpe pole.
4. Küsimuse font (mittekohustuslik). Kui see on määratud, siis rakendatakse seda küsimuse
mitmesugustele mitteformaaditud tekstilistele atribuutidele: küsimuse fraasile ja juhisele,
reaktsioonidele õige, peaaegu õige ja vale vastuse eest, variantide tekstidele ja vastavatele
reaktsioonidele (juhul, kui tegemist on variandiloeteluga), küsimuse lisatekstile (juhul kui
tegemist on tekstiliste variantidega), osavastuste tekstidele ja vastavatele reaktsioonidele
(lühivastusega küsimuse korral) ning oodatavate arvuliste vastuste reaktsioonidele (arvulise
vastusega küsimuse korral). Vaikimisi väärtus puudub. Märkus. Kuna valitavate fontide hulga
määrab konkreetne arvuti-keskkond, siis ei saa programm APSTest garanteerida tulemuse
adekvaatsust küsimuse kasutamisel mõnes teises arvuti-keskkonnas.
5. Küsimuse privaatsus (kohustuslik). Valida saab väärtuste Privaatne, Mittemuudetav ja
Üldkasutatav vahel. Privaatsed küsimused teistele kasutajatele kättesaadavad ei ole.
Mittemuudetavaid küsimusi saavad teised küll kasutada, mitte aga parandada ega kustutada.
Vaikimisi väärtuseks on jooksev keskkonna privaatsus (vt. APSTeach keskkonna määramine).
Märgime, et küsimuse privaatsust saab parandada ainult antud kasutaja valduses oleval küsimusel.
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6. Klass (mittekohustuslik). Arvuline atribuut väärtustega 0–12 (0 tähendab sisuliselt väärtuse
puudumist). Vaikimisi säilib väärtus eelmisest küsimuse koostamisest.
7. Aine (kohustuslik). Tekst pikkusega kuni 31 sümbolit. Saab valida eelnevalt olemasolevate
hulgast või sisestada. Vaikimisi säilib väärtus eelmisest küsimuse koostamisest.
8. Teema, alateema, raskus (mittekohustuslikud). Tekst pikkusega kuni 31 sümbolit. Saab valida
eelnevalt olemasolevate hulgast või sisestada. Mingit sisulist või kooskõla kontrolli nende
atribuutide kohta programm ei tee. Vaikimisi säilib väärtus eelmisest küsimuse koostamisest.
9. Küsimuse objekt (mittekohustuslik). Objekti demonstreeritakse küsimuse esitamisel ja seda saab
küsimusele vastamise käigus korduvalt taasesitada. Objekti määramiseks tuleb valida objekti tüüp
(tekst, pilt, metafail, heli, film, RTF, vaba tüüp) ja fikseerida siis vastavat tüüpi objekt. Selleks on
kaks võimalust: identifitseerida objekt objektipangas (nupp Otsi) või määrata objektifaili nimi
kataloogis liikumise teel (nupp …).

9. Küsimuse koostamine: Ei/Jaa küsimus.
Leheküljel sisestatakse Ei/Jaa küsimuse järgmised atribuudid:

1. Küsimuse fraas (kohustuslik). Küsimuse (ülesande) tekst. Suvalise pikkusega, võib koosneda
mitmest tekstireast. Võib olla esitatud formaaditud tekstina, vastasel korral kasutatakse küsimuse
fonti (seda nii küsimuse koostamisel kui küsimusele vastamisel). Vaikimisi väärtus puudub.
2. Juhis (mittekohustuslik). Suvalise pikkusega tekst, mis võib koosneda mitmest tekstireast ja mis
kirjeldab küsimusele vastamise juhist (juhendit, näpunäidet). Küsimusele vastamise käigus
näidatakse seda eraldi aknas, mida vastaja saab korduvalt avada ja sulgeda. Võib olla esitatud
formaaditud tekstina, vastasel korral kasutatakse küsimuse fonti (seda nii küsimuse koostamisel
kui küsimusele vastamisel). Vaikimisi väärtus puudub.
3. Õige vastus (kohustuslik). Hiireklõpsuga tuleb määrata Jaa või Ei. Vaikimisi väärtus puudub.
4. Punktid õige vastuse eest (kohustuslik). Täisarv väärtusega 1 kuni 99. Kui kasutaja pole õige
vastuse eest vaikimisi antavaid punkte määranud (vt. APSTeach keskkonna määramine), siis vaikimisi
säilib väärtus eelnevast küsimuse koostamisest.
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5. Punktid vale vastuse eest (mittekohustuslik). Täisarv väärtusega -99 kuni 0. Kui kasutaja pole
vale vastuse eest vaikimisi antavaid punkte määranud (vt. APSTeach keskkonna määramine), siis
vaikimisi säilib väärtus eelnevast küsimuse koostamisest.
6. Reaktsioonid õigele ja valele vastusele (mittekohustuslikud). Suvalise pikkusega tekstid (võivad
koosneda mitmest tekstireast), mida näidatakse küsimusele vastamisel vastavalt õige või vale
vastuse andmise korral. Nii küsimuse koostamisel kui küsimusele vastamisel kasutatakse
küsimuse fonti. Vaikimisi väärtus puudub.

10. Küsimuse koostamine: mitmikvaliku küsimus.
Leheküljel sisestatakse mitmikvaliku küsimuse järgmised atribuudid:
1. Küsimuse fraas (kohustuslik). Küsimuse (ülesande) tekst. Võib olla esitatud formaaditud tekstina,
vastasel korral kasutatakse küsimuse fonti (seda nii küsimuse koostamisel kui küsimusele
vastamisel). Vaikimisi väärtus puudub.
2. Juhis (mittekohustuslik). Suvalise pikkusega tekst, mis võib koosneda mitmest tekstireast ja mis
kirjeldab küsimusele vastamise juhist (juhendit, näpunäidet). Küsimusele vastamise käigus

näidatakse seda eraldi aknas, mida vastaja saab korduvalt avada ja sulgeda. Võib olla esitatud
formaaditud tekstina, vastasel korral kasutatakse küsimuse fonti (seda nii küsimuse koostamisel
kui küsimusele vastamisel). Vaikimisi väärtus puudub.
3. Punktid õige vastuse eest (kohustuslik). Täisarv väärtusega 1 kuni 99. Kui kasutaja pole õige
vastuse eest vaikimisi antavaid punkte määranud (vt. APSTeach keskkonna määramine), siis vaikimisi
säilib väärtus eelnevast küsimuse koostamisest.
4. Punktid peaaegu õige vastuse eest (mittekohustuslik). Täisarv väärtusega 0 kuni 99, ei tohi olla
suurem kui punktid õige vastuse eest. Kui kasutaja pole peaaegu õige vastuse eest vaikimisi
antavaid punkte määranud (vt. APSTeach keskkonna määramine), siis vaikimisi säilib väärtus eelnevast
küsimuse koostamisest.
5. Punktid vale vastuse eest (mittekohustuslik). Täisarv väärtusega -99 kuni 0. Kui kasutaja pole
vale vastuse eest vaikimisi antavaid punkte määranud (vt. APSTeach keskkonna määramine), siis
vaikimisi säilib väärtus eelnevast küsimuse koostamisest.
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6. Reaktsioonid õigele, peaaegu õigele ja valele vastusele (mittekohustuslikud). Suvalise pikkusega
lihtsad tekstid, mida näidatakse vastavalt õige, peaaegu õige või vale vastuse andmise korral. Nii
küsimuse koostamisel kui küsimusele vastamisel kasutatakse küsimuse fonti. Vaikimisi väärtus
puudub.

10.1. Mitmikvaliku variantide määramine (variantide loetelu korral).
Lehekülje ülaosas tuleb määrata kolm kohustuslikku atribuuti, mille vaikimisi väärtused säilivad
eelnevast küsimuse koostamisest:

1. Variantide järjestus. Fikseeritud järjestuse korral paigutatakse variandid küsimuse esitamisel
ekraanile samas järjekorras, nagu nad koostati. Juhuslik järjestus tähendab, et variantide järjestus
arvutatakse küsimuse esitamisel iga kord juhuslikult. Märgime, et mõlemal juhul saab ühe
variantidest ülejäänuist sõltumatult määrata viimasena paigutatavaks (näiteks kui tahetakse
kasutada varianti "mitte ükski nendest").
2. Variantide paigutus. Määrab, kas variantide paigutamine ekraanil (küsimuse esitamisel) toimub
vertikaalselt või horisontaalselt.
3. Komponentide paigutus. Määrab viisi, kuidas teineteise suhtes paigutatakse iga variandi
komponendid (tekst ja objekt): kas vertikaalselt või horisontaalselt.
Lehekülje keskosas asub kirjeldatud variante esitav (mittejärjestatav mitmese valikuga) tabel, mille
kõrval asuvad nupud võimaldavad kasutajale järgmisi tegevusi:
Lisa – Uue variandi kirjeldamine mitmikvaliku variandi kirjeldamise aknas.
Paranda – Variantide tabelis valitud variandi parandamine mitmikvaliku variandi kirjeldamise aknas
(nupp on aktiivne ainult siis, kui tabelis on mingi variant valitud). Märgime, et hiire topeltklõps tabelil
valib vastava variandi parandamiseks, st. on samaväärne variandi valimise ja nupu Paranda
vajutamisega.
Kustuta – Variantide tabelis valitud variantide kustutamine (nupp on aktiivne ainult siis, kui tabelis
on mõni variant valitud). Enne iga variandi kustutamist küsitakse kasutajalt vastavat lisakinnitust.
Märkus. Korrektses mitmikvaliku küsimuses peab olema kirjeldatud vähemalt kaks varianti,
kusjuures vähemalt üks neist peab olema õigeks loetav variant.
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10.1.1. Mitmikvaliku variandi kirjeldamine.
Variant kirjeldatakse järgmiste atribuutidega:

1. Tekst ja/või Objekt (vähemalt üks on kohustuslik), mis esindavad varianti küsimuse esitamisel
variantide loetelus. Tekst võib koosneda ka mitmest reast ja selle esitamisel kasutatakse küsimuse
fonti. Variandi objekti määramiseks tuleb valida objekti tüüp (tekst, pilt, metafail, heli, film, RTF)
ja fikseerida siis vastavat tüüpi objekt. Selleks on kaks võimalust: identifitseerida objekt
objektipangas (nupp Otsi) või määrata vastavat tüüpi objektifaili nimi kataloogis liikumise teel
(nupp …). Nii tekstil kui objektil vaikimisi väärtus puudub.
2. Variandi õigsus (kohustuslik). Hiireklõpsuga tuleb määrata, kas varianti (s.o. selle variandi
valimist) loetakse õigeks, peaaegu õigeks või valeks. Vaikimisi väärtus puudub.
3. Ühe variantidest saab soovi korral määrata ekraanile paigutatavatest viimaseks, s.o. sõltumata
variantide järjestusest paigutatakse see variant küsimusele vastamisel siis alati viimasena.
Atribuut pole kohustuslik, vaikimisi väärtus puudub. Märgime, et kirjeldatud variantide tabelis
tähistatakse viimane variant tärniga.
4. Reaktsioon variandi valimisele või mittevalimisele (mittekohustuslik). Suvalise pikkusega tekst
(võib koosneda mitmest tekstireast), mida näidatakse küsimusele vastamisel vastavalt antud
variandi valimise või mittevalimise korral. Nii variandi kirjeldamisel kui küsimusele vastamisel
kasutatakse küsimuse fonti. Vaikimisi väärtus puudub.
Kinnita – Variandi kirjeldamise (sisestamise või parandamise) lõpetamine ja naasmine variantide
määramise leheküljele. Eelnevalt kontrollitakse, et variandi kohustuslikud atribuudid oleks korrektselt
määratud.
Tühista – Variandi kirjeldamisest (sisestamisest või parandamisest) loobumine.

10.2. Mitmikvaliku küsimuse lisatekst (teksti sõnade korral).
Lisatekst kuulub sisestamisele, kui mitmikvaliku küsimuse alamtüübiks on Teksti sõnad.
Lehekülje ülaserval on ära toodud küsimuse (ülesande) sõnastus.
Lehekülje keskel paiknevasse aknasse tuleb sisestada tekst, mille sõnade hulgast vastaja küsimusele
vastamisel õige vastuse peab valima. Sõnadeks loetakse teksti kõiki tühikutega eraldatud osi (ka
üksikuid sümboleid). Juhime tähelepanu sellele, et kui antud dialoogi-lehekülje aktiviseerimisel on
küsimuse lisatekst juba määratud, siis selle parandamine toob kaasa kõigi momendil määratud
sõnaliste variantide annulleerimise (kustutamise).
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10.2.1. Mitmikvaliku sõnaliste variantide määramine.
Lehekülje ülaservas on küsimuse (ülesande) sõnastus, keskel paiknevas aknas on tekst, mille sõnade
hulgast vastaja peab valima õige vastuse. Sõnadeks loetakse teksti kõiki tühikutega eraldatud osi (ka
üksikuid sümboleid).
Teksti sõna kui sõnalise variandi kirjeldamiseks tuleb teha hiireklõps vastaval sõnal. Ilmub sõnalise
variandi kirjeldamise aken, milles on määratavad variandi järgmised atribuudid:

1. Variandi õigsus (kohustuslik). Hiireklõpsuga tuleb määrata, kas varianti loetakse õigeks, peaaegu
õigeks või valeks.
2. Reaktsioon variandi valimisele või mittevalimisele (mittekohustuslik). Suvalise pikkusega tekst
(võib koosneda mitmest tekstireast), mida näidatakse küsimusele vastamisel vastavalt variandi
valimise või mittevalimise korral.
Kinnita – Sõnalise variandi kirjeldamise (määramise või parandamise) lõpetamine ja naasmine
variantide määramise leheküljele. Eelnevalt kontrollitakse, et variandi õigsus oleks määratud.
Tühista – Variandi kirjeldamisest (sisestamisest või parandamisest) loobumine.
Kustuta – Kustutab sellelt sõnalt variandi kirjelduse.
Kui antud sõna variandina ei kirjeldata, siis vastamisel loetakse selle sõna valimine valeks vastuseks.
Seega on sõna kirjeldamisel vale variandina mõtet ainult juhul, kui kirjeldatakse ka mingi reaktsioon.
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10.3. Mitmikvaliku variantide määramine (kaardiobjektide korral).
Lehekülje ülaosas paiknevad nupud, mis võimaldavad fikseerida küsimuse aluskaardi ning selle algpositsioneeringu (s.o. määrata, milline kaardiosa paikneb kaardiaknas küsimusele vastamise alguses):

Otsi – vajaliku aluskaardi identifitseerimine kaartide andmestikus (vt. Kaardid);
Positsioon – aluskaardi positsioneerimine (nupp on aktiivne vaid siis, kui aluskaart on määratud).
Kaardi positsioneerimiseks tuuakse ekraanile kaardiaken. Kasutaja peab kaardi aknas sobivalt kerima
ja tegema vajalikus kohas hiireklõpsu (põhimõtteliselt on võimalik algpositsiooni koordinaadid ka
vahetult sisestada, kasutades nuppu Koordinaadid). Nupp Kinnita kinnitab tehtud positsioneeringu,
nupp Loobu tühistab tegevuse.
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Mitmikvaliku variantide määramise dialoogi-lehekülje keskosas asub kirjeldatud variante esitav
(mittejärjestatav mitmese valikuga) tabel, mille kõrval asuvad nupud võimaldavad kasutajale järgmisi
tegevusi:
Lisa – Uue variandi kirjeldamine mitmikvaliku kaardi-variandi kirjeldamise aknas.
Paranda – Variantide tabelis valitud variandi parandamine mitmikvaliku kaardi-variandi
kirjeldamise aknas (nupp on aktiivne ainult siis, kui tabelis on mingi variant valitud). Märgime, et
hiire topeltklõps tabelil valib vastava variandi parandamiseks, st. on samaväärne variandi valimise ja
nupu Paranda vajutamisega.
Kustuta – Variantide tabelis valitud variantide kustutamine (nupp on aktiivne ainult siis, kui tabelis
on mõni variant valitud). Enne iga variandi kustutamist küsitakse kasutajalt vastavat lisakinnitust.
Märkus. Korrektses mitmikvaliku küsimuses peab olema kirjeldatud vähemalt kaks varianti,
kusjuures vähemalt üks neist peab olema õigeks loetav variant.
10.3.1. Mitmikvaliku kaardi-variandi kirjeldamine.
Kaardi-variant kirjeldatakse järgmiste atribuutidega:

1. Kaardiobjekt (kohustuslik). Variandi kaardiobjekti määramine toimub selle identifitseerimise teel
kaardiobjektide andmestikus, vastava dialoogi käivitab nupp Otsi (vt. Kaardiobjektid). Vaikimisi
väärtus puudub.
2. Variandi õigsus (kohustuslik). Hiireklõpsuga tuleb määrata, kas varianti (s.o. selle variandi
valimist) loetakse õigeks, peaaegu õigeks või valeks. Vaikimisi väärtus puudub.
3. Reaktsioon variandi valimisele või mittevalimisele (mittekohustuslik). Suvalise pikkusega tekst
(võib koosneda mitmest tekstireast), mida näidatakse küsimusele vastamisel vastavalt antud
variandi valimise või mittevalimise korral. Nii variandi kirjeldamisel kui küsimusele vastamisel
kasutatakse küsimuse fonti. Vaikimisi väärtus puudub.
Kinnita – Variandi kirjeldamise (sisestamise või parandamise) lõpetamine ja naasmine variantide
määramise leheküljele. Eelnevalt kontrollitakse, et variandi kohustuslikud atribuudid oleks korrektselt
määratud.
Tühista – Variandi kirjeldamisest (sisestamisest või parandamisest) loobumine.
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11. Küsimuse koostamine: õigete variantide märkimise küsimus.
Leheküljel sisestatakse õigete variantide märkimise küsimuse järgmised atribuudid:
1. Küsimuse fraas (kohustuslik). Küsimuse (ülesande) tekst. Võib olla esitatud formaaditud tekstina,
vastasel korral kasutatakse küsimuse fonti (seda nii küsimuse koostamisel kui küsimusele
vastamisel). Vaikimisi väärtus puudub.
2. Juhis (mittekohustuslik). Suvalise pikkusega tekst, mis võib koosneda mitmest tekstireast ja mis
kirjeldab küsimusele vastamise juhist (juhendit, näpunäidet). Küsimusele vastamise käigus
näidatakse seda eraldi aknas, mida vastaja saab korduvalt avada ja sulgeda. Võib olla esitatud
formaaditud tekstina, vastasel korral kasutatakse küsimuse fonti (seda nii küsimuse koostamisel
kui küsimusele vastamisel). Vaikimisi väärtus puudub.

3. Lubatud eksimusi õige vastuse jaoks (kohustuslik). Mittenegatiivse väärtusega arvuline atribuut
(vaikimisi väärtus 0). Eksimuseks loetakse vale variandi valimist või õige variandi valimata
jätmist, järelikult ei tohi lubatud eksimuste arv ületada variantide arvu.
4. Lubatud eksimusi peaaegu õige vastuse jaoks (mittekohustuslik). Mittenegatiivse väärtusega
arvuline atribuut, peab olema kas 0 või siis suurem kui lubatud eksimuste arv õige vastuse jaoks.
Vaikimisi väärtus 0 tähendab seda, et ühtegi vastust peaaegu õigeks ei loeta.
5. Punktid õige vastuse eest (kohustuslik). Täisarv väärtusega 1 kuni 99. Kui kasutaja pole õige
vastuse eest vaikimisi antavaid punkte määranud (vt. APSTeach keskkonna määramine), siis vaikimisi
säilib väärtus eelnevast küsimuse koostamisest.
6. Punktid peaaegu õige vastuse eest (mittekohustuslik). Täisarv väärtusega 0 kuni 99, ei tohi olla
suurem kui punktid õige vastuse eest. Kui kasutaja pole peaaegu õige vastuse eest vaikimisi
antavaid punkte määranud (vt. APSTeach keskkonna määramine), siis vaikimisi säilib väärtus eelnevast
küsimuse koostamisest.
7. Punktid vale vastuse eest (mittekohustuslik). Täisarv väärtusega -99 kuni 0. Kui kasutaja pole
vale vastuse eest vaikimisi antavaid punkte määranud (vt. APSTeach keskkonna määramine), siis
vaikimisi säilib väärtus eelnevast küsimuse koostamisest.
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8. Reaktsioonid õigele, peaaegu õigele ja valele vastusele (mittekohustuslikud). Suvalise pikkusega
tekstid, mida näidatakse vastavalt õige, peaaegu õige või vale vastuse korral. Nii küsimuse
koostamisel kui küsimusele vastamisel kasutatakse küsimuse fonti. Vaikimisi väärtus puudub.

11.1. Variantide määramine (variantide loetelu korral).
Lehekülje ülaosas tuleb määrata kolm kohustuslikku atribuuti, mille vaikimisi väärtused säilivad
eelnevast küsimuse koostamisest:
1. Variantide järjestus. Fikseeritud järjestuse korral paigutatakse variandid küsimuse esitamisel
ekraanile samas järjekorras, nagu nad koostati. Juhuslik järjestus tähendab, et variantide järjestus
arvutatakse küsimuse esitamisel iga kord juhuslikult. Märgime, et mõlemal juhul saab ühe
variantidest ülejäänuist sõltumatult määrata viimasena paigutatavaks (näiteks kui tahetakse
kasutada varianti "mitte ükski nendest").
2. Variantide paigutus. Määrab, kas variantide paigutamine ekraanil (küsimuse esitamisel) toimub
vertikaalselt või horisontaalselt.
3. Komponentide paigutus. Määrab viisi, kuidas teineteise suhtes paigutatakse iga variandi
komponendid (tekst ja objekt): kas vertikaalselt või horisontaalselt.

Lehekülje keskosas asub kirjeldatud variante esitav (mittejärjestatav mitmese valikuga) tabel, mille
kõrval asuvad nupud võimaldavad kasutajale järgmisi tegevusi:
Lisa – Uue variandi sisestamine variandi kirjeldamise aknas.
Paranda – Variantide tabelis valitud variandi parandamine variandi kirjeldamise aknas. Märgime, et
hiire topeltklõps tabelil valib vastava variandi parandamiseks, st. on samaväärne variandi valimise ja
nupu Paranda vajutamisega.
Kustuta – Variantide tabelis valitud variantide kustutamine (nupp on aktiivne ainult siis, kui tabelis
on mõni variant valitud). Enne iga variandi kustutamist küsitakse kasutajalt vastavat lisakinnitust.
Märkus. Korrektses variantide valiku küsimuses peab olema kirjeldatud vähemalt kaks varianti,
kusjuures vähemalt üks neist peab olema õigeks loetav variant.
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11.1.1. Variandi kirjeldamine õigete variantide märkimise küsimuses.
Variant kirjeldatakse järgmiste atribuutidega:

1. Tekst ja/või Objekt (vähemalt üks on kohustuslik), mis esindavad varianti küsimuse esitamisel
variantide loetelus. Tekst võib koosneda ka mitmest reast ja selle esitamisel kasutatakse küsimuse
fonti. Variandi objekti määramiseks tuleb valida objekti tüüp (tekst, pilt, metafail, heli, film, RTF)
ja fikseerida siis vastavat tüüpi objekt. Selleks on kaks võimalust: identifitseerida objekt
objektipangas (nupp Otsi) või määrata vastavat tüüpi objektifaili nimi kataloogis liikumise teel
(nupp …). Nii tekstil kui objektil vaikimisi väärtus puudub.
2. Variandi õigsus (kohustuslik). Hiireklõpsuga tuleb määrata, kas varianti (s.o. selle variandi
märkimist) loetakse õigeks või valeks.
3. Ühe variantidest saab soovi korral määrata ekraanile paigutatavatest viimaseks, s.o. sõltumata
variantide järjestusest paigutatakse see variant küsimusele vastamisel siis alati viimasena.
Atribuut pole kohustuslik, vaikimisi väärtus puudub. Märgime, et kirjeldatud variantide tabelis
tähistatakse viimane variant tärniga.
4. Reaktsioon variandi märkimisele või mittemärkimisele (mittekohustuslik). Suvalise pikkusega
tekst (võib koosneda mitmest tekstireast), mida näidatakse küsimusele vastamisel vastavalt antud
variandi valimise või mittevalimise korral. Nii variandi kirjeldamisel kui küsimusele vastamisel
kasutatakse küsimuse fonti. Vaikimisi väärtus puudub.
Kinnita – Variandi kirjeldamise (sisestamise või parandamise) lõpetamine ja naasmine variantide
määramise leheküljele. Eelnevalt kontrollitakse, et variandi kohustuslikud atribuudid oleks korrektselt
määratud.
Tühista – Variandi kirjeldamisest (sisestamisest või parandamisest) loobumine.

11.2. Õigete variantide märkimise küsimuse lisatekst (teksti sõnade korral).
Lisatekst kuulub sisestamisele, kui õigete variantide märkimise küsimuse alamtüübiks on Teksti
sõnad.
Lehekülje ülaserval on ära toodud küsimuse (ülesande) sõnastus.
Lehekülje keskel paiknevasse aknasse tuleb sisestada tekst, mille sõnade hulgast vastaja küsimusele
vastamisel õiged vastused peab märkima. Sõnadeks loetakse teksti kõiki tühikutega eraldatud osi (ka
üksikuid sümboleid). Juhime tähelepanu sellele, et kui antud dialoogi-lehekülje aktiviseerimisel on
küsimuse lisatekst juba määratud, siis selle parandamine toob kaasa kõigi momendil määratud
sõnaliste variantide annulleerimise (kustutamise).
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11.2.1. Sõnaliste variantide määramine õigete variantide märkimise küsimuses.
Lehekülje ülaservas on küsimuse (ülesande) sõnastus, keskel paiknevas aknas on tekst, mille sõnade
hulgast vastaja peab valima õigesse vastusesse kuuluvad. Sõnadeks loetakse teksti kõiki tühikutega
eraldatud osi (ka üksikuid sümboleid).

Teksti sõna kui sõnalise variandi kirjeldamiseks tuleb teha hiireklõps vastaval sõnal. Ilmub sõnalise
variandi kirjeldamise aken, milles on määratavad variandi järgmised atribuudid:
1. Variandi õigsus (kohustuslik). Hiireklõpsuga tuleb määrata, kas varianti loetakse õigeks või
valeks.
2. Reaktsioon variandi märkimisele või mittemärkimisele (mittekohustuslik). Suvalise pikkusega
tekst (võib koosneda mitmest tekstireast), mida näidatakse küsimusele vastamisel vastavalt
variandi märkimise või mittemärkimise korral.
Kinnita – Variandi kirjeldamise (sisestamise või parandamise) lõpetamine ja naasmine variantide
määramise leheküljele. Eelnevalt kontrollitakse, et variandi õigsus oleks määratud.
Tühista – Variandi kirjeldamisest (sisestamisest või parandamisest) loobumine.
Kustuta – Kustutab sellelt sõnalt variandi kirjelduse.
Kui antud sõna variandina ei kirjeldata, siis vastamisel loetakse selle sõna märkimine valeks
vastuseks. Seega on sõna kirjeldamisel vale variandina mõtet ainult juhul, kui kirjeldatakse ka mingi
reaktsioon.

11.3. Variantide määramine (kaardiobjektide korral).
Kui õigete variantide märkimise küsimuse alamtüübiks on Kaardi-objektid, siis toimub variantide
määramine täiesti analoogiliselt mitmikvaliku küsimuse vastava alamtüübiga (vt. 10.3. Mitmikvaliku
variantide määramine kaardiobjektide korral).
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12. Küsimuse koostamine: vastavusse seadmise küsimus.
Leheküljel sisestatakse vastavusse seadmise küsimuse järgmised atribuudid:
1. Küsimuse fraas (kohustuslik). Küsimuse (ülesande) tekst. Võib olla esitatud formaaditud tekstina,
vastasel korral kasutatakse küsimuse fonti (seda nii küsimuse koostamisel kui küsimusele
vastamisel). Vaikimisi väärtus puudub.
2. Juhis (mittekohustuslik). Suvalise pikkusega tekst, mis võib koosneda mitmest tekstireast ja mis
kirjeldab küsimusele vastamise juhist (juhendit, näpunäidet). Küsimusele vastamise käigus
näidatakse seda eraldi aknas, mida vastaja saab korduvalt avada ja sulgeda. Võib olla esitatud
formaaditud tekstina, vastasel korral kasutatakse küsimuse fonti (seda nii küsimuse koostamisel
kui küsimusele vastamisel). Vaikimisi väärtus puudub.

3. Lubatud eksimusi õige vastuse jaoks (kohustuslik). Mittenegatiivse väärtusega arvuline atribuut
(vaikimisi väärtus 0). Eksimuseks loetakse vale vastavuspaari valimist või õige paari valimata
jätmist, järelikult ei tohi lubatud eksimuste arv ületada vastavuste arvu.
4. Lubatud eksimusi peaaegu õige vastuse jaoks (mittekohustuslik). Mittenegatiivse väärtusega
arvuline atribuut, peab olema kas 0 või siis suurem kui lubatud eksimuste arv õige vastuse jaoks.
Vaikimisi väärtus 0 tähendab seda, et ühtegi vastust peaaegu õigeks ei loeta.
5. Punktid õige vastuse eest (kohustuslik). Täisarv väärtusega 1 kuni 99. Kui kasutaja pole õige
vastuse eest vaikimisi antavaid punkte määranud (vt. APSTeach keskkonna määramine), siis vaikimisi
säilib väärtus eelnevast küsimuse koostamisest.
6. Punktid peaaegu õige vastuse eest (mittekohustuslik). Täisarv väärtusega 0 kuni 99, ei tohi olla
suurem kui punktid õige vastuse eest. Kui kasutaja pole peaaegu õige vastuse eest vaikimisi
antavaid punkte määranud (vt. APSTeach keskkonna määramine), siis vaikimisi säilib väärtus eelnevast
küsimuse koostamisest.
7. Punktid vale vastuse eest (mittekohustuslik). Täisarv väärtusega -99 kuni 0. Kui kasutaja pole
vale vastuse eest vaikimisi antavaid punkte määranud (vt. APSTeach keskkonna määramine), siis
vaikimisi säilib väärtus eelnevast küsimuse koostamisest.
8. Reaktsioonid õigele, peaaegu õigele ja valele vastusele (mittekohustuslikud). Suvalise pikkusega
tekstid, mida näidatakse vastavalt õige, peaaegu õige või vale vastuse andmise korral. Nii
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küsimuse koostamisel kui küsimusele vastamisel kasutatakse küsimuse fonti. Vaikimisi väärtus
puudub.

12.1. Vastavuste määramine.
Lehekülje ülaosas tuleb määrata kolm kohustuslikku atribuuti, mille vaikimisi väärtused säilivad
eelnevast küsimuse koostamisest:
1. Variantide järjestus. Fikseeritud järjestuse korral paigutatakse paaride vasakpoolsed
komponendid küsimuse esitamisel ekraanile samas järjekorras nagu nad koostati, parempoolsed
komponendid juhuslikus järjekorras. Juhuslik järjestus tähendab, et ka vasakpoolsed
komponendid järjestatakse juhuslikult.
2. Paigutus. Määrab, kas variantide paigutamine ekraanil (küsimuse esitamisel) toimub vertikaalselt
(kahes tulbas) või horisontaalselt (kahes reas).
3. Komponentide paigutus. Määrab viisi, kuidas teineteise suhtes paigutatakse iga variandi
komponendid (tekst ja objekt): kas vertikaalselt või horisontaalselt.

Lehekülje keskosas asub kirjeldatud vastavusi esitav (mittejärjestatav mitmese valikuga) tabel.
Vastavus e. vastavuspaar koosneb kahest komponendist (variandist): vasakpoolsest ja parempoolsest
komponendist. Ütleme, et vasakpoolne komponent vastab parempoolsele ja vastupidi. Küsimusele
vastamisel peab vastaja näitama õiged vastavused, s.o. valima variantide loetelust vasakpoolse
komponendi ja siduma selle vastava parempoose komponendiga (või vastupidi) jne. Siin tuleb
kasutajal määrata õiged vastavuspaarid, fikseerides nende vasak- ja parempoolsed komponendid.
Tuleb silmas pidada, et programm lubab ka vastavuspaare, mille üks komponent on tühi, st. selline
vastavus määrab variandi, mille jaoks vastavat ei esine.
Vastavuste tabeli kõrval asuvad nupud võimaldavad kasutajale järgmisi tegevusi:
Lisa – Uue vastavuse sisestamine vastavuspaari kirjeldamise aknas.
Paranda – Vastavuste tabelis valitud vastavuse parandamine vastavuspaari kirjeldamise aknas.
Märgime, et hiire topeltklõps tabelil valib vastava vastavuse parandamiseks, st. on samaväärne
vastavuse valimise ja nupu Paranda vajutamisega.
Kustuta – Vastavuste tabelis valitud vastavuste kustutamine. Enne vastavuse kustutamist küsitakse
kasutajalt kustutamiseks täiendavat kinnitust.

69

12.2. Vastavuspaari kirjeldamine.
Nii vasakpoolse kui parempoolse komponendi jaoks paaris tuleb määrata
1. Tekst ja/või Objekt (vähemalt üks on kohustuslik), mis esindavad komponente küsimuse
esitamisel variantide loeteludes. Tekst võib koosneda ka mitmest reast ja selle esitamisel
kasutatakse küsimuse fonti. Variandi objekti määramiseks tuleb valida objekti tüüp (tekst, pilt,
metafail, heli, film, RTF) ja fikseerida siis vastavat tüüpi objekt. Selleks on kaks võimalust:
identifitseerida objekt objektipangas (nupp Otsi) või määrata vastavat tüüpi objektifaili nimi
kataloogis liikumise teel (nupp …). Nii tekstil kui objektil vaikimisi väärtus puudub.

Vasakpoolse komponendi jaoks on määratav
2. Reaktsioon (mittekohustuslik). Suvalise pikkusega tekst (võib koosneda mitmest tekstireast),
mida näidatakse küsimusele vastamisel: reaktsioon seotakse vasakpoolse komponendiga ja seda
näidatakse vastavalt sellele, kas kirjeldatud vastavuspaar määrati õigesti või ei. Nii vastavuse
kirjeldamisel kui küsimusele vastamisel kasutatakse küsimuse fonti. Vaikimisi väärtus puudub.
Kinnita – Vastavuspaari kirjeldamise (sisestamise või parandamise) lõpetamine ja naasmine
vastavuste määramise leheküljele. Eelnevalt kontrollitakse, et vastavuse kohustuslikud atribuudid
oleks korrektselt määratud.
Tühista – Vastavuspaari kirjeldamisest (sisestamisest või parandamisest) loobumine.
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13. Küsimuse koostamine: liikide määramise küsimus.
Leheküljel sisestatakse liikide määramise küsimuse järgmised atribuudid:
1. Küsimuse fraas (kohustuslik). Küsimuse (ülesande) tekst. Võib olla esitatud formaaditud tekstina,
vastasel korral kasutatakse küsimuse fonti (seda nii küsimuse koostamisel kui küsimusele
vastamisel). Vaikimisi väärtus puudub.
2. Juhis (mittekohustuslik). Suvalise pikkusega tekst, mis võib koosneda mitmest tekstireast ja mis
kirjeldab küsimusele vastamise juhist (juhendit, näpunäidet). Küsimusele vastamise käigus
näidatakse seda eraldi aknas, mida vastaja saab korduvalt avada ja sulgeda. Võib olla esitatud
formaaditud tekstina, vastasel korral kasutatakse küsimuse fonti (seda nii küsimuse koostamisel
kui küsimusele vastamisel). Vaikimisi väärtus puudub.

3. Lubatud eksimusi õige vastuse jaoks (kohustuslik). Mittenegatiivse väärtusega arvuline atribuut
(vaikimisi väärtus 0). Eksimuseks loetakse variandi ebaõiget liigitamist, järelikult ei tohi lubatud
eksimuste arv ületada variantide arvu.
4. Lubatud eksimusi peaaegu õige vastuse jaoks (mittekohustuslik). Mittenegatiivse väärtusega
arvuline atribuut, peab olema kas 0 või siis suurem kui lubatud eksimuste arv õige vastuse jaoks.
Vaikimisi väärtus 0 tähendab seda, et ühtegi vastust peaaegu õigeks ei loeta.
5. Punktid õige vastuse eest (kohustuslik). Täisarv väärtusega 1 kuni 99. Kui kasutaja pole õige
vastuse eest vaikimisi antavaid punkte määranud (vt. APSTeach keskkonna määramine), siis vaikimisi
säilib väärtus eelnevast küsimuse koostamisest.
6. Punktid peaaegu õige vastuse eest (mittekohustuslik). Täisarv väärtusega 0 kuni 99, ei tohi olla
suurem kui punktid õige vastuse eest. Kui kasutaja pole peaaegu õige vastuse eest vaikimisi
antavaid punkte määranud (vt. APSTeach keskkonna määramine), siis vaikimisi säilib väärtus eelnevast
küsimuse koostamisest.
7. Punktid vale vastuse eest (mittekohustuslik). Täisarv väärtusega -99 kuni 0. Kui kasutaja pole
vale vastuse eest vaikimisi antavaid punkte määranud (vt. APSTeach keskkonna määramine), siis
vaikimisi säilib väärtus eelnevast küsimuse koostamisest.
8. Reaktsioonid õigele, peaaegu õigele ja valele vastusele (mittekohustuslikud). Suvalise pikkusega
tekstid, mida näidatakse vastavalt õige, peaaegu õige või vale vastuse andmise korral. Nii
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küsimuse koostamisel kui küsimusele vastamisel kasutatakse küsimuse fonti. Vaikimisi väärtus
puudub.

13.1. Liikide ja variantide määramine (variantide loetelu korral).
Lehekülje ülaosas tuleb määrata kolm kohustuslikku atribuuti, mille vaikimisi väärtused säilivad
eelnevast küsimuse koostamisest:
1. Variantide järjestus. Fikseeritud järjestuse korral paigutatakse variandid küsimuse esitamisel
ekraanile samas järjekorras, nagu nad koostati. Juhuslik järjestus tähendab, et variantide järjestus
arvutatakse küsimuse esitamisel iga kord juhuslikult. Märgime, et mõlemal juhul saab ühe
variantidest ülejäänuist sõltumatult määrata viimasena paigutatavaks.
2. Variantide paigutus. Määrab, kas variantide paigutamine ekraanil (küsimuse esitamisel) toimub
vertikaalselt või horisontaalselt.
3. Komponentide paigutus. Määrab viisi, kuidas teineteise suhtes paigutatakse iga variandi
komponendid (tekst ja objekt): kas vertikaalselt või horisontaalselt.

Lehekülje keskosas vasakul asub kirjeldatud liikide loetelu, mille all asuvad nupud võimaldavad
järgmisi tegevusi:
Lisa – Uue liigi nimetuse lisamine (kuni 31 sümbolit).
Paranda – Liikide loetelus valitud liigi nimetuse parandamine. Märgime, et ka hiire topeltklõps
liikide loetelul valib vastava liigi nimetuse parandamiseks.
Kustuta – Liikide loetelus valitud liigi kustutamine.
Lehekülje keskosas paremal asub kirjeldatud variante esitav (mittejärjestatav mitmese valikuga) tabel,
mille all asuvad nupud võimaldavad kasutajale järgmisi tegevusi:
Lisa – Uue variandi sisestamine variandi kirjeldamise aknas.
Paranda – Variantide tabelis valitud variandi parandamine variandi kirjeldamise aknas. Märgime, et
hiire topeltklõps tabelil valib vastava variandi parandamiseks, st. on samaväärne variandi valimise ja
nupu Paranda vajutamisega.
Kustuta – Variantide tabelis valitud variantide kustutamine (nupp on aktiivne ainult siis, kui tabelis
on mõni variant valitud). Enne iga variandi kustutamist küsitakse kasutajalt vastavat lisakinnitust.
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Märkus. Korrektses liikide määramise küsimuses peab olema kirjeldatud vähemalt üks variant ja
vähemalt üks liik.
13.1.1. Variandi kirjeldamine.
Variant kirjeldatakse järgmiste atribuutidega:
1. Tekst ja/või Objekt (vähemalt üks on kohustuslik), mis esindavad varianti küsimuse esitamisel
variantide loetelus. Tekst võib koosneda ka mitmest reast ja selle esitamisel kasutatakse küsimuse
fonti. Variandi objekti määramiseks tuleb valida objekti tüüp (tekst, pilt, metafail, heli, film, RTF)
ja fikseerida siis vastavat tüüpi objekt. Selleks on kaks võimalust: identifitseerida objekt
objektipangas (nupp Otsi) või määrata vastavat tüüpi objektifaili nimi kataloogis liikumise teel
(nupp …). Nii tekstil kui objektil vaikimisi väärtus puudub.

2. Liik (mittekohustuslik). Kui liiki pole määratud, siis küsimusele vastamisel loetakse suvaline
sellele variandile vastaja poolt määratud liik veaks.
3. Ühe variantidest saab soovi korral määrata ekraanile paigutatavatest viimaseks, s.o. sõltumata
variantide järjestusest paigutatakse see variant küsimusele vastamisel siis alati viimasena.
Atribuut pole kohustuslik, vaikimisi väärtus puudub. Märgime, et kirjeldatud variantide tabelis
tähistatakse viimane variant tärniga.
4. Reaktsioon variandile õige või vale liigi määramise puhuks (mittekohustuslik). Suvalise
pikkusega tekst, mida näidatakse, kui variandi liik valitakse vastavalt õigesti või valesti. Nii
variandi kirjeldamisel kui küsimusele vastamisel kasutatakse küsimuse fonti. Vaikimisi väärtus
puudub.
Kinnita – Variandi kirjeldamise (sisestamise või parandamise) lõpetamine ning naasmine liikide ja
variantide määramise leheküljele. Eelnevalt kontrollitakse, et variandi kohustuslikud atribuudid oleks
korrektselt määratud.
Tühista – Variandi kirjeldamisest (sisestamisest või parandamisest) loobumine.

13.2. Liikide määramise küsimuse lisatekst (teksti sõnade korral).
Lisatekst kuulub sisestamisele, kui liikide määramise küsimuse alamtüübiks on Teksti sõnad.
Lehekülje ülaserval on ära toodud küsimuse (ülesande) sõnastus.
Lehekülje keskel paiknevasse aknasse tuleb sisestada tekst, mille sõnade liigid peab vastaja määrama,
lähtudes etteantud liikide nimekirjast. Sõnadeks loetakse teksti kõiki tühikutega eraldatud osi (ka
üksikuid sümboleid). Märgime, et tekst võib sisaldada sõnu, mis ei kuulu ühtegi etteantud liiki.
Juhime tähelepanu veel sellele, et kui antud dialoogi-leheküljele sisenedes on küsimuse lisatekst juba
määratud, siis selle parandamine toob kaasa kõigi juba määratud sõnaliste variantide kustutamise.
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13.2.1. Sõnaliste variantide ja liikide määramine.
Lehekülje ülaservas on küsimuse (ülesande) sõnastus, keskel paiknevas aknas on tekst, mille sõnade
liigid vastaja peab määrama. Sõnadeks loetakse teksti kõiki tühikutega eraldatud osi.

Teksti sõna kui sõnalise variandi kirjeldamiseks tuleb teha hiireklõps vastaval sõnal. Ilmub sõnalise
variandi kirjeldamise aken järgmiste variandi atribuutide määramiseks:
1. Liik (kohustuslik). Saab valida juba kirjeldatud liikide seast, kasutades akna ülaosas paremal
asuvat liikide loetelu. Uue liigi kirjeldamiseks tuleb sisestada selle nimetus akna ülaosas vasakul
asuvasse sisendvälja ja vajutada selle all paiknevale nupule Lisa. Juba kirjeldatud liigi nimetuse
parandamiseks tuleb see kõigepealt valida liikide loetelust ja seejärel sisestada sisendvälja liigi
uus nimetus ning vajutada nupule Paranda. Nupu Kustuta abil saab kustutada liikide loetelust
valitud liigi.
2. Reaktsioon sõnalise variandi õigele või valele liigitamisele (mittekohustuslik). Suvalise
pikkusega tekst, mida küsimusele vastamisel näidatakse, kui vastaja liigitab antud variandi (s.o.
sõna) vastavalt õigesti või valesti.
Kinnita – Sõnalise variandi kirjeldamise (määramise või parandamise) lõpetamine ja naasmine
sõnaliste variantide ja liikide määramise leheküljele. Eelnevalt kontrollitakse, et variandi atribuudid
oleks korrektselt määratud.
Tühista – Sõnalise variandi kirjeldamisest (määramisest või parandamisest) loobumine.
Kustuta – Kustutab sõnalt variandi kirjelduse, st. sõna viiakse seisu, kus see pole kirjeldatud kui
sõnaline variant.
Kui koostaja ei kirjelda teksti mingit sõna sõnalise variandina (s.o. määrab, et sõna ei kuulu ühtegi
kirjeldatud liiki), siis küsimusele vastamisel loetakse sellele sõnale suvalise liigi määramine veaks.

14. Küsimuse koostamine: rühmitamise küsimus.
Rühmitamise küsimus on koostamise mõttes analoogiline liigitamise küsimusega. Sisulisteks
erinevusteks on, et rühmitamise küsimuse ainsaks alamtüübiks on Variandiloetelu. Samuti ei saa
leiduda sellist varianti, mis ei kuulu ühtegi rühma.
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15. Küsimuse koostamine: järjestamise küsimus.
Leheküljel sisestatakse järjestamise küsimuse järgmised atribuudid:
1. Küsimuse fraas (kohustuslik). Küsimuse (ülesande) tekst. Võib olla esitatud formaaditud tekstina,
vastasel korral kasutatakse küsimuse fonti (seda nii küsimuse koostamisel kui küsimusele
vastamisel). Vaikimisi väärtus puudub.
2. Juhis (mittekohustuslik). Suvalise pikkusega tekst, mis võib koosneda mitmest tekstireast ja mis
kirjeldab küsimusele vastamise juhist (juhendit, näpunäidet). Küsimusele vastamise käigus
näidatakse seda eraldi aknas, mida vastaja saab korduvalt avada ja sulgeda. Võib olla esitatud
formaaditud tekstina, vastasel korral kasutatakse küsimuse fonti (seda nii küsimuse koostamisel
kui küsimusele vastamisel). Vaikimisi väärtus puudub.

3. Lubatud eksimusi õige vastuse jaoks (kohustuslik). Mittenegatiivse väärtusega arvuline atribuut
(vaikimisi väärtus 0). Eksimuseks loetakse variandi valesti paigutamist (s.o. sellele vale
järjekorranumbri andmist), järelikult ei tohi lubatud eksimuste arv ületada variantide arvu.
4. Lubatud eksimusi peaaegu õige vastuse jaoks (mittekohustuslik). Mittenegatiivse väärtusega
arvuline atribuut, peab olema kas 0 või siis suurem kui lubatud eksimuste arv õige vastuse jaoks.
Vaikimisi väärtus 0 tähendab seda, et ühtegi vastust peaaegu õigeks ei loeta.
5. Punktid õige vastuse eest (kohustuslik). Täisarv väärtusega 1 kuni 99. Kui kasutaja pole õige
vastuse eest vaikimisi antavaid punkte määranud (vt. APSTeach keskkonna määramine), siis vaikimisi
säilib väärtus eelnevast küsimuse koostamisest.
6. Punktid peaaegu õige vastuse eest (mittekohustuslik). Täisarv väärtusega 0 kuni 99, ei tohi olla
suurem kui punktid õige vastuse eest. Kui kasutaja pole peaaegu õige vastuse eest vaikimisi
antavaid punkte määranud (vt. APSTeach keskkonna määramine), siis vaikimisi säilib väärtus eelnevast
küsimuse koostamisest.
7. Punktid vale vastuse eest (mittekohustuslik). Täisarv väärtusega -99 kuni 0. Kui kasutaja pole
vale vastuse eest vaikimisi antavaid punkte määranud (vt. APSTeach keskkonna määramine), siis
vaikimisi säilib väärtus eelnevast küsimuse koostamisest.
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8. Reaktsioonid õigele, peaaegu õigele ja valele vastusele (mittekohustuslikud). Suvalise pikkusega
tekstid, mida näidatakse vastavalt õige, peaaegu õige või vale vastuse korral. Nii küsimuse
koostamisel kui küsimusele vastamisel kasutatakse küsimuse fonti. Vaikimisi väärtus puudub.

15.1. Variantide määramine.
Lehekülje ülaosas tuleb määrata kolm kohustuslikku atribuuti, mille vaikimisi väärtused säilivad
eelnevast küsimuse koostamisest:
1. Variantide järjestus. Fikseeritud järjestuse korral paigutatakse variandid küsimuse esitamisel
ekraanile samas järjekorras, nagu nad koostati. Juhuslik järjestus tähendab, et variantide järjestus
arvutatakse küsimuse esitamisel iga kord juhuslikult. Märgime, et mõlemal juhul saab ühe
variantidest ülejäänuist sõltumatult määrata viimasena paigutatavaks (näiteks kui tahetakse
kasutada varianti “mitte ükski nendest”).
2. Variantide paigutus. Määrab, kas variantide paigutamine ekraanil (küsimuse esitamisel) toimub
vertikaalselt või horisontaalselt.
3. Komponentide paigutus. Määrab viisi, kuidas teineteise suhtes paigutatakse iga variandi
komponendid (tekst ja objekt): kas vertikaalselt või horisontaalselt.

Lehekülje keskosas asub kirjeldatud variante esitav (mittejärjestatav mitmese valikuga) tabel, mille
kõrval asuvad nupud võimaldavad kasutajale järgmisi tegevusi:
Lisa – Uue variandi sisestamine variandi kirjeldamise aknas.
Paranda – Variantide tabelis valitud variandi parandamine variandi kirjeldamise aknas. Märgime, et
hiire topeltklõps tabelil valib vastava variandi parandamiseks, st. on samaväärne variandi valimise ja
nupu Paranda vajutamisega.
Kustuta – Variantide tabelis valitud variantide kustutamine (nupp on aktiivne ainult siis, kui tabelis
on mõni variant valitud). Enne iga variandi kustutamist küsitakse kasutajalt vastavat lisakinnitust.
Märkus. Korrektses järjestamise küsimuses peab olema kirjeldatud vähemalt kaks varianti.

15.2. Variandi kirjeldamine järjestamise küsimuses.
Variant kirjeldatakse järgmiste atribuutidega:
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1. Tekst ja/või Objekt (vähemalt üks on kohustuslik), mis esindavad varianti küsimuse esitamisel
variantide loetelus. Tekst võib koosneda ka mitmest reast ja selle esitamisel kasutatakse küsimuse
fonti. Variandi objekti määramiseks tuleb valida objekti tüüp (tekst, pilt, metafail, heli, film, RTF)
ja fikseerida siis vastavat tüüpi objekt. Selleks on kaks võimalust: identifitseerida objekt
objektipangas (nupp Otsi) või määrata vastavat tüüpi objektifaili nimi kataloogis liikumise teel
(nupp …). Nii tekstil kui objektil vaikimisi väärtus puudub.
2. Variandi järjekorranumber (kohustuslik). Täisarvuline atribuut vahemikus 1 – variantide arv.
Vaikimisi paigutatakse lisatav variant viimaseks.
3. Reaktsioon variandi õigele või valele paigutamisele (mittekohustuslik). Suvalise pikkusega tekst
(võib koosneda mitmest tekstireast), mida näidatakse küsimusele vastamisel vastavalt antud
variandi õigesti või valesti paigutamise korral. Nii variandi kirjeldamisel kui küsimusele
vastamisel kasutatakse küsimuse fonti. Vaikimisi väärtus puudub.

Kinnita – Variandi kirjeldamise (sisestamise või parandamise) lõpetamine ja naasmine variantide
määramise leheküljele. Eelnevalt kontrollitakse, et variandi kohustuslikud atribuudid oleks korrektselt
määratud.
Tühista – Variandi kirjeldamisest (sisestamisest või parandamisest) loobumine.

16. Küsimuse koostamine: lühivastusega küsimus.
Leheküljel sisestatakse lühivastusega küsimuse järgmised atribuudid:
1. Küsimuse fraas (kohustuslik). Küsimuse (ülesande) tekst. Võib olla esitatud formaaditud tekstina,
vastasel korral kasutatakse küsimuse fonti (seda nii küsimuse koostamisel kui küsimusele
vastamisel). Vaikimisi väärtus puudub.
2. Juhis (mittekohustuslik). Suvalise pikkusega tekst, mis võib koosneda mitmest tekstireast ja mis
kirjeldab küsimusele vastamise juhist (juhendit, näpunäidet). Küsimusele vastamise käigus
näidatakse seda eraldi aknas, mida vastaja saab korduvalt avada ja sulgeda. Võib olla esitatud
formaaditud tekstina, vastasel korral kasutatakse küsimuse fonti (seda nii küsimuse koostamisel
kui küsimusele vastamisel). Vaikimisi väärtus puudub.
3. Laiendatud klaviatuur (mittekohustuslik). Laiendatud klaviatuuri korral saab vastuse
sisestamisel kasutada üla- ja alaindekseid: ülaindeksi alustab ja lõpetab klahvikombinatsioon
Ctrl+Alt+2, alaindeksi alustab ja lõpetab klahvikombinatsioon Ctrl+Alt+3.
4. Maksimaalsed punktid (mittekohustuslik). Täisarv väärtusega 0 kuni 99. On määratav ainult
juhul, kui lühivastusega küsimuse alamtüübiks on Mittekontrollitava vastusega ning piirab sel
juhul testi kontrollimise käigus vastuse eest antavaid punkte (kui 0, siis piirangut pole).

77

Järgmised atribuudid on määratavad ainult juhul, kui lühivastusega küsimuse alamtüübiks ei ole
Mittekontrollitava vastusega:

5. Punktid õige vastuse eest (kohustuslik). Täisarv väärtusega 1 kuni 99. Kui kasutaja pole õige
vastuse eest vaikimisi antavaid punkte määranud (vt. APSTeach keskkonna määramine), siis vaikimisi
säilib väärtus eelnevast küsimuse koostamisest.
6. Punktid peaaegu õige vastuse eest (mittekohustuslik). Täisarv väärtusega 0 kuni 99, ei tohi olla
suurem kui punktid õige vastuse eest. Kui kasutaja pole peaaegu õige vastuse eest vaikimisi
antavaid punkte määranud (vt. APSTeach keskkonna määramine), siis vaikimisi säilib väärtus eelnevast
küsimuse koostamisest.
7. Punktid vale vastuse eest (mittekohustuslik). Täisarv väärtusega -99 kuni 0. Kui kasutaja pole
vale vastuse eest vaikimisi antavaid punkte määranud (vt. APSTeach keskkonna määramine), siis
vaikimisi säilib väärtus eelnevast küsimuse koostamisest.
8. Reaktsioonid õigele, peaaegu õigele ja valele vastusele (mittekohustuslikud). Suvalise pikkusega
tekstid, mida näidatakse vastavalt õige, peaaegu õige või vale vastuse korral. Nii küsimuse
koostamisel kui küsimusele vastamisel kasutatakse küsimuse fonti. Vaikimisi väärtus puudub.

16.1. Lühivastusega küsimus: oodatavate vastuste kirjeldamine.
Sellel leheküljel määratakse oodatavad (õiged ja valed) vastused, mille alusel programm otsustab,
milline on küsimusele vastamisel antud vastuse õigsus.
Õigeks loetakse kontrollimisel vastus, mida on õige vastuse jaoks lubatud paranduste arvuga
võimalik teisendada mõneks oodatavaks õigeks vastuseks (need parandused – sümbolite vahetused,
lisamised, väljajätmised jne. ja nende kaalud vigade arvu määramisel on kirjeldatud jaotises
“3.8.1. Elementaarvead ja vastuse õigsuse määramine”).
Peaaegu õigeks loetakse kontrollimisel vastus, mida saab mõneks oodatavaks õigeks vastuseks
teisendada peaaegu õige vastuse jaoks lubatud parandustega arvuga.
Ülejäänud juhtudel loetakse vastus valeks. Oodatava vale vastuse kirjeldamine omab mõtet ainult selle
vastuse jaoks reaktsiooni määramiseks.
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Antud leheküljel määratakse lühivastusega küsimuse järgmised atribuudid:

1. Elementaarvigade piirarv õige vastuse jaoks (kohustuslik). Täisarv väärtusega 0 kuni 10,
vaikimisi väärtuseks on 0. Kontrollitava küsimuse korral määrab see atribuut elementaarvigade
maksimaalarvu, mille korral vastus veel õigeks loetakse (vt. Elementaarvead ja vastuse õigsuse
määramine). Osaliselt kontrollitava küsimuse korral määrab see täpsuse, millega peab vastus
etteantud osavastusega kokku langema selleks, et vastuse õigsus oleks määratud selle osavastuse
õigsusega.
2. Elementaarvigade piirarv peaaegu õige vastuse jaoks (mittekohustuslik, esineb ainult
kontrollitava küsimuse korral). Täisarv väärtusega 0 kuni 10, vaikimisi väärtuseks on 0. Kui seda
atribuuti ei määrata (s.o. väärtus 0), siis küsimusel peaaegu õiget vastust ei ole. Nullist erineva
väärtuse korral peab olema suurem kui elementaarvigade piirarv õige vastuse jaoks. ning siis
määrab see elementaarvigade maksimaalarvu, mille korral vastus loetakse peaaegu õigeks (vt.
Elementaarvead ja vastuse õigsuse määramine).
3. Vastuse maksimaalne pikkus (kohustuslik). Täisarvulise väärtusega atribuut vahemikus 0 – 255,
mis määrab maksimaalse sümbolite arvu, mida vastajal on võimalik vastuseks sisestada.
Vaikimisi väärtus 0 lubab sisestada piiramata pikkusega teksti.
Lehekülje keskosas asub kirjeldatud oodatavaid vastuseid esitav (mittejärjestatav mitmese valikuga)
tabel, mille kõrval paiknevad nupud võimaldavad kasutajale järgmisi tegevusi:
Lisa – Uue oodatava vastuse sisestamine oodatava vastuse määramise aknas.
Paranda – Tabelis valitud vastuse parandamine oodatava vastuse määramise aknas. Märgime, et
hiire topeltklõps tabelis valib vastava oodatava vastuse parandamiseks.
Kustuta – Tabelis valitud oodatavate vastuste kustutamine (peale kasutajapoolset täiendavat
kinnitust).
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16.2. Oodatava lühivastuse määramine.
Selles aknas sisestatakse järjekordse oodatava vastuse järgmised atribuudid:
1. Vastus (mittekohustuslik). Vastuse maksimaalse pikkusega piiratud tekst. Vaikimisi väärtuseks
on tühi tekst. Märgime, et tühi oodatav vastus on lubatav, kusjuures see võib olla ka õige.
2. Suur- ja väiketähti eristatakse/ei eristata (kohustuslik). Loogiline atribuut, mis määrab, kas selle
oodatava vastuse võrdlemisel lahendaja poolt sisestatud vastusega eristatakse suur- ja väiketähti.
Vaikimisi väärtus: ei eristata.
3. Punktuatsioonimärke ignoreeritakse/ei ignoreerita (kohustuslik). Loogiline atribuut, mis
määrab, kas selle oodatava vastuse võrdlemisel lahendaja poolt sisestatud vastusega arvestatakse
punktuatsioonimärke . , ; : ! ? Vaikimisi väärtus: ei ignoreerita.
4. Vastuse õigsus (kohustuslik). Hiireklõpsuga tuleb määrata, kas antud oodatavat vastust loetakse
õigeks või valeks.
5. Reaktsioon selle vastuse andmisele või mitteandmisele (kohustuslik valeks loetava vastuse jaoks
kontrollitava küsimuse korral). Suvalise pikkusega tekst, mida näidatakse kas vastuse andmisel
või mitteandmisel. Sealjuures saab analoogiliselt vastuse õigeks või peaaegu õigeks
tunnistamisele ette anda oodatavast vastusest erinevuse mõõdu (kuni 10), mille puhul veel
reaktsiooni näidatakse (või ei näidata, kui oli mitteesinemise reaktsioon). Eelkõige on siin silmas
peetud oodatava vale vastuse kirjeldamist.

Akna allservas paiknevad järgmised nupud:
Kinnita – Oodatava vastuse määramise (sisestamise või parandamise) lõpetamine ja naasmine
oodatavate vastuste kirjeldamise leheküljele. Eelnevalt kontrollitakse, et oodatava vastuse
kohustuslikud atribuudid oleks korrektselt määratud.
Tühista – Oodatava vastuse määramisest (sisestamisest või parandamisest) loobumine ja naasmine
oodatavate vastuste kirjeldamise leheküljele.

17. Küsimuse koostamine: lünkade täitmise küsimus.
Sellel leheküljel sisestatakse lünkade täitmise küsimuse järgmised atribuudid:
1. Küsimuse fraas (kohustuslik). Küsimuse (ülesande) tekst. Võib olla esitatud formaaditud tekstina,
vastasel korral kasutatakse küsimuse fonti (seda nii küsimuse koostamisel kui küsimusele
vastamisel). Vaikimisi väärtus puudub.
2. Juhis (mittekohustuslik). Suvalise pikkusega tekst, mis võib koosneda mitmest tekstireast ja mis
kirjeldab küsimusele vastamise juhist (juhendit, näpunäidet). Küsimusele vastamise käigus
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näidatakse seda eraldi aknas, mida vastaja saab korduvalt avada ja sulgeda. Võib olla esitatud
formaaditud tekstina, vastasel korral kasutatakse küsimuse fonti (seda nii küsimuse koostamisel
kui küsimusele vastamisel). Vaikimisi väärtus puudub.
3. Lubatud eksimusi õige vastuse jaoks (kohustuslik). Täisarv väärtusega 0 kuni 10, vaikimisi
väärtus on 0. Kui küsimuses on üksainus sisestatav lünk, siis määrab see atribuut
elementaarvigade maksimaalarvu, mille korral vastus veel õigeks loetakse (vt. Elementaarvead ja
vastuse õigsuse määramine). Ülejäänud juhtudel (kui küsimuses on mitu lünka või kui on tegemist
valitavate lünkadega) määrab atribuut maksimaalse valesti täidetud lünkade arvu, mille korral
vastus veel õigeks loetakse (sisestatav lünk on täidetud õigesti, kui selle täitmisel pole tehtud
ühtegi elementaarviga).
4. Lubatud eksimusi peaaegu õige vastuse jaoks (mittekohustuslik). Täisarv väärtusega 0 kuni 10.
Vaikimisi väärtus 0 tähendab, et ühtegi vastust peaaegu õigeks ei loeta. Nullist suurema väärtuse
korral tõlgendatakse seda analoogiliselt atribuudiga lubatud eksimusi õige vastuse jaoks ning see
peab viimasest suurem olema.

5. Punktid õige vastuse eest (kohustuslik). Täisarv väärtusega 1 kuni 99. Kui kasutaja pole õige
vastuse eest vaikimisi antavaid punkte määranud (vt. APSTeach keskkonna määramine), siis vaikimisi
säilib väärtus eelnevast küsimuse koostamisest.
6. Punktid peaaegu õige vastuse eest (mittekohustuslik). Täisarv väärtusega 0 kuni 99, ei tohi olla
suurem kui punktid õige vastuse eest. Kui kasutaja pole peaaegu õige vastuse eest vaikimisi
antavaid punkte määranud (vt. APSTeach keskkonna määramine), siis vaikimisi säilib väärtus eelnevast
küsimuse koostamisest.
7. Punktid vale vastuse eest (mittekohustuslik). Täisarv väärtusega -99 kuni 0. Kui kasutaja pole
vale vastuse eest vaikimisi antavaid punkte määranud (vt. APSTeach keskkonna määramine), siis
vaikimisi säilib väärtus eelnevast küsimuse koostamisest.
8. Reaktsioonid õigele, peaaegu õigele ja valele vastusele (mittekohustuslikud). Suvalise pikkusega
tekstid, mida näidatakse vastavalt õige, peaaegu õige või vale vastuse andmise korral. Nii
küsimuse koostamisel kui küsimusele vastamisel kasutatakse küsimuse fonti. Vaikimisi väärtus
puudub.
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17.1. Lünkade täitmise küsimus: lünkteksti koostamine.
Leheküljel asub lünkteksti aken, kuhu paigutatakse konstrueeritav lünkadega tekst. Hiireklõps selles
aknas avab järgmiste võimalustega ujumenüü:
Lisa lünk – Avatakse lünga lisamise/parandamise aken, võimaldamaks järjekordse lünga lisamist.
Paranda lünka – See menüüvalik on aktiivne vaid siis, kui hiireklõps tehti mingil lüngal. Avatakse
lünga lisamise/parandamise aken, võimaldamaks valitud lünka parandada.
Kustuta lünk – See menüüvalik on aktiivne vaid siis, kui hiireklõps tehti mingil lüngal. Pärast
kasutajapoolset täiendavat kinnitust kustutatakse valitud lünk.
17.1.1. Lünga lisamine/parandamine.
Akna ülaservas näidatakse kirjeldatava lünga järjekorranumbrit. Määramisele kuuluvad järgmised
lünga atribuudid:

1. Vastuse maksimaalpikkus (kohustuslik). Arvuline atribuut vahemikus 0 kuni 60, vaikimisi
väärtus on 0. Määrab maksimaalse sümbolite arvu, mida vastajal on võimalik selle lünga
täitmiseks sisestada. Väärtus 0 tähendab, et lünka ei täideta ja sellel puudub osavastuste loetelu.
2. Lüngale eelnev tekst (mittekohustuslik). Lihtne tekst pikkusega kuni 255 sümbolit, mis
paigutatakse ühele tekstireale. Vaikimisi väärtus puudub.
3. Lüngale järgnev tekst (mittekohustuslik). Lihtne tekst pikkusega kuni 255 sümbolit, mis
paigutatakse ühele tekstireale. Vaikimisi väärtus puudub.
4. Reavahetus (kohustuslik). Loogiline atribuut, mis näitab, kas antud lüngale järgneb reavahetus
või ei. Vaikimisi väärtus: reavahetust ei järgne.
5. Osavastuste loetelu (täidetava lünga jaoks kohustuslik). Akna keskosas asub antud lünga
osavastuste loetelu esitav (mittejärjestatav ühese valikuga) tabel, mille kõrval paiknevad nupud
võimaldavad kasutajale järgmisi tegevusi:
Lisa – Uue osavastuse lisamine osavastuse lisamise/parandamise aknas.
Paranda – Tabelis valitud osavastuse parandamine osavastuse lisamise/parandamise aknas.
Märgime, et hiire topeltklõps tabelis valib vastava osavastuse parandamiseks, st. on samaväärne
osavastuse valimise ja nupule Paranda vajutamisega.
Kustuta – Tabelis valitud osavastuse kustutamine (pärast kasutajapoolset täiendavat kinnitust).
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Akna allservas paiknevad järgmised nupud:
Kinnita – Lünga lisamise/parandamise lõpetamine ja naasmine lünkteksti koostamise leheküljele.
Eelnevalt kontrollitakse, et lünga kohustuslikud atribuudid oleks korrektselt määratud.
Loobu – Lünga lisamisest/parandamisest loobumine ja naasmine lünkteksti koostamise leheküljele.
17.1.2. Osavastuse lisamine/parandamine.
Selles aknas määratakse osavastuse järgmised atribuudid:
1. Vastus (kohustuslik). Oodatava vastuse tekst, mis ei tohi olla pikem kui vastuse eelnevalt
määratud maksimaalpikkus. Vaikimisi väärtus puudub.
2. Vastuse õigsus (kohustuslik). Hiireklõpsuga tuleb määrata, kas osavastust loetakse õigeks või
valeks.
3. Suur- ja väiketähti eristatakse/ei eristata (kohustuslik). Loogiline atribuut, mis määrab, kas selle
osavastuse võrdlemisel lahendaja poolt sisestatud vastusega eristatakse suur- ja väiketähti.
Vaikimisi väärtus: ei eristata.
4. Punktuatsioonimärke ignoreeritakse/ei ignoreerita (kohustuslik). Loogiline atribuut, mis
määrab, kas selle osavastuse võrdlemisel lahendaja poolt sisestatud vastusega arvestatakse
punktuatsioonimärke . , ; : ! ? Vaikimisi väärtus: ei ignoreerita.
5. Reaktsioon selle osavastuse andmisele või mitteandmisele (mittekohustuslik). Suvalise pikkusega
tekst, mida küsimusele vastamisel näidatakse, kui vastaja sisestab antud osavastusega ühtiva või
mitteühtiva vastuse. Ühtimise kontrolli jaoks saab ette anda täpsuse, s.o. maksimaalse lubatava
elementaarvigade arvu.

Akna allservas paiknevad järgmised nupud:
Kinnita – Osavastuse sisestamise/parandamise lõpetamine ja naasmine lünga
sisestamise/parandamise juurde. Eelnevalt kontrollitakse, et osavastuse kohustuslikud atribuudid oleks
korrektselt määratud.
Tühista – Osavastuse sisestamisest/parandamisest loobumine ja naasmine lünga
sisestamise/parandamise juurde.

18. Küsimuse koostamine: arvulise vastusega küsimus.
Leheküljel sisestatakse arvulise küsimuse järgmised atribuudid:
1. Küsimuse fraas (kohustuslik). Küsimuse (ülesande) tekst. Võib olla esitatud formaaditud tekstina,
vastasel korral kasutatakse küsimuse fonti (seda nii küsimuse koostamisel kui küsimusele
vastamisel). Vaikimisi väärtus puudub.
2. Juhis (mittekohustuslik). Suvalise pikkusega tekst, mis võib koosneda mitmest tekstireast ja mis
kirjeldab küsimusele vastamise juhist (juhendit, näpunäidet). Küsimusele vastamise käigus
näidatakse seda eraldi aknas, mida vastaja saab korduvalt avada ja sulgeda. Võib olla esitatud
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formaaditud tekstina, vastasel korral kasutatakse küsimuse fonti (seda nii küsimuse koostamisel
kui küsimusele vastamisel). Vaikimisi väärtus puudub.
3. Punktid õige vastuse eest (kohustuslik). Täisarv väärtusega 1 kuni 99. Kui kasutaja pole õige
vastuse eest vaikimisi antavaid punkte määranud (vt. APSTeach keskkonna määramine), siis vaikimisi
säilib väärtus eelnevast küsimuse koostamisest.
4. Punktid peaaegu õige vastuse eest (mittekohustuslik). Täisarv väärtusega 0 kuni 99, ei tohi olla
suurem kui punktid õige vastuse eest. Kui kasutaja pole peaaegu õige vastuse eest vaikimisi
antavaid punkte määranud (vt. APSTeach keskkonna määramine), siis vaikimisi säilib väärtus eelnevast
küsimuse koostamisest.

5. Punktid vale vastuse eest (mittekohustuslik). Täisarv väärtusega -99 kuni 0. Kui kasutaja pole
vale vastuse eest vaikimisi antavaid punkte määranud (vt. APSTeach keskkonna määramine), siis
vaikimisi säilib väärtus eelnevast küsimuse koostamisest.
6. Reaktsioonid õigele, peaaegu õigele ja valele vastusele (mittekohustuslikud). Suvalise pikkusega
tekstid, mida näidatakse vastavalt õige, peaaegu õige või vale vastuse andmise korral. Nii
küsimuse koostamisel kui küsimusele vastamisel kasutatakse küsimuse fonti. Vaikimisi väärtus
puudub.

18.1. Arvulise vastusega küsimuse vastuste kirjeldamine.
Lehekülje ülaosas on ära toodud vastuse formaat (sisuliselt küsimuse alamtüüp: naturaalarvuline,
täisarvuline või reaalarvuline) ja õigeks loetav vastus. Nupp Õige vastus avab õige arvulise vastuse
määramise akna, milles kasutaja saab kirjeldada nii õige kui peaaegu õige vastuse.
Lehekülje keskosas asub oodatavaid vastuseid esitav (mittejärjestatav mitmese valikuga) tabel, mille
kõrval asuvad nupud võimaldavad kasutajale järgmisi tegevusi:
Lisa – Uue oodatava vastuse sisestamine oodatava arvulise vastuse määramise aknas.
Paranda – Loetelus valitud oodatava vastuse parandamine oodatava arvulise vastuse määramise
aknas. Märgime, et hiire topeltklõps loetelul valib vastava oodatava vastuse parandamiseks.
Kustuta – Loetelus valitud oodatavate arvuliste vastuste kustutamine. Enne oodatava vastuse
kustutamist nõutakse kasutajalt täiendavat kinnitust.
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18.1.1. Õige arvulise vastuse määramine.
Selles aknas sisestatakse arvulise küsimuse järgmised atribuudid:

1. Õige vastus (kohustuslik). Arvuline atribuut, mis väljendab õige vastuse konkreetset väärtust.
2. Õige vastuse lubatud eksimus (kohustuslik). Atribuut näitab, kuidas arvutatakse piirid õigele
vastusele. Võimalikud väärtused on: Puudub, Piirid, Absoluutne viga ja Suhteline viga. Vaikimisi
väärtuseks on Puudub.
3. Õige vastuse veapiirid (kohustuslik, kui õige vastuse lubatud eksimuseks on Piirid). Atribuut
koosneb kahest väärtusest – miinimumväärtusest ja maksimumväärtusest, kusjuures peab kehtima
miinimumväärtus @ õige vastus @ maksimumväärtus.
4. Õige vastuse absoluutne viga (kohustuslik, kui õige vastuse lubatud eksimuseks on Absoluutne
viga). Arvuline atribuut, mis määrab absoluutse vea õige vastuse piiride arvutamiseks.
5. Õige vastuse suhteline viga (kohustuslik, kui õige vastuse lubatud eksimuseks on Suhteline viga).
Arvuline atribuut väärtusega 0 kuni 99, mis määrab suhtelise vea protsentides õige vastuse piiride
arvutamiseks.
6. Peaaegu õige vastuse jaoks lubatud eksimus (kohustuslik). Atribuut näitab, kuidas arvutatakse
piirid peaaegu õigele vastusele. Võimalikud väärtused on: Puudub, Piirid, Absoluutne viga ja
Suhteline viga. Vaikimisi väärtus Puudub tähendab seda, et antud küsimusel puudub peaaegu õige
vastus.
7. Peaaegu õige vastuse veapiirid (kohustuslik, kui peaaegu õige vastuse lubatud eksimuseks on
Piirid). Atribuut koosneb kahest väärtusest – miinimumväärtusest ja maksimumväärtusest,
kusjuures peab kehtima miinimumväärtus @ peaaegu õige vastus @ maksimumväärtus. Lisaks
peavad peaaegu õige vastuse piirid sisaldama õige vastuse piire.
8. Peaaegu õige vastuse absoluutne viga (kohustuslik, kui peaaegu õige vastuse lubatud eksimuseks
on Absoluutne viga). Arvuline atribuut, mis määrab absoluutse vea õige vastuse piiride
arvutamiseks. Peaaegu õige vastuse piirid peavad sisaldama õige vastuse piire.
9. Peaaegu õige vastuse suhteline viga (kohustuslik, kui peaaegu õige vastuse lubatud eksimuseks
on Suhteline viga). Arvuline atribuut väärtusega 0 kuni 99, mis määrab suhtelise vea protsentides
õige vastuse piiride arvutamiseks. Peaaegu õige vastuse piirid peavad sisaldama õige vastuse
piire.
Akna allservas paiknevad järgmised nupud:
Kinnita – Õige arvulise vastuse määramise (sisestamise või parandamise) lõpetamine ja naasmine
vastuste kirjeldamise leheküljele. Eelnevalt kontrollitakse, et vastuse kohustuslikud atribuudid oleks
korrektselt määratud.
Tühista – Õige arvulise vastuse määramisest (sisestamisest või parandamisest) loobumine ja
naasmine vastuste kirjeldamise leheküljele.
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18.1.2. Oodatava arvulise vastuse määramine.
Selles aknas määratakse oodatava arvulise vastuse järgmised atribuudid:

1. Oodatav vastus (kohustuslik). Arvuline atribuut, mis väljendab oodatava vastuse konkreetset
väärtust.
2. Oodatava vastuse lubatud eksimus (kohustuslik). Atribuut näitab, kuidas arvutatakse piirid
oodatavale vastusele. Võimalikud väärtused on: Puudub, Piirid, Absoluutne viga ja Suhteline
viga. Vaikimisi väärtuseks on Puudub.
3. Oodatava vastuse veapiirid (kohustuslik, kui oodatava vastuse lubatud eksimuseks on Piirid).
Atribuut koosneb kahest väärtusest – miinimumväärtusest ja maksimumväärtusest, kusjuures peab
kehtima miinimumväärtus @ oodatav vastus @ maksimumväärtus.
4. Oodatava vastuse absoluutne viga (kohustuslik, kui oodatava vastuse lubatud eksimuseks on
Absoluutne viga). Arvuline atribuut, mis määrab absoluutse vea oodatava vastuse piiride
arvutamiseks.
5. Oodatava vastuse suhteline viga (kohustuslik, kui oodatava vastuse lubatud eksimuseks on
Suhteline viga). Arvuline atribuut väärtusega 0 kuni 99, mis määrab suhtelise vea protsentides
oodatava vastuse piiride arvutamiseks.
6. Reaktsioon oodatava arvulise vastuse esinemisele või mitteesinemisele (kohustuslik). Suvalise
pikkusega tekst, mida näidatakse küsimusele vastamisel, kui vastaja sisestatud vastus kas kuulub
oodatava vastuse piiridesse või ei.
Kinnita – Oodatava arvulise vastuse määramise (sisestamise või parandamise) lõpetamine ja
naasmine vastuste kirjeldamise leheküljele. Eelnevalt kontrollitakse, et oodatava vastuse
kohustuslikud atribuudid oleks korrektselt määratud.
Tühista – Oodatava arvulise vastuse määramisest (sisestamisest või parandamisest) loobumine ja
naasmine vastuste kirjeldamise leheküljele.

19. Küsimuse koostamine: mittevastatav küsimus.
Leheküljel sisestatakse mittevastatava küsimuse järgmised atribuudid:
1. Küsimuse fraas (kohustuslik). Küsimuse (ülesande) tekst. Võib olla esitatud formaaditud tekstina,
vastasel korral kasutatakse küsimuse fonti (seda nii küsimuse koostamisel kui küsimusele
vastamisel). Vaikimisi väärtus puudub.
2. Juhis (mittekohustuslik). Suvalise pikkusega tekst, mis võib koosneda mitmest tekstireast.
Küsimusele vastamise käigus näidatakse seda eraldi aknas, mida vastaja saab korduvalt avada ja
sulgeda. Võib olla esitatud formaaditud tekstina, vastasel korral kasutatakse küsimuse fonti (seda
nii küsimuse koostamisel kui küsimusele vastamisel). Vaikimisi väärtus puudub.
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3. Lisatekst (mittekohustuslik). Suvalise pikkusega tekst, mis võib koosneda mitmest tekstireast.
Võib olla esitatud formaaditud tekstina, vastasel korral kasutatakse küsimuse fonti (seda nii
küsimuse koostamisel kui küsimusele vastamisel). Vaikimisi väärtus puudub.
4. Reaktsioon õigele vastusele (mittekohustuslik). Suvalise pikkusega tekst, mida näidatakse alati
küsimusega tegelemise lõppedes. Nii küsimuse koostamisel kui küsimusele vastamisel
kasutatakse küsimuse fonti. Vaikimisi väärtus puudub.

20. Küsimuse koostamine: lõpplehekülg.
Leheküljel näidatakse (moodustatud või parandatud) küsimuse tüüpi ja küsimuse fraasi.

Lehekülje allosas paiknevad järgmised nupud:
Vastamine – Küsimusele vastamise läbimängimine veendumaks, et küsimus on koostatud soovide
kohaselt (igati soovitatav on seda teha enne küsimuse salvestamist).
Uus küsimus – Nupp on aktiivne, kui küsimuse koostamisse siseneti mingi olemasoleva küsimuse
parandamiseks, s.t. nupu Paranda kaudu. Koostatav küsimus salvestatakse küsimuste panka uue
küsimusena, säilitades ka lähteküsimuse. Soovitatavalt võiks uuel küsimusel olla ka uus nimi.
Küsimuse koostamisprotseduur lõpeb ja aktiviseeritakse küsimuste nimekiri, kus valituks saab
salvestatud küsimus.
Salvestus – Koostatud küsimuse salvestamine küsimuste panka. Nupp on aktiivne, kui tegemist on
uue küsimuse lisamisega või kui kasutaja on teinud küsimuses mingi paranduse. Küsimuse
koostamisprotseduur lõpeb ja aktiviseeritakse küsimuste nimekiri, kus valituks saab salvestatud
küsimus.
Märkus: kui küsimuste nimekiri oli moodustatud päringu abil ning koostatud ja salvestatud küsimus
vastavat päringutingimust ei rahulda, siis seda küsimust nimekirjas ei näidata ja nimekirja ükski
küsimus valituks ei osutu.
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21. Testide koostamine.
Programmi APSTeach teiseks põhiprotseduuriks küsimuste koostamise kõrval on testide koostamine.
See annab kasutajale võimaluse:
– lisada testipanka uusi testikirjeldusi (teste);
– parandada testipangas olevaid teste;
– kustutada testipangas olevaid teste;
– eksportida testipangas olevaid teste nn. testifailidesse.
Protseduur käivitatakse programmi APSTeach menüü Testid alapunkti Testide koostamine valimisel
või APSTeach nupureas asuva vastava nupu vajutamisel, mispeale ekraanile tuuakse aken antud
kasutajale näidatavate testipanga testide nimekirjaga, mille koosseisu määravad:
– keskkonna privaatsus: kui keskkond on privaatne, siis näidatakse ainult antud kasutaja
valduses olevaid teste, vastasel korral lisaks veel teiste kasutajate valduses olevaid
üldkasutatavaid ja mittemuudetavaid teste;
– jooksev päring: APSTeach jooksvas töötsüklis testide koostamise protseduuris viimati
määratletud päringutingimus.
Iga testi kohta on tabelis ära toodud testi nimi, aine, teema, testi küsimuste arv ja vastamisele
kuuluvate küsimuste arv, testi viimase parandamise kuupäev ning testi koostaja nimi. Tabel on
mitmeselt valitav ning järjestatav iga veeru järgi, samuti ka trükitav ja kopeeritav.

Kasutajal on siin võimalik:
– Alustada uue testi koostamist, vajutades nupule Lisa.
– Valida tabelis vajalik test ning suunduda testi parandamisele, vajutades nupule Paranda.
Märgime, et hiire topeltklõps tabelil valib vastava testi parandamiseks, st. on samaväärne testi
valimise ja nupu Paranda vajutamisega.
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– Valida ühe või mitu testi ning kustutada need, vajutades nupule Kustuta. Iga testi kohta küsitakse
kustutamisel täiendavat kinnitust.
– Nupule Ekspordi vajutamisega käivitada tabelis valitud testi ekspordi-protseduur (vt. Testi eksport).
Tulemuseks saadud testifaile saab importida (vt. Testi import) või kasutada testile vastamisel (vt.
APSPupil: Testifaili valimine).
– Lõpetada töö testide nimekirjaga, vajutades nupule Lõpp (seejuures jooksev päring “jäetakse
meelde”).
Märgime, et nupud Paranda, Kustuta ja Ekspordi on aktiivsed vaid siis, kui tabelis on mõni test
valitud. Kui tabelis on valitud mitu testi, siis nupule Paranda või Ekspordi vajutamisel võetakse
ette esimene valitud testidest.
Hiire parempoolse nupu klõps tabelil avab ujumenüü, mis võimaldab tabeli trükkimist ja tabeli sisu
kopeerimist Clipboard’ile.
Akna allosas on ära toodud info jooksva testide päringu kohta: vasakul päringu nimetus ja paremal
päringutingimuse tekst. Nupule Moodusta vajutamisel aktiviseeritakse testide päringudialoog (vt.
Päringud), mis võimaldab kasutajal määratleda jooksvat testide päringut, s.o. kirjeldada, millistest
testidest nimekiri koostada. Kui jooksev päring on määratud, siis akna allosas asuvad lahtrid
täidetakse vastava päringu nimetusega (juhul, kui tegemist oli päringute panka salvestatud päringuga)
ning päringutingimuse tekstiga.
Nupule Tühista vajutamisel jooksev päring annulleeritakse, s.o. testide nimekirja moodustamisel
mingit päringutingimust ei rakendata. Märgime, et see nupp on aktiivne vaid siis, kui testide jooksev
päring on määratud.
Märkus. Jooksev päring ei kitsenda mingil määral testi atribuutide määramist ja seega on täiesti
võimalik olukord, kus moodustatud (uus või parandatud) test ei rahulda vastavat päringutingimust ega
leia ka kajastamist testide nimekirjas!
Uue testi lisamine testipanka ja seal juba esineva testi parandamine toimub dialoogilehekülgede
kaupa, kusjuures iga dialoogi käigus tuleb määrata või siis sobivalt muuta vastava dialoogi koosseisu
kuuluvad atribuudid. Põhierinevus lisamise ja parandamise vahel seisneb selles, et lisamisrežiimis on
testi mittekohustuslikud atribuudid reeglina määramata, kohustuslikele atribuutidele on aga omistatud
nn. vaikimisi väärtus.
Testi koostamise iga dialoogi-lehekülje allservas on alati neli nuppu:
– Tagasi – tagasipöördumine eelmisele dialoogi-leheküljele. See võimaldab vajadusel
kontrollida ning muuta eelnevalt juba sisestatud infot. Antud leheküljel sisestatud info säilib
ning kui jõutakse tagasi samale leheküljele, pole seda vaja uuesti sisestada.;
– Edasi – üleminek järgmisele leheküljele. Eelnevalt kontrollitakse, et selle lehekülje kõik
kohustuslikud atribuudid oleksid korrektselt määratud ja ülejäänud omaksid lubatavat väärtust;
– Valmis – üleminek testi koostamise lõpp-leheküljele (eelnevalt kontrollitakse, et testi kõik
kohustuslikud atribuudid oleksid korrektselt määratud ja ülejäänud omaksid lubatavat
väärtust);
– Loobu – testi koostamisest (lisamisest või parandamisest) loobumine. Kõigepealt küsitakse
kasutajalt vastavat kinnitust ja selle saamisel lõpetatakse testi koostamine või parandamine.
Tehtud parandused ning sisestatud info lähevad sellisel juhul kaduma.

21.1. Testi koostamine: avalehekülg.
Testi koostamise esimesel dialoogi-leheküljel määratakse järgmised üldised ja klassifitseerivad
atribuudid:
1. Testi nimi (kohustuslik). Lihtne tekst pikkusega kuni 63 sümbolit. Soovitavalt tuleks testi nimi
valida nii, et see kirjeldaks testi sisu. Testi nimi võib koosneda ka mitmest sõnast. Edasise
mugavuse jaoks oleks soovitav nime unikaalsus, aga programm seda ei nõua. Vaikimisi väärtus
puudub.
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2. Testi privaatsus (kohustuslik). Valida saab väärtuste Privaatne, Mittemuudetav ja Üldkasutatav
vahel. Privaatsed testid teistele kasutajatele kättesaadavad ei ole. Mittemuudetavaid teste saavad
teised küll kasutada, mitte aga parandada ega kustutada. Vaikimisi väärtuseks on jooksev
keskkonna privaatsus (vt. APSTeach keskkonna määramine). Märgime, et testi privaatsust saab
parandada ainult antud kasutaja valduses oleval testil.
3. Klass (mittekohustuslik). Arvuline atribuut väärtustega 0–12 (0 tähendab sisuliselt väärtuse
puudumist). Eeldatakse, et koostaja kasutab atribuuti klass selleks, et määrata, millise klassi kur-

4.
5.

6.

7.

susesse antud test kuulub, ehkki programm seda ei kontrolli. Vaikimisi säilib väärtus eelmisest
testi koostamisest.
Aine (kohustuslik). Tekst pikkusega kuni 31 sümbolit. Saab valida eelnevalt olemasolevate
hulgast või sisestada. Vaikimisi säilib väärtus eelmisest testi koostamisest.
Teema, alateema (mittekohustuslikud). Tekst pikkusega kuni 31 sümbolit. Saab valida eelnevalt
olemasolevate hulgast või sisestada. Mingit sisulist või kooskõla kontrolli nende atribuutide kohta
programm ei tee. Vaikimisi säilib väärtus eelmisest testi koostamisest.
Kommentaar (mittekohustuslik). Suvalise pikkusega lihtne tekst, mis võib asuda ka mitmel real.
Kommentaari võib koostaja testile lisada selleks, et siduda testiga mingit talle endale vajalikku
lisainfot. Kommentaari võib sisestada vahetult tekstiväljale või siis kasutada teksti redigeerimise
dialoogi vastavale nupule vajutades (vt. Üldkasutatavad nupud). Testile vastamisel testi kommentaari
ei kasutata.
Testi tiitel (mittekohustuslik). Suvaline objekt, mida näidatakse testile vastajale enne testi
küsimuste esitamist. Tiitli abil saab testi koostaja lisada märkusi, juhtnööre või ka illustratsioone
antud testile vastamiseks. Tiitli määramiseks tuleb valida objekti tüüp (tekst, pilt, metafail, heli,
film, RTF, vaba tüüp) ja fikseerida siis vastavat tüüpi objekt. Selleks on kaks võimalust:
identifitseerida objekt objektipangas (nupp Otsi) või määrata objektifaili nimi kataloogis
liikumise teel (nupp …).
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21.2. Testi omaduste määramine.
Peale testi klassifitseerimist tuleb fikseerida testi omadused. Dialoogi-leheküljel paiknevad testi
omadustele vastavad raadio- ja valikunupud, mis tuleb testi koostaja poolt seada õigetesse asenditesse.
Nendeks omadusteks on (vastavate atribuutide üksikasjalikumat kirjeldust vt. Testi omadused):
1. Kategooriate järjekord (kohustuslik). Võib olla fikseeritud (s.t. kategooriate järjekorda
arvestatakse) või vaba (kategooriate järjekorda ei arvestata). Vaikimisi väärtuseks on vaba.
Kategooriate fikseeritud järjekorra puhul esitatakse/kujutatakse küsimused testile vastamisel
kategooriate kaupa samas järjestuses, milles need moodustati. Kui küsimuste järjekord on
fikseeritud, siis esitatakse/kujutatakse ka kategooriate küsimused selles järjestuses, mille kasutaja
kategooriate kirjeldamisel oli määranud. Küsimuste juhusliku järjekorra puhul
esitatakse/kujutatakse küsimused kategooriate sees juhuslikus järjestuses. Kategooriate vaba
järjekorra puhul saab küsimuste järjestus olla ainult juhuslik ja siis esitatakse/kujutatakse kõik
testi küsimused üle kõigi kategooriate juhuslikus järjekorras. Sel juhul ei näidata testile vastamisel
ka kategooriate tiitleid.
2. Küsimuste järjekord (kohustuslik). Saab olla kas fikseeritud (ainult siis, kui kategooriate
järjekord on fikseeritud) või juhuslik. Vaikimisi väärtus on juhuslik.

3. Küsimustele vastamise järjekord (kohustuslik). Saab olla kas fikseeritud või vaba. Fikseeritud
vastamisjärjekorraga testi puhul antakse vastajale küsimused ette ühekaupa ning mingis kindlas
järjekorras, kusjuures peale küsimuse vastamise lõpetamist antakse kohe ette järgmine (vastaja
seda ise valida ei saa). Vaba vastamisjärjekorraga testi korral valib vastaja endale vastamiseks
järgmise küsimuse küsimuste loetelust ise. Vaikimisi väärtus on fikseeritud.
4. Küsimusele vastamine (kohustuslik). Saab olla kas ühekordselt või korduvalt. Test võib olla
selline, et igale küsimusele saab vastata ainult ühel korral. Teisalt võib aga vaba
vastamisjärjekorraga test olla ka selline, kus igale küsimusele võib vastata mitmel korral.
Seejuures iga järgmine vastamine kustutab eelmise tulemuse. Vaikimisi väärtus on ühekordselt.
5. Vastuse õigsus (kohustuslik). Saab olla kas näidatakse või ei näidata. Test võib olla selline, kus
peale igale küsimusele vastamist näidatakse koheselt ka selle vastuse õigsust. Test võib olla aga
ka selline, kus vastuse õigsust ei näidata. Vaikimisi väärtuseks on näidatakse.

91

6. Õiget vastust demonstreeritakse/ei demonstreerita (kohustuslik). Kui näidatakse vastuse õigsust,
siis võidakse testitäitjal võimaldada näha ka õiget vastust küsimusele, juhul kui tema sisestatud
vastus polnud õige. Vaikimisi väärtuseks on demonstreeritakse.
7. Testi tulemus (kohustuslik). teatatakse/ei teatata. Kui testi tulemust teatatakse, siis näeb testitäitja
testi täitmise käigus kui palju punkte ta on juba kogunud. Peale testi täitmise lõppu näidatakse
talle sel juhul punktide kogusummat ning protsenti maksimumpunktidest ning võidakse anda ka
hinnang vastavalt testi sooritatusele. Kui testi tulemust ei teatata, siis sellist infot vastajale ei anta.
Atribuudi vaikimisi väärtuseks on teatatakse.
8. Lahendusaeg (mittekohustuslik). Täisrvuline atribuut vahemikus 0 – 999, mis väljendab testi
täitmisaja ülempiiri minutites. Kui lahendusaeg on määratud ja nullist suurem, siis on tegemist
piiratud täitmisajaga testiga, mille täitmine katkestatakse programmi APSPupil poolt niipea, kui
testitäitja on kulutanud kogu lahendusaja. Kui lahendusaega mitte määrata või kui anda ette
lahendusaeg 0, siis on test piiramata täitmisajaga. Atribuudi vaikimisi väärtuseks on 0.
9. Testi sooritatuse määratlus (kohustuslik). Võimalikud väärtused on Ei määrata, 2 palli, 4 palli ja
6 palli. Väärtuse Ei määrata korral ei määra programm APSPupil testi täitmisel testi sooritatust.
Ülejäänud juhtudel fikseeritakse testi hindamissüsteem (kahe-, nelja- või kuuepalli-süsteem) ning
vastavad nivood protsentides. Kui kasutaja pole testi vaikimisi hindamissüsteemi määranud (vt.
APSTeach keskkonna määramine), siis on vaikimisi väärtuseks hindamissüsteem eelmisest testi
koostamisest. Märgime, et kursuse koostamisel saab kursusesse kuuluvate testide
hindamissüsteemi üle määrata.

21.3. Testi kategooriate määramine.
Testi küsimustik koostatakse (tavaliselt materjali osadele või ülesande tüüpidele vastavate) küsimuste
gruppide kaupa, mida siin nimetatakse kategooriateks. Iga kategooria jaoks saab määrata, mitu
küsimust sellest kategooria küsimuste hulgast testile vastamisel vastamiseks välja valitakse.

Testi kategooriate määramise leheküljel esitatakse testi nimi ja aine, testi kategooriate arv, testi
küsimuste koguarv ning vastamisele minevate küsimuste koguarv, samuti aga (mittejärjestatav
mitmese valikuga) tabel kõigi testi kuuluvate küsimusekategooriate loeteluga. Iga kategooria kohta
esitatakse selle nimi, küsimuste koguarv ning vastatavate küsimuste arv selles kategoorias.

92

Kasutaja saab siin:
– Lisada testile uusi kategooriaid vajutades nupule Lisa;
– Parandada olemasolevat kategooriat, valides selle tabelist ning vajutades nupule Paranda (sama
tulemuse annab ka hiire topeltklõps tabelil);
– Kustutada olemasolevad kategooriad, valides need tabelist ning vajutades nupule Kustuta. Enne
küsimusekategooria kustutamist küsitakse kasutajalt selleks täiendavat kinnitust.
21.3.1. Testi kategooria kirjeldamine.
Kategooria kirjeldamise alamdialoogiga määratakse kategooria kõik atribuudid:

1. Kategooria nimi (kohustuslik). Tekst pikkusega kuni 63 sümbolit, mis identifitseerib kategooriat
visuaalselt mitmesugustes loeteludes. Vaikimisi väärtus puudub.
2. Küsimuste loetelu (kohustuslik). Kategooria küsimuste loeteluga määratakse antud kategooriasse
kuuluvad küsimused ja nende järjekord. Kategooria peab sisaldama vähemalt ühe küsimuse,
maksimaalne küsimuste arv kategoorias on 999. Vaikimisi on küsimuste loetelu tühi.
3. Vastatavate küsimuste arv (kohustuslik). Täisarvuline atribuut vahemikus 1 – 99, mis ei tohi
ületada küsimuste koguarvu kategoorias. Vaikimisi väärtus puudub. Kui vastatavate küsimuste
arv on väiksem kui kategooria küsimuste koguarv, siis testile vastamisel valitakse kategooria
küsimuste loetelust juhuslikult vastatavate küsimuste arv küsimust
4. Kategooria tiitel (mittekohustuslik). Suvaline objekt, mida näidatakse testile vastajale enne selle
kategooria küsimuste esitamist (seda ainult juhul, kui testi kategooriate järjestus on fikseeritud).
Tiitli abil saab testi koostaja lisada märkusi, juhtnööre või ka illustratsioone antud kategooria
küsimustele vastamiseks. Tiitli määramiseks tuleb valida objekti tüüp (tekst, pilt, metafail, heli,
film, RTF, vaba tüüp) ja fikseerida siis vastavat tüüpi objekt. Selleks on kaks võimalust:
identifitseerida objekt objektipangas (nupp Otsi) või määrata objektifaili nimi kataloogis
liikumise teel (nupp …).
Dialoogi-akna keskosa hõivavad kaks tabelit. Parempoolne tabel esitab kategooria küsimuste loetelu,
vasakpoolne aga küsimusi, mida saab kategooriasse lisada. Iga küsimuse jaoks on tabelites ära toodud
küsimuse nimi, küsimuse tüüp ja küsimuse aine, parempoolses tabelis lisaks veel küsimuse järjekorranumber. Mõlemad tabelid on mitmeselt valitavad, vasakpoolne tabel on ka järjestatav iga veeru järgi.
Lisaks näidatakse mõlema tabeli küsimuste koguarvu ning vasakpoolses tabelis valitud küsimuste
arvu.
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Vasakpoolse tabeli täitmiseks kasutatakse reeglina küsimuste päringut, nupp Päring aktiviseerib
küsimuste päringu (vt. Päringud). Nupp Kõik võimaldab jooksva päringutingimuse annulleerida, sel
juhul koostatakse vasakpoolne tabel kõigist antud kasutajale näidatavatest küsimustest, arvestades
muidugi keskkonna privaatsust (vt. APSTeach keskkonna määramine). Selleks, et kanda küsimusi
vasakpoolsest tabelist parempoolsesse, tuleb vastavad küsimused vasakpoolses tabelis valida ning
vajutada nupule ==>. Märgime, et hiire topeltklõps vasakpoolsel tabelil lisab vastava küsimuse
parempoolsesse tabelisse.
Konkreetne küsimus saab antud kategoorias esineda ainult ühes eksemplaris, st. kui küsimus on
kategoorias juba olemas, siis selle täiendaval kandmisel kategooriasse viimases uut küsimust ei
tekitata. Küsimused lisatakse kategooria küsimuste loetelu lõppu selles järjekorras, kuidas nad
vasakpoolses tabelis esinevad.
Kategooria küsimuse järjekorranumbri vahetuks määramiseks tuleb vastav küsimus parempoolsest
tabelist valida ning vajutada nupule Jrk.nr., mispeale avaneb vastav alam-dialoog.
Kategooriast küsimuste kustutamiseks tuleb need parempoolsest tabelist valida ning vajutada nupule
Kustuta. Täiendavat kinnitust sellisel juhul ei küsita.
Kategooria kirjeldamise (lisamise või parandamise) lõpetab nupp Kinnita. Kui kategooria atribuutide
määrangutes avastatakse ebakorrektsusi, siis väljastatakse vastav veateade. Vastasel korral
pöördutakse tagasi testi kategooriate määramise dialoogi-leheküljele.
Kasutaja võib loobuda kategoorias tehtud parandustest või siis uue kategooria sisestamisest nupule
Loobu vajutamisega.

21.4. Testi koostamine: lõpplehekülg.
Testi koostamise (või parandamise) lõppleheküljel tuuakse ära testi nimetus, testi aine, testi kuuluvate
kategooriate arv, küsimuste arv ning vastamisele kuuluvate küsimuste arv.

Nupp Salvestus salvestab koostatud testikirjelduse testipanka (nupp on aktiivne, kui tegemist oli
uue testi lisamisega või kui olemasolevas testis tehti mingi parandus). Nupp Uus test on aktiivne
testi parandamisrežiimi korral ning võimaldab koostatud testikirjeldust testipanka lisada, kusjuures
lähte-test seal säilib. Mõlemad nupud lõpetavad testi koostamisprotseduuri.
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22. Kursuste koostamine.
Programm APSTest võimaldab testidest moodustada teatud komplekte, nn. kursusi, mida saab
vastamiseks välja panna ühe ja sama vastajate ringiga. Märgime, et test ei pea tingimata mõnesse
kursusesse kuuluma, võib aga samas kuuluda mitmesse kursusesse. Programmi APSTeach kursuste
koostamise protseduur on sarnane testide koostamise protseduurile ning annab kasutajale võimaluse:
– lisada andmestikku uusi kursusekirjeldusi (kursuseid);
– parandada andmestikus olevaid kursuseid;
– kustutada andmestikus olevaid kursuseid.
Protseduur käivitatakse programmi APSTeach menüü Testid alapunkti Kursuste koostamine
valimisel, mispeale ekraanile tuuakse aken antud kasutajale näidatavate kursuste nimekirjaga, mille
koosseisu määravad:
– keskkonna privaatsus: kui keskkond on privaatne, siis näidatakse ainult antud kasutaja
valduses olevaid kursuseid, vastasel korral lisaks veel teiste kasutajate valduses olevaid
üldkasutatavaid ja mittemuudetavaid kursuseid;
– jooksev päring: APSTeach jooksvas töötsüklis kursuste koostamise protseduuris viimati
määratletud päringutingimus.
Iga kursuse kohta on tabelis ära toodud kursuse nimi, kursuse aine, teema, klass, testide arv kursuses
ja kursuse viimase parandamise kuupäev. Tabel on mitmeselt valitav ning järjestatav iga veeru järgi,
samuti ka trükitav ja kopeeritav.

Kasutajal on siin võimalik:
– Alustada uue kursuse koostamist, vajutades nupule Lisa.
– Valida tabelis vajalik kursus ning suunduda kursuse parandamisele, vajutades nupule Paranda.
Märgime, et hiire topeltklõps tabelil valib vastava kursuse parandamiseks, st. on samaväärne
kursuse valimise ja nupu Paranda vajutamisega.
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– Valida ühe või mitu kursust ning kustutada need, vajutades nupule Kustuta. Iga kursuse kohta
küsitakse kustutamisel täiendavat kinnitust.
– Lõpetada töö kursuste nimekirjaga, vajutades nupule Lõpp (seejuures jooksev päring “jäetakse
meelde”).
Märgime, et nupud Paranda ja Kustuta on aktiivsed vaid siis, kui tabelis on mõni kursus valitud.
Kui tabelis on valitud mitu kursust, siis nupule Paranda vajutamisel võetakse ette esimene neist.
Hiire parempoolse nupu klõps tabelil avab ujumenüü, mis võimaldab tabeli trükkimist ja tabeli sisu
kopeerimist Clipboard’ile.
Akna allosas on ära toodud info jooksva kursuste päringu kohta: vasakul päringu nimetus ja paremal
päringutingimuse tekst. Nupule Moodusta vajutamisel aktiviseeritakse kursuste päringudialoog (vt.
Päringud), mis võimaldab kasutajal määratleda jooksvat kursuste päringut, s.o. kirjeldada, millistest
kursustest nimekiri koostada. Kui jooksev päring on määratud, siis akna allosas asuvad lahtrid
täidetakse vastava päringu nimetusega (juhul, kui tegemist oli päringute panka salvestatud päringuga)
ning päringutingimuse tekstiga.
Nupule Tühista vajutamisel jooksev päring annulleeritakse, s.o. kursuste nimekirja moodustamisel
mingit päringutingimust ei rakendata. Märgime, et see nupp on aktiivne vaid siis, kui kursuste jooksev
päring on määratud.
Märkus. Jooksev päring ei kitsenda mingil määral kursuse atribuutide määramist ja seega on täiesti
võimalik olukord, kus moodustatud (uus või parandatud) kursus ei rahulda vastavat päringutingimust
ega leia ka kajastamist kursuste nimekirjas!
Uue kursuse lisamine andmestikku ja seal juba esineva kursuse parandamine toimub
dialoogilehekülgede kaupa, kusjuures iga dialoogi käigus tuleb määrata või siis sobivalt muuta
vastava dialoogi koosseisu kuuluvad atribuudid. Põhierinevus lisamise ja parandamise vahel seisneb
selles, et lisamisrežiimis on kursuse mittekohustuslikud atribuudid reeglina määramata, kohustuslikele
atribuutidele on aga omistatud nn. vaikimisi väärtus.
Kursuse koostamise iga dialoogi-lehekülje allservas on alati neli nuppu:
– Tagasi – tagasipöördumine eelmisele dialoogi-leheküljele. See võimaldab vajadusel
kontrollida ning muuta eelnevalt juba sisestatud infot. Antud leheküljel sisestatud info säilib
ning kui jõutakse tagasi samale leheküljele, pole seda vaja uuesti sisestada.;
– Edasi – üleminek järgmisele leheküljele. Eelnevalt kontrollitakse, et selle lehekülje kõik
kohustuslikud atribuudid oleksid korrektselt määratud ja ülejäänud omaksid lubatavat väärtust;
– Valmis – üleminek kursuse koostamise lõpp-leheküljele (eelnevalt kontrollitakse, et kursuse
kõik kohustuslikud atribuudid oleksid korrektselt määratud ja ülejäänud omaksid lubatavat
väärtust);
– Loobu – kursuse koostamisest (lisamisest või parandamisest) loobumine. Kõigepealt
küsitakse kasutajalt vastavat kinnitust ja selle saamisel lõpetatakse kursuse koostamine või
parandamine. Tehtud parandused ning sisestatud info lähevad sellisel juhul kaduma.

22.1. Kursuse koostamine: avalehekülg.
Kursuse koostamise esimesel dialoogi-leheküljel määratakse järgmised üldised ja klassifitseerivad
atribuudid:
1. Kursuse nimi (kohustuslik). Lihtne tekst pikkusega kuni 63 sümbolit. Soovitavalt tuleks kursuse
nimi valida nii, et see kirjeldaks kursuse sisu. Kursuse nimi võib koosneda ka mitmest sõnast.
Edasise mugavuse jaoks oleks soovitav nime unikaalsus, aga programm seda ei nõua. Vaikimisi
väärtus puudub.
2. Kursuse privaatsus (kohustuslik). Valida saab väärtuste Privaatne, Mittemuudetav ja
Üldkasutatav vahel. Privaatsed kursused teistele kasutajatele kättesaadavad ei ole.
Mittemuudetavaid kursuseid saavad teised küll kasutada, mitte aga parandada ega kustutada.
Vaikimisi väärtuseks on jooksev keskkonna privaatsus (vt. APSTeach keskkonna määramine).
Märgime, et kursuse privaatsust saab parandada ainult antud kasutaja valduses oleval kursusel.
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3. Klass (mittekohustuslik). Arvuline atribuut väärtustega 0–12 (0 tähendab sisuliselt väärtuse
puudumist). Eeldatakse, et koostaja kasutab atribuuti klass selleks, et määrata, millise klassi kursusesse antud kursus kuulub, ehkki programm seda ei kontrolli. Vaikimisi säilib väärtus eelmisest
kursuse koostamisest.

4. Aine (kohustuslik). Tekst pikkusega kuni 31 sümbolit. Saab valida eelnevalt olemasolevate
hulgast või sisestada. Vaikimisi säilib väärtus eelmisest kursuse koostamisest.
5. Teema, alateema (mittekohustuslikud). Tekst pikkusega kuni 31 sümbolit. Saab valida eelnevalt
olemasolevate hulgast või sisestada. Mingit sisulist või kooskõlalisuse kontrolli nende atribuutide
kohta programm ei tee. Vaikimisi säilib väärtus eelmisest kursuse koostamisest.
6. Kommentaar (mittekohustuslik). Suvalise pikkusega lihtne tekst, mis võib asuda ka mitmel real.
Kommentaari võib koostaja kasutada selleks, et salvestada mingit kursuse kohta käivat lisainfot.
Kommentaari võib sisestada vahetult tekstiväljale või siis kasutada teksti redigeerimise dialoogi
vastavale nupule vajutades (vt. Üldkasutatavad nupud). Vastamisel kursuse kommentaari ei kasutata.
7. Kursuse tiitel (mittekohustuslik). Suvaline objekt, mida näidatakse kursuse suvalisele testile
vastajale enne testi küsimuste esitamist. Tiitli abil saab kursuse koostaja lisada märkusi, juhtnööre
või ka illustratsioone antud kursuse testidele vastamiseks. Tiitli määramiseks tuleb valida objekti
tüüp (tekst, pilt, metafail, heli, film, RTF, vaba tüüp) ja fikseerida siis vastavat tüüpi objekt.
Selleks on kaks võimalust: identifitseerida objekt objektipangas (nupp Otsi) või määrata
objektifaili nimi kataloogis liikumise teel (nupp …).
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22.2. Kursuse omaduste määramine.
Peale kursuse klassifitseerimist tuleb fikseerida selle omadused, s.o. millised testid kursusesse
kuuluvad ja milline on neile vastamise kord:

1. Testide järjekord (kohustuslik). Võib olla kas fikseeritud või vaba. Kui kursuse testidele
vastamise järjekord on fikseeritud, võimaldatakse vastajal kursusesse kuuluvatele testidele vastata
vaid selles järjekorras nagu testid olid kursuse koosseisu lülitatud, st. esimesel korral esimene test,
siis teine jne. (arvestatakse ainult testile vastamist sõltumata tulemusest). Kui kursuse testidele
vastamise järjekord on vaba, siis saab vastaja ise valida kursuse testide hulgast ühe järjekordseks
vastamiseks.
2. Testile vastamine (kohustuslik). Saab olla kas ühekordselt või korduvalt. Määrab, kas kursuse
koosseisu kuuluvale testile võib üks vastaja vastata vaid ühel korral või võib ta seda teha
korduvalt. Vaikimisi väärtus on korduvalt.
3. Kursuse testide loetelu (kohustuslik). Testide loeteluga määratakse antud kursusesse kuuluvad
testid, nende järjekord ja hindamissüsteem. Kursus peab sisaldama vähemalt ühe testi,
maksimaalne testide arv kursuses on 99. Vaikimisi on testide loetelu tühi.
Dialoogi-lehekülje keskosas asub tabel, mis esitab kursuse testide loetelu. Loetelu iga testi jaoks on
ära toodud testi nimi, testi küsimuste koguarv ja vastamisele minevate küsimuste arv ning testi
hindamissüsteem (ei määrata, 2 palli, 4 palli või 6 palli). Kui hindamissüsteem on tabelis suletud
sulgudesse, siis tähendab see seda, et tegemist on testikirjelduses määratud hindamissüsteemiga ja
kursuses seda ümber pole määratud. Vastasel korral on tegemist kursusekirjelduse poolt määratud
hindamissüsteemiga.
Kursusesse kuuluvate testide määramiseks on nupp Määra. Sellele vajutamisel aktiviseerub kursuse
testide määratlemise dialoog.
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22.3. Kursuse testide määratlemine.
Dialoogi-aknas paikneb kaks tabelit. Parempoolne tabel esitab kursuse testide loetelu, selles on iga
testi jaoks ära toodud testi järjekorranumber kursuses, testi nimi, testi küsimuste koguarv ja
vastamisele minevate küsimuste arv ning testi hindamissüsteem (kui hindamissüsteem on tabelis
suletud sulgudesse, siis tähendab see seda, et tegemist on testikirjelduses määratud hindamissüstee-

miga ja kursuses seda ümber pole määratud; vastasel korral on tegemist kursusekirjelduse poolt
määratud hindamissüsteemiga). Vasakpoolne tabel esitab testisid, mida saab kursusesse lisada, selles
on iga testi jaoks ära toodud testi nimi, aine, testi küsimuste koguarv ja vastamisele minevate
küsimuste arv. Mõlemad tabelid on mitmeselt valitavad, vasakpoolne tabel on ka järjestatav iga veeru
järgi. Lisaks näidatakse mõlema tabeli testide koguarvu ning vasakpoolses tabelis valitud testide arvu.
Vasakpoolse tabeli täitmiseks kasutatakse reeglina testide päringut, vastava päringudialoogi käivitab
nupp Päring (vt. Päringud). Nupp Kõik võimaldab jooksva päringutingimuse annulleerida, sel juhul
koostatakse vasakpoolne tabel kõigist antud kasutajale näidatavatest testidest, arvestades muidugi
keskkonna privaatsust (vt. APSTeach keskkonna määramine). Selleks, et kanda teste vasakpoolsest tabelist
parempoolsesse, tuleb vastavad testid vasakpoolses tabelis valida ning vajutada nupule ==>.
Märgime, et hiire topeltklõps vasakpoolsel tabelil lisab vastava testi parempoolsesse tabelisse.
Konkreetne test saab antud kursuses esineda ainult ühes eksemplaris, st. kui test on kursuses juba
olemas, siis selle täiendaval kandmisel kursuse testide loetellu viimases uut testi ei tekitata. Testid
lisatakse kursuse testide loetelu lõppu selles järjekorras, kuidas nad vasakpoolses tabelis esinevad.
Kursuse testi järjekorranumbri ja/või hindamissüsteemi (üle)määramiseks tuleb vastav test parempoolsest tabelist valida ning vajutada nupule Omadused, mispeale avaneb vastav alam-dialoog.
Märgime, et see nupp on aktiivne vaid siis, kui parempoolses tabelis on valitud üksainus test.
Testi(de) kustutamiseks kursuse testide loetelust tuleb see (need) parempoolsest tabelist valida ning
vajutada nupule Kustuta. Täiendavat kinnitust sellisel juhul ei küsita.
Kursuse testide määratlemise kinnitamiseks on nupp Kinnita. Kui määratluses avastatakse mingeid
ebakorrektsusi, siis väljastatakse vastav veateade. Vastasel korral pöördutakse tagasi kursuse
omaduste määramise dialoogi-leheküljele.
Kasutaja võib kursuse testide loetelu (ümber) määratlemisest loobuda, vajutades nupule Loobu,
mispeale pöördutakse tagasi kursuse omaduste määramise dialoogi-leheküljele.
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22.3.1. Kursuse testi omaduste määramine.
Antud dialoogis saab muuta kursuse testi järjekorranumbrit ja/või üle määrata testi hindamissüsteemi.
Märgime, et määratlus “Ei määrata” tähendab siin seda, et testi hindamissüsteemi üle ei määrata, st.

testile vastamisel kasutatakse testikirjeldusega määratud hindamissüsteemi. Nupp Kinnita kinnitab
tehtud määrangud, nupp Loobu tühistab tegevuse.

22.4. Kursuse koostamine: lõpplehekülg.
Kursuse koostamise (või parandamise) lõppleheküljel tuuakse ära kursuse nimetus, kursuse aine ning

kursusesse kuuluvate testide arv.

Nupp Salvestus salvestab koostatud kursusekirjelduse andmestikku (nupp on aktiivne, kui tegemist
oli uue kursuse lisamisega või kui olemasolevas tehti mingi parandus). Nupp Uus kursus on
aktiivne kursuse parandamisrežiimi korral ning võimaldab koostatud kursusekirjeldust andmestikku
lisada, kusjuures lähte-kursus seal säilib. Mõlemad nupud lõpetavad kursuse koostamisprotseduuri.

100

23. Väljapanekud.
Programmi APSTeach üheks põhifunktsiooniks on mitmesuguste andmeelementide (eelkõige
küsimuste, testide ja kursuste) koostamine. Lisaks sellele peab programm aga organiseerima ka
testidele (kursustele) vastamise korda, st. programm peab võimaldama määratleda, kes milliseid teste
(kursusi) ja millises ajavahemikus täita saab. Nimetatud funktsioon realiseeritakse süsteemis APSTest
nn. väljapanekute abil. Mõiste on tuletatud seisukohast, et andmestikus olevale testile (kursusele) saab
vastata ainult siis, kui see on n.-ö. täitmiseks välja pandud.
Testipangas olevast testist (kursusepanga kursusest) saab moodustada väljapaneku, sidudes selle testi
(kursusega) nii lubatavate vastajate ringi kui ka teatud komplekti vastamise korda iseloomustavaid
atribuute. Väljapanekut saab avada (testi/kursust täitmiseks välja panna) ning avatud väljapanekut
saab sulgeda ehk annulleerida (testi/kursust täitmiselt maha võtta).
Vastamise adekvaatsuse (ja ka võimalikkuse) garanteerimiseks on oluline, et välja pandud
testi/kursuse komponendid vastamise ajal ei muutuks. Programm APSTeach organiseerib selle
järgmisel viisil: väljapaneku avamisel kontrollitakse testi/kursuse kõigi komponentide korrektsust
ning samal ajal tehakse nende teatud mõttes “lukustamine”, nii et (programmi APSTeach
vahenditega) neid komponente ei saa parandada ega kustutada, enne kui väljapanek on annulleeritud.
Väljapanekud on privaatsed, s.o. iga kasutaja tegeleb ainult talle kuuluvate väljapanekutega ja teiste
kasutajate väljapanekutele juurdepääsu ei oma.
Väljapanekute koostamise protseduur käivitatakse programmi APSTeach menüüs Testid alapunkti
Väljapanekud või nupureas vastava nupu valimisel, mispeale ekraanile tuuakse antud kasutaja kõigi
väljapanekute nimekirja esitav tabel.

Iga väljapaneku jaoks on tabelis ära toodud väljapaneku nimi, liik, kursuse/testi nimi, aine, teema,
väljapaneku avamise (aktiveerimise) aeg ja selle sulgemise (annulleerimise) aeg.. Tabel on mitmeselt
valitav ning järjestatav iga veeru järgi, aga samuti ka kopeeritav ja trükitav.
Kasutajal on siin võimalik:
– Alustada uue väljapaneku koostamist, vajutades nupule Lisa.
– Valida tabelis vajalik väljapanek ning suunduda selle parandamisele, vajutades nupule Paranda.
Märgime, et hiire topeltklõps tabeli vasakpoolses veerus valib vastava testi parandamiseks, st. on

101

samaväärne testi valimise ja nupu Paranda vajutamisega. NB! nupp Paranda aktiveerub ainult
mitte-avatud (passiivse või suletud) väljapaneku valimisel, kusjuures suletud väljapaneku
parandamisel luuakse alati uus passiivne väljapanek ning esialgne säilib!
– Valida tabelis soovitav passiivne väljapanek (selline, mis pole veel avatud olnud) ja avada see,
vajutades nupule Aktiveeri. Kõigepealt tehakse väljapandava testi/kursuse komponentide
korrektsuse kontroll ja selle eduka lõpu korral küsitakse kasutajalt veelkordset kinnitust
väljapaneku aktiveerimiseks. Sest hetkest peale on põhimõtteliselt võimalik hakata vastavale
testile/kursusele vastama.
– Valida ühe või mitu väljapanekut ning kustutada need, vajutades nupule Kustuta. Iga kustutatava
väljapaneku jaoks küsitakse eelnevalt täiendavat kinnitust. Märgime, et kustutada saab ainult
mitte-avatud (passiivseid või suletud) väljapanekuid, seejuures suletud väljapaneku enneaegne
kustutamine võib muuta võimatuks vastava testi/kursuse tulemuste adekvaatse kontrollimise.
– Valida tabelis soovitav avatud väljapanek ja sulgeda see nupule Annulleeri vajutamisega.
Sestpeale enam keegi vastavale testile/kursusele (selle väljapaneku kaudu) vastata ei saa.
– Lõpetada töö väljapanekutega, vajutades nupule Lõpp.
Uue väljapaneku koostamine ning olemasoleva parandamine toimub dialoogilehekülgede kaupa,
kusjuures iga dialoogi käigus tuleb määrata või siis sobivalt muuta vastava dialoogi koosseisu
kuuluvad atribuudid. Põhierinevus lisamise ja parandamise vahel seisneb selles, et lisamisrežiimis on
väljapaneku mittekohustuslikud atribuudid reeglina määramata, kohustuslikele atribuutidele on aga
omistatud nn. vaikimisi väärtus.
Väljapaneku koostamise iga dialoogi-lehekülje allservas on alati neli nuppu:
– Tagasi – tagasipöördumine eelmisele dialoogi-leheküljele. See võimaldab vajadusel
kontrollida ning muuta eelnevalt juba sisestatud infot. Antud leheküljel sisestatud info säilib
ning kui jõutakse tagasi samale leheküljele, pole seda vaja uuesti sisestada.;
– Edasi – üleminek järgmisele leheküljele. Eelnevalt kontrollitakse, et selle lehekülje kõik
kohustuslikud atribuudid oleksid korrektselt määratud ja ülejäänud omaksid lubatavat väärtust;
– Valmis – üleminek väljapaneku koostamise lõpp-leheküljele (eelnevalt kontrollitakse, et kõik
kohustuslikud atribuudid oleksid korrektselt määratud ja ülejäänud omaksid lubatavat
väärtust);
– Loobu – väljapaneku koostamisest (lisamisest või parandamisest) loobumine. Kõigepealt
küsitakse kasutajalt vastavat kinnitust ja selle saamisel lõpetatakse väljapaneku koostamine või
parandamine. Tehtud parandused ning sisestatud info lähevad sellisel juhul kaduma.

23.1. Väljapaneku koostamine: avalehekülg.
Sellel dialoogi-leheküljel määratakse väljapaneku järgmised atribuudid:
1. Väljapaneku tüüp (kohustuslik). Määrab, kas välja pannakse test või kursus. Vaikimisi
väärtuseks on test.
2. Väljapaneku nimi (kohustuslik). Lihtne tekst pikkusega kuni 63 sümbolit, mis identifitseerib
väljapaneku visuaalselt mitmesugustes loeteludes. Vaikimisi väärtuseks on välja pandava testi või
kursuse nimi.
3. Väljapaneku parool (mittekohustuslik). Lihtne tekst pikkusega kuni 15 sümbolit. Kui väljapanek
on kaitstud parooliga, siis küsitakse seda parooli kõigilt, kes alustavad sellele väljapanekule
vastamist. See võimaldab kitsendada isikute ringi, kes saavad väljapanekule vastata. Vaikimisi ei
ole väljapanek kaitstud parooliga.
4. Vastamine ühekordselt/korduvalt (kohustuslik). Kui väljapanek on ühekordselt vastatav, siis üks
vastaja saab sellele vastata vaid ühel korral. Sellised väljapanekud saavad olla ainult
registreeritavate tulemustega,, kuna muidu ei ole võimalik mitmekordset täitmist kindlaks teha.
Mitmekordselt täidetavale väljapanekule saab vastaja vastata kuitahes palju kordi. Kui seejuures
on tegemist on registreeritavate tulemustega, pannakse iga vastamise tulemused iga vastaja jaoks
eraldi kirja. Atribuudi vaikimisi väärtuseks on korduvalt.
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5. Tulemused registreeritakse/ei registreerita (kohustuslik). Kui väljapanek on registreeritavate
tulemustega, siis mitteanonüümse täitja iga tulemus salvestatakse. Mitteregistreeritavate
tulemustega väljapanekul ei salvestata tulemusi ühegi kasutaja jaoks. Selliselt välja pandud testid
sobivad ainult harjutamiseks. Vaikimisi väärtuseks on registreeritakse.
6. Reaktsioone näidatakse/ei näidata (kohustuslik). Reaktsioonid on tekstid, mille küsimuse
koostaja on sidunud mingi küsimuse vastuse õigsuse või siis mingi konkreetse vastusega. Selle
väljapaneku omadusega saab küsimuste reaktsioonide näitamise välja lülitada. Vaikimisi
väärtuseks on näidatakse.

7. Lahendusaeg (mittekohustuslik). Täiarvuline atribuut vahemikus 0 – 999, mis väljendab testi
täitmisaja ülempiiri minutites. Kui lahendusaeg on määratud ja nullist suurem, siis määratakse üle
vastav testi atribuut. Vaikimisi väärtuseks on 0.
8. Punktid iga vastuse eest (mittekohustuslik). Küsimuse koostaja on vastuse iga õigsuse määraga
sidunud punktid, mida sellele küsimusele vastates võib saada – punktid õige vastuse, peaaegu
õige vastuse ja vale vastuse eest. Väljapaneku vaadeldava omadusega saab tühistada konkreetsete
küsimuste eest määratud punktid ja kehtestada igale küsimusele väljapanekus sama punktide arvu.
Kui kasutaja määrab selle atribuudi, siis peab ta määrama ka punktide arvu õige, peaaegu õige ja
vale vastuse eest. Need atribuudid on samade omadustega ja samades piirides kui küsimuse
vastavad atribuudid. Vaikimisi arvestatakse iga küsimuse hindamisel küsimuse koostaja määratud
punkte.
Välja pandava testi/kursuse fikseerimiseks on nupp Otsi. Sellele vajutamisel avaneb aken antud
kasutajale juurdepääsetavate testide (kursuste) loetelu esitava tabeliga. Vajaliku testi (kursuse)
määramiseks tuleb see tabelis valida ning vajutada nupule Vali (sama tulemuse annab hiire
topeltklõps tabelil), määramisest loobumist võimaldab nupp Loobu.

23.2. Väljapaneku vastajate ringi määramine.
Kui avaleheküljel määrati vastamise korda iseloomustavad atribuudid, siis sellel dialoogi-leheküljel
määratakse lubatavate vastajate ringi iseloomustavad atribuudid:
1. Anonüümne täitmine lubatud/mittelubatud (kohustuslik). Väljapanekul võib olla lubatud või ka
keelatud anonüümne vastamine. Anonüümne vastamine on selline, kus vastaja ennast ei nimeta ja
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kus ka tulemust tema jaoks ei salvestata. Anonüümne vastamine on mõeldud näiteks mingi testi
harjutamiseks. Vaikimisi väärtuseks on mittelubatud.
2. Vastajate ring fikseeritud/ täienev (kohustuslik). Täieneva vastajate ringiga väljapaneku korral
pole võimalike vastajate loetelu konkreetselt fikseeritud ning vastata saavad kõik isikud, kes
ennast registreerivad. Fikseeritud vastajate ringiga väljapaneku korral saavad vastata ainult need
isikud, kes on määratud vastajate nimekirjas. Vaikimisi väärtuseks on täienev.

3. Vastajate nimekiri (kohustuslik, kui vastajate ring on fikseeritud).
Vastajate nimekirja määramine toimub nupu Määra abil, millele vajutamisel avaneb vastav alamdialoog. Dialoogi-aknas asub kaks tabelit. Parempoolne tabel esitab väljapaneku vastajate nimekirja,
vasakpoolne aga vastajaid, keda saab nimekirja lisada. Iga vastaja jaoks on tabelites ära toodud
perenimi, eesnimi ja rühm, mõlemad tabelid on mitmeselt valitavad ja järjestatavad iga veeru järgi.
Lisaks näidatakse mõlemas tabelis olevate vastajate arvu ning vasakus tabelis valitud vastajate arvu.
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Vasakpoolse tabeli täitmiseks kasutatakse reeglina vastajate päringut, vastava päringu-dialoogi
aktiviseerib nupp Päring (vt. Päringud). Nupp Kõik võimaldab jooksva päringutingimuse
annulleerida, sel juhul koostatakse vasakpoolne tabel kõigist antud kasutajale näidatavatest vastajatest
(märgime, et vastajate andmestik on privaatne: igal kasutajal on “oma” vastajad). Selleks, et kanda
vastajaid vasakpoolsest tabelist parempoolsesse, tuleb vasakpoolses tabelis teha soovitav valik ning
vajutada nupule ==>. Märgime, et hiire topeltklõps vasakpoolsel tabelil lisab vastava vastaja
parempoolsesse tabelisse.
Kui soovitavat vastajat vastajate andmestikus ei esine, siis saab selle andmestikku lisada nupu Lisa
abil. Samuti on siin ette nähtud võimalus vastajate isiku-andmete parandamiseks. Selleks tuleb
vasakpoolses tabelis valida vastav vastaja ja vajutada nupule Paranda.
Konkreetne vastaja saab väljapaneku vastajate nimekirjas esineda ainult ühes eksemplaris, st. kui
vastaja on nimekirjas juba olemas, siis selle täiendaval kandmisel nimekirja viimases uut vastajat ei
tekitata.
Väljapaneku vastajate nimekirjast vastajate kustutamiseks tuleb need parempoolsest tabelist valida
ning vajutada nupule Kustuta. Täiendavat kinnitust sellisel juhul ei küsita.
Nimekirja määramise (lisamise või parandamise) lõpetavad nupud Kinnita ja Loobu. Esimene neist
fikseerib määratud vastajate nimekirja (see võib olla ka tühi), teine tühistab kogu antud alamdialoogis tehtud töö.

23.3. Väljapaneku koostamine: lõpplehekülg.
Väljapaneku koostamise (uue väljapaneku lisamise või olemasoleva parandamise) lõppleheküljel
tuuakse ära väljapaneku nimetus, väljapandava testi/kursuse nimi ning väljapaneku teiste atribuutide
kirjeldused.

Nupp Salvestus salvestab väljapaneku andmestikku ja lõpetab väljapaneku koostamise protseduuri.
Märgime, et kui parandamiseks võeti ette suletud väljapanek, siis tegelikult toimub uue väljapaneku
lisamine ja lähte-väljapanek säilib. Asi on selles, et suletud väljapaneku info on vajalik sellele
väljapanekule vastatavate tulemuste kontrollimiseks.
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24. Eksport ja import.
Küsimuste ning testide eksport ja import võimaldab küsimuste vahetamist erinevate APSTest
pakettide vahel – küsimuste kandmist ühest arvutist teise. Nii saab ühes kohas ette valmistatud
küsimusi ja teste kasutada ka mujal. Lisaks asendab testifaili eksport APSTesti eelmises versioonis
sisaldunud testifaili kirjutamist. Testifailide põhjal, mis saadakse testi ekspordil on võimalik ka
testidele vastata. Siiski soovitame seda võimalust kasutada vaid siis, kui see on hädavajalik – kui
arvutivõrk pole kasutatav – näiteks kui soovitakse anda õpilastele testi harjutamiseks kodusel arvutil.
Testi täitmisel testifailist on rida kitsendusi – puudub testitäitjate nimekiri, pole võimalik kontrollida,
kas mingi testitäitja on antud testile juba vastanud jne.
Ekspordi käigus salvestatakse valitud küsimused kettale kindla formaadiga ekspordi/impordifaili
kujul. Sellise faili vaikimisi laiendiks küsimuste ekspordil on AXP, testifailil TST. Märgime, et ehkki
failide laiendid on samad mis APSTest eelmises variandis, on failide formaat siiski teine. Seega ei ole
APSTest uues versioonis salvestatud faile võimalik kasutada vanas versioonis. Vastupidine on
võimalik küsimuste impordiks – APSTest vanas versioonis salvestatud ekspordifaile on uues
versioonis võimalik importida. Ekspordifailid on pakitud, seepärast pole neile enam mõtet rakendada
pakkimis/arhiveerimisprogramme (ZIP, ARJ jne.). Saadud ekspordifailid võib transportida teise
arvutisse, kus on APSTest ning seal importida. Märgime, et nii saab üle kanda ainult küsimusi
(muidugi koos oma atribuutide ja komponentidega) ja testikirjeldusi. Momendil pole võimalik
eksportida ja importida kursusi, väljapanekuid ja vastajate nimekirju. Lisaks on võimalik kanda ühest
APSTest-süsteemist teise kogu andmestikku sisaldavat arhiivifaili. Sellisel juhul aga asendatakse ka
tulemussüsteemis kõik andmed, ka kasutajad jms.
Ekspordifailides ei säilitata andmeobjektide valdajaid. Imporditud andmeobjektide – küsimuste,
testide jne. valdajaiks saavad nende importijad. Küll aga säilivad atribuudid, mis väljendavad
andmeobjektide koostajaid.

24.1. Küsimuste eksport.
Küsimuse ekspordi protseduur käivitatakse programmi APSTeach menüüst Küsimused alapunkti
Küsimuste eksport valimisel. Kõigepealt küsitakse kasutajalt ekspordifaili nime. Kasutaja võib selle
määrata, kuid võib ka esialgu määramata jätta. Viimasel puhul tuleb ekspordifaili nimi määrata enne
ekspordiprotsessi käivitamist.

Kui kasutaja peab määrama ekspordifaili nime, ta võib selle sisestada lahtrisse Väljundfail või siis
määrata otsimisenuppu … kasutades.
Ekspordifaili kirjeldus on mittekohustuslik, suvalise pikkusega tekst. Loomulik on selleks kasutada
teksti, mis iseloomustab ekspordifaili kantavaid küsimusi.
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Soovi korral võib eksportija ekspordifaili kaitsta parooliga. Sel juhul peab ta seda märkima valikunupuga Parool ning sisestama parooli vastavale väljale. Parool on suvaline tekst pikkusega kuni 15
sümbolit. Parooli hoitakse andmestikus šifreeritult, seda ei kujutata ilmutatult ka ekspordidialoogis.
Parool tuleb kindluse mõttes ühtviisi ette anda kahel väljal.
Eksporditavad küsimused valitakse nupule Küsimuste valimine vajutamise teel. Vastav dialoog on
samasugune, kui küsimuste valikul testi kategooriasse (vt. Testi kategooria kirjeldamine). Peale küsimuste
valikut näidatakse ka valitud küsimuste arvu.

Küsimused kirjutatakse ekspordi/impordifaili, kui kasutaja vajutab nupule Ekspordi. Peale ühe
ekspordifaili kirjutamist võib määrata uue ekspordifaili ning küsimused ning kirjutada ühe
ekspordiprotseduuri käigus ka mitu ekspordifaili.
Küsimuste eksportimise protseduur lõpeb, kui kasutaja vajutab nupule Lõpp.

24.2. Küsimuste import.
Küsimuse impordi protseduur käivitatakse programmi APSTeach menüüst Küsimused alapunkti
Küsimuste import valimisel. Kõigepealt küsitakse kasutajalt impordifaili nime. Kasutaja võib selle
määrata, kuid võib ka esialgu määramata jätta. Viimasel puhul tuleb impordifaili nimi määrata
küsimuse impordiprotseduuris.
Kui kasutaja määrab siin impordifaili nime, ta võib selle sisestada lahtrisse Sisendfail või siis määrata
otsimisenuppu … kasutades. Seepeale kujutatakse vastavais lahtreis selle impordifaili kirjeldus,
koostaja, koostamisaeg ja küsimuste arv failis. Kui impordifail on kaitstud parooliga, siis näidatakse
seda ära märkimisega vastaval väljal. Samuti märgitakse kui tegemist on APSTest eelmises versioonis
eksporditud failiga.
Kasutaja võib importida selles failis asuvad küsimused oma küsimuste panka nupule Impordi
vajutamisega. Kui fail on kaitstud parooliga, siis küsitakse kasutajalt enne impordiprotsessi
käivitamist parooli.
Kui kasutaja impordib sama impordifaili korduvalt, siis sisestatakse samad küsimused andmepanka
samuti korduvalt. Sellist olukorda tuleks vältida.
Küsimuste importimise protseduur lõpeb, kui kasutaja vajutab nupule Lõpp.
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24.3. Testi eksport.
Testi ekspordi protseduur käivitatakse kui kasutaja valib testide moodustamise protseduuris testide
loetelust testi ning vajutab nupule Ekspordi. Kõigepealt küsitakse kasutajalt testifaili nime. Kasutaja
võib selle määrata, kuid võib ka esialgu määramata jätta. Viimasel puhul tuleb testifaili nimi määrata
enne ekspordiprotsessi käivitamist.

Kui kasutaja peab määrama testifaili nime, ta võib selle sisestada lahtrisse Väljundfail või siis määrata
otsimisenuppu … kasutades.
Ekspordifaili kirjeldus on mittekohustuslik, suvalise pikkusega tekst. Loomulik on selleks kasutada
teksti, mis iseloomustab eksporditavat testi.
Nii nagu küsimuste ekspordilgi võib eksportija testifaili kaitsta parooliga. Sel juhul peab ta seda
märkima valikunupuga Parool ning sisestama parooli vastavale väljale. Parool on suvaline tekst
pikkusega kuni 15 sümbolit. Parooli hoitakse andmestikus šifreeritult, seda ei kujutata ilmutatult ka
ekspordidialoogis. Parool tuleb kindluse mõttes ühtviisi ette anda kahel väljal. Märgime, et kui testifail on kaitstud parooliga, siis küsitakse seda parooli ka testile vastajalt enne, kui talle võimaldatakse
vastata selles testifailis sisalduvale testile.
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Test kirjutatakse testifaili, kui kasutaja vajutab nupule Ekspordi. Peale ühe testifaili kirjutamist võib
määrata uue testifaili ning küsimused ning kirjutada ühe ekspordiprotseduuri käigus ka sama testi ka
mitmesse testifaili. Testi eksportimise protseduur lõpeb, kui kasutaja vajutab nupule Lõpp.

24.4. Testi import.
Testi impordi protseduur käivitatakse programmi APSTeach menüüst Testid alapunkti Testi import
valimisel. Testi impordi protseduur on väga sarnane küsimuste impordiga.

Kõigepealt küsitakse kasutajalt testifaili nime. Kasutaja võib selle määrata, kuid võib ka esialgu
määramata jätta. Viimasel puhul tuleb testifaili nimi määrata testi impordiprotseduuris.
Kui kasutaja määrab siin testifaili nime, võib ta selle sisestada lahtrisse Sisendfail või siis määrata
otsimisenuppu … kasutades. Seepeale kujutatakse vastavais lahtreis selle testifaili kirjeldus, koostaja,
koostamisaeg ja küsimuste arv failis. Kui testifail on kaitstud parooliga, siis näidatakse seda ära
märkimisega vastaval väljal. Kasutaja võib importida selle testi ja kõik testis asuvad küsimused oma
küsimuste panka nupule Impordi vajutamisega. Kui fail on kaitstud parooliga, siis küsitakse
kasutajalt enne impordiprotsessi käivitamist parooli.
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25. Programmi APSTeach menüü Tööpiirkond
25.1. APSTeach keskkonna määramine
Programmi APSTeach keskkonna-parameetrite määramise protseduur käivitub programmi APSTeach
menüü Tööpiirkond alapunkti Keskkond valimisel.

APSTeach keskkonna-parameetrite all peame silmas järgmisi:
– APSTest jooksev tööpiirkond (s.o. sisuliselt andmebaasiühendus). Tööpiirkond
identifitseeritakse juurdepääsufaili connect.dat abil. APSTest jooksva tööpiirkonna
määramine toimub nupule ... vajutamisel, mis käivitab kataloogi otsimise dialoogi. Kui selle
käigus juurdepääsufail identifitseeritakse, siis püüab programm luua vastavat
andmebaasiühendust. Kui see õnnestub, siis kontrollitakse APSTest andmestike olemasolu.
Kui ka see kontroll lõpeb positiivselt, aktsepteeritakse tööpiirkonna määrangut ning vastaval
väljal kujutatakse juurdepääsufaili nimi koos täieliku teega.
– Kas töö toimub privaatses keskkonnas või ei. See omadus puudutab kõiki neid süsteemi
andmestikke, mis omavad privaatsus-atribuuti (objektid, kaardiobjektid, küsimused, testid,
kursused ja päringud). Kui töö toimub privaatses keskkonnas, siis on kasutajal juurdepääs
nimetatud andmestike ainult neile andmeobjektidele, mis on antud kasutaja valduses. Vastasel
korral on kasutajal juurdepääs ka teistele kasutajatele kuuluvatele andmeobjektidele, mille
privaatsus on kas mittemuudetav või üldkasutatav.
– Kas on fikseeritud testi vaikimisi hindamissüsteem või ei. Kui hindamissüsteem on fikseeritud,
siis kasutatakse antud määrangut alati uue testi koostamisel vaikimisi väärtusena. Märgime, et
kui fikseeritakse vaikimisi hindamissüsteem ja selle väärtuseks pole “ei määrata”, siis tuleb
fikseerida ka vastavad sooritatuse tasemed (anda ette vastavad nivood protsentides).
– Kas on fikseeritud küsimusele õige, peaaegu õige ja vale vastuse eest vaikimisi antavad
punktid. Kui näiteks õige vastuse eest vaikimisi antavad punktid on fikseeritud, siis uue
küsimuse koostamisel kasutatakse vastavat väärtust alati vaikimisi väärtusena.
Dialoogis tehtud määratlused kinnitab (peale nende korrektsuse edukat kontrollimist) nupp Kinnita,
nupp Tühista tühistab dialoogi käigus tehtu.

110

25.2. Administraator.
Administraatoriprotseduur käivitub programmi APSTeach menüü Tööpiirkond alapunkti
Administraator valimisel. See alapunkt on aktiivne vaid kasutajaile, kel on administraatoriõigused
antud tööpiirkonnas. Administraatoriprotseduuri on koondatud mõningad tööd, mis nõuavad sanktsioneeritud juurdepääsu. Eelkõige on siin tegemist tööpiirkonna kasutajate nimekirja haldamisega,
kasutajate lisamisega, parandamisega ning kustutamisega. Lisaks on siin mõningad andmestikukriitilised tööd nagu tööpiirkonna andmete arhiivikoopia moodustamine ning arhiivist taastamine,
samuti aga ka võimalused, mis kõigile kasutajaile huvi ei peaks pakkuma nagu näiteks kõigi tööpiirkonna andmetabelite lehitsemine. Tööpiirkonna administraatoriprotseduuri, mis käivitub programmi
APSTeach menüü alapunktina, ei tohi segi ajada programmiga APSAdmin, mis on omaette moodul.
Programmis APSAdmin saab moodustada ODBC-ühenduse ning neile vastavaid tööpiirkondi, see
võimaldab muuta tööpiirkondade põhikatalooge ning juurdepääsufaile, teisendada andmeid vanast
APSTesti formaadist uude. Need tööd ei ole administraatoriprotseduurist teostatavad.
Igal tööpiirkonnal peab olema vähemalt üks administraatoriõigustega kasutaja e. administraator. Neid
võib olla ka rohkem, kuid soovitatav on, et mitte kõigil kasutajail poleks administraatoriõigusi. Kui
programmi APSTeach startimisel võetakse ühendus mingi tööpiirkonnaga ning selgub, et selles tööpiirkonnas pole ühtegi kasutajat (mis võib juhtuda, kui on tegemist programmi APSTest töö alustamisega ning tööpiirkonna andmestik on lihtsalt tühi), siis käivitatakse automaatselt administraatoriprotseduur ning tööpiirkonda tuleb tekitada vähemalt üks administraatoriõigustega kasutaja. Sama toimub
ka siis, kui tööpiirkonnas pole ühelgi kasutajal administraatoriõigusi (mis võib juhtuda, kui tööpiirkonna andmestik on saadud teisendamisel APSTest eelmisest versioonist).
Administraatoriprotseduuri dialoogaknal on kolm eri lehekülge: Kasutajad, Andmestik ja Ühendus.

Lehekülje vahetuseks tuleb teha hiireklõps vastava lehekülje päises. Administraatoriprotseduur lõpeb,
kui kasutaja vajutab nupule Lõpeta.
25.2.1. Administraator: töö kasutajatega.
Administraatori leheküljel Kasutajad on tabelis antud kõigi selle tööpiirkonna kasutajate kasutajanimed. Nupule Lisa vajutamine käivitab kasutaja lisamis/parandamisdialoogi uue kasutaja lisamiseks.
Kui valida tabelist kasutajanimi ning vajutada nupule Kustuta, siis antakse hoiatav teade ja peale
kinnituse saamist kustutatakse kasutaja. Märgime, et kasutaja kustutamisel ei kustutata andmestikest
sellele kasutajale kuuluvaid andmeobjekte – küsimusi, teste, objekte jne.
Kui valida loetelust mingi kasutajanimi ning vajutada nupule Muuda, siis käivitatakse kasutajainfo
lisamis/parandamisdialoog valitud kasutaja atribuutide muutmiseks.
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Kasutaja lisamine / parandamine.
Uue kasutaja registreerimise/kasutajainfo parandamise dialoog käivitatakse nii uue kasutaja lisamiseks kui ka kasutaja andmete (eeskätt kasutajanime ning parooli) muutmiseks.

Kasutajanimi on kohustuslik atribuut. See on suvaline tekst pikkusega kuni 8 sümbolit. Kasutajanimi
peab olema tööpiirkonnas unikaalne, st. ei tohi kokku langeda ühegi teise sama tööpiirkonna kasutajanimega.
Parool on suvaline tekst pikkusega kuni 15 sümbolit. Parooli hoitakse andmestikus šifreeritult, seda ei
kujutata ilmutatult ka kasutajainfo dialoogis. Parool tuleb kindluse mõttes ühtviisi ette anda kahel
väljal. Kasutajanime ning parooli abil identifitseerib kasutaja ennast programmi APSTeach käivitamisel. Parool ei ole kohustuslik. Iga kasutaja võib oma parooli ise muuta, kui ta märgib valikunupu
Muuda parool programmi APSTeach käivitamisel sisenemisdialoogis.
Administraatoriõigused antakse kasutajale märkimisega valikunupus Administraator. Vähemalt
ühel kasutajal tööpiirkonnas peavad olema administraatoriõigused.
Kasutaja eesnimi ja perekonnanimi on kohustuslikud tekstilised atribuudid pikkusega kuni 20
sümbolit. Kasutaja amet on mittekohustuslik tekstiline atribuut pikkusega kuni 31 sümbolit.
Kasutaja eesnime, perenime ja ametit kasutatakse andmestiku mitmesuguste objektide – küsimuste,
testide jne. koostaja määramiseks.
Kasutaja võib aktsepteerida sisestatud info või tehtud parandused, vajutades nupule Kinnita. Ta võib
aga ka loobuda paranduste tegemisest või uue kasutaja andmebaasi lisamisest, vajutades nupule
Tühista.
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25.2.2. Administraator: töö andmestikuga.
Administraatoriprotseduuri leheküljel Andmestik on antud vahendid tööpiirkonna andmestiku jaoks.
Kui kasutaja vajutab nupule Tabelid, siis tuuakse ekraanile tööpiirkonna andmestiku kõikide tabelite
loetelu:
Kui kasutaja vajutab nupule Luua uued tabelid, siis peale kahekordset kinnituse küsimist kasutajalt
tühjendatakse kogu tööpiirkonna andmestik ning luuakse uued tabelid. Kuna sellises andmestikus pole
ühtegi kasutajat, siis järgnevalt tuleb luua vähemalt üks administraatoriõigustega kasutaja. Peale seda
tuleb sel kasutajal ennast uuesti sisenemisdialoogis identifitseerida.
Kui kasutaja vajutab nupule Arhiveerida, moodustatakse tööpiirkonna andmetest tagavarakoopia.
kasutajalt küsitakse faili nime, kuhu andmed salvestatakse. Faili vaikimisi tüübiks on ARH. Faili
kantakse kõigi tabelite sisu nii nagu need antud momendil andmestikus olid.
Kui kasutaja vajutab nupule Taastada arhiivist, siis võimaldatakse tööpiirkonda eelneval
arhiveerimisel tekitatud tagavarakoopiast taastada. Tegevusjärjekord on järgmine:
– Kasutajalt küsitakse arhiivifaili nime, kasutaja võib siinkohal loobuda, mispeale
taastamisprotseduur lõpeb;
– Kasutajale näidatakse andmestiku kokkuvõtet – arhiivifailis olevate tabelite kirjete arvu. Kui
kasutaja vajutab nupule Edasi, siis töö jätkub;
– Kasutajalt küsitakse kahekordset kinnitust olemasoleva andmestiku tühjendamiseks. Kasutaja
võib siin loobuda, mispeale taastamisprotseduur lõpeb;
– Andmestikku luuakse uued tabelid ning nende sisu täidetakse arhiivifailist;
– Lõpetatakse administraatoriprotseduur ning käivitatakse sisenemisdialoog. Kasutaja peab nüüd
ennast identifitseerima arhiivist loetud andmete jaoks.
25.2.3. Administraator: tabelite lehitsemine.

Kui kasutaja vajutab administraatoriprotseduuri andmestikuleheküljel nupule Tabelid, siis tuuakse
ekraanile andmestiku kõigi tabelite loetelu:
Tabel on järjestatav iga veeru järgi, trükitav ja kopeeritav.
Kui kasutaja valib mõne tabeli ning vajutab nupule Andmed, siis tuuakse ekraanile selle tabeli sisu:
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Tabel on järjestatav iga veeru järgi, trükitav ja kopeeritav. Korraga võib vaadata ka mitme tabeli sisu,
valides neid tabelite loetelust.
Kui kasutaja valib tabelite loetelust mingi tabeli ning vajutab nupule Veerud, siis tuuakse ekraanile
selle tabeli struktuur, kõik väljad, nende tüübid ja laiused;

Tabel on järjestatav iga veeru järgi, trükitav ja kopeeritav.
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25.2.4. Administraator: ühendus.
Administraatoriprotseduuri leheküljel Ühendus antakse info momendil kasutatava tööpiirkonna ja
vastava ODBC-ühenduse kohta:

Tuuakse ära tööpiirkonna põhikataloogi nimi, ODBC-ühenduse nimi, andmebaasisüsteemi nimi ning
ODBC-draiveri nimi.

25.3. RTF-redaktor.
Programm APSTest kasutab formaaditud teksti paljudes kohtades. Formaaditud tekstina mõistame
seda, et tekstis võib olla erineva kirjatüübi, suuruse, värvi ja rajastamisega osi. Formaaditud teksti
saab kasutada küsimuse objektina, küsimuse fraasi ja näpunäitena. Formaaditud teksti kasutab
programm APStest nn. RTF-vormingus (RTF – Rich Text Format). Märgime, et toetatud ei ole mitte
kõik RTF-vormingu võimalused. Eeskätt ei toetata piltide asetamist teksti. Kasutaja võib sobivad
tekstilõigud valmistada ette mingi tekstiredaktoriga nagu MS Word. Selleks, et lihtsustada
formaaditud tekstide kasutamist on aga programmi APSTest koosseisu lülitatud ka lihtne redaktor
RTF-vormingus tekstide ettevalmistamiseks, mis võimaldab teostada tekstiga põhilisi teksti
formaativaid operatsioone. Siiski ei võimalda see redaktor kõiki operatsioone, mida RTF (ja ka
APSTest) toetab, nagu näiteks tabelid, raamitud ja varjutatud tekstid jms. Nende jaoks tuleb kasutada
enam arenenud redaktoreid.
RTF-redaktor kutsutakse programmis APSTeach välja kolmes erinevas kontekstis:
– Küsimuse koostamisel, kui küsimuse koostaja määrab küsimuse fraasi või näpunäite tüübiks
vastava valikunupuga RTF ning vajutab redaktori avamise nupule. Moodustaud või parandatud
tekst läheb siin otseselt küsimuse koosseisu.
– Objekti moodustamisel, kui kasutaja valib objekti tüübiks RTF-fail ning vajutab nupule
Konstrueeri. Moodustatud või parandatud tekst läheb siin otseselt objektiks.
– Programmi APSTeach menüüst Tööpiirkond alapunkti RTF-redaktor valimisel. Sellisel
juhul tuleb moodustatud tekst salvestada faili, et seda siis edaspidi kasutada.
RTF-redaktori käivitamisel tuuakse ekraanile redigeerimisaken.
Redigeerimisaknasse tuleb sisestada soovitud tekst. Tekstiga opereerimiseks on kasutaja käsutuses
teenistusmenüü, mis kujutatakse hiire parema nupu vajutusel redigeerimisaknas ning redigeerimisakna nupuriba. Kui kasutaja valib nupuribal mingi režiimi, siis mõjub see redigeerimisaknas oleva
teksti valitud osale. Teksti redigeerimisaknas saab valida hiire lohistamisega või siis kursori
liigutamisega nooleklahvide abil, hoides samaaegselt klahvi Shift alla vajutatuna. Kui pole valitud
teksti, siis mõjub režiimimäärang kursoripositsioonile, st. kõik järgnevalt sisestatavad sümbolid
kujutuvad valitud režiimis.
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Redigeerimisakna teenistusmenüü:

Undo – tühistada viimati tehtud muudatus;
Cut – kanda valitud tekst Windowsi ClipBoardi ning kustutada see aknast;
Copy – kanda valitud tekst Windowsi ClipBoardi;
Paste – Sisestada Windowsi Clipboardis asuv tekst aknasse;
Delete – Kustutada valitud tekst;
Select All – valida kogu redigeerimisaknas asuv tekst.
Redigeerimisakna nupuriba nupud:
– määrata valitud tekstile kirjatüüp Windows-is installeeritud kirjatüüpide
hulgast.
– määrata valitud tekstile kirja

suurus.

– kujutada valitud tekst poolpaksu kirjaga, teistkordne vajutus samale nupule tühistab selle
režiimi.
– kujutada valitud tekst kursiivis, teistkordne vajutus samale nupule tühistab selle režiimi.
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– kujutada valitud tekst allakriipsutatuna, teistkordne vajutus samale nupule tühistab selle
režiimi.
– kujutada valitud tekst läbikriipsutatuna, teistkordne vajutus samale nupule tühistab selle
režiimi.
– kujutada valitud tekst alaindeksina, teistkordne vajutus samale nupule tühistab selle režiimi.
– kujutada valitud tekst ülaindeksina, teistkordne vajutus samale nupule tühistab selle režiimi
– rajastada valitud tekstilõik vasakule.
– rajastada valitud tekstilõik keskele.
– rajastada valitud tekstilõik paremale.
– määrata värvus valitud tekstiosale.
– avada redigeerimisaknas RTF-fail.
– salvestada redigeerimisaknas olev tekst RTF-faili.
– lõpetada RTF-redaktori töö.
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26. Programmi APSTeach menüü Lisa-andmestikud.
26.1. Töö objektide andmestikuga.
Objektid on vahend küsimuste koosseisu graafilise, helilise vms. informatsiooni lisamiseks. Lihtsamalt võttes on objekt teatud tüüpi fail, mis küsimuse koosseisu asetatuna kujutatakse küsimusele vastamise liideses. Programmi praeguses versioonis on lubatud järgmist tüüpi objektid:
– suvalise pikkusega lihtne tekst;
– suvalise pikkusega RTF-tekst;
– pilt TIFF, JPEG või BMP - rasterkujul;
– pilt Windows metafaili (WMF) või laiendatud metafaili (EMF) kujul;
– heli WAV kujul. Küsimusele vastamisel tähistab seda tüüpi objekti konstruktsioon:

mis võimaldab kuulata vastavat häälefaili.
– film AVI kujul. Küsimusele vastamisel tähistab seda tüüpi objekti konstruktsioon:

mis võimaldab filmifaili läbi mängida.
– vaba tüüpi objekt. See on objekt, mida programm APSTest otseselt ei kujuta, vaid annab selle
kujutamiseks ette programmile, mis on seotud seda tüüpi objektiga.
Objekte kasutatakse küsimustes põhiliselt kahel viisil – kas küsimuse objektina või siis variandiloetellu kuuluva variandi objektina, kusjuures viimastena pole kasutatavad vaba tüüpi objektid. Lisaks
saab objekte kasutada ka kategooriate, testide ja kursuste tiitlitena.
Objektide ettevalmistamise vahendid ei kuulu üldiselt programmi APSTest koosseisu. Erandina antakse võimalus lihtsamat tüüpi objektide (lihtsa ja formaaditud teksti) moodustamiseks. Pildifaili
moodustamiseks või skaneerimiseks võiks kasutadamingit pildiredaktorit, näit. PaintShop Pro., metafailide moodustamiseks mingit konstrueerimispaketti, näit. CorelDRAW jne. Küll aga võimaldatakse
mingite meetoditega ettevalmistatud objekte koondada objektide andmestikku ning klassifitseerida.
Objektide määramisel võimaldatakse kasutajal valida sobiv objektifail, mis asub mingis kohas arvutikettal. Seda saab varustada nimede ja klassifikaatoritega ning kas faili ennast või siis viita sellele paigutada APSTest objektipanka. Selleks, et objekti paigutada objektipanka, ei pea see objekt olema
mingi küsimuse või testi koosseisus. APStest mis võimaldab mingi valdkonna objekte juba varakult,
enne küsimuste koostamist ette valmistada. Töö objektipangaga käivitatakse APSTeach menüüst
Lisa-andmestikud alapunkti Objektid valimisel.
Kasutajale esitatakse tabelina kõigi kõikide talle momendil nähtavate objektide loetelu. Objektide
hulk, mida loetelus näidatakse, sõltub sellest, kas töö toimub privaatses keskkonnas või mitte ja kas
leidub momendil kehtivat kitsendust – päringut objektidele. Kui keskkond on privaatne, näidatakse
kasutajale ainult temale kuuluvaid objekte, vastasel korral lisaks ka teiste kasutajate üldkasutatavaid ja
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mittemuudetavaid objekte. Keskkonnast sõltumata võib objektide loetelu olla kitsendatud kasutaja
poolt määratud päringuga objektidele (vt. Päringud). Märgime, et programmi APSTest eelmises
variandis ei olnud objektil kuuluvust ja privaatsust ning seepärast on eelmisest versioonist teisendatud
andmete korral objektid üldkasutatavad ning ei kuulu kellelegi.

Iga objekti jaoks antakse selle nimi, tüüp, aine, teema ning alateema. Tabel on järjestatav iga veeru
järgi, trükitav ning kopeeritav. Kasutaja käsutuses on järgmised tegevused:
– Nupule Lisa vajutamine käivitab objekti lisamis/parandamisdialoogi uue objekti lisamiseks.
– Objekti valik tabelis ja nupule Paranda vajutamine käivitab, kui kasutajal on õigusi selle
objekti parandamiseks, objekti lisamis/parandamisdialoogi objekti parandamiseks.
– Kui kasutaja valib objekti ning vajutab nupule Kustuta siis, kui kasutajal on õigusi selle
objekti kustutamiseks, antakse kasutajale hoiatav teade ja peale kinnituse saamist kustutatakse
objekt. Objekti ei saa kustutada ega parandada, kui see on mingi vastamiseks välja pandud testi
koosseisus.
– Objekti valik tabelis ja nupule Näita vajutamine toob valitud objekti arvutiekraanile, sama
tulemuse annab ka hiire topeltklõps objektile vastaval real (vt. toonekurg pildil).
– Selleks, et kitsendada tabelis nähtavate objektide hulka võib kasutaja rakendada päringut (vt.
Päringud). Päring valitakse nupuga Moodusta ning tühistatakse nupuga Tühista.
– Nupule Lõpp vajutamine lõpetab töö objektide andmebaasiga.
26.1.1. Objekti lisamine ja parandamine.
Objekti lisamise ning parandamise dialoog käivitatakse, kui kasutaja vajutab töös objektide andmestikuga nupule Lisa või siis valib mingi objekti ning vajutab nupule Paranda. Dialoogis võimaldatakse määrata objekti moodustavat faili ning teisi objekti atribuute. Kui on tegemist tekstitüüpi või siis
formaaditud teksti tüüpi vahetu objektiga, siis on võimalik ka objekti otseselt luua või parandada.
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Objekti nimi on suvaline tekst maksimumpikkusega kuni 31 sümbolit. Objekti nimi on kohustuslik
atribuut. Objekti nime kasutatakse objekti identifitseerimiseks objektide loetelus. ja seega on soovitav
anda nimi nii, et see ka sisuliselt kirjeldaks seda objekti. Programm ei kontrolli nimede kokkulange-

mist, kuid mitmele objektile sama nime andmine pole soovitatav.
Objekti tüübiks võib olla Tekst, Pilt, Metafail, Häälefail, Filmifail, RTF-fail või Vaba tüüp. Objekti
tüüp on kohustuslik. Objekti parandamisel võib muuta ka objekti tüüpi, kuid see tingib ka objekti faili
ümbermääramise.
Objekt võib olla vahetu või kaudne, mis määratakse vastava valikunupuga. Kui objekt on vahetu, siis
loetakse objekti määrav fail objektide andmestiku koosseisu ning edasi ei sõltu selle objekti kasutamine enam sellest failist, st. faili võib muuta või kustutada. Samuti on objekt kättesaadav kõigis arvuteis, mis seda andmestikku kasutavad. Puuduseks on siin vaid andmestiku suur maht. Kui objekt on
kaudne, siis andmestikku loetakse mitte objekti määrav fail, vaid viide sellele. Seega on andmestiku
korrektsuseks vaja, et vastav fail oleks paigutatud failiserverisse, kus kõik võrgus asuvad arvutid temale viitaks ühtmoodi ja samuti peab see fail jääma samale kohale kogu ajaks, kui seda kasutatakse.
Kui objekti parandamisel muuta kaudne objekti vahetuks, siis loetakse objekti moodustav fail objektipanka. Kui muuta vahetu objekt kaudseks, siis salvestatakse objekt objektipangast arvutikettale, eelnevalt küsitakse sel puhul kasutajalt faili nime.
Objekti sisaldava faili nimi tuleb sisestada välja Fail või siis valida kettal asuvate failide hulgast nupule … vajutamisega. Faili lisamisel objektipanka kontrollitakse faili tüübi sobivust määratud objektitüübile. Kui on tegemist teksti või formaaditud teksti tüüpi vahetu objektiga siis on võimalik objekti
ka otseselt luua. Selleks tuleb vajutada nupule Konstrueeri, mispeale käivitatakse APSTest koosseisus olev vastav lihtne redaktor. Uue objekti loomisel on faili etteandmine kohustuslik. See on kohustuslik ka objekti tüübi muutmisel. Vahetu objekti korral aga esialgset objekti moodustanud faili nime
andmestikus ei säilitata ja parandamisel see kättesaadav ei ole.
Objekti aine, teema, alateema ja klass klassifitseerivad objekti analoogiliselt küsimuse ja testikirjelduse vastavate atribuutidega. Kasutaja võib sisestada vastava atribuudi või siis valida juba kasutusel
olevate hulgast. Vaid aine on kohustuslik, ülejäänud atribuudid võib kasutaja sisestada vastavalt vajadusele. Mingit kontrolli aine, teema, alateema ja klassi vastavuse kohta ei teostata.
Privaatsus võib omada ühe kolmes võimalikust väärtusest – privaatne, mittemuudetav ja üldkasutatav. Kui objekt on üldkasutatav või kui kasutaja on objekti valdaja, siis on tal kõik õigused selle kasutamiseks (parandamiseks, kustutamiseks, küsimustesse lülitamiseks jne.). Kui kasutaja ei ole mittemuudetava objekti valdaja, siis saab ta seda objekti kasutada küsimustesse lülitamiseks, kuid ei saa
seda parandada ega kustutada. Privaatsele objektile omab juurdepääsu ainult selle valdaja – teiste kasutajate jaoks selliseid objekte loeteludes ei näidata. Privaatsust võib muuta üksnes objekti valdaja.
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Kui kasutaja vajutab nupule Näita, siis tuuakse objekt arvutiekraanile samamoodi nagu nupule Näita
vajutamisel objektide loetelus.
Kasutaja võib aktsepteerida sisestatud info või tehtud parandused, vajutades nupule Kinnita. Ta võib
aga ka loobuda paranduste tegemisest või uue objekti andmestikku lisamisest, vajutades nupule
Tühista.

26.2. Töö vastajate andmestikuga.
Programmi APSTeach iga kasutaja (õpetaja) käsutuses on tema testidele vastajate andmestik.
Kaudselt moodustatakse selline andmestik testitulemuste salvestamisel resultaatide andmestikku.
Vastajate loetelu saab aga ka eelnevalt ette valmistada, näiteks selleks, et seda testi väljapanekule ette
anda. Vastajate andmestik on privaatne, igal kasutajal oma, ja üks kasutaja teise vastajaid ei näe.
Töö vastajate andmestikuga käivitub programmi APSTeach menüü Lisa-andmestikud alapunkti
Vastajad valikul. Kasutajale esitatakse tabelina kõikide talle momendil nähtavate vastajate loetelu.
Sinna võivad kuuluda kõik vastajad, loetelu võib aga olla ka kitsendatud kasutaja poolt määratud
päringuga vastajatele (vt. Päringud).

Iga vastaja kohta on antud perenimi, eesnimi, rühm ja liik. Tabel on järjestatav iga veeru järgi, trükitav ja kopeeritav. Kasutaja käsutuses on järgmised tegevused:
– Nupule Lisa vajutamine käivitab vastaja lisamis/parandamisdialoogi uue vastaja lisamiseks.
– Vastaja valik tabelis ja nupule Paranda vajutamine käivitab vastaja lisamis/parandamisdialoogi vastaja atribuutide parandamiseks. Sama tulemuse annab ka hiire topeltklõps vastaval
real. Vastaja atribuutide parandamine on külaltki ebaharilik tegevus, kuid seda võib siiski vaja
minna näiteks vastaja rühma või liigi muutmiseks.
– Kui kasutaja valib vastaja ning vajutab nupule Kustuta, siis antakse kasutajale hoiatav teade
ja peale kinnituse saamist vastaja kustutatakse. Kui sellel vastajal oli resultaatide andmestikus
testidele vastamise resultaate, antakse enne vastaja kustutamist veel täiendav hoiatus.
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–

Selleks, et kitsendada tabelis nähtavate vastajate hulka, võib kasutaja rakendada päringut (vt.
Päring valitakse nupuga Moodusta ning tühistatakse nupuga. Tühista.
– Nupule Lõpp vajutamine lõpetab töö vastajate andmestikuga.
Märkus. Vastajat ei saa andmestikust kustutada ega tema atribuute parandada, kui see esineb mingi
aktiivse väljapaneku vastajate loetelus.
Päringud).

26.2.1. Vastaja lisamine ja parandamine.
Vastaja lisamise või parandamise dialoog käivitatakse, kui kasutaja vajutab töös vastajate andmestikuga nupule Lisa või siis valib mingi vastaja ning vajutab nupule Paranda.
Kasutajal tuleb määrata vastaja perenimi ning eesnimi. Need on kuni 20 sümboli pikkused tekstid.
Rühm on mittekohustuslik kuni 31 sümboli pikkune tekstiline atribuut, mida saab kasutada vastaja
kuuluvuse näitamiseks mingisse klassi, kursusesse või õpperühma. Kui vastaja rühm on määratud

ning vastaja kuulub mingile testile võimalike vastajate nimekirja, siis peab ta ennast testile vastamiseks registreerides andma oma rühma samal kujul, kui see oli antud vastajate nimekirjas.
Liik on mittekohustuslik kuni 31 sümboli pikkune tekstiline atribuut. Vastaja liiki ei kasutata testile
vastamisel. See on abivahend testi koostajatele vastajate liigitamiseks. Liikide järgi saab moodustada
päringuid.
Kasutaja võib aktsepteerida sisestatud info või tehtud parandused, vajutades nupule Kinnita. Ta võib
aga ka loobuda paranduste tegemisest või uue kasutaja andmebaasi lisamisest, vajutades nupule
Tühista.
Nupp Järgmine esineb dialoogis ainult uue vastaja lisamise korral. Sellele nupule vajutamisel
salvestatakse andmestikku jooksvalt kirjeldatud vastaja ning alustatakse kohe uue konstrueerimist,
kusjuures rühm ja liik säilitavad jooksva väärtuse. Sama toimub ka klahvi Enter vajutamisel. Nii on
võimalik vähendada töövaeva korraga mitmete samasse rühma kuuluvate vastajate andmestikku
lisamisel.
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26.3. Päringud
Süsteemi APSTest andmebaas sisaldab mitmesuguseid (alam)andmestikke, mille vahetut haldamist
(andmeobjektide loomist, parandamist, kustutamist) programm APSTeach ilmutatult võimaldab.
Päringuga seotud (nn. päritavad andmestikud) on neist praktiliselt kõik:
– Küsimuste andmestik e. küsimustepank;
– Testide andmestik e. testipank;
– Kursuste andmestik e. kursuste pank;
– Objektide andmestik e. objektipank;
– Kaardiobjektide andmestik;
– Vastajate andmestik;
– (Toor)tulemuste andmestik;
– Resultaatide andmestik.
Selleks, et hõlbustada tööd nimetatud andmestike andmeobjektidega, võimaldab programm APSTeach
andmestike jaoks päringute kasutamist. Päring on ette nähtud kasutajale juurdepääsetavate (nähtavate)
andmeobjektide hulga kitsendamiseks: kasutaja määratleb nn. päringutingimuse, mida soovitud
andmeobjektid rahuldama peavad.
Päringutingimus koosneb nn. alamtingimustest, mis omakorda moodustatakse lihtavaldistest.
Lihtavaldis esitab teatud tingimuse andmeobjekti mingi atribuudi väärtuse kohta kujul:
<atribuut> <operaator> <konstant>
kusjuures see, millised atribuudid ja operaatorid kasutatavad on, sõltub andmestikust.
Päringutingimuse kõik alamtingimused võivad omavahel olla seotud “JA”-sidemega või “VÕI”sidemega (iga alamtingimust moodustavad lihtavaldised seotakse siis vastavalt “VÕI”-sidemega või
“JA”-sidemega).
Päringuid saab salvestada vastavasse andmestikku, kuid selle objektidele päringuid ei rakendata.
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26.3.1. Päringute koostamine.
Päringute koostamise protseduur käivitatakse programmi APSTeach menüü Lisa-andmestikud
alapunkti Päringud valimisel, mispeale aktiviseeritakse päringudialoog. Selle vasakus pooles asub
kõigi antud kasutajale näidatavate (juurdepääsetavate) päringute nimekirja esitav tabel, kus iga
päringu jaoks on ära toodud selle nimi ja liik (s.o. vastava andmestiku nimetus). Tabel on üheselt
valitav ning järjestatav iga veeru järgi.
Kasutajal on siin võimalik:
– Lõpetada töö päringute andmestikuga, vajutades nupule Lõpp;
– Alustada uue päringu moodustamist, vajutades nupule Uus;
– Valida tabelis mingi päring ja kontrollida selle korrektsust, vajutades nupule Kontroll (kui
päring on korrektne, siis öeldakse kasutajale, kuimitu andmeobjekti päringutingimust
rahuldab). Märgime, et hiire topeltklõps tabelil valib vastava päringu kontrollimiseks, st. on
samaväärne päringu valimise ja nupu Kontroll vajutamisega;
– Valida tabelis vajalik päring ning suunduda selle parandamisele, vajutades nupule Paranda;
– Valida tabelis mingi päring ja see kustutada, vajutades nupule Kustuta. Eelnevalt küsitakse
kasutajalt täiendavat kinnitust.
Päringu koostamisrežiimi (uue päringu lisamisse või olemasoleva parandamisse) lülitumisel
aktiviseeruvad dialoogiakna paremas pooles asuvad sisendväljad, mis võimaldavad määrata päringu
järgmisi atribuute:

1. Päringu nimi (kohustuslik). Lihtne tekst pikkusega kuni 63 sümbolit. Soovitavalt tuleks päringu
nimi valida nii, et see kirjeldaks päringutingimust. Vaikimisi väärtus puudub.
2. Päringu privaatsus (kohustuslik). Valida saab väärtuste Privaatne, Mittemuudetav ja
Üldkasutatav vahel. Privaatsed päringud teistele kasutajatele kättesaadavad ei ole.
Mittemuudetavaid päringuid saavad teised küll kasutada, mitte aga parandada ega kustutada.
Vaikimisi väärtuseks on jooksev keskkonna privaatsus (vt. APSTeach keskkonna määramine).
Märgime, et päringu privaatsust saab parandada ainult antud kasutaja valduses oleval päringul.
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3. Päringu liik (kohustuslik). Määrab andmestiku, mille päringuga tegemist on (kaardiobjektid,
kursused, küsimused, objektid, resultaadid, testid, tulemused või vastajad). Märgime, et
olemasoleva päringu parandamisel selle liiki muuta ei saa. Vaikimisi väärtus puudub.
4. Alamtingimuste seostamisviis (kohustuslik). Päringutingimuse kõik alamtingimused seotakse
omavahel kas JA-sidemega (vaikimisi väärtus) või VÕI-sidemega. Märgime, et alamtingimused
moodustatakse siis lihtavaldistest vastavalt VÕI-sidet või JA-sidet kasutades.
Lisaks sellele ilmuvad päringu koostamisrežiimi lülitumisel alamtingimuste loetelu alla nupud, mis
realiseerivad järgmisi tegevusi:
Lisa – avatakse päringu alamtingimuse kirjeldamise dialoog uue alamtingimuse lisamiseks;
Paranda – avatakse päringu alamtingimuse kirjeldamise dialoog loetelus valitu parandamiseks;
Kustuta – kustutatakse loetelus valitud alamtingimus (eelnevalt küsitakse kasutajalt täiendavat
kinnitust).
Dialoogi-akna allääres asuvas lahtris esitatakse päringutingimuse teksti. Vajaduse korral võib kasutaja
seal näha ka päringutingimusele vastavat SQL-päringut.
Dialoogi-akna allservas asuvad järgmised nupud:
Kontroll – jooksvalt määratletud päringutingimuse korrektsuse kontroll: kui päring on korrektne, siis
öeldakse kasutajale, kuimitu andmeobjekti päringutingimust rahuldab.
Uus – jooksva päringutingimuse annulleerimine.
Salvesta – jooksvalt määratletud päringu salvestamine andmestikku. Eelnevalt kontrollitakse, et
päringu kõik kohustuslikud atribuudid oleks korrektselt väärtustatud.
Tühista – päringu koostamise tühistamine.
26.3.2. Päringu alamtingimuse kirjeldamine.

Selle dialoogi-akna vasakus pooles ülal asub alamtingimust moodustavate lihtavaldiste loetelu, mille
kõrval paiknevad järgmised nupud:
Lisa – aktiviseerib lihtavaldise koostamisrežiimi uue lihtavaldise lisamiseks;
Paranda – aktiviseerib lihtavaldise koostamisrežiimi loetelus valitu parandamiseks;
Kustuta – kustutab loetelus valitud lihtavaldise (peale täiendavat kasutajapoolset kinnitust).
Dialoogi-akna allservas asub lahter, milles esitatakse alamtingimuse jooksvat teksti. Paremas servas
paiknevad nupud lõpetavad alamtingimuse moodustamise:
Kinnita – moodustatud alamtingimuse kinnitamine;
Tühista – alamtingimuse moodustamisest (uue lisamisest või olemasoleva parandamisest)
loobumine.
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Lihtavaldise koostamisrežiimis aktiviseerub dialoogi ülemine parempoolne piirkond, mis võimaldab
määrata lihtavaldise komponente:

Eitus – kas lihtavaldisele rakendatakse eitus-operatsiooni või ei;
Operand – vastava atribuudi nimetus;
Operaator – antud operandi (atribuudi) jaoks lubatav võrdlusoperaator. Kui atribuut on fikseeritud
väärtusvaruga, on ainukeseks operaatoriks = (võrdus). Arvulise atribuudi korral on lubatavateks
operaatoriteks <, <=, =, >=, >. Kuupäevalise atribuudi korral on lubatavateks operaatoriteks < ja >.
Tekstilise atribuudi korral on lubatavateks operaatoriteks =, algab ja sisaldab;
Konstant – antud operandi (atribuudi) jaoks lubatav väärtus. Kui atribuut on fikseeritud väärtusvaruga
(nagu näiteks Aine), siis saab konstandi väärtuse valida vastavate väärtuste hulgast. Kui atribuut on
tekstiline (nagu näiteks Küsimuse nimi) või arvuline (nagu näiteks Klass), siis tuleb soovitav tekst või
arv vahetult konstandi-väljale sisestada. Kuupäevalise atribuudi (näiteks Parandamisaeg) tuleb
konstandi-väljale sisestada kuupäevaline väärtus, kasutades formaati pp.kk.aaaa (päev, kuu ja aasta).
Nagu ikka kinnitab nupp Kinnita koostatud lihtavaldise, nupp Tühista aga tühistab koostamise.
26.3.3. Kindla andmestiku päring.
Sama päringudialoogi kasutatakse ka kõigi päritavate andmestike haldamisel (sel puhul räägime
näiteks küsimuste päringust, testide päringust jne.). Ainsaks erinevuseks võrreldes ülalkirjeldatuga on
see, et uute päringute lisamise korral on päringu liik fikseeritud (seda muuta ju ei saa) ning dialoogiakna allservas tuleb nähtavale nupp Vali. Selle nupuga saab päringudialoogi välja kutsujale teatada
päringutingimuse valimisest. Seejuures pole kohustust määratletud päringutingimust päringute
andmestikku salvestada (ja seoses sellega ei pea siis määrama ka päringu nime ja privaatsust). Nupuga
Loobu teatatakse, et (uut) päringutingimust ei valitud.

27. Programmi APSTeach menüü Info.
Programmi APSTeach menüüs Info asuvad alapunktid, mis võimaldavad juurdepääsu infole
programmi kohta:
Sisukord – juurdepääs programmi APSTeach abi-info sisukorrale Windows standardses Helpsüsteemis;
Juhend PDF-kujul – Adobe Acrobat Reader-i käivitamine käesoleva juhendi PDF-kuju lugemiseks
(kui arvutis pole ühtegi programmi, mis on võimeline tööks PDF-failiga, siis antakse vastav
veateade);
Juhend HTML-kujul – HTML-browseri käivitamine käesoleva juhendi HTML-kuju lugemiseks (kui
arvutis pole ühtegi programmi, mis on võimeline tööks HTML-failiga, siis antakse vastav veateade).
Märgime, et programmi APSTeach antud versioonis on juhend paigutatud ühele HTML-leheküljele ja
selle laadimine võib võtta küllaltki kaua aega;
Versioon – info programmi APSTeach jooksva versiooni kohta. Märgime, et hiireklõps sinisevärvilisel aadressi-nupul käivitab arvutis vaikimisi kasutatava elektronkirjade saatmise programmi
(muidugi juhul, kui arvutis selline programm installeeritud on).
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28. Kaardid ja kaardiobjektid.
Programmi APSTest koosseisus on APSProg poolt välja töötatud kaardiliides APSMAP, mis võimaldab tööd arvutikaartidega – koostada kaartidele baseeruvaid küsimusi, vaadelda kaarte, teostada
mõõtmisi, trükke ning kaardiosade kopeerimist teistesse Windows rakendustesse. Selleks, et programmis APSTest oleks võimalik töö kaartidega, peavad süsteemile olema kättesaadavad kaardid
APSMAP-kujul. APSTest distributsiooniga kaasas on näitena Eesti 1:200000 topograafiline kaart.
Vahendid uute kaartide ettevalmistamiseks ei kuulu programmi APSTest koosseisu, kuid edasises võidakse lisada programmile APSTest ka teisi kaarte.
APSMAP-kaart kujutab endast komplekti faile. Igas failis sisaldub rasterkujul ristkülikukujuline osa
kaardist. Kõik üht kaarti moodustavad failid peavad asuma ühes kataloogis. Selles kataloogis peab
asuma ka selle kaardi miniatuurkujutis e. ikoon (juhul, kui seda kasutada soovitakse). Kaardifailide
kataloog, kaardifailide värvipalett, kaardifailide paiknemine üksteise suhtes ning kaardi koordinaatsüsteem määratakse kaardi konfiguratsioonifailis ehk kirjeldusfailis. Kaardi sidumine programmiga
APSTest toimub selle kaardi konfiguratsioonifaili asukoha fikseerimisega APSTest kaartide
andmebaasis. Kaardid on kõigi programmi APSTeach kasutajate ühised objektid.

28.1. Kaartide sidumine.
Kaartide sidumise protseduur käivitub, kui kasutaja valib programmi APSTeach menüüst
Lisa-andmestikud alapunkti Kaardid. Seepeale näidatakse tabelit, kus on kõigi momendil
programmiga APSTest seotud kaartide loetelu:

Iga kaardi jaoks on antud tema nimi, skaala ning kaardikirjeldusfail. Tabel on järjestatav iga veeru
järgi, kopeeritav ja trükitav.
Kui kasutaja vajutab nupule Lõpp siis töö kaartidega lõpeb.
Kui kasutaja vajutab nupule Lisa, võimaldatakse tal lisada kaartide andmestikku uus kaart:
Kui kasutaja valib mingi rea ning vajutab nupule Paranda, siis võimaldatakse tal parandada vastava
kaardi atribuute.
Kui kasutaja vajutab nupule Kustuta, siis võimaldatakse tal peale täiendava kinnituse küsimist kaart
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andmestikust kustutada. Kaardi kustutamine muudab ebakorrektseiks kõik kaardiobjektid, mis olid
määratud sellele kaardile. Seepärast kui andmestikus oli selliseid kaardiobjekte, siis antakse kasutajale
veel lisahoiatus. Kui aga kasutaja nõuab siiski kaardi kustutamist, siis seda ka tehakse. Kõik kaardiobjektid, mis olid määratud sellele kaardile, tuleb korrigeerida ja mingi muu kaardiga siduda.
Kaartide atribuute võib koondada ka kaartide infofaili kaardid.inf. Kaardi infofailis on iga kaardi
kohta parajasti üks rida, kus antakse kaardi nimi, kaardi konfiguratsioonifaili nimi ning kaardi mastaap. Kui kasutaja vajutab nupule Lisa infofailist, siis võimaldatakse tal määrata kaartide infofail
ning peale seda sisestatakse kõik infofailis antud kaardid kaartide andmestikku. See võimalus on ette
nähtud peamiselt selleks, et peale programmi installeerimist kiiresti siduda kaardid, mis on algselt
programmi APSTest koosseisus. Vastav kaartide infofail antakse programmi APSTest distributsiooni
koosseisus kaasa.
Nupule Näita vajutamisel lülitutakse valitud kaardile. Võimalikke tegevusi kaardil käsitleme punktis
“27.2. Töö kaardil”.
28.1.1. Kaardi parandamine.
Kaardi parandamise dialoog käivitatakse, kui kasutaja vajutab kaardiloetelu dialoogis nupule
Paranda või Lisa.

Kasutaja peab täitma kõik väljad või siis saab ta väljade sisu parandada.
Kaardi nimi on suvaline tekst pikkusega kuni 31 sümbolit. Seda kasutatakse kaardi identifitseerimiseks mitmesugustes loeteludes.
Kaardi mastaap näitab, milline on sobiv kaardimõõt kaardi väljatrükis. Tuleb arvestada, et see ei ole
kaardi ekraanil nähtav visuaalne mastaap. Selleks, et kaardiga oleks mugavam töötada, näidatakse
kaarti ekraanil tegelikult suuremana. Lisaks sõltub kaardi ekraanil nähtav mastaap ka kuvari lahutusest.
Kaardi konfiguratsioonifail määrab kaardi asukoha ja tema olulisemad parameetrid. Kasutaja saab
kaardi konfiguratsioonifaili nime nii vahetult sisestada kui ka seda nupu ... abil otsida .
Kui kasutaja vajutab nupule Kinnita, siis tehtud parandused sisestatakse andmestikku. Kasutaja võib
aga ka sellest loobuda, vajutades nupule Loobu.

28.2. Töö kaardil.
Kaardiaknale lülitutakse programmis APSTeach mitmesugustes situatsioonides – kui kasutaja valib
kaartide loetelust kaardi ning vajutab nupule Näita, kaardiobjekti konstrueerimisel, kaardiobjekti
vaatlemisel. Vaatleme siin lähemalt võimalikke tegevusi kaardiaknas.
Kaardiaknas on kujutatud kaart ja vajaduse korral ka kaardiobjektid. Kaardiaken on varustatud
kerimisribadega, mida saab kasutada kaardi positsioneerimiseks aknas. Algselt ekraani parempoolses
alumises osas võib asuda navigatsiooniaken, kaardi miniatuurkujutis e. ikoon, mis vastab kogu
momendil kasutuses olevale kaardile. Punkt navigatsiooniaknas vastab piirkonnale kaardil.
Navigatsiooniakna allservas asuvas seisundiribas tuuakse ära kaardil osutatud punktide koordinaadid
ning hiire lohistamise pikkused. Sobiva koha valimine kaardiaknas toimub klaviatuuri ja hiire abil.
Väiksemate kaartide puhul võib ikoon ka puududa.
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Klahvid, millele kaart reageerib ja nendele vastavad tegevused on üldreeglina järgmised:
– Nooleklahvide nool_üles, nool_alla, nool_vasakule ja nool_paremale vajutamisel nihutatakse
vaatepunkti 200 pikseli võrra kaardiaknas vastavas suunas;
– Klahvide PageUp või PageDown vajutamisel nihutatakse vaatepunkti 600 pikseli võrra vastavalt
üles- või allapoole;
– Klahvide Home või End vajutamisel nihutatakse vaatepunkti 600 pikseli võrra vastavalt vasakule
või paremale;
– Klahv Esc tähistab tegevuste tühistamist või siis keeldumist;
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– Klahv Enter on lõpetava ja kinnitava tähendusega;
– Klahvi Backspace kasutatakse mõõtmiste ja konstrueerimiste juures viimase punkti sisestuse
tühistamiseks;
– Klahv Delete puhastab kaardiakna, kustutades sealt konstrueerimisel või redigeerimisel jäänud
“rämpsu” (ekraani liigse vilkumise vältimiseks ei kustutata ekraanilt alati muutunud objektide
esialgseid kujusid).
Hiire parempoolsele nupu klõps kaardiaknas näitab antud punkti koordinaate ikooniakna allääres kujul
horisontaalkoordinaat / vertikaalkoordinaat. Kui kasutaja vajutab hiirklõpsuga samaaegselt
klahvile Alt, kantakse antud punkti koordinaadid Windows-i ClipBoard’i, kus nad on kättesaadavad
teistele rakendustele. Lohistamine sellel osal näitab antud kahe punkti vahelist kaugust (meetrites).
Kui kaardil pole ikooni, siis neid suurusi otseselt näha ei ole.
Hiire parempoolse nupu topeltklõps näitab kaardist 200×200 pikseli suurust osa , mille keskpunktiks
on valitud punkt kaardil, normaalsest suurusest suuremalt, iga ekraanipikselit kujutatakse ruudukesena
3×3 pikselist. Sellises režiimis on kaart kuni esimese klahvide Enter või Esc vajutamiseni või kuni
hiire vasakpoolse nupu klõpsuni selles aknas. Suurendatud kaardiosa ei saa nihutada, selles saab ainult
valida punkti või siis mõõta sirglõigu pikkust..
Hiire vasakpoolse nupu klõps kaardiaknas mingi objekti piirkonnas valib selle objekti.
Hiire vasakpoolse nupu vajutus ikooniakna mingis punktis tähendab kaardi vastava osa ekraaniletoomist.
Kaardiaken on varustatud menüüga Kaart, millel on järgmised alapunktid:
Trüki kaart – kaardiosa saatmine trükki;
Kopeeri kaart – kaardiosa paigutamine Windows-i ClipBoard’i kasutamiseks teistes rakendustes;
Mõõda – pikkuste ja pindalade mõõtmine kaardil;
Lõpp – töö lõpp kaardiaknas.
28.2.1. Kaardi trükk.
Kaardi trükiprotseduur käivitub, kui kasutaja valib kaardimenüüst alapunkti Trüki kaart. Kaardi trükiprotseduur võimaldab trükkida kaardiosi koos sellel asuvate objektidega.
Trükiprotseduuri esimese sammuna võimaldatakse kasutajal Windows printerivalikudialoogi abil
määrata trükiks printerit ja printerist sõltuvaid trükiparameetreid. Edasi võimaldatakse veel mõningate
trükiparameetrite määramist. Sellisteks parameetriteks on kaardi mõõtkava, gammakorrektsioon trük-

kimisel ja trükilehe vabaks jäetavad ääred.
Mõõtkava määrab trükitava kaardi mastaabi. Esialgselt määratakse see mastaap nii, nagu kasutaja
vastava kaardi sidumisel programmiga APSTest oli sellele kaardile ette näinud. Mõõtkava võib teatavates piirides ka mõningal määral muuta, näiteks trükkida algselt 1:50000 mõeldud kaarti mõõtkavas
1:100000 või siis 1:20000.
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Gammakorrektsioon võimaldab korrigeerida trükitava kaardi heledusastet. See on positiivne arv,
kusjuures väärtust 0 tõlgendatakse kokkuleppeliselt kui korrektsiooni puudumist. Samasuguselt mõjub
ka korrektsioon 1,0. Arvud, mis on väiksemad kui 1 muudavad trükipildi heledamaks, suuremad tumedamaks. Kui kaarti ei trükita värviprinterile, võib üldine trükipilt jääda liiga tume. Sellisel juhul
aitab gammakorrektsiooni vähendamine.
Lisaks on võimalik määrata trükitavate lehtede vabaks jäävad ääred millimeetrites.
Nupule Kinnita vajutamisel aktsepteeritakse kasutaja poolt antud parameetreid ja trükiprotseduur
jätkub.
Nupule Tühista vajutamisel trükiprotseduur katkeb.
Kui kasutaja jätkab trükiprotseduuri, siis võimaldatakse tal järgnevalt määrata trükkimisele kuuluv
ala. Seda on võimalik teha neljal erineval viisil:
1. Määrates hiirega kahe vastandliku nurgapunkti osutamise abil trükkimisele kuuluv
ristkülikukujuline ala;
2. Määrates trükkimisele kuuluva ala kahe vastandliku nurgapunkti koordinaatide abil arvuliselt (see
on sageli vajalik ka trükitava ala korrigeerimisel);
3. Valides trükkimiseks ühe kaardilehe kaardilehtede loetelust;
4. Määrates trükkimiseks täpselt ühe lehekülje suuruse ala, selleks tuleb osutada hiirega selle ala
keskpunkt.
Ka selles staadiumis on kasutajal võimalik nupule Tühista või klahvi Esc vajutamisega trükiprotseduuri katkestada.
Peale trükkimisele kuuluva ala määramist ilmub ekraanile aken, kus võetakse kokku antud trükitellimus, näidatakse printer, mõõtkava, ääred, trükitavate lehekülgede koguarv ning lehekülgede arv horisontaalis ja vertikaalis, samuti viimase (või ka ainukese) lehekülje mõõtmed. Siinkohal saab kasutaja

valida kolme võimaliku tegevuse vahel:
Peale nupule Trükk vajutamist alustatakse lehekülgede kaupa trükkimist.
Nupule Täpsusta trükipiirkond vajutamisel pöördutakse tagasi trükkimisele kuuluva ala määramisele.
See on otstarbekas, kui trükipiirkond on osutunud selliseks, kus viimasele leheküljele horisontaalis
või vertikaalis jääb vaid kitsas riba. Sellisel juhul tuleks trükkimisele kuuluvat ala korrigeerida. Siin
on eriti kohane korrigeerida trükitava piirkonna nurkade koordinaate arvuliselt
Nupule Loobu trükist (või klahvi Esc) vajutamisel trükkimisprotseduur lõpeb. See on ka viimane
võimalus trükist loobumiseks.
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Peab märkima, et kaardi trükkimine, eriti suure lahutusega (näit 600 punkti tollile) printereile, on
küllalt palju aega ning arvuti ressursse nõudev ülesanne, mille jooksul arvutiga kuigipalju muud tööd
teha ei õnnestu.
28.2.2. Kaardi kopeerimine.
Kaardi kopeerimise protseduur käivitub, kui kasutaja valib kaardimenüüst alapunkti Kopeeri kaart.
Kopeerimisprotseduur sarnaneb kaardi trükkimisprotseduuriga. Selle käigus võimaldatakse kasutajal
määrata piirkond kaardil, mis kopeeritakse Windows Clipboard’i, kust see saab kättesaadavaks Win-

dows teistele rakendustele nagu MS Word või pilditöötlusprogrammid. Kasutaja määrab piirkonna
kas siis hiirega selle kaht vastandlikku nurgapunkti osutades, arvuliselt, kaardilehena või ka ühe trükileheküljena, millel tuleb määrata keskpunkt. Vajutus nupule Tühista või siis klahvile Esc katkestab
kopeerimisprotseduuri.
28.2.3. Pikkuste ja pindalade mõõtmine.
Mõõtmiseprotseduur käivitub, kui kasutaja valib kaardimenüüst alapunkti Mõõda. Mõõtmiseprotseduur võimaldab kasutajale leida murdjoontest moodustatud marsruutide pikkusi, samuti ka hulknurk-

sete pindade pindalasid ja ümbermõõte. Tuleb aga arvestada, et mõõtmistäpsus sõltub oluliselt kaardist. Väga üldistel kaartidel ja eriti seal, kus pole kasutatud reaalset projektsiooni, vaid ristkoordinaate, on mõõtmise täpsus küllalt väike.
Raadionuppude Pikkus ja Pindala abil määrab kasutaja, kas ta tahab mõõta pikkust või pindala.
Edasi märgib kasutaja hiirega kaardil teda huvitava marsruudi. Märkimise käigus näidatakse pikkuse
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korral pidevalt juba märgitud marsruudi pikkust, pindala korral aga sellega piiratud pinnatüki pindala
ja ümbermõõtu. Pindala ja ümbermõõt leitakse pinnatükil, mis saadakse sel moel, et ühendatakse
viimane kasutaja poolt määratud punkt esimesega. Pikkust ja ümbermõõtu mõõdetakse meetrites,
pindala aga sõltuvalt selle suurusest kas ruutmeetrites, hektarites või ruutkilomeetrites.
Nupu Kinnita või klahvi Enter vajutamine lõpetab ühe mõõtmise. Selle mõõtmise tulemusel tekkinud
joon või pind jääb ekraanile kuni kõigi mõõtmiste lõpuni. Nupp Tühista või klahv Esc tühistab poolelioleva mõõtmise ja võimaldab kasutajal alustada uut. Ümberlülitus pikkuselt pindalale või vastupidi
on korrektne vaid kahe mõõtmise vahel. Klahv Backspace tühistab kasutaja poolt viimasena määratud
punkti, kui näiteks see oli läinud ebakorrektselt ja võimaldab seda parandada.
Nupule Sisesta järgmine punkt vajutamisel küsitakse kasutajalt marsruudi järgmise punkti koordinaate. Koordinaadid tuleb esitada vastavalt momendil määratud koordinaatide tüübile.
Nupp Mõõtmiste lõpp lõpetab mõõtmise dialoogi. Kõik mõõdetud marsruudid kustutatakse ekraanilt.
Märgime, et pindalade mõõtmine on korrektne vaid iseendaga mittelõikuvate pindade (marsruutide)
puhul.

28.3. Kaardiobjektide loetelu.
Kaardiobjekt on kasutaja poolt konstrueeritud või siis kaardile paigaldatud tingmärk, murdjoon või
hulknurkne pind. Kaardiküsimuse moodustamisel lülitatakse kaardiobjektid küsimuse koosseisu variandi objektidena. Kaardiobjektil on kolme tüüpi atribuute: Atribuudid, mida kasutatakse selle klassifitseerimiseks nagu kaardiobjekti nimi, teema, aine jne. on analoogilised objektide vastavate atribuutidega. Teise rühma atribuute moodustavad need, mida kasutatakse kaardiobjektide paigutamisel
kaardile – markeri rakenduspunkti koordinaadid, joonte ja pindade nurgapunktide koordinaadid.
Selliseid atribuute nimetame kaardiobjekti paiknemisatribuutideks. Paiknemisatribuutide hulka
kuulub ka kaart ise, iga kaardiobjekt on seotud ainult ühe kindla kaardiga, millel see kaardiobjekt
kujutub. Kolmanda rühma atribuute moodustavad sellised atribuudid, mida kasutatakse objekti
näitamisel kaardil – joone paksus ja värvus, pinna täitmisviis ja värvus jne. Selliseid atribuute
nimetame kaardiobjekti kujutusatribuutideks. Igale kaardiobjektile saab määrata kaks komplekti
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kujutusatribuute: kujutusatribuudid, millega kaardiobjekt kujutub passiivses ehk valimata olekus ning
kujutusatribuudid, millega kaardiobjekt kujutub aktiivses ehk valitud olekus (vt. ka pt . III Küsimus ja
selle komponendid. p.3.12.2. Kaardiobjektid).
Kui kasutaja valib programmi APSTeach menüüst Lisa-andmestikud alapunkti Kaardiobjektid,
siis näidatakse talle kaardiobjektide dialoogaknas kõikide talle momendil nähtavate kaardiobjektide
loetelu. Kaardiobjektide hulk, mida loetelus näidatakse, sõltub sellest, kas töö toimub üldises või
privaatses keskkonnas ja kas leidub momendil kehtivat kitsendust – päringut kaardiobjektidele.
Üldises keskkonnas näidatakse tabelis kasutajale kuuluvaid kaardiobjekte ning ka teiste kasutajate
üldkasutatavaid ja mittemuudetavaid kaardiobjekte. Privaatses keskkonnas näidatakse kasutajale
ainult temale kuuluvaid kaardiobjekte. Keskkonnast sõltumata võib kaardiobjektide loetelu olla
kitsendatud kasutaja poolt määratud päringuga kaardiobjektidele (vt. Päringud). Kui programmiga
APSTest pole seotud ühtegi kaarti ja seega ei saa ka konstrueerida ühtegi kaardiobjekti, siis antakse
vastav veateade ning kaardiobjektide dialoog ei käivitu.
Tabelis näidatakse iga kaardiobjekti kohta:
– Kaardiobjekti nimi;
– Kaardiobjekti tüüp, see võib olla kas tingmärk, murdjoon või pind;
– Kaardiobjekti aine, teema ja alateema.
Tabel on järjestatav iga veeru järgi, trükitav ja kopeeritav.
Kui kasutaja vajutab nupule Lisa, siis käivitatakse kaardiobjekti lisamise/parandamise protseduur.
See protseduur käivitatakse ka, kui kasutaja valib tabelist kaardiobjekti ning vajutab nupule
Paranda. Sel juhul käivitub protseduur küll vaid siis, kui kasutajal on õigus selle kaardiobjekti
parandamiseks.
Kui kasutaja valib kaardiobjekti ning vajutab nupule Kustuta, siis (juhul, kui kasutajal on õigus selle
kaardiobjekti kustutamiseks) antakse kasutajale hoiatav teade ja peale kinnituse saamist kustutatakse
kaardiobjekt. Kaardiobjekti ei saa kustutada ega parandada, kui see on mingi vastamiseks välja
pandud testi koosseisus.
Kui kasutaja valib kaardiobjekti ning vajutab nupule Näita, tuuakse ekraanile kaardiaken ning näidatakse seda kaardiobjekti kaardil. Seejuures algselt näidatakse objekti passiivse oleku kujutusatribuutidega. Objekti osutamisel hiirega või siis klahvide Enter või Space vajutamisel vahetatakse atribuudid
aktiivsete vastu jne.
Selleks, et kitsendada tabelis nähtavate kaardiobjektide hulka võib kasutaja rakendada päringut (vt.
Päringud). Päring valitakse nupuga Moodusta ning tühistatakse nupuga Tühista. Kui kasutaja vajutab nupule Lõpp, lõpetatakse töö kaardiobjektidega.
28.3.1. Kaardiobjekti lisamine/parandamine.
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Kaardiobjekti lisamise/parandamise protseduur käivitatakse, kui kasutaja vajutas kaardiobjektide dialoogaknas nupule Lisa või siis valis kaardiobjekti ning vajutas nupule Paranda. Dialoogi-aken on
tingmärgi korral (eelnev pilt) veidi teistsuguse kujuga kui joone ja pinna korral (järgnev pilt).

Loetleme nüüd kaardiobjekti konstrueerimisel määratavad atribuudid. Millised neist on muudetavad
kaardiobjekti parandamisel, vaatame iga atribuudi juures eraldi.
Kaardiobjekti nimi on suvaline tekst pikkusega kuni 31 sümbolit. Nime abil identifitseeritakse
kaardiobjekt kaardiobjektide loetelus ja seega on soovitav anda nimi nii, et see ka sisuliselt kirjeldaks
antud kaardiobjekti. Programm ei kontrolli nimede kokkulangemist, kuid mitmele kaardiobjektile
sama nime andmine pole soovitatav. Nimi on kohustuslik atribuut.
Kaardiobjekti tüüp on kas murdjoon, pind või tingmärk. Tüüp on kohustuslik atribuut. Kaardiobjekti
paljud atribuudid sõltuvad tüübist ja seega tüüpi parandada ei saa. Kaardiobjekti tüübist sõltub ka
lisamise/parandamise protseduuri vorm.
Kaart määrab kaardi, millel kaardiobjekt kujutub. Kaart on kohustuslik atribuut. Kaarti muuta kaardiobjekti parandamisel üldreeglina ei saa. Erandiks on siin vaid selline olukord, kus kaardiobjektile
vastav kaart on andmestikust kustutatud. sellisel juhul tuleb kaardiobjektile määrata uus kaart. Siinjuures, kui nende kaartide koordinaatsüsteemid pole identsed, tuleb määrata uuesti ka paiknemisatribuudid.
Aine, teema, alateema ja klass on kaardiobjekti klassifitseerivad atribuudid. Need on analoogilised
küsimuse ja teiste andmeobjektide vastavate atribuutidega. Kohustuslik on neist ainult Aine.
Privaatsus võib omada ühe kolmest võimalikust väärtusest – privaatne, mittemuudetav ja üldkasutatav. Kui kaardiobjekt on üldkasutatav või kui antud kasutaja on kaardiobjekti valdaja, siis on
sel kasutajal kõik õigused kaardiobjektiga opereerimiseks (parandamiseks, kustutamiseks, lülitamiseks küsimustesse jne.). Kui kasutaja ei ole mittemuudetava kaardiobjekti valdaja, siis saab ta seda
objekti kasutada küsimustesse lülitamiseks, kuid ei saa parandada ega kustutada. Privaatsele kaardibjektile omab juurdepääsu ainult selle valdaja – teiste kasutajate jaoks selliseid objekte loeteludes ei
näidata. Privaatsust võib muuta üksnes kaardiobjekti valdaja.
Kaardiobjektide paiknemis- ja kujutusatribuutide määramist vaatame järgnevates alapunktides. Tingmärgile kui punktobjektile tuleb määrata vaid üks punkt kaardil. Joonele ja pinnale tuleb määrata aga
kõik nurgapunktid ning lisaks veel nn. osutuspunkt – punkt millele kaardil viidatakse selle objekti
aktiveerimise korral.
Kui kasutaja vajutab nupule Kinnita, siis kaardiobjekti konstrueerimise dialoog lõpeb ning kasutaja
poolt moodustatud uus objekt või siis tehtud parandused salvestatakse andmestikku. Kasutaja võib ka
annulleerida tehtud parandused, vajutades nupule Tühista. Ainult uue kaardiobjekti konstrueerimise
dialoogis leidub nupp Järgmine. Sellele nupule vajutamisel salvestatakse andmestikku moodustatud
kaardiobjekt ning alustatakse kohe uue konstrueerimist, kusjuures tüüp, kaart, aine, teema, alateema
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ning kujutusatribuudid kantakse eelmiselt objektilt üle. Nii on võimalik vähendada töövaeva korraga
mitmete sama tüüpi kaardiobjektide konstrueerimisel.
28.3.2. Tingmärgi kuju määramine.
Valitud tingmärgi kuju näidatakse kaardiobjekti konstrueerimise dialoogis vastaval nupul. Selleks, et
tingmärgi kuju muuta, tuleb vajutada sellele nupule, mispeale käivitatakse tingmärgi valiku dialoog.

Dialoogis tuuakse kõigi tingmärgi šabloonide failis asuvate tingmärkide nimetused.
Selleks, et näha tingmärgi kuju, tuleb vastav nimetus valida, ning tingmärk kujutatakse nimekirja
kõrval.
Vajutus nupule Kinnita valib uue tingmärgi. vajutus nupule Tühista lõpetab tingmärgi valiku dialoogi ilma uut tingmärki valimata.
28.3.2. Kaardiobjektide kujutusatribuutide määramine.
Selleks, et määrata kujutusatribuute tavalise või valitud kaardiobjekti jaoks, tuleb kaardiobjekti konstrueerimise dialoogis vajutada vastavalt nupule Taval. atrib. või Valitud atrib. Mõlemal juhul käivitatakse kaardiobjekti kujutusatribuutide määramise dialoog, mis on ühesugune kõigi kaardiobjekti

tüüpide korral, kuigi iga tüübi jaoks rakendatakse vaid tüübile vastavaid atribuute.
Objekti kujutusviis määratakse vastava raadionupuga. See määrab, kuidas kombineeruvad objekti
värvus mingis kaardi punktis ja selle kaardipunkti värvus enne objekti kujutamist tulemusvärvuseks.
Siin on järgmised võimalused:
– Ülekirjutamine – punkt omandab objekti värvuse;
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–

Loogiline korrutamine – kaardipunkti värvuse ja objekti värvusega teostatakse loogilise
korrutamise tehe ning saadud resultaati kasutatakse tulemusvärvusena;
– Loogiline liitmine – kaardipunkti värvuse ja objekti värvusega teostatakse loogilise liitmise
tehe ning saadud resultaati kasutatakse tulemusvärvusena;
– Loogiline mittesamaväärsus – kaardipunkti värvuse ja objekti värvusega teostatakse loogilise
mittesamaväärsuse tehe ning saadud resultaati kasutatakse tulemusvärvusena.
Tuleb silmas pidada, et loogiliste operatsioonide resultaat sõltub videorežiimist. 256-värvi režiimis
teostatakse tehted värvuse indeksitega, mitte aga värvuste endiga, seega sõltub nende tulemus konkreetsete värvuste valikust. Enamavärviliste videorežiimide korral aga teostatakse operatsioon juba
värvuse endaga.
Objekti nähtavus määratakse vastava raadionupuga. Objektid võivad olla nähtavad või siis nähtamatud.
Objekti valitavus määratakse vastava raadionupuga. Objektid võivad olla valitavad või siis mittevalitavad. Objektide nähtavus ja valitavus ei ole sõltuvad, st. objekt võib näiteks olla mittenähtav ja
valitav aga ka mittevalitav ja nähtav.
Joone kujutusatribuudid on värvus ja paksus.
Pinna kujutusatribuudid on pinna värv, äärejoone värv, äärejoone paksus, täitmisviis ja viirutusindeks.
Värvused valitakse värvivaliku dialoogis. Joonte paksused ja pinna täitmisviis valitakse “riistakasti”
tüüpi dialoogis, kus igale valikule vastab oma piktogrammiga nupp:
– joone paksuse valik 1-st kuni 9-ni;
– pinna täitmisviisi valik: laustäitmine, viirutus, tühitäitmine ja mustriga täitmine.

Värvused valitakse värvivaliku dialoogis.

28.4. Kaardiobjektid paiknemisatribuutide määramine.
Kaardiobjektide paiknemisatribuudid – tingmärkide asukohad, joonte ning pindade nurgapunktid ja
osutuspunktid tuleb määrata vahetult kaardil. Punktide koordinaatide määramine on võimalik nii arvuliselt (kui kaardil on sisulised koordinaadid) kui ka hiirega kaardil osutades. Kõigis sellistes konstrueerimisdialoogides kujutatakse kaardiakna ülemises paremas nurgas vastav konstrueerimisaken:
28.4.1. Ühe punkti konstrueerimine.
Ühe punkti konstrueerimine toimub nii tingmärkide asukoha määramisel kui selle korrigeerimisel,
samuti joonte ja pindade osutuspunktide määramisel ja korrigeerimisel.
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Punkti konstrueerimisel tuleb punkti asukoht määrata kas siis visuaalselt hiire vasaku nupu klõpsuga
soovitud punktis või siis koordinaatide sisestamise teel peale nupule Koordinaadid või klahvile Ins
vajutamist. Määratud punkti asetatakse diagonaalristi kujuline osutusmarker. Kasutaja võib punkti
asukohta korrigeerida samal meetodil, kinnitada punkti asukoht nupule Kinnita või klahvile Enter
vajutamisega või siis loobuda punkti konstrueerimisest nupule Loobu või klahvile Esc vajutamisega.
28.4.2. Joone konstrueerimine.
Joone konstrueerimine algab esimese nurgapunkti konstrueerimisega.
Nurgapunkti saab konstrueerida hiire abil selle asukoha osutamisega kaardil, või siis selle asukoha
koordinaadipaari arvulise sisestamisega kas siis peale nupule Koordinaat või klahvile Ins vajutamist.
Märkimaks, et joone konstrueerimine on pooleli, muutub hiirekursori kuju rõngakujuliseks. Määratud
nurgapunkti asetatakse osutava käe kujuline osutusmärk. Joone konstrueerimise käigus klahvile F4
vajutamine muudab tsükliliselt hiirekursori kuju ning võimaldab kasutajal valida konstrueerimiseks
sobiv kursor. Edasi jätkab kasutaja analoogilisel viisil nurgapunktide määramist, kusjuures juba konstrueeritud nurgapunktid ühendatakse kaardil ajutise värvi ja paksusega joonega, viimase määratud nurgapunktiga ühendatakse hiirekursor ning vajadusel asetatakse sinna osutusmärk. Osutusmärgi asetamist või mitteasetamist saab kasutaja juhtida klahvile F5 vajutamisega. Konstrueerimise käigus näidatakse ikooniakna allservas jooksvalt ka hiirekursori kaugust eelmisest nurgapunktist. Kui hiirega
järjekordse nurgapunkti osutamisega samaaegselt vajutada alla vasakpoolne Shift, siis asetatakse paigale nurgapunkt, mis asub eelmisest nurgapunktist kas siis horisontaalselt või vertikaalselt, sõltuvalt
sellest kumb kaugus eelmise nurgapunkti ja hiirega näidatud punkti vahel on suurem. Joone konstrueerimise käigus klahv Backspace eemaldab joone viimase (ka ainukese) nurgapunkti. Klahvile Esc
või nupule Tühista vajutamine kustutab antud joone kõik nurgapunktid. Joone moodustamine lõpeb
kas klahvile Enter või nupule Kinnita vajutamisega. Joonel peab olema vähemalt kaks nurgapunkti.
Vastasel korral eeldatakse, et kasutaja loobus joone konstrueerimisest.
28.4.3. Joone redigeerimine.
Joone asukoha ja kuju redigeerimine võimaldab paigutada joone üksikuid nurgapunkte ja ka kogu
joont kaardil teisele kohale nii visuaalselt kui koordinaatide etteandmise teel, lisada joonele nurgapunkte ja ka kustutada nurgapunkte. Joone asukoha redigeerimise alustuseks kujutatakse see joon ajutise värvuse ja paksusega, joone igasse nurgapunkti paigutatakse nurgapunktimarkerid , ning esimesse nurgapunkti rakenduspunktimarker .
Märgime, et ekraani liigse vilkumise vältimiseks ei kustutata redigeerimise käigus ekraanilt automaatselt ka objekti eelmisi asetusi väljendavaid kujutisi, kui need hakkavad häirima, võib tarbetud
objektikujutised või nende osad kustutada kaardilt klahvile Del vajutamisega. Joone redigeerimisel on
kasutaja käsutuses järgmised tegevused:
– Hiire vasakpoolse nupu lohistamine, mille alguspunkt asub mingil nurgapunktimarkeril,
nihutab selle nurgapunkti lohistamise lõpp-punktiga määratud kohale;
– Hiire vasakpoolse nupu klõps mingil nurgapunktimarkeril koos klahvi Ctrl samaaegse
vajutusega võimaldab kasutajal sisestada arvuliselt selle nurgapunkti uue asukoha koordinaate;
– Hiire vasakpoolse nupu klõps mingil nurgapunktimarkeril kustutab (peale kasutajalt nõusoleku
saamist) selle nurgapunkti;
– Hiire vasakpoolse nupu lohistamine, mille alguspunkt asub rakenduspunktimarkeril, nihutab
kogu joont nii, et joone rakenduspunkti uueks asukohaks jääks lohistamise lõpp-punktiga
määratud koht;
– Hiire vasakpoolse nupu lohistamine koos klahvi Ctrl samaaegse vajutusega, mille alguspunkt
asub rakenduspunktimarkeril, nihutab joone rakenduspunkti lohistamise lõpp-punktiga
määratud kohale;
– Hiire vaskpoolse nupu klõps rakenduspunktimarkeril või siis nupu Asukoha koord.
vajutamine võimaldab kasutajal sisestada arvuliselt koordinaate, mis jäävad joone uue asukoha
rakenduspunkti koordinaatideks;
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–

Hiire vasakpoolse nupu klõpsu peale mingil joone osalõigul asetatakse peale kasutajalt luba
küsimist osalõigu näidatud kohale uus nurgapunkt. Uue nurgapunkti koordinaate ei saa
sisestada arvuliselt, küll aga saab selle nurgapunkti peale tekitamist nihutada arvulist
koordinaati ette andes õigele kohale;
– Kasutaja saab taastada joone esialgse kuju ja asukoha klahvile Backspace või siis nupule
Tühista parandus vajutamisega.
Joone redigeerimise protseduur lõpeb, kui kasutaja vajutab nupule Lõpeta.
28.4.4. Pinna konstrueerimine.
Pinna konstrueerimine algab esimese nurgapunkti konstrueerimisega.
Nurgapunkti saab konstrueerida hiire abil selle asukoha osutamisega kaardil, või siis selle asukoha
koordinaadipaari arvulise sisestamisega kas siis peale nupule Koordinaat või klahvile Ins vajutamist.
Märkimaks, et pinna konstrueerimine on pooleli, muutub hiirekursori kuju rõngakujuliseks. Määratud
nurgapunkti asetatakse osutava käe kujuline osutusmärk. Pindade konstrueerimise käigus klahvile F4
vajutamine muudab tsükliliselt hiirekursori kuju ning võimaldab kasutajal valida konstrueerimiseks
sobiv kursor. Edasi jätkab kasutaja analoogilisel viisil nurgapunktide määramist, kusjuures juba konstrueeritud nurgapunktid ühendatakse kaardil ajutise värvi ja paksusega joonega, viimase määratud nurgapunktiga ühendatakse hiirekursor ning vajadusel asetatakse sinna osutusmärk. Osutusmärgi asetamist saab kasutaja juhtida klahvile F5 vajutamisega.. Konstrueerimise käigus näidatakse ikooniakna
allservas jooksvalt ka hiirekursori kaugust eelmisest nurgapunktist. Kui hiirega järjekordse nurgapunkti osutamisega samaaegselt vajutada alla vasakpoolne Shift, siis asetatakse paigale nurgapunkt,
mis asub eelmisest nurgapunktist kas siis horisontaalselt või vertikaalselt, sõltuvalt sellest kumb kaugus eelmise nurgapunkti ja hiirega näidatud punkti vahel on suurem. Pinna konstrueerimise käigus
klahv Backspace eemaldab pinna viimase (ka ainukese) nurgapunkti. Klahvile Esc või nupule
Tühista vajutamine kustutab antud pinna kõik nurgapunktid. Pinna moodustamine lõpeb kas klahvile
Enter või nupule Kinnita vajutamisega. Pinnal peab seejuures olema vähemalt kolm nurgapunkti.
Vastasel korral eeldatakse, et kasutaja loobus pinna konstrueerimisest.
28.4.5. Pinna redigeerimine.
Pinna asukoha ja kuju redigeerimine võimaldab paigutada pinna üksikuid nurgapunkte ja ka kogu
pinda kaardil teisele kohale nii visuaalselt kui koordinaatide etteandmise teel, lisada pinnale nurgapunkte, kustutada nurgapunkte, määrata pinna rakenduspunkti asukohta.
Pinna asukoha redigeerimise alustuseks kujutatakse see pind ajutise värvuse ja viirutusega, pinna
igasse nurgapunkti paigutatakse nurgapunktimarkerid ning rakenduspunkti rakenduspunktimarker.
Märgime, et ekraani liigse vilkumise vältimiseks ei kustutata redigeerimise käigus ekraanilt automaatselt ka objekti esialgseid asetusi väljendavaid kujutisi, kui need hakkavad häirima, võib tarbetud
objektikujutised või nende osad kustutada kaardilt klahvile Del vajutamisega. Pinna redigeerimisel on
kasutaja käsutuses järgmised tegevused:
– Hiire vasakpoolse nupu lohistamine, mille alguspunkt asub mingil nurgapunktimarkeril,
nihutab selle nurgapunkti lohistamise lõpp-punktiga määratud kohale;
– Hiire vasakpoolse nupu klõps mingil nurgapunktimarkeril koos klahvi Ctrl samaaegse
vajutusega võimaldab kasutajal sisestada arvuliselt selle nurgapunkti uue asukoha koordinaate;
– Hiire vasakpoolse nupu klõps mingil nurgapunktimarkeril kustutab (peale kasutajalt nõusoleku
saamist) selle nurgapunkti;
– Hiire vasakpoolse nupu lohistamine, mille alguspunkt asub rakenduspunktimarkeril, nihutab
kogu pinda nii, et pinna rakenduspunkti uueks asukohaks jääks lohistamise lõpp-punktiga
määratud koht;
– Hiire vasakpoolse nupu lohistamine koos klahvi Ctrl samaaegse vajutusega, mille alguspunkt
asub rakenduspunktimarkeril, nihutab pinna rakenduspunkti lohistamise lõpp-punktiga
määratud kohale;
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Hiire vaskpoolse nupu klõps rakenduspunktimarkeril või siis nupu Asukoha koord.
vajutamine võimaldab kasutajal sisestada arvuliselt koordinaate, mis jäävad pinna uue asukoha
rakenduspunkti koordinaatideks;
– Hiire vasakpoolse nupu klõpsu peale mingil pinna äärejoone osalõigul asetatakse peale
kasutajalt luba küsimist osalõigu näidatud kohale uus nurgapunkt. Uue nurgapunkti
koordinaate ei saa sisestada arvuliselt, küll aga saab selle nurgapunkti peale tekitamist nihutada
arvulist koordinaati ette andes õigele kohale;
– Kasutaja saab taastada pinna esialgse kuju ja asukoha klahvile Backspace või siis nupule
Tühista parandus vajutamisega.
Pinna redigeerimise protseduur lõpeb kui kasutaja vajutab nupule Lõpeta.
–
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VII Testitulemuste kontrollimine ja resultaadipank.
Testile vastamise käigus moodustatud testitulemused kantakse programmi APSPupil poolt testi toortulemuste andmestikku (kui testi lahendatakse testifailist, siis aga resultaadifaili). Testi tulemuste
aktsepteerimiseks on need vaja kontrollida ning salvestada resultaatide andmestikku e. resultaadipanka. Lühiduse mõttes nimetame selles peatükis testitulemusteks testi kontrollimata tulemusi testi
toortulemuste andmestikus, testi resultaatideks aga juba kontrollitud ja resultaatide andmestikku
salvestatud tulemusi.
Programmi APSTest käesolevas versioonis ei ole enam eraldi programmi testitulemuste kontrolliks
(APSAssist APSTest versioonis 1). Testitulemuste kontrollimise ja resultaadipangaga seotud
toimingud on koondatud programmi APSTeach menüüsse Resultaadid. Selles menüüs asuvad
järgmised alapunktid:
Kaks esimest alapunkti on seotud testitulemuste kontrolli ja nende salvestamisega resultaadipanka.
Tulemuste kontroll – testitulemuste kontroll ja nende salvestamine resultaadipanka.
Resultaatfaili lugemine – resultaatfailides olevate testitulemuste lugemine testitulemuste
andmestikku.
Järgmised alapunktid võimaldavad lehitseda resultaadipangas olevaid andmeid.
Resultaatide andmestik – resultaadipangas olevate andmete uurimine mitmesuguste kriteeriumite
järgi
Testide resultaadid – resultaadipangas olevate andmete lehitsemine testide järgi.
Kursuste resultaadid – resultaadipangas olevate andmete lehitsemine kursuste järgi.
Vastanute resultaadid – resultaadipangas olevate andmete lehitsemine vastanute järgi.
Testidele vastamisega seotud andmed – resultaadid, vastused küsimustele, vastanute nimekirjad jne.
on kõik privaatsed, st. iga kasutaja näeb resultaadipangast ainult temale kuuluvat osa. Kui testile
vastamine toimus väljapaneku alusel, siis tähendab eelöeldu, et antud kasutaja oli testi väljapanija.

1. Testitulemuste kontroll ning nende kandmine resultaadipanka.
1.1. Testitulemuste valimine.
Menüüst Resultaadid alapunkti Tulemuste kontroll valimisel näidatakse kasutajale kõiki tema
testidele vastamisel saadud testide tulemusi.
Ekraanil kujutatakse testitulemuste dialoogaken, mille tabelis asuvad testide tulemused. Tabel on
järjestatav iga veeru järgi. Hiire parema nupu klõpsu abil tabeli piirkonnas on võimalik seda tabelit
trükkida ja kopeerida teistesse rakendustesse (näiteks Wordi või Excelisse). Iga testitulemuse jaoks
antakse tabelis:
– Testi nimi,
– Kui test kuulus kursusesse siis kursuse nimi,
– Märge selle kohta, kas vastava resultaatfaili tulemused on juba kantud resultaadipanka,
– Vastanu eesnimi ning nimi,
– Vastamise kuupäev,
– Märkus, kas vastav testitulemus on juba kontrollitud ja kantud resultaadipanka.
Kasutaja võib valida mõne testitulemuse kandmiseks resultaadipanka ning vajutada seejärel nupule
Kontrolli. Kontrollimist alustatakse ka hiire topeltklõpsu peale vastaval real. Kui valitud testitulemus
on juba resultaadipanka kantud, hoiatatakse sellest kasutajat, kuid kui kasutaja seda siiski soovib,
jätkatakse selle testitulemusega tööd.
Kasutaja võib kustutada mõne testitulemuse tabelist, valides sobiva rea ning vajutades nupule
Kustuta. Kui seejuures vastav tulemus on kontrollimata ning resultaadipanka kandmata, siis
hoiatatakse kasutajat selle suhtes, kuid kui kasutaja seda siiski soovib, siis kustutatakse testitulemus.
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Kui kasutaja vajutab nupule Kustuta kõik kontrollitud, siis kustutatakse kõik resultaadipanka
kantud testitulemused. Selleks, et kitsendada tabelis nähtavate testitulemuste hulka, võib kasutaja
rakendada päringut (vt. Päringud). Päring valitakse nupuga Moodusta ning tühistatakse nupuga
Tühista.
Nupule Lõpp vajutamisega lõpeb testitulemuste resultaadipanka kandmise dialoog.

1.2. Testile vastanu salvestamine resultaadipanka.
Kui kasutaja on valinud testitulemuse kontrollimiseks ning resultaadipanka salvestamiseks, siis
antakse talle ülevaatlik tabel selle tulemuse kohta.
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Selles tabelis antakse väljapaneku, testi ning vajadusel kursuse nimi, testitäitja eesnimi ning
perekonnanimi, lahendamise kuupäev ja kellaaeg, maksimaalsed võimalikud punktid, lahendaja poolt
saadud punktid ring protsent maksimaalsest, küsimuste koguarv ning igat tüüpi vastuste arvud.
Kui kasutaja vajutab nupule Tagasi, siis lõpetatakse töö selle testitulemusega. Kui seejuures tulemusi
resultaadipanka ei kantud, hoiatatakse sellest kasutajat.
Kui kasutaja vajutab nupule Vastused, siis näidatakse ekraanil tabelina selle vastaja tulemusi igale
küsimusele vastamisel. Kasutaja saab lehitseda konkreetseid vastuseid ja vajadusel parandada
programmi APSPupil poolt antud hinnanguid vastustele. Siin tuleb ka anda hinnangud neile vastustele, mida APSPupil pole hinnanud.
Nupule Salvesta vajutamisel salvestatakse testitulemus resultaadipanka. Seda tehakse aga vaid siis,
kui pole enam hindamata küsimusi.
Kuna testile vastanu õige identifitseerimine on väga oluline, vastaja aga on võinud ennast testile
vastamiseks registreerides teha ka trükivigu, siis on vastanute salvestamine resultaadipanka mõneti
testi kontrollija kontrolli all. Nimelt kui leitakse, et sellise nimega vastanut veel vastajate andmestikus
ei esine, siis antakse kasutajale võimalus vastanu nime kontrollimiseks.
Ekraanile väljastatakse vastanu eesnimi, nimi ja klass/rühm ning kõigi vastajate andmestikku
salvestatud vastanute loetelu.

Kasutajal on siinkohal võimalik:
– Vajadusel parandada testitäitja nime ning lisada ta testile vastanute panka nupule Lisada
vajutades.
– Lugeda antud testitäitja identseks mingi juba testile vastanute pangas asuva nimega. Selleks
tuleb vastav nimi loetelus valida ning vajutada nupule Samastada.
– Jätta selle testitäitnu resultaadid resultaadipanka salvestamata (näiteks kui testitäitjat pole
võimalik identifitseerida). Selleks tuleb vajutada nupule Jätta vahele.
Kui testi edukus on programmi APSPupil poolt määramata, siis nõutakse nüüd ka, et kasutaja määraks
testi edukuse.
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Edukuse määramisel tuleb määrata hindamissüsteem ning hinnang selles süsteemis. Kui kasutaja
vajutab nupule Kinnita, siis võetakse antud määrang testi edukuseks. Kui kasutaja vajutab nupule
Tühista, siis testitulemust resultaadipanka ei salvestata ning pöördutakse tagasi testitulemuse
koondtabeli juurde.

1.3. Ühe vastaja testitulemused.
Kui kasutaja on testitulemuste koondtabelist valinud nupu Vastused, siis näidatakse ekraanil
tabelina selle vastaja tulemusi igale küsimusele vastamisel.

Iga küsimuse kohta esitatakse:
– Küsimuse nimi,
– Küsimuse tüüp,
– Vastamiseks kulunud aeg sekundeis,
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– Vastuse õigsus,
– Punktid, mida vastaja sai sellele küsimusele vastates.
Tabel on järjestatav iga veeru järgi, kopeeritav ja trükitav. Kasutajal on siin järgmised võimalused:
– Nupule Lõpp vajutamisel minnakse tagasi testitulemuse koondtabeli juurde;
– Selleks, et näha täpsemalt, kuidas vastaja on mingile konkreetsele küsimusele vastanud, tuleb
tabelis valida hiirega mingi küsimus ning vajutada nupule Vastus;
– Kui kasutaja vajutab nupule Hindamata, siis näidatakse vastust esimesele veel hindamata
küsimusele. See nupp on aktiivne vaid siis, kui testis leidub veel hindamata küsimusi.

1.4. Vastused küsimustele.
Vastust konkreetsele küsimusele näidatakse kui:
– Kasutaja on ühe vastaja tulemusest valinud konkreetse küsimuse ning vajutanud nupule
Vastus.
– Kasutaja on ühe vastaja tulemuste leheküljelt vajutanud nupule Hindamata – sel juhul
näidatakse vastust esimesele hindamata küsimusele. See nupp on aktiivne vaid siis kui testis
leidub veel hindamata küsimusi.
– Kasutaja on mingi konkreetse küsimuse vastuse vaatamisel vajutanud nupule Eelmine,
Järgmine või Hindamata.
Õpilase poolt antud vastus mingile küsimusele näidatakse samal viisil, kui see oli vormistatud vastuse
andmise ajal. Erinevusena ei ole võimalik näha küsimuse objekti, näpunäidet ning reaktsioone.

Kasutajal on siin järgmised võimalused:
– Nupule Tagasi vajutamisel minnakse tagasi küsimuste loetelu vaatlemisele;
– Nupule Eelmine vajutamisel tuuakse ekraanile eelmise küsimuse vastus;
– Nupule Järgmine vajutamisel tuuakse ekraanile järgmise küsimuse vastus;
– Nupule Hinda vajutamisel saab küsimust hinnata. Põhiliselt on see võimalus mõeldud selleks,
et õpetaja saaks anda hinnangud arvuti poolt mittekontrollitavatele lühivastustega küsimustele.
Äärmise abinõuna on võimalik parandada ka programmi poolt antud hinnangut vastusele, kui
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–

see millegi poolest ei peaks sobima (näiteks kui küsimuse koostamisel oli õige vastus
millegipärast määratud valesti). Siiski ei saa viimast meetodit soovitada. Parem oleks koostada
küsimused nii, et programm hindaks neid õigesti. Ühe küsimuse hinnangut võib parandada
korduvalt. Uus hinnang võetakse kohe arvele ka testi punktide, protsendi ning sooritatuse
arvestamisel;
Nupule Hindamata vajutamisel näidatakse vastust järgmisele hindamata küsimusele. See
nupp on aktiivne vaid siis kui testis leidub veel hindamata küsimusi.

1.5. Küsimuse hindamine.

Vastuse hindamisel peab hindaja määrama vastuse õigsuse – õige, peaaegu õige või vale.
Mittekontrollitava lühivastusega küsimuse (st. esseeküsimuse) korral saab hindaja määrata peaaegu
õige vastuse korral ka punktide arvu, mis antud vastuse eest antakse. Vastasel korral määrab punktide
arvu programm vastavalt küsimuses või testis määratule. Hindaja võib kinnitada oma hinnangu
vajutades nupule Kinnita või siis loobuda hindamisest vajutades nupule Tühista.
Üht küsimust võib hinnata ka mitu korda, kusjuures järgmine hinnang tühistab eelmise. Hinnang
võetakse arvesse ka kogu testi sooritatuse hindamisel. Testi tulemusi saab salvestada resultaadipanka
vaid siis, kui kõik küsimused on hinnatud. Selliselt antud hinnanguid aga testitulemuste andmestikku
ei kirjutata, st. kui millegipärast jäävad resultaadid resultaadipanka salvestamata, lähevad need
hinnangud kaduma, ning järgmisel korral tuleb seda hindamist korrata. Resultaadipangas pole
hinnanguid enam võimalik parandada.

2. Resultaadifailide lugemine.
Resultaadifailid on APSTest ajutised failid, mis moodustatakse testifailide põhjal täidetavate testide
tulemuste salvestamiseks. Nad on vajalikud ainult ühe testi täitmise ajaks ning neid võib peale
testitulemuste kontrollimist kustutada. Resultaadifail moodustatakse testifailiga samasse kataloogi.
Selle nimi moodustatakse testifaili nimest, lisades sellele laiendi .RES. Ühte resultaadifaili
salvestatakse kõik vastava testifaili põhjal täidetud testide resultaadid.
Selleks, et resultaatfaili kantud testitulemust saaks kontrollida ning resultaadipanka salvestada, tuleb
resultaadifail lugeda esmalt testitulemuste andmestikku. See toimub programmi APSTeach menüü
Resultaadid alapunkti Resultaatfaili lugemine valimisega, mispeale kasutajal võimaldatakse valida
resultaadifail, mille sisu loetakse testitulemuste andmestikku. Märgime, et seda, kas mingi resultaatfaili sisu on juba testitulemuste andmestikku loetud, resultaatfaili ega ka andmestikku kirja ei panda ja
seega jääb korduva lugemise vältimine kasutaja vastutada. Kõige parem oleks, kui resultaadifail kohe
peale testitulemuste andmestikku lugemist kustutada. Resultaatfaili lugemisel kontrollitakse, kas
testifail, mille põhjal on resultaatfail moodustatud, on salvestatud samast tööpiirkonnast, kuhu nüüd
resultaadifaili loetakse. Vastasel korral ei pruugi testi küsimustel tööpiirkonnas asuvate küsimustega
midagi ühist olla. Sellisel juhul antakse kasutajale hoiatus, kuid kui kasutaja siiski seda nõuab,
loetakse resultaatfail siiski testitulemuste andmestikku. Märgime, et viimane juhus on siiski väga
ebasoovitatav.
Märgime lisaks veelkord, et testide lahendamine testifailist on APSTest käesolevas versioonis
ebatüüpiline ja jäetud sisse põhiliselt vaid testide harjutamiseks sellises keskkonnas, kus arvutivõrku
pole.
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3. Töö resultaadipangaga.
Kui testi tulemused on kantud resultaadipanka, on nendega võimalikud järgmised tegevused:
– Kõigi resultaadipangas asuvate testiresultaatide uurimine, nende valimine mitmesuguste
tunnuste järgi ning kustutamine;
– Resultaadipangas asuvate testiresultaatide uurimine vastanute järgi;
– Resultaadipangas asuvate testiresultaatide uurimine testide järgi;
– Resultaadipangas asuvate testiresultaatide uurimine küsimuste järgi.

Märgime, et resultaadipanga andmed on privaatsed, st. iga kasutaja näeb vaid neid tulemusi, mis on
saadud tema poolt välja pandud testidele vastamisel.

3.1. Resultaatide uurimine.
Kui kasutaja valib menüü Resultaadid alapunkti Resultaatide andmestik, siis kujutatakse ekraanil
kõigi resultaadipangas olevate testiresultaatide tabel.
Iga resultaadi jaoks esitatakse:
– Testi nimi,
– Kui test kuulus kursusesse siis ka kursuse nimi,
– Testile vastaja nimi ning eesnimi,
– Testile vastaja rühm,
– Testile vastamise kuupäev,
– Testile vastamiseks kulunud aeg minutites,
– Vastuse eest saavutatud punktid,
– Tulemuse protsent,
– Testi küsimuste koguarv,
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– Õigete, peaaegu õigete, valede ja vastamata küsimuste arv,
– Testi hindamissüsteem ja hinnang.
Kui resultaadile vastavat testi, kursust või vastajat andmestikust ei leitud, väljastatakse vastavasse
lahtrisse tekst “Puudub andmestikus”. See on võimalik, kui vahepeal on test või siis vastanu
andmepangast kustutatud, resultaadid on aga resultaadipangas alles.
Tabel on järjestatav iga veeru järgi, trükitav ning kopeeritav. Kasutajal on siin järgmised võimalused:
Nupule Lõpp vajutamisel lõppeb resultaatide uurimise protseduur.
Selleks, et näha täpsemalt testitäitja iga vastuse tulemusi, tuleb valida hiirega resultaat ning vajutada
nupule Vastused. Seepeale väljastatakse ekraanile selle tulemused igale küsimusele vastamisel.
Erinevusena testitulemuste andmestikus esitatud tulemustele ei saa siin enam uurida iga küsimuse
konkreetset vastust.
Selleks, et kustutada resultaadipangast mingi resultaat, tuleb see resultaat tabeli hiirega valida ning

vajutada nupule Kustuta. Selle peale küsitakse kasutajalt luba resultaadi kustutamiseks ning loa
saamisel kustutatakse resultaat resultaatide pangast.
Selleks, et kitsendada tabelis nähtavate resultaatide hulka võib kasutaja rakendada päringut
(vt. Päringud). Päring valitakse nupuga Moodusta ning tühistatakse nupuga Tühista.

3.2. Vastused resultaadipangas.
Tulemusi igale küsimusele vastamisel resultaadipangas näidatakse, kui kasutaja on valinud
resultaatide hulgast ühe ning vajutanud nupule Vastused. Testitulemused esitatakse tabelina. Iga
küsimuse jaoks esitatakse:
– Küsimuse nimi,
– Testitäitja nimi, eesnimi ning klass/rühm,
– Küsimuse tüüp,
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– Vastamiseks kulunud aeg sekundeis,
– Vastuse õigsus,
– Punktid, mida vastaja sai sellele küsimusele vastates.
Tabel on järjestatav iga veeru järgi, trükitav ning kopeeritav. Nupule Lõpp vajutamisel minnakse
tagasi resultaatide juurde.

3.3. Resultaadid testide, kursuste ning vastanute järgi.
Lisaks päringute moodustamise võimalusele, mis võimaldab kitsendada korraga tabelis nähtavate
resultaatide hulka, on võimalik saada ka resultaatide koondtulemusi testide, kursuste ning vastanute
järgi.
Kui kasutaja valib programmi APSTeach menüü Resultaadid alapunkti Testide resultaadid, siis
antakse koondtabel, kus iga testi kohta on näidatud, mitu resultaati sellele testile on.
Tabelis antakse:
– testi nimi,
– testi aine,
– testi teema,
– selle testi resultaatide arv.
Tabel on järjestatav iga veeru järgi, kopeeritav ja trükitav. Kui kasutaja valib tabelist mingi testi ning
vajutab nupule Resultaadid, siis näidatakse ainult selle testi resultaate (vt. 3.1. Resultaatide uurimine).
Kui kasutaja vajutab nupule Lõpp siis protseduur lõpeb.
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Kui kasutaja valib programmi APSTeach menüü Resultaadid alapunkti Kursuste resultaadid, siis
näidatakse analoogiliselt testidega resultaate kursuste järgi, kus iga kursuse kohta on näidatud, mitu
resultaati sellele testile on.
Kui kasutaja valib programmi APSTeach menüü Resultaadid alapunkti Vastanute resultaadid, siis
antakse koondtabel, kus iga vastaja kohta on näidatud, mitu resultaati tal resultaatide andmestikus on.
Ka need tabelid on järjestatavad iga veeru järgi ning trükitavad.
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VIII Testidele vastamise programm APSPupil.
1. Programmi APSPupil otstarve ja põhifunktsioonid.
Programm APSPupil korraldab testidele vastamise ning vastuste hindamise ja vajadusel fikseerib
tulemused andmebaasis või siis resultaadifailides. Testile on võimalik vastata, kui:
– test on välja pandud vastamiseks mingi APSTest tööpiirkonna andmestikus;
– test asub mingi vastamiseks välja pandud kursuse koosseisus;
– test on salvestatud testifaili, sel juhul on testile vastamiseks teatavaid kitsendusi.
Kui test on välja pandud, siis võib tal olla fikseeritud vastajate ring ning testile saavad vastata vaid
isikud, kes kuuluvad selle testi vastajate ringi. Samuti on võimalik kontrollida, kas mingi vastaja on
antud testile juba vastanud. Kui test asub testifailis, siis saavad sellele testile vastata kõik, kuna
testifailis pole vastajate ring fikseeritud. Vastavalt testi omadustele on võimalik ka harjutus- ehk
anonüümne testi täitmine. Kui test valitakse vastamiseks andmebaasist ja testi omadustele vastavalt
fikseeritakse ka vastamistulemused, siis salvestatakse testi tulemused, vastused kõigile testi
küsimustele ning hinnangud neile vahetult andmebaasi. Kui test on valitud vastamiseks testifailist, siis
moodustatakse samasse, kataloogi, kus asus testifail antud testile vastav resultaadifail, kuhu kantakse
iga vastaja vastused igale testi küsimusele ning hinnangud neile. Kui testi omadused ei näe ette
resultaatide salvestamist, näiteks harjutustesti korral, siis resultaate ei salvestata, samuti ei salvestata
resultaate testi anonüümse täitmise korral. Testile vastamine toimub küsimuste kaupa. Kui test on
fikseeritud vastamisjärjekorraga, siis esitatakse vastajale peale ühele küsimusele vastamise lõpetamist
kohe järgmine küsimus. Kui vastaja saab vastamisjärjekorda vabalt valida, siis peab ta ise määrama
küsimuse, millele ta tahab järgmisena vastata. Viimasel juhul võib olla võimalik ühele küsimusele ka
korduvalt vastata. Vastavalt testi omadustele on peale küsimusele vastamist võimalik näha ka vastuse
õigsust, õiget vastust ning testi lõppedes selle üldresultaati. Testi omadusi ja nendest sõltuvaid testile
vastamise probleeme selgitame alapunktis “Testi omadused”. Programmi APSPupil ühe seansi
jooksul on võimalik vastata mitmele testile, samuti võivad ühele testile vastata mitmed vastajad.

2. Programmi APSPupil põhiaken, nupuriba ja staatuseriba.
Programmi põhiaken koosneb päisest, menüüribast, nupuribast, tööväljast ning staatuseribast.
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Tööväljal kujutatakse vastamisele kuuluv küsimus koos oma lisakomponentidega ning nupud Kinnita
ning Tühista. Vastaja peab sooritama vastamiseks vajalikud tegevused ning seejärel vajutama ühele
neist nuppudest. Nupule Kinnita vajutamine tähendab vastamist küsimusele. Vajutamine nupule
Tühista tähendab vastamisest loobumist. Küsimust vaadeldakse sel puhul kui vastamata küsimust
ning selle eest ei saa punkte (vale vastuse eest võib saada ka negatiivseid punkte).
Põhiakna ülaservas asub nupuriba, mille väljadel ja nuppudel on järgmine tähendus (loetleme vasakult
paremale):
– Tekstiväli, milles asub momendil vastamisele kuuluva küsimuse nimi.
Nupp testile vastamise katkestamiseks. Sellele nupule võimalik vajutada vaid mingile
küsimusele vastamise ajal. Sel juhul aktsepteeritakse seda samuti nagu nuppu Kinnita,
kuid peale seda lõpetatakse testi täitmine. Vabalt valitava vastamisjärjekorraga testide
korral võib testile vastamise katkestada ka küsimusetele vastamise vahepeal.
Nupp küsimuse näpunäite (juhendi) kujutamiseks ekraanil. Nupp on aktiivne vaid siis, kui
vastataval küsimusel on näpunäide. Nupp on kahe asendiga, seda sisse lükates kujutatakse
ekraanil näpunäide, välja lükates aga kustutatakse see ekraanilt. Näpunäidet võib
küsimusele vastamise ajal vaadata korduvalt.
Nupp küsimuse objekti kujutamiseks ekraanil. Objekt on mingi pilt, tekst või muud tüüpi
info, mille kohta midagi küsitakse või mis on küsimusele selgituseks. Nupp on aktiivne
vaid siis kui vastataval küsimusel on objekt. Nupp on kahe asendiga, seda sisse lükates
kujutatakse ekraanil objekt, välja lükates aga kustutatakse see ekraanilt. Küsimuse objekti võib
küsimusele vastamise ajal vaadata korduvalt.
Nupp abiinfo kujutamiseks ekraanil. Abiinfo on juhend, mis aitab vastata mingit tüüpi
küsimusele. Abiinfo erineb näpunäitest. Näpunäide on sisuline, ning see on olemas vaid
siis, kui küsimuse koostaja on seda ette näinud. Abiinfo on aga info küsimusele vastamise
vormilise külje kohta. See õpetab, kuidas ja milliseid tegevusi tuleb sooritada antud tüüpi küsimusele
vastamiseks. Abiinfo kujutamise nupuga samaväärne on klahvi F1 vajutus, mis on teostatav kogu
programmi täitmise jooksul ning mispeale antakse abiinfot momendil sooritatava tegevuse kohta.
– Tekstiväli, mis näitab, mitu küsimust on testis kokku ning mitut on vastaja juba näinud. (Mitte
tingimata vastanud).
– Tekstiväli, mis näitab, mitu punkti on vastaja selle testi eest juba saanud ning mitu protsenti
moodustab see kõigist seni võimalikest punktidest. See väli on täidetud vaid siis kui testil on
vastav omadus – näidata testi tulemusi.
Põhiakna allservas asub staatuseriba. Staatuseribal asub ka skaleerimisnurk, millest hiirega haarates
saab anda aknale sobiva suuruse. Staatuseribal asuv informatsioon sõltub sellest, kas vastamiseks on
juba valitud mingi test või mitte. Kui testi pole veel vastamiseks valitud, siis staatuseribal asuv
informatsioon näitab APSTest tööpiirkonda iseloomustavat informatsiooni (andmebaasiühenduse
nimi, andmebaasiohjesüsteemi tüüp, ja draiver ning vastaja nimi). Olulisem on staatuseväljal asuv
info siis, kui on juba alustatud testi täitmist. Sel juhul asuvad staatuseribal järgmised väljad (loetleme
vasakult paremale):
– Tekstiväli, milles kujutatakse testi täitmiseks kulunud aega minuteis ja sekundeis. Seda
uuendatakse iga 10 sekundi järel.
– Väli, milles näidatakse testi täitmiseks kulunud aja ning järelejäänud aja proportsiooni. Välja
uuendatakse iga 10 sekundi järel. Välja täidetakse vaid piiratud lahendusajaga testide korral.
– Tekstiväli, milles näidatakse testi täitmiseks järele jäänud aega minuteis ja sekundeis. Seda
uuendatakse iga 10 sekundi järel. Välja täidetakse vaid piiratud lahendusajaga testide korral.
– Tekstiväli, milles näidatakse lahendatava testi nime.
– Tekstiväli, milles näidatakse testitäitja nime.
Küsimusele vastamise ajal on paljud programmi APSPupil põhiakna piirkonnad ja nupud varustatud
abitekstidega. Abitekst on tekst, mis ilmub väikeses ristkülikukujulises raamis siis, kui hiirekursor
siseneb abitekstiga varustatud piirkonda või nupule. Kui hiirekursor jääb abitekstiga varustatud
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piirkonda, siis kaob abitekst 4–5 sekundi pärast. Kui hiirekursor väljub piirkonnast, siis kaob abitekst
kohe. Kui abitekst on kadunud, siis selleks, et seda uuesti näha, tuleb uuesti viia hiirekursor
vastavasse piirkonda (ja vajadusel eelnevalt piirkonnast välja). Abitekstid, nagu näitab nende nimi,
aitavad testitäitjat, selgitades nuppude tähendust ning osutades piirkondade otstarvet ning vajalikke
tegevusi.

3. Töö alustamine programmiga APSPupil, menüü.
Korraga võib ühes arvutis töötada vaid üks eksemplar programmi APSPupil. Seega kui programmi
APSPupil käivitamisel avastatakse, et üks eksemplar seda programmi juba töötab, antakse vastav
veateade ning programmi töö lõpetatakse.
Töö alustamine sõltub sellest, kas programmi eelneval lahendamisel oli valitud mõni APSTest
tööpiirkond või mitte. Kui tööpiirkonda pole valitud, näiteks programmi esialgsel käivitamisel, siis
küsitakse kasutajalt tööpiirkonna põhikataloogi. Tööpiirkonna tunnuseks on APSTest juurdepääsufaili
connect.dat esinemine selles kataloogis. Kui kasutaja määrab tööpiirkonna, siis üritatakse saada
ühendus selle tööpiirkonna andmestikuga. Selle õnnestumisel jääb see tööpiirkond aktiivseks ka
programmi järgnevail startimistel. Kui ühenduse saamine tööpiirkonnaga ei õnnestu või kui kasutaja
ei vali tööpiirkonda, siis käivitatakse programm ilma andmebaasiühenduseta ja sel juhul on testide
täitmine võimalik vaid testifailidest. Kui programmi eelnevail käivitamistel oli juba tööpiirkond
valitud, siis ühendatakse kasutaja kohe selle tööpiirkonnaga ja tööpiirkonna määramise dialoog
jäetakse vahele.
Programmi APSPupil startimisel peab vastaja ennast registreerima testitäitjaks vastaja registreerimise
dialoogis:
Testitäitjal tuleb määrata oma eesnimi ja perekonnanimi ning klass, rühm või grupp. Tuleb silmas
pidada, et oma õige registreerimine on väga oluline ja seepärast peab hoolikalt vältima trükivigasid.

Kasutaja võib märkida valikulahtris Anonüümne testitäitmine, et ta soovib vaid testide harjutustäitmist. Sel puhul pole oma nime sisestada vaja. Kui vastaja on ennast registreerinud, on tal
juurdepääs programmi APSPupil menüüdele.
Menüüs Põhimenüü asuvad järgmised alapunktid:
Uus vastaja – Testide täitmiseks võimaldatakse registreeruda uuel vastajal. Registreerumine toimub
samal viisil, kui programmi töö alustusel.
Uus andmestik – Võimaldatakse muuta APSTest tööpiirkonda. Tööpiirkond on üks andmestik, mida
saab Programmi APSTest iga tööpiirkonnaga on seotud mingi kataloog, kus asub ka tööpiirkonna
juurdepääsufail connect.dat. Tööpiirkonna ümber määramisel antaksegi võimalus valida sellist
kataloogi.
Lõpp – Programmi APSPupil töö lõpetatakse.
Menüüs Testimenüü asuvad järgmised alapunktid:
Testid/kursused – Kasutajal võimaldatakse valida lahendamiseks uus test APSTest tööpiirkonnast.
Testifailid – Kasutajal võimaldatakse valida vastamiseks testifail.
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Menüüsse Info on koondatud abiinfo programmi APSPupil tööks. Menüüsse kuuluvad järgmised
alapunktid:
Sisukord – toob ekraanile programmi APSPupil abiinfo sisukorra.
Versioon – toob ekraanile info süsteemi APSPupil kasutatava versiooni ning momendi kasutaja kohta.

4. Testi valimine täitmiseks.
Kasutajal võimaldatakse valida testi, mida täitma hakatakse nii APSTest tööpiirkonna andmestikust
kui ka testifailist. Tuleb arvestada, et testifailis antud testile ei saa ette määrata vastajate nimekirja,
samuti ei saa kontrollida, kas mingi vastaja on seda testi juba täitnud. Testi täitmisel testifailist tuleb
enne kui on võimalik tulemusi kontrollida, saadavad resultaadifailid programmis APSTeach eraldi
töösammuna salvestada APSTest tööpiirkonna andmebaasi.

4.1. Testi valimine APSTest tööpiirkonnast.
Kui kasutaja valib menüüst alapunkti Testid/Kursused, siis näidatakse talle kõigi nende testide või
kursuste loetelu, mis on talle võimaldatud täitmiseks.

Iga testi või kursuse jaoks antakse selle nimi, aine ja teema. Kasutaja võib hiirega testi või kursuse
nimele vajutades valida ühe neist lahendamiseks ning vajutada nupule Kinnita. Lahendamiseks
valimine toimub ka hiire topeltklõpsuga vastaval real. Kui kasutaja vajutab nupule Tühista, siis testi
valiku protseduur lõpeb ilma testi valimata.
Test või kursus võib need olla kaitstud parooliga. Sellisel juhul küsitakse järgnevalt kasutajalt parooli.

Kasutaja peab sisestama õige parooli ning vajutama nupule Kinnita.
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Kui lahendamiseks valiti test, siis järgnevalt siirdutakse testi lahendamisele. Kui aga valiti kursus
järgneb järgmise sammuna selle kursuse testi valimine lahendamiseks. Iga lahendaja näeb vaid neid
kursuse teste, mille lahendamine on talle momendil lubatud, Sõltuvalt sellest, kuidas kursus on
koostatud, võivad kursuse testid kuuluda lahendamisele kindlas järjekorras, järjekord võib aga olla ka
vaba.
Kursuse testi valik toimub sarnaselt testi või kursuse valikuga.

4.2. Testifaili valimine.
Lisaks testi valimisele APSTest tööpiirkonnast on lahendamiseks võimalik valida ka testifaili. See
võib olla vajalik näiteks siis, kui testi lahendamine toimub arvutis, mis pole lülitatud võrku ja mille
korral APSTest tööpiirkond pole kätte saadav (näiteks testide harjutamine kodus). Tuleb aga
arvestada, et testifailis pole informatsiooni selle kohta, kes võivad seda testi lahendada, seega võivad
seda lahendada kõik, samuti ei kontrollita, kas vastaja on juba seda testi lahendanud. Kui vastaja pole
anonüümne, siis testi lahendamise korral testifailist salvestatakse tulemus alati resultaadifaili, mille
nimi langeb kokku testifaili nimega, kuid mille laiendiks on RES.

Iga testi jaoks antakse testi nimi, aine, teema ja testifaili nimi. Kasutaja võib hiirega sobivale reale
vajutades valida ühe neist testidest lahendamiseks ning vajutada nupule Kinnita. Testi valimine
lahendamiseks toimub ka hiire topeltklõpsuga vastaval. Kui kasutaja vajutab nupule Tühista, siis
testi valiku protseduur lõpeb ilma testi valimata.
On loomulik, et testifailid asuvad APSTest tööpiirkonna põhikataloogis.. Siiski on programmiga
APSPupil võimalik testifaili valida ka mõnest muust kataloogist. Selleks tuleb vajutada nupule Määra
uus tee, mispeale võimaldatakse valida uut kataloogi testide jaoks. Kataloog, kust programm
APSPupil momendil testi otsib, on kujutatud nupu Määra uus tee kõrvale.
Sarnaselt testiga APSTest tööpiirkonnas võib ka testifail olla kaitstud parooliga. Sel juhul küsitakse
seda kasutajalt enne testi lahendamisele siirdumist.
Edasises toimub testi lahendamine ühtviisi nii siis kui test valiti APSTest tööpiirkonnast kui ka siis
kui test valiti testifailist.

5. Testi omadused.
Testi ning väljapaneku omadused on üksikasjalikult kirjeldatud juhendi vastavates osades. Siinkohal
kordame üle testi tähtsamad omadused niivõrd, kuivõrd nad mõjutavad testi täitmise korda, kusjuures
me ei tee siin vahet eraldi testi ja väljapaneku vastavate omaduste vahel.
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Test võib olla fikseeritud täitjate ringiga, see tähendab, et testi saavad täita ainult need isikud, keda
testi koostaja on selleks ette näinud. Vastandina täieneva täitjate ringiga testi saavad täita kas siis
kõik isikud või siis kõik need, kes kuuluvad etteantud isikute ringi – näiteks ühe klassi õpilased.
Testifailist täidetav test on alati täieneva täitjate ringiga.
Testil võib olla lubatud või ka keelatud anonüümne täitmine. Anonüümne täitmine on selline, kus
täitja on ennast registreerinud anonüümseks ja kus ka testi tulemust tema jaoks ei salvestata.
Anonüümne täitmine on mõeldud testi harjutamiseks. Testifailist täidetava testi korral on anonüümne
täitmine alati lubatud.
Test võib olla fikseeritavate tulemustega, see tähendab, et kui täitja ei ole anonüümne, siis tema jaoks
tulemus salvestatakse. Ilma fikseeritavate tulemusteta testil ei salvestata tulemusi ühegi kasutaja
jaoks. Sellised testid sobivad ainult harjutamiseks. Testifailist täidetava testi korral, kui täitja pole
anonüümne, salvestatakse tulemused alati resultaadifaili.
Test võib olla ühekordselt täidetav, see tähendab, et iga kasutaja saab seda täita vaid ühel korral.
Sellised testid saavad olla ainult fikseeritavate tulemustega, kuna muidu ei ole võimalik mitmekordset
täitmist kindlaks teha. Mitmekordselt täidetavaid teste saab iga kasutaja täita kuitahes palju kordi. Kui
seejuures tekst on fikseeritavate tulemustega, pannakse iga täitmise tulemused ühe kasutaja jaoks
eraldi kirja. Testifailist täidetav test on alati mitmekordselt täidetav.
Test võib olla fikseeritud vastamisjärjekorraga, st. selline, et vastajale antakse küsimused ette mingis
kindlas järjekorras, kusjuures peale eelmisele küsimuse vastamise lõpetamist antakse kohe ette
järgmine. Vastaja siin ise järgmist küsimust valida ei saa. Vaba vastamisjärjekorraga testi korral
valib vastaja omale vastamiseks järgmise küsimuse kogu küsimuste loetelust ise.
Küsimuste järjekord fikseeritud vastamisjärjekorraga testis, või siis järjekord, milles küsimused
kujutatakse küsimuste loetelus vaba vastamisjärjekorraga testis võib olla testi koostaja poolt
fikseeritud ning kõikide testitäitmiste korral üks ja sama. Teisalt võib aga selline küsimuste järjekord
olla juhuslik ning igal testitäitmisel isesugune.
Test võib olla selline, et igale küsimusele saab vastata ainult ühel korral. Teisalt võib aga vaba
vastamisjärjekorraga test olla ka selline, kus igale küsimusele võib vastata mitmel korral. Seejuures
iga järgmine vastus küsimusele kustutab eelmise vastuse samale küsimusele.
Test võib olla selline, kus peale igale küsimusele vastamist näidatakse koheselt ka selle vastuse
õigsust. Test võib olla aga ka selline, kus vastuse õigsust igale küsimusele ei näidata.
Kui testis näidatakse vastuse õigsust, siis võidakse testitäitjal võimaldada näha ka õiget vastust
küsimusele juhul kui tema sisestatud vastus polnud õige. Kuid õige vastuse nägemine ei pruugi alati
olla võimaldatud.
Test võib olla selline, kus testitäitja näeb testi täitmise käigus, kui palju punkte ta juba kogunud on,
ning peale testi täitmise lõppu näidatakse talle punktide kogusummat ning protsenti maksimumpunktidest ning võidakse talle anda ka hinnang vastavalt testi täitmisele. Programm APSPupil annab
hinnangu siis, kui test on hinnatav kas siis kahe palli (sooritatud või mittesooritatud), nelja palli (väga
hea, hea, rahuldav, mitterahuldav) või kuue palli süsteemis. Kuid vastajale võidakse seda infot ka
mitte anda.
Test võib olla piiratud täitmisajaga. Sel juhul katkestatakse testi täitmine programmi APSPupil poolt
niipea, kui testitäitja on kulutanud kogu testi täitmiseks etteantud aja. Testi täitmisaja näeb ette testi
koostaja. Seda mõõdetakse minutites. Piiramata täitmisajaga testi korral testi täitmist programmi
APSPupil poolt ei katkestata.
Test võib olla fikseeritud küsimustikuga. Sel puhul vastab iga testitäitja kõigile testi küsimustele ja
kõik testitäitjad vastavad samadele küsimustele. Test võib olla aga ka juhuslikult valitava
küsimustikuga. See tähendab, et igal testitäitmisel valitakse vastatavad küsimused juhuslikult
suuremast küsimuste hulgast ning iga testitäitja küsimustik on mõnevõrra erinev.
Testi omaduste kooskõla ning mõistlikkuse eest hoolitseb testi koostaja. Testi täitja peab neist teadma
vaid niipalju kui see mõjutab tema testi täitmise metoodikat.
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6. Testi täitmise alustamine.
Enne testi täitmise alustamist näidatakse vastajale koondtabelit tema poolt täidetava testi omadustega,
et vastaja teaks, kuidas tuleb edaspidises käituda.
Selles tabelis loetletakse:
– Testi nimi, kui test kuulus kursusesse siis kursuse nimi, aine teema ja alateema,
– Testitäitja nimi ning klass/rühm,
– Testis vastamisele kuuluvate küsimuste arv,
– Testi lahendamiseks ettenähtud aeg minutites või märkus selle kohta, et aeg pole piiratud,
– Kas vastamise järjekord on fikseeritud või vabalt valitav,
– Kas küsimusele saab vastata vaid ühel korral või korduvalt,
– Kas testi tulemused salvestatakse või mitte,
– Kas testi tulemust näidatakse või mitte,
– Kas iga vastuse õigsust näidatakse või mitte,
– Kas näidatakse ka õiget vastust.

Siinkohal on kasutajal veel võimalus testi täitmisest loobuda. Selleks peab ta vajutama nupule
Loobu. Kui kasutaja vajutab nupule Alusta, alustatakse testi täitmist, ning kui testil pole tiitlit, siis
käivitub ka testi täitmiseks kuluva aja mõõtmine. Kui testil on tiitel, siis kujutatakse see programmi
APSPupil põhiaknas. Testi täitmine algab ja aja mõõtmine käivitub sel puhul peale seda, kui kasutaja
on vajutanud nupule Edasi.

7. Testi täitmine.
Kuidas vastata üksikuile küsimustele nende tüüpide järgi vaatame vastavais alapunktides. Siinkohal
selgitame testi täitmise mehhanismi üldiseid küsimusi sõltuvalt testi omadustest. Kõige põhilisem on
erinevus fikseeritud vastamisjärjekorraga testi ning vaba vastamisjärjekorraga testi täitmise vahel.
Fikseeritud vastamisjärjekorraga testi korral esitatakse vastajale testi täitmise alustuseks kohe esimene
küsimus. Kui vastaja lõpetab sellele küsimusele vastamise, siis peale võimalikku vastuse õigsuse ning
ka õige vastuse näitamist esitatakse vastajale järgmine küsimus ja nii edasi kuni testi lõpuni. Kui
vastaja on lõpetanud mingile küsimusele vastamise kas siis vastamisega või ka vastamisest
loobumisega, siis uuesti sellele küsimusele vastata ta ei saa. Sellise testi täitmist saab lõpetada
suvalisele küsimusele vastamise ajal, kui vajutada nupule
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Vaba vastamisjärjekorraga testi korral esitatakse vastajale kõigi küsimuste loetelu.
Iga küsimuse jaoks esitatakse:
– Küsimuse nimi;
– Tunnus, kas küsimusele on juba vastatud;
– Kui test on vastavate omadustega, siis ka küsimusele vastamise tulemus.
Vastaja peab ise valima küsimuse, millele ta soovib järgmisena vastata. Selleks tuleb vajutada hiirega
esimeses veerus olevale küsimuse nimele ning seejärel nupule Kinnita.
Kui vastaja soovib katkestada testile vastamise, tuleb tal vajutada nupule Lõpeta test.
Vaba vastamisjärjekorraga testide korral on võimalikud ka sellised testid, kus igale küsimusele saab
vastata mitu korda.
Ühele küsimusele vastamise ajal sõltuvad vastaja vajalikud konkreetsed tegevused küsimuse tüübist
(vt. vastavad alapunktid). Siiski on järgmised tegevused kõigi küsimusetüüpide korral ühised.
Enamike küsimuste korral on põhiakna piirkonnad ning nupud varustatud abitekstidega, mis õpetavad
vastajat küsimusele vastama.
Igal momendil võib vastaja vajutada klahvile F1, mispeale väljastatakse abiinfot momendil
sooritatava tegevuse kohta. Sama abiinfo võib saada ka nupule
vajutamisega.
Kui küsimuse juurde kuulub objekt, (pilt, joonis, tekst vms.), siis näidatakse seda küsimuse esitamisel
ekraanil. Vastaja võib kustutada objekti ekraanilt ning selle uuesti ekraanile tuua nupule
vajutamisega.
Kui küsimusel on näpunäide (juhend), siis võib vastaja tuua selle ekraanile nupule
vajutamisega. Sama nupuga võib vastaja kustutada näpunäite ekraanilt ning selle uuesti ekraanile
tuua.
Küsimusele vastamine lõpeb siis kui:
1. Vastaja vajutab nupule Kinnita. See on kinnitav vastus – programm eeldab, et vastus on antud.
2. Vastaja vajutab nupule Tühista. Sellega loobub vastaja küsimusele vastamisest ning programm
eeldab, et küsimus jäi vastamata. Programm APSPupil loeb küsimuse vastamata küsimuseks
enamike küsimusetüüpide korral ka siis, kui vastaja pole teinud ühtegi vastamiseks vaja minevat
tegevust (Näit. Ei/Jaa küsimuse korral pole vajutanud nupule Ei ega Jaa).
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3.

Vastaja vajutab nupule
. See on momendil vastatava küsimuse suhtes samaväärne
nupuga Kinnita, kuid lõpetab ka kogu testi täitmise. Küsimused, millele vastaja pole veel
vastanud loetakse vastamata küsimusteks.
Kui test on vastavate omadustega, siis näidatakse vastajale kohe peale küsimusele vastamist ka selle
vastuse õigsust, punkte, mida selle vastuse eest saadi ning aega, mis kulus sellele küsimusele
vastamiseks.

Kui vastus polnud õige, kuid test võimaldab ka õige vastuse vaatamist, siis võib õige vastuse tuua
ekraanile nupule Õige vastus vajutamisega (kui test ei võimalda õige vastuse vaatamist, siis nupp
Õige vastus puudub). Kui vastaja ei soovi õiget vastust näha, võib ta vajutada nupule Edasi.
Õige vastus esitatakse ekraanil omaette aknas samamoodi nagu vastaja vastust vormistas ning nii, et
vastaja saab õiget vastust enese antud vastusega võrrelda. Kui vastaja soovib sellisel juhul lõpetada
küsimusega tegelemise peab ta vajutama nupule Edasi programmi APSPupil põhiaknas.
Kui test on vastavat tüüpi, siis näidatakse kogu testi täitmise jooksul nupuribal asuvas tekstiväljas
vastaja seisu – kui palju on vastaja kogunud punkte ja kui suure protsendi moodustab see võimalikest
maksimumpunktidest. Kui lõpeb kogu testi täitmine, siis näidatakse sellisel juhul ka kokkuvõtvat
tabelit testi täitmise kohta.
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Tabelis esitatakse:
– Testi nimi, kui test kuulus kursusesse, siis ka vastav kursuse nimi, testi aine, teema ja alateema;
– Vastaja eesnimi, perekonnanimi ning klass/rühm;
– Vastamisele kuulunud küsimuste ning vastatud küsimuste arv;
– Testi täitmiseks kulunud aeg;
– Testi vastamisel saadud punktide arv ning protsent punktide maksimaalarvust;
– Õigete vastuste, peaaegu õigete vastuste, valede vastuste ning vastamata jäänud küsimuste arv;
– Kui test on hinnatav, siis hinnang testi täitmisele, vastavas testi hindamissüsteemis.
Kui vastaja vajutab nupule Edasi, siis antakse juhtimine programmi APSPupil ülemisele tasemele,
kus menüüst sobiva punkti valimisega võib valida uue testi lahendamiseks, registreerida vastamiseks
uue kasutaja, vahetada APSTest tööpiirkonda või siis lõpetada programmi APSPupil töö.

8. Igat tüüpi küsimustele vastamine.
8.1. Tiitlid ja mittevastatavad küsimused
Tiitel on teatav avaleht või vaheleht küsimustele, millega testi koostaja võib anda infot ja selgitusi
testi täitmise edasise käigu kohta. Sama otstarvet täidavad ka mittevastatavad küsimused. Erinevalt
tiitlitest, mis asuvad testi kindla küsimusegrupi ees tähistamaks näiteks aine uue peatüki algust võivad
mittevastatavad küsimused asuda testis suvalisel kohal. Nii tiitlite kui mittevastatavate küsimuste
korral on vaja hoolikalt läbi lugeda juhised või kommentaarid, mida testi koostaja on nendega andnud
ning vajutada nupule Edasi.

8.2. Jah/Ei küsimused
Jah/Ei küsimusteks nimetatakse küsimusi, millele tuleb anda üks vastustest Jah või Ei.
Vastamine
1) Vastuse valimiseks vajutada nupule Jah või Ei (üks tühistab teise).
2) Vastuse andmiseks vajutada nupule Kinnita.
3) Küsimusele vastamata jätmiseks vajutada Tühista.
4) Nupurea nuppude kohta vt. Testi täitmine.
Tagasiside vastuse kohta (kõiki tagasiside komponente saab testi koostaja välja lülitada)
Kui vastus on antud, siis näidatakse hinnangut vastusele (õige/vale) ja saadud punkte.
Kui küsimuse koostaja on Teie poolt antud vastuse jaoks määranud mingi teate, siis näidatakse ka
seda.
Õiget vastust saate seejärel vaadata, vajutades nupule Õige vastus.
Edasi lõpetab antud küsimusega tegelemise.

8.3. Valikuküsimused
Mitmikvaliku ehk valikuküsimusteks nimetatakse küsimusi, millele vastamiseks tuleb valida üks
mitmest etteantud vastusevariandist. Variandid võivad olla esitatud variantide loeteluna või tekstina,
milles iga sõna on üks vastusevariant.
Vastamine
1) Vastuse valimiseks teha hiireklõps õige variandi valikuväljal variantide loetelus või õigel sõnal
tekstis. Valitud variant märgitakse sümboliga variandi valikuväljas või allakriipsutusega ning
teksti värvi muutusega tekstis. Teine klõps variandil tühistab valiku. Eelmise valiku tühistab ka
uue vastuse valimine.
2) Vastuse andmiseks vajutada nupule Kinnita.
3) Küsimusele vastamata jätmiseks vajutada Tühista.
4) Nupurea nuppude kohta vt. Testi täitmine.
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Tagasiside vastuse kohta (kõiki tagasiside komponente saab testi koostaja välja lülitada)
Kui vastus on antud, siis näidatakse hinnangut vastusele (õige/peaaegu õige/vale) ja saadud punkte.
Kui küsimuse koostaja on Teie poolt antud vastuse jaoks määranud mingi teate, siis näidatakse ka
seda.
Õiget vastust saate seejärel vaadata, vajutades nupule Õige vastus.
Edasi lõpetab antud küsimusega tegelemise.

8.4. Õigete variantide märkimise küsimused
Õigete variantide märkimise küsimuse vastuseks tuleb valida etteantud variantide hulgast kõik õiged.
Variandid võivad olla esitatud variantide loeteluna või tekstina, milles iga sõna on üks vastusevariant.
Vastamine
1) Vastuse valimiseks teha hiireklõps õige variandi valikuväljal variantide loetelus või õigel sõnal
tekstis. Valitud variant märgitakse sümboliga variandi valikuväljas või allakriipsutusega ning
teksti värvi muutusega tekstis. Teine klõps variandil tühistab valiku.
2) Vastuse andmiseks vajutada nupule Kinnita.
3) Küsimusele vastamata jätmiseks vajutada Tühista.
4) Nupurea nuppude kohta vt. Testi täitmine.
Tagasiside vastuse kohta (kõiki tagasiside komponente saab testi koostaja välja lülitada)
Kui vastus on antud, siis näidatakse hinnangut vastusele (õige/peaaegu õige/vale) ja saadud punkte.
Kui küsimuse koostaja on mõne Teie poolt tehtud/tegemata valiku jaoks määranud mingi teate, siis
näidatakse ka seda.
Õiget vastust saate vaadata, vajutades nupule Õige vastus.
Edasi lõpetab antud küsimusega tegelemise.

8.5. Vastavusse seadmise küsimused
Vastavusse seadmise küsimuse puhul on ekraanil kaks objektide loetelu ja tuleb välja valida kõik
vastavuses olevad paarid. APSTest võimaldab ainult selliseid küsimusi, kus objektile ühes loetelus
vastab ülimalt üks objekt teises loetelus. Aga kummaski loetelus võib olla objekte, mis pole
vastavuses ühegi objektiga teises.
Vastamine
1) Mingi paari valimiseks tuleb teha hiireklõps paari ühe liikme valikuväljal (ükskõik, kummas
loetelus seni veel vastavusse seadmata liikmete hulgas). Variant, millele vastavust otsitakse
märgitakse sümboliga variandi valikuväljal. Seejärel klõps teises loetelus oleval liikmel, mida
me soovid esimesega vastavusse seada. Valitud paar tõstetakse loetelude algusse järjekordsele
reale ja märgitakse sümboliga .
2) Kui järjekordset paari valides tehakse klõps juba mingis paaris oleval objektil, siis tema senine
partner vabastatakse. Hiireklõps liikmel, mis on märgitud, kuid millel pole veel paarilist, vabastab
selle.
3) Vastuse andmiseks vajutada nupule Kinnita.
4) Küsimusele vastamata jätmiseks vajutada Tühista.
5) Nupurea nuppude kohta vt. Testi täitmine.
Tagasiside vastuse kohta (kõiki tagasiside komponente saab testi koostaja välja lülitada)
Kui vastus on antud, siis näidatakse hinnangut vastusele (õige/peaaegu õige/vale) ja saadud punkte.
Kui küsimuse koostaja on mõne Teie poolt valitud/valimata paari jaoks määranud mingi teate, siis
näidatakse ka seda.
Õiget vastust saate vaadata, vajutades nupule Õige vastus.
Edasi lõpetab antud küsimusega tegelemise.
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8.6. Liikide määramise küsimused
Liikide määramise e. grupeerimise küsimuse puhul on ekraanil teatud hulk objekte ja liikide nimekiri.
Objektid võivad olla esitatud variantide loeteluna või tekstina, milles iga sõna on üks objekt.
Vastuseks tuleb määrata liik objektidele, mis kuuluvad mingisse nimekirjas olevasse liiki (kõik ei
tarvitse nendesse kuuluda).
Vastamine
1) Objektile liigi määramiseks tehakse klõps objekti valikuväljal või siis teksti sõnal. Objekti juurde
ilmub liikide nimekiri. Klõps mingil liigil märgib objekti liigile vastava numbriga objekti
valikuväljal või siis sõna muutmisega vastavat värvi ning allakriipsutusega tekstis. Klõps
väljaspool nimekirja vabastab objekti. Objekti võib märgistada korduvalt.
2) Vastuse andmiseks vajutada nupule Kinnita.
3) Küsimusele vastamata jätmiseks vajutada Tühista.
4) Nupurea nuppude kohta vt. Testi täitmine.
Tagasiside vastuse kohta (kõiki tagasiside komponente saab testi koostaja välja lülitada)
Kui vastus on antud, siis näidatakse hinnangut vastusele (õige/peaaegu õige/vale) ja saadud punkte.
Kui küsimuse koostaja on mõne objekti jaoks Teie poolt valitud/valimata liigi puhuks määranud
mingi teate, siis näidatakse ka seda.
Õiget vastust saate vaadata, vajutades nupule Õige vastus.
Edasi lõpetab antud küsimusega tegelemise.

8.7. Rühmadesse määramise küsimused
Rühmadesse määramise e. rühmitamise küsimus sarnaneb liikidesse määramise küsimusega, kuid siin
ei anta ette liikide loetalu. Ekraanil teatud hulk objekte. Vastuseks tuleb määrata objektid rühmadesse
nende mingi tunnuse järgi. Kõik objektid ei tarvitse nendesse rühmadesse kuuluda.
Vastamine
1) Objektile rühma määramiseks tuleb teha klõps objekti valikuväljal. Objekti juurde ilmub juba
määratud rühmade nimekiri ning lisaks alapunkt Uus rühm. Klõps mingil rühmal määrab objekti
sellesse rühma, mida märgitakse vastava rühmanumbriga objekti valikuväljal. Kui valida alapunkt
Uus rühm, siis antakse võimalus määrata uue rühma nimi ning valitud objekt määratakse sellese
rühma. Uus rühm ilmub rühmade nimekirja ning edasi saab sellesse määrata ka teisi objekte.
Rühma nimi pole rühmitamisküsimuse juures oluline ja antakse vaid selleks, et rühi üksteisest
eristada. Klõps väljaspool nimekirja vabastab objekti. Objekti võib määrata korduvalt.
2) Vastuse andmiseks vajutada nupule Kinnita.
3) Küsimusele vastamata jätmiseks vajutada Tühista.
4) Nupurea nuppude kohta vt. Testi täitmine.
Tagasiside vastuse kohta (kõiki tagasiside komponente saab testi koostaja välja lülitada)
Kui vastus on antud, siis näidatakse hinnangut vastusele (õige/peaaegu õige/vale) ja saadud punkte.
Kui küsimuse koostaja on mõne objekti jaoks Teie poolt valitud/valimata liigi puhuks määranud
mingi teate, siis näidatakse ka seda.
Õiget vastust saate vaadata, vajutades nupule Õige vastus.
Edasi lõpetab antud küsimusega tegelemise.

8.8. Järjestamisküsimused
Objektide järjestamise küsimuse vastuseks tuleb etteantud objektid seade õigesse järjekorda.
Vastamine
1) Objekti märkimiseks teha hiireklõps objekti valikuväljal objektide loetelus. Valitud objekt
märgitakse sümboliga objekti valikuväljas. Teine klõps objekti valikuväljal tühistab valiku.
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Peale variandi märkimist nihutada objekt nooleklahvide abil objektide loetelus õigele kohale.
Selliselt jätkata, kuni kõik objektid on õiges järjekorras
2) Vastuse andmiseks vajutada nupule Kinnita.
3) Küsimusele vastamata jätmiseks vajutada Tühista.
4) Nupurea nuppude kohta vt. Testi täitmine.
Tagasiside vastuse kohta (kõiki tagasiside komponente saab testi koostaja välja lülitada)
Kui vastus on antud, siis näidatakse hinnangut vastusele (õige/peaaegu õige/vale) ja saadud punkte.
Kui küsimuse koostaja on mõne Teie poolt tehtud/tegemata valiku jaoks määranud mingi teate, siis
näidatakse ka seda.
Õiget vastust saate vaadata, vajutades nupule Õige vastus.
Edasi lõpetab antud küsimusega tegelemise.

8.9. Lühivastusega küsimused
Lühivastusega küsimuse vastuseks tuleb sisestada mingi tekst, tavaliselt mõned sümbolid, üks või
paar sõna. Lühivastusega küsimuste vastuseid võidakse kontrollida programmi poolt, selline kontroll
võidakse aga jätta ka testi koostajale. Võimalikud on ka sellised küsimused, mille korral mõningaid
vastused loetakse õigeiks või valedeks, ülejäänud aga jäetakse kontrollida testi koostajale.
Programm kontrollib vastust sümbolhaaval, sellepärast on oluline vastus enne kinnitamist üle vaadata.
Küsimuse koostajal on palju võimalusi määramiseks, millised vastused loetakse õigeks (peaaegu
õigeks).
Küsimusele vastamisel võidakse vastajale anda võimalus sisestada üla- ja alaindekseid. Sellist
võimalust nimetatakse laiendatud klaviatuuriks. Kui lühivastusega küsimusele on määratud laiendatud
klaviatuur, siis antakse vastajale ka vastav osutav tekst. Laiendatud klaviatuuri korral töötavad
mõningad klahvikombinatsioonid registriklahvidena.
Laiendatud klaviatuur:
Korraga klahvide Ctrl, Alt ja 2 vajutamine viib klaviatuuri ülaindeksi registrisse, st. kõik järgnevad
sümbolid kujutatakse ülaindeksina. Järgmine samade klahvide (või alaindeksi registri) vajutus
tühistab ülaindeksi.
Korraga klahvide Ctrl, Alt ja 3 vajutamine viib klaviatuuri alaindeksi registrisse, st. kõik järgnevad
sümbolid kujutatakse alaindeksina. Järgmine samade klahvide (või ülaindeksi registri) vajutus
tühistab alaindeksi.
Vastamine
1) Sisestada vastus. Vastuse võimalik pikkus (sümbolites) võib küsimuse koostaja poolt olla
piiratud.
2) Vastuse andmiseks vajutada nupule Kinnita,
3) küsimusele vastamata jätmiseks vajutada Tühista.
4) Nupurea nuppude kohta vt. Testi täitmine.
Tagasiside vastuse kohta (kõiki tagasiside komponente saab testi koostaja välja lülitada)
Kui vastus on antud, siis näidatakse hinnangut vastusele (õige/peaaegu õige/vale) ja saadud punkte.
Kui küsimuse koostaja on Teie poolt antud vastuse jaoks määranud mingi teate, siis näidatakse ka
seda.
Õiget vastust saate vaadata, vajutades nupule Õige vastus.
Edasi lõpetab antud küsimusega tegelemise.
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8.10. Lünkade täitmise küsimused.
Lünkade täitmise küsimuses on antud tekst (mõnikord ka sõna), milles on üks või enam lünka. Vastaja
peab täitma lünga(d) mingi tekstiga.
Vastamine
1) Lünga täitmine võib sõltuvalt küsimuse koostamisest toimuda kahel erineval viisil:
a) Sarnaselt lühivastusega küsimusega, kirjutades lünkadesse vastused. Lünkade vahel saab
liikuda klahvi Tab või hiire abil. Lünka sisestatavate sümbolite arv võib küsimuse koostaja
poolt olla piiratud.
b) Valides lünka sobiva variandi etteantud vastusevariantide hulgast. Eri vastusevariantide
nägemiseks ja nende hulgast valimiseks tuleb vajutada hiirega valikunupule
2) Ühe, vastaja poolt täidetava lüngaga küsimust hinnatakse samuti nagu lühivastusega küsimust.
Valitavate variantidega või mitme lüngaga küsimuse hinnangu määrab õigesti täidetud lünkade
arv.
3) Vastuse andmiseks vajutada nupule Kinnita.
4) Küsimusele vastamata jätmiseks vajutada Tühista.
5) Nupurea nuppude kohta vt. Testi täitmine.
Tagasiside vastuse kohta (kõiki tagasiside komponente saab testi koostaja välja lülitada)
Kui vastus on antud, siis näidatakse hinnangut vastusele (õige/peaaegu õige/vale) ja saadud punkte.
Kui küsimuse koostaja on mingi lünga jaoks Teie poolt antud vastuse puhuks määranud mingi teate,
siis näidatakse ka seda.
Õiget vastust saate vaadata, vajutades nupule Õige vastus.
Edasi lõpetab antud küsimusega tegelemise.

8.11. Arvulise vastusega küsimused
Küsimuse vastuseks tuleb sisestada mingi arv. See võib olenevalt küsimusest olla nii täisarv kui ka
reaalarv. Õigeks (peaaegu õigeks) loetakse vastused, mis küsimuse koostaja poolt antud täpsusega
ühtivad tema poolt antud õige(te) vastus(te)ga.
Vastamine
1) Sisestada vastus. Programm ei luba sisestada küsimuse koostaja poolt määratud arvutüübi
(naturaalarv, täisarv või reaalarv) jaoks sobimatuid sümboleid.
2) Vastuse andmiseks vajutada nupule Kinnita.
3) küsimusele vastamata jätmiseks vajutada Tühista.
4) Nupurea nuppude kohta vt. Testi täitmine.
Tagasiside vastuse kohta (kõiki tagasiside komponente saab testi koostaja välja lülitada)
Kui vastus on antud, siis näidatakse hinnangut vastusele (õige/peaaegu õige/vale) ja saadud punkte.
Kui küsimuse koostaja on Teie poolt antud vastuse jaoks määranud mingi teate, siis näidatakse ka
seda.
Õiget vastust saate vaadata, vajutades nupule Õige vastus.
Edasi lõpetab antud küsimusega tegelemise.
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8.12. Kaardiküsimused
Kaardiküsimuse korral tuleb kaardil märkida üks või mitu objekti – joont, pinda või tingmärki.
Objekti märkimiseks tuleb teha hiireklõps vasaku nupuga objekti piirkonnas. Objekt võib kaardil olla
nähtav aga ka nähtamatu. Õige koha otsimiseks kaardil võib kasutada nooleklahve, võib aga otsida
koha ka hiireklõpsu abil kaardi miniatuurkujutisel (ikoonil).
Vastamine
1) Vastamiseks otsida kaardil objektide võimalikud asukohad ning märkida vajalik objekt (vajalikud
objektid). Märgitud objekt(id) tähistatakse kaardil nii, et nad oleksid eristatavad. Teine klõps
objektil tühistab valiku. Kui valida on vaja vaid üks objekt, siis eelmise valiku tühistab ka uue
objekti valimine.
2) Vastuse andmiseks vajutada nupule Kinnita.
3) Küsimusele vastamata jätmiseks vajutada Tühista.
4) Nupurea nuppude kohta vt. Testi täitmine.
Tagasiside vastuse kohta (kõiki tagasiside komponente saab testi koostaja välja lülitada)
Kui vastus on antud, siis näidatakse hinnangut vastusele (õige/peaaegu õige/vale) ja saadud punkte.
Kui küsimuse koostaja on vastuse jaoks määranud mingi teate, siis näidatakse ka seda.
Õiget vastust saate seejärel vaadata, vajutades nupule Õige vastus. õige vastus näidatakse samal
kaardil, näidates õiget objekti. Kui õige vastus koosnes mitmest objektist näidatakse õigeid objekte
ühekaupa, kusjuures ühelt objektilt teisele suundumiseks tuleb vajutada tühikuklahvi.
Edasi lõpetab antud küsimusega tegelemise.
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Lisa A. APSTest2 tabelite struktuur
KASUTAJAD
Programmi APSTeach saavad kasutada vaid need isikud, kes on registreeritud tabelis KASUTAJAD. Ainult
administraatori-õigustega kasutaja (andmeadministraator) omab juurdepääsu süsteemi andmekriitilistele
funktsioonidele: andmestiku tühjendamine, kasutajate loomine/kustutamine, andmete arhiveerimine ning
andmestiku taastamine arhiivist jms.
nimi

tüüp

laius

kasut_kood
perenimi
eesnimi
amet
kasut_nimi
kasut_liik
parool

numeric
char
char
char
char
numeric
varbinary

8
20
20
31
15
1
12

NULL

kommentaar
kasutaja unikaalne kood
kasutaja perekonnanimi
kasutaja eesnimi
kasutaja amet
kasutajanimi
kasutaja õigused (1=tavaline, 2=administraator)
parool

TEKSTID
Süsteemi andmetabelites vajaminevad määramata pikkusega tekstid on koondatud eraldi tabelisse. Tehtud on
seda eelkõige sellepärast, et mitmed meie jaoks olulised andmebaas-süsteemid ei luba tabeleid, kus esineb üle
ühe määramata pikkusega välja.
nimi

tüüp

laius

tekst_kood
tekst_tyyp
tekst

numeric
numeric
longvarchar

8
1
–

NULL

kommentaar
teksti unikaalne kood
teksti tüüp (1 = lihtne tekst, 2 = RTF)
tekst ise

FONDID
Küsimusega seotud fontide määrangud. Kasutatakse küsimuse fraasi, juhise, ... juures.
nimi

tüüp

laius

font_kood
fondi_nimi
font

numeric
char
varbinary

8

NULL

kommentaar
fondi unikaalne kood
kirjapildi nimi (pikkus = LF_FACESIZE)
LOGFONT-struktuur

AINED
Süsteemi põhiandmestike (OBJEKTID, KAARDIOBJEKTID, KYSIMUSED, TESTID, KURSUSED)
elementide identifitseerimiseks ja päringute tegemiseks kasutame ühiseid sõltumatuid tekstilisi klassifikaatoreid
“aine”, “teema”, “alateema” ja “raskus”, mis on koondatud tabelisse AINED.
nimi

tüüp

laius

aine_kood
aine_liik
aine_nimi

numeric
numeric
char

8
2
31

NULL

kommentaar
üksuse (aine, teema, ...) unikaalne kood
üksuse liik (1=aine, 2=teema, 3=alateema, 4=raskus)
üksuse (aine, teema, ...) nimetus
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OBJEKTID

Mitmed andmetabelid sisaldavad (teatud mõttes illustratiivseid) komponente, mida me nimetame
objektideks ja mis on koondatud tabelisse OBJEKTID.
nimi

tüüp

laius

obj_kood
obj_tyyp
obj_nimi
aine
teema
alateema
klass
obj_korgus
obj_laius
privaat
kasut_kood
objekt

numeric
numeric
char
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric
longvarbin

8
2
31
8
8
8
2
3
3
1
8
–

NULL

+
+
+
+
+

kommentaar
objekti unikaalne kood
objekti tüüp (tekst, pilt,...)
objekti nimetus
klassifikaator “ainevaldkond” (AINED.aine_kood)
klassifikaator “teema” (AINED.aine_kood)
klassifikaator “alateema” (AINED.aine_kood)
klassifikaator “klass”
objekti kõrgus (pikselites??)
objekti laius (pikselites??)
objekti privaatsus
objekti valdaja (KASUTAJAD.kasut_kood)
objekt ise või vastava faili täisnimi

Ette on nähtud kaks võimalust: kui atribuudi obj_tyyp väärtuseks on 1, ..., 7 (1 – formaatimata tekst, 2 – pilt, 3 –
metafail, 4 – häälefail, 5 – movie-fail, 6 – formaaditud tekst e. RTF, 7 – vaba tüüp), siis on objekt pakitud
väljale objekt, kui atribuudi obj_tyyp väärtuseks on 11, ..., 17, siis on väljal objekt vastavat tüüpi andmefaili
täisnimi.
OBJ_KASUTUS
Peamiselt süsteemi sisemisi (teeninduslikke) vajadusi arvestav relatsioon andmeobjektide ja nende “kasutajate”
vahel. Momendil leiab kasutamist ainult avatud väljapanekuga määratud testi/kursuse komponentide jaoks.
nimi

tüüp

laius

obj_kood
obj_tyyp
kasut_kood
kasutus

numeric
numeric
numeric
numeric

8
2
8
2

NULL

kommentaar
andmeobjekti kood
andmeobjekti liik (objekt, kaart, kaardiobjekt, ...)
andmeobjekti kasutaja (VALJAPANEKUD.vp_kood)
andmeobjekti kasutusviis (1 = avatud väljapanek)

Atribuut obj_tyyp määrab, millise andmeobjekti kood on obj_kood:
1 – objekt (OBJEKTID.obj_kood), 2 – kaart (KAARDID.kaardikood), 3 – kaardiobjekt
(KAARDIOBJEKTID.kobj_kood), 4 – küsimus (KYSIMUSED.kysim_kood), 5 – test (TESTID.testi_kood),
6 – kursus (KURSUSED.kurs_kood), 7 – vastaja (VASTAJAD.vast_kood).
KAARDID
Tabeliga KAARDID kirjeldatakse süsteemis kasutusel olevaid kaarte (kaartide all peame silmas kaardiliidese
APSMAP kaarte). Kaartidele juurdepääs pole süsteemis kitsendatud – kõik kasutajad (s.h. testidele vastajad)
saavad kasutada kõiki süsteemi kaarte. Kaartide installeerimisega tegeleb ainult administraator.
nimi

tüüp

laius

kaardikood
kaardinimi
skaala
konf_fail
proj_tyyp

numeric
char
numeric
varchar
numeric

8
31
8
254
2

NULL

kommentaar
kaardi unikaalne kood
kaardi nimetus
skaala
kaardi konfiguratsioonifaili täisnimi
kaardi projektsioon
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KAARDIOBJEKTID
Kaardiobjekt pole kaartidest sõltumatu, vaid on alati seotud konkreetse kaardiga (aluskaardiga), s.o. iga
kaardiobjekt on parajasti ühe aluskaardi kaardiobjekt. Aktiviseeritud kaardi korral on selle iga kaardiobjekt ühes
kahest võimalikust seisundist – aktiivses või passiivses seisundis.
nimi

tüüp

laius

kobj_kood
klassikood
objkood
kaardikood
kobj_nimi
kobj_tyyp
aine
teema
alateema
klass
suurus
x_koord
y_koord
akt_atrib
pass_atrib
privaat
kasut_kood

numeric
numeric
numeric
numeric
char
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric

8
8
8
8
31
1
8
8
8
2
11
11
11
8
8
1
8

NULL

+
+
+

kommentaar
kaardiobjekti unikaalne kood
APSMAP objektiklassi kood
APSMAP objekti kood klassis
kaart, mille kaardiobjektiga tegemist on (KAARDID.kaardikood)
kaardiobjekti nimetus
kaardiobjekti tüüp
klassifikaator “aine” (AINED.aine_kood)
klassifikaator “teema” (AINED.aine_kood)
klassifikaator “alateema” (AINED.aine_kood)
klassifikaator “klass”
kaardiobjekti “suurus” (tüübist sõltuv mõõt)
kaardiobjekti asukohamarkeri x-koordinaat
kaardiobjekti asukohamarkeri y-koordinaat
aktiivse kaardiobj. atribuudi-komplekt (ATRIBUUDID.atr_kood)
passiivse kaardiobj. atribuudikomplekt (ATRIBUUDID.atr_kood)
kaardiobjekti privaatsus
kaardiobjekti valdaja (KASUTAJAD.kasut_kood)

Atribuut kobj_tyyp määrab kaardiobjekti tüübi: 2 – tingmärk, 3 – murdjoon, 4 – pind. Atribuudi suurus
tähendus sõltub kaardiobjekti tüübist: 2 – tingmärgi indeks pixmap-failis, 3, 4 – murdjoone/pinna nurgapunktide
arv. Kui kaardiobjekt on passiivses seisundis, siis määrab selle kujutusatribuudid pass_atrib, kui aktiivses
seisundis, siis akt_atrib.
KOORDINAADID
Murdjoone- ja pinna-tüüpi kaardiobjekti asukoha määravad selle nurgapunktide koordinaadid.
nimi

tüüp

laius

kobj_kood
pt_jrknr
x_koord
y_koord

numeric
numeric
numeric
numeric

8
6
11
11

NULL

kommentaar
kaardiobjekti kood
punkti jrk.nr. (unikaalne antud kaardiobjekti jaoks)
punkti X-koordinaat (horisontaalkoordinaat)
punkti Y-koordinaat (vertikaalkoordinaat)

ATRIBUUDID
Selles tabelis hoitakse kaardiobjektide kujutusatribuute (atribuudi-komplekte)
nimi

tüüp

laius

atr_kood
kuj_viis
joone_varv
joone_paks
pinna_varv
pinna_serv
taitm_viis
taitm_ind

numeric
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric

8
3
3
3
3
3
3
3

NULL

kommentaar
kaardiobjekti kujutusatribuutide komplekti unikaalne kood
kujutusviis
joone värvi indeks
joone paksus (pikselites)
pinna täitmise värvi indeks
pinna äärejoone värvi indeks
pinna täitmisviis
pinna täitmismustri indeks
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KYSIMUSED
Süsteemi APSTest kõige kesksemaks (ja teatud mõttes ka kõige keerulisema struktuuriga) komponendiks on
küsimus. Küsimuse omadustega on määratud praktiliselt kõik need võimalused, mis on kasutajal (õpetajal)
testile vastamise dialoogi disainimiseks.
nimi

tüüp

laius

kysim_kood
kysim_tyyp
kys_atyyp
kysim_nimi
aine
teema
alateema
raskus
klass
kysimus
juhis
obj_kood
tapsus
punkte
l_tapsus
l_punkte
v_punkte
reakts
l_reakts
v_reakts
lisainfo

numeric
numeric
numeric
char
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric

8
2
2
31
8
8
8
8
2
8
8
8
2
3
2
3
3
8
8
8
8

font_kood
jrk
posits
var_sx
var_sy
paigutus
suurendus
privaat
kasut_kood
k_pnimi
k_enimi
koost_amet
koost_aeg

numeric
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric
char
char
char
timestamp

8
1
1
4
4
2
1
1
8
20
20
31
–

NULL

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

kommentaar
küsimuse unikaalne kood
küsimuse tüüp
küsimuse tüübi alamtüüp
küsimuse nimi
klassifikaator “ainevaldkond” (AINED.aine_kood)
klassifikaator “teema” (AINED.aine_kood)
klassifikaator “alateema” (AINED.aine_kood)
klassifikaator “raskus” (AINED.aine_kood)
klassifikaator “klass”
küsimuse lause (TEKSTID.tekst_kood)
juhis (TEKSTID.tekst_kood)
küsimuse objekt (OBJEKTID.obj_kood)
õige vastuse täpsuse määratlus
õige vastuse eest antavad punktid ( >0 )
p.a. õige vastuse täpsuse määratlus
p.a. õige vastuse eest antavad punktid
vale vastuse eest antavad punktid (võib olla <0)
õige vastuse reaktsioon (TEKSTID.tekst_kood)
p.a. õige vastuse reaktsioon (TEKSTID.tekst_kood)
vale vastuse reaktsioon (TEKSTID.tekst_kood)
tekstilised variandid – TEKSTID.tekst_kood,
kaardiküsimus – KAARDID.kaardikood
küsimuse fondi kood (FONDID.font_kood)
variantide järjestus
variantide paigutus
variantide laiuse lähtemõõt
variantide kõrguse lähtemõõt
variandi komponentide paigutus (1 – horis., 2 – vert.)
kas variandi objekt kujutatakse otse või suurendusega
küsimuse privaatsus
küsimuse valdaja (KASUTAJAD.kasut_kood)
küsimuse koostaja perekonnanimi
küsimuse koostaja eesnimi
küsimuse koostaja amet
küsimuse koostamise aeg

Atribuut kysim_tyyp määrab küsimuse tüübi: 1 – ei/jaa; 2 – mitmikvalik; 3 – variantide märkimine; 4 –
vastavusse seadmine; 5 – liigitamine; 6 – lüngatäitmine; 7 – lühivastusega; 8 – arvulise vastusega; 9 –
järjestamine; 10 – rühmitamine, 99 – mittevastatav. Tüüpide 6, 7, 8 korral räägime vabalt konstrueeritava
vastusega küsimustest, ülejäänud tüüpide korral – valikvastusega küsimustest. Küsimuse alamtüüp kys_atyyp
määrab valikvastusega küsimuste korral selle variantide iseloomu(1 – loetelu, 2 – tekst, 3 – kaart), vabalt
konstrueeritava vastusega küsimuste korral vastuse kontrollitavuse (6 – kontrollitav, 7 – mittekontrollitav, 8 –
osaliselt kontrollitav), arvulise vastusega küsimuse korral vastuse tüübi (11 – naturaalarv, 12 – täisarv, 13 –
reaalarv).
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Märkus 1. Valikvastusega küsimuse variandid võivad loeteluga olla esitatud alati, tekstiga võib variante esitada
mitmikvaliku, variantide märkimise ja liigitamise korral, kaardi-objektidega ainult mitmikvaliku ja variantide
märkimise korral.
Märkus 2. Ei/Jaa küsimuse korral posits = 1 tähendab, et õige vastus on “jaa”, posits = 0, et “ei”.

Märkus 3. Lühivastusega küsimuse korral tähendab jrk = 1, et tegemist on lihtklaviatuuriga ning jrk =
2, et tegemist on nn. laiendatud klaviatuuriga.
VARIANDID
Variandid esinevad mitmikvaliku, variantide määramise, vastandamise, järjestamise, liigitamise ja rühmitamise
korral ning kujutavad endast vastavat tüüpi küsimuste kõige olulisemaid komponente.
nimi

tüüp

laius

kysim_kood

numeric

8

NULL

var_jrknr
elem_tyyp
obj_kood

numeric
numeric
numeric

3
3
8

+

r_tyyp
r_kood
var_tekst

numeric
numeric
varchar

1
8
127

+
+

kommentaar
küsimus, mille koosseisu variant kuulub
(KYSIMUSED.kysim_kood)
variandi unikaalne jrk. nr. küsimuse variantide seas
eri küsimusetüüpide jaoks erineva tähendusega
variandi objekt (OBJEKTID.obj_kood) või kaardiobjekt
(KAARDIOBJEKTID.kobj_kood)
variandi reaktsiooni tüüp
variandi reaktsioon (TEKSTID.tekst_kood)
variandi tekst

Vastavalt küsimuse tüübile omab atribuut elem_tyyp erinevat tähendust: mitmikvalik ==> määrab küsimuse
vastuse õigsuse (0=vale, 1=õige, 2=p.a. õige); variantide määramine ==> määrab variandi valiku õigsuse
(0=vale, 1=õige); vastandamine ja järjestamine ==> määrab vastavuse (variandi) järjekorranumbri; liigitamine
ja rühmitamine ==> määrab liigi või rühma järjekorranumbri. Variandi tekst ja variandi objekt ei tohi olla
samaaegselt määramata. Kaardi-variantidel variandi tekst puudub.
VASTAVUSED
Vastavused esinevad ainult vastandamisküsimuste korral.
nimi

tüüp

laius

kysim_kood

numeric

8

vast_jrknr
vasak_nr
parem_nr

numeric
numeric
numeric

3
3
3

NULL

+
+

kommentaar
küsimus, mille koosseisu vastavus kuulub
(KYSIMUSED.kysim_kood)
vastavuse unikaalne jrk. nr. küsimuse vastavuste seas
vastavuse vasakpoolse variandi jrk. nr.
vastavuse parempoolse variandi jrk. nr.

Vähemalt üks vastavuse pooltest peab olema määratud.
LIIGID
Liigid esinevad ainult liigitamis- ja rühmitamisküsimuste korral.
nimi

tüüp

laius

kysim_kood

numeric

8

liik_jrknr
liigi_nimi

numeric
char

3
31

NULL

kommentaar
küsimus, mille variantide liigiga tegemist on
(KYSIMUSED.kysim_kood)
liigi unikaalne jrk. nr. küsimuse variantide liikide seas
liigi nimetus
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LYNGAD
nimi

tüüp

laius

kysim_kood

numeric

8

lynk_jrknr
v_pikkus
eel_tekst
jarg_tekst
reavahe

numeric
numeric
varchar
varchar
numeric

3
3
254
254
1

NULL

+
+
+

kommentaar
küsimus, mille koosseisu lünk kuulub
(KYSIMUSED.kysim_kood)
lünga jrk. nr. antud küsimuses
lünga-teksti maks. pikkus
lüngale eelnev tekst
lüngale järgnev tekst
reavahetus

Lühivastusega küsimuse korral esineb parajasti üks lünga-kirje, kus eelnev ja järgnev tekst on tühjad.
OSAVASTUSED
nimi

tüüp

laius

kysim_kood

numeric

8

lynk_jrknr
osa_jrknr
suurtahed
punktuats
v_oigsus
r_tapsus
r_tyyp
r_kood
vastus

numeric
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric
varchar

3
3
1
1
1
2
1
8
254

NULL

+

kommentaar
küsimus, mille koosseisu osavastus kuulub
(KYSIMUSED.kysim_kood)
lünk, mille osavastusega tegemist on
osavastuse unikaalne jrk. nr. antud lünga jaoks
kas eristatakse suur- ja väiketähti või ei
kas ignoreeritakse punktuatsioonimärke või ei
oodatava osavastuse õigsus (0=vale, 1=õige)
osavastuse täpsus reaktsiooni jaoks
osavastuse reaktsiooni tüüp
osavastuse reaktsioon (TEKSTID.tekst_kood)
oodatava osavastuse tekst

Osavastused (e. oodatavad vastused) esinevad nii lüngatäitmisküsimuste kui lühivastusega küsimuste korral.
Kui tegemist on laiendatud klaviatuuriga, siis võib osavastuse tekst sisaldada nn. registri-sümboleid: ülaindeks
(kood 178) ja alaindeks (kood 179).
ARVUVASTUSED
nimi

tüüp

laius

kysim_kood

numeric

8

vastus_nr
vast_liik
vastus
veatyyp
v_min
v_max
v_viga
r_tyyp
r_kood

numeric
numeric
char
numeric
char
char
char
numeric
numeric

3
1
15
1
15
15
15
1
8

NULL

+

kommentaar
küsimus, mille arvuvastusega tegemist on
(KYSIMUSED.kysim_kood)
antud küsimuse arvuvastuse unikaalne jrk.nr.
arvuvastuse liik (1=õige, 2=p.a.õige, 3=oodatav)
oodatav arvuvastus
vastuse lubatava vea tüüp
vastuse min. lubatav väärtus
vastuse max. lubatav väärtus
vastuse lubatav abs./suht. viga
oodatava arvuvastuse reaktsiooni tüüp
oodatava arvuvastuse reaktsioon (TEKSTID.tekst_kood)

Atribuut veatyyp määrab oodatava arvulise vastuse lubatava vea tüübi: 0 ==> viga pole lubatud; 1 ==>
min/max: v_min ja v_max määravad lubatava vastuse piirid; 2 ==> abs. viga: v_viga määrab maksimaalse
lubatava absoluutse vea; 3 ==> suht. viga: v_viga määrab maksimaalse lubatava suhtelise vea protsentides.
Sõltumatult veatüübist on atribuudid v_min, v_max ja v_viga alati korrektselt väärtustatud!
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TESTID
Selleks, et suvalisele küsimuste grupile saaks vastata, tuleb neist küsimustest komplekteerida test. Seega saab
küsimustele vastata ainult vastavat testi täites, s.o. testikaupa.
nimi

tüüp

laius

testi_kood
testi_nimi
aine
teema
alateema
klass
kateg_arv
kys_kokku
kys_arv
kys_jrk
vast_jrk
yks_kord
test_res
kys_res
kys_vast
t_aeg
hind_syst
tase_e
tase_d
tase_c
tase_b
tase_a
komment
tiitel
privaat
kasut_kood
k_pnimi
k_enimi
koost_amet
koost_aeg

numeric
varchar
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric
char
char
char
timestamp

8
63
8
8
8
2
3
4
3
1
1
1
1
1
1
3
1
3
3
3
3
3
8
8
1
8
20
20
31
–

NULL

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

kommentaar
testi unikaalne kood
testi nimetus
klassifikaator “ainevaldkond” (AINED.aine_kood)
klassifikaator “teema” (AINED.aine_kood)
klassifikaator “alateema” (AINED.aine_kood)
klassifikaator “klass”
testi kategooriate arv
testi küsimuste koguarv
vastamisele kuuluvate küsimuste arv
küsimuste esitamise järjekord
kas vastamine küsimuste esitamise järjekorras
kas küsimusele saab vastata üksainus kord
kas näidatakse testi tulemusi
kas näidatakse iga vastuse õigsust
kas näidatakse õiget vastust
testi täitmise koguaja ülempiir minutites
hindamissüsteem
“nõrk” (%)
“puudulik” (%)
“rahuldav” (%)
“hea” (%)
“väga hea” (%)
testi kommentaar (TEKSTID.tekst_kood)
testi tiitel (OBJEKTID.obj_kood)
testi privaatsus
testi valdaja (KASUTAJAD.kasut_kood)
testi koostaja perekonnanimi
testi koostaja eesnimi
testi koostaja amet
testi koostamise aeg

Atribuudid kys_jrk, vast_jrk, ..., kys_vast kirjeldavad testi täitmisprotsessi, atribuut t_aeg võimaldab
kehtestada testi täitmisaja ülempiiri, atribuutidega tase_e, ..., tase_a kehtestatakse testi sooritatuse määratlus
vastavalt atribuudi hind_sys väärtusele: 0 ==> testi sooritatust ei hinnata; 2 ==> 2-palli-süsteem; 4 ==> 4-pallisüsteem; 6 ==> 6-palli-süsteem. Atribuut kys_jrk määrab, kas testi täitmise käigus esitatakse kategooriad ja
neisse kuuluvad küsimused samas järjekorras kui testi ja selle kategooriate defineerimisel (s.o.
“originaaljärjestuses”) või mitte:
0 ==> nii kategooriad kui nende küsimused esitatakse originaaljärjestuses;
1 ==> kategooriad esitatakse originaaljärjestuses, nende küsimused aga juhuslikus järjekorras;
2 ==> testi kõigi küsimuste kogum esitatakse juhuslikus järjestuses (kategooria tiitleid ignoreeritakse).
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KATEGOORIAD
Testi kuuluvad küsimused võivad olla grupeeritud nn. kategooriateks. Igati loomulik on kategooriate aluseks
võtta küsimuste mingi formaalne või sisuline omadus, s.t. paigutada ühte kategooriasse teatud mõttes
kokkukuuluvad küsimused.
nimi

tüüp

laius

testi_kood
kat_jrknr
kat_nimi
tiitel
suurus
kysim_arv

numeric
numeric
varchar
numeric
numeric
numeric

8
3
63
8
3
2

NULL

kommentaar
test, mille koosseisu kategooria kuulub (TESTID.testi_kood)
kategooria unikaalne jrk. nr. antud testi jaoks
kategooria nimetus
kategooria tiitel (OBJEKTID.obj_kood)
kategooria küsimuste koguarv
vastamisele kuuluvate küsimuste arv

+

Kui kysim_arv < suurus, siis testi täitmisel valitakse kategooria kõigi küsimuste hulgast juhuslikult kysim_arv
küsimust (mille esitamise järjekorra määrab testi atribuut kys_jrk)
TESTI_KYSIMUSED
nimi

tüüp

laius

testi_kood
kat_jrknr
kys_jrknr
kysim_kood

numeric
numeric
numeric
numeric

8
3
3
8

NULL

kommentaar
test, mille koosseisu küsimus kuulub (TESTID.testi_kood)
kategooria, mille koosseisu küsimus kuulub
küsimuse järjekorranumber kategoorias
testi antud kategooria küsimus (KYSIMUSED.kysim_kood)

KURSUSED
Testide gruppe saab ühendada nn. kursusteks. Eelkõige on silmas peetud järgmisi aspekte: võimalus täitmiseks
välja panna testide gruppi korraga, võimalus resultaatide analüüsil arvestada kursusega, võimalus süsteemi
edasiseks arendamiseks.
nimi

tüüp

laius

kurs_kood
kurs_nimi
aine
teema
alateema
klass
test_arv
test_jrk
vast_jrk
yks_kord
komment
tiitel
privaat
kasut_kood
k_pnimi
k_enimi
koost_amet
koost_aeg

numeric
varchar
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric
char
char
char
timestamp

8
63
8
8
8
2
3
1
1
1
8
8
1
8
20
20
31
–

NULL

+
+
+

+
+

kommentaar
kursuse unikaalne kood
kursuse nimetus
klassifikaator “ainevaldkond” (AINED.aine_kood)
klassifikaator “teema” (AINED.aine_kood)
klassifikaator “alateema” (AINED.aine_kood)
klassifikaator “klass”
kursuse testide arv
kursuse testide esitatamise järjekord
kas vastamine testide esitamise järjekorras
kas teste saab täita üksainus kord
kursuse kommentaar (TEKSTID.tekst_kood)
kursuse tiitel (OBJEKTID.obj_kood)
kursuse privaatsus
kursuse valdaja (KASUTAJAD.kasut_kood)
kursuse koostaja perekonnanimi
kursuse koostaja eesnimi
kursuse koostaja amet
kursuse koostamise aeg

Atribuut test_jrk määrab, kas kursuse testid esitatakse vastajale nende originaaljärjestuses või juhuslikus
järjekorras.
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KURS_TESTID
Testide grupi komplekteerimine kursuseks ei tähenda ainult vastavate testide spetsifitseerimist. Iga kursusesse
kuuluva testi jaoks saab üle määrata testi (ja selle täitmise) teatud atribuute.
nimi

tüüp

laius

kurs_kood
test_jrknr
testi_kood
hind_syst
tase_e
tase_d
tase_c
tase_b
tase_a

numeric
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric

8
3
8
1
3
3
3
3
3

NULL

+
+
+
+
+

kommentaar
kursus, mille koosseisu test kuulub (KURSUSED.kurs_kood)
testi jrk.nr. kursuses
kursuse test (TESTID.testi_kood)
hindamissüsteem
“nõrk” (%)
“puudulik” (%)
“rahuldav” (%)
“hea” (%)
“väga hea” (%)

VASTAJAD
Sellesse tabelisse koondatakse andmed isikute kohta, kes on kas mingit testi täitnud või kuuluvad mingi testi
potentsiaalsete täitjate hulka (s.t. kasutaja on testi/kursuse väljapanekul neid määratlenud lubatud täitjatena).
nimi

tüüp

laius

vast_kood
kasut_kood

numeric
numeric

8
8

perenimi
eesnimi
vast_grupp
vast_liik

char
char
char
char

20
20
31
31

NULL

kommentaar
testile vastanu / lubatud vastaja unikaalne kood
kasutaja, kelle poolt välja pandud testi/kursuse (potentsiaalse)
vastajaga tegemist on (KASUTAJAD.kasut_kood)
vastaja perekonnanimi
vastaja eesnimi
vastaja kuuluvus (kasut.: lubatud vastajate nimek. moodust.-l)
vastaja liik (kasut.: testi resultaatide analüüsil)

+

VALJAPANEKUD
Vastata saab ainult täitmiseks välja pandud testidele ja kursustele. Õpilase-programmi käivitanud ja ennast
identifitseerinud isikule on nähtavad ainult sellised täitmiseks välja pandud testid ja kursused, kus on lubatud
anonüümne täitmine või kus täitjate ring on laienev või kus antud isik kuulub testi/kursuse lubatud vastajate
hulka. Seejuures testi/kursuse täitmiseks võib olla vajalik vastava parooli teadmine.
nimi

tüüp

laius

vp_kood
vp_nimi
kasut_kood

numeric
varchar
numeric

8
63
8

taitm_liik
taitm_kood

numeric
numeric

1
8

aktuaal
parool
nparool
fix_tait
anonyym
korduv
registr

numeric
varbinary
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric

1
20
2
1
1
1
1

NULL

+

kommentaar
testi/kursuse väljapaneku unikaalne kood
testi/kursuse väljapaneku nimetus
kasutaja, kes testi/kursuse täitmiseks välja pani
(KASUTAJAD.kasut_kood)
kas välja pandi test (0) või kursus (1)
täitmiseks välja pandud test (TESTID.testi_kood) või kursus
(KURSUSED.kurs_kood)
kas väljapanek on aktuaalne (1) või ei (0)
vastamiseks vajalik parool
parooli pikkus
kas täitjate ring on fikseeritud või laienev
kas on lubatud anonüümne täitmine
kas on lubatud korduv täitmine
kas tulemused registreeritakse
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punkte
l_punkte
v_punkte
reakts
t_aeg

numeric
numeric
numeric
numeric
numeric

3
3
3
1
3

+
+
+
+
+

igale küsimusele õige vastuse eest antavad punktid
igale küsimusele p.a.õige vastuse eest antavad punktid
igale küsimusele vale vastuse eest antavad punktid
kas näidatakse reaktsioone
testi täitmise aja ülempiir minutites

Väljapaneku atribuudid punkte, l_punkte ja v_punkte määravad (esinemise korral) üle antud väljapanekusse
kuuluvate küsimuste vastavad atribuudid, t_aeg määrab (esinemise korral) üle testi(de) vastava atribuudi ning
reakts selle, kas küsimustes kirjeldatud reaktsioone näidatakse või ei.
TAITM_VASTAJAD
Testi või kursuse täitmiseks väljapanekul saab määrata ka isikud, kellel on lubatud vastavat testi/kursust täita
(juhul, kui täitjate ring on fikseeritud ning anonüümne täitmine pole lubatud, tuleb määrata vähemalt üks selline
isik).
nimi

tüüp

laius

vp_kood
vast_kood

numeric
numeric

8
8

NULL

kommentaar
testi/kursuse väljapanek (VALJAPANEKUD.vp_kood)
testi/kursuse lubatud vastaja (VASTAJAD.vast_kood)

TESTI_TULEMUSED
Kui testi/kursuse väljapanekul oli nõutud tulemuste registreerimine ning täitmine polnud anonüümne, siis testi
(vs. kursuse iga testi) täitmise lõppedes registreeritakse testi täitmise “toortulemused” tabelites
TESTI_TULEMUSED ja KYSIM_VASTUSED. Teatud infoliiasus neis tabelites tuleneb asjaolust, et pärast
väljapandud testi/kursuse mahavõtmist on võimalik antud testi ja/või selle küsimuste modifitseerimine (ka
kustutamine). Sellega seoses võivad seosed tabelitega KURSUSED, TESTID, KYSIMUSED osutuda kas
puuduvateks või eba-adekvaatseteks.
nimi

tüüp

laius

tulem_kood
kasut_kood

numeric
numeric

8
8

vp_kood
vp_nimi
kurs_kood

numeric
varchar
numeric

8
63
8

kurs_nimi
testi_kood
testi_nimi
kontroll
perenimi
eesnimi
vast_grupp
vast_aeg
koguaeg
makspunkte
punkte
protsent
kys_kokku
oigeid
peaaegu

varchar
numeric
varchar
numeric
char
char
char
timestamp
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric

63
8
63
1
20
20
31
–
5
5
5
3
3
3
3

NULL

+
+

+
+
+
+
+

kommentaar
testi tulemuse (“toorvastuse”) unikaalne kood
kasutaja, kelle poolt test/kursus täitmiseks välja pandi
(KASUTAJAD.kasut_kood)
testi/kursuse väljapanek (VALJAPANEKUD.vp_kood)
testi/kursuse väljapaneku nimetus
kursus, mille testi “toortulemusega” tegemist on
(KURSUSED.kurs_kood)
kursuse nimetus
test, mille tulemusega tegemist on (TESTID.testi_kood)
testi nimetus
kas kontrollimata (0) või kontrollitud (1)
vastaja perekonnanimi
vastaja eesnimi
vastaja kuuluvus
testi sooritamise aeg
testi täitmiseks kulunud aeg sekundites
maksimaalsed võimalikud punktid
saavutatud punktid
saavutatud edukusprotsent
testi vastatavate küsimuste koguarv
õigeid vastuseid
p.a. õigeid vastuseid
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valesid
vastamata
hind_syst
tase_e
tase_d
tase_c
tase_b
tase_a
edukus

numeric
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric

3
3
1
3
3
3
3
3
1

+

valesid vastuseid
vastamata jäänud küsimusi
hindamissüsteem
e-nivoo (%)
d-nivoo (%)
“rahuldava” nivoo (%)
“hea” nivoo (%)
“väga hea” nivoo (%)
testi täitmise edukus

KYSIM_VASTUSED
Selles tabelis paiknevad “toorvastused” täidetud testi küsimustele.
nimi

tüüp

laius

tulem_kood

numeric

8

kys_jrknr
kysim_kood
kysim_tyyp
kysim_nimi
vast_tyyp
punkte
vast_aeg
vastus

numeric
numeric
numeric
char
numeric
numeric
numeric
longvarbin

3
8
2
31
1
3
4
–

NULL

+
+
+

kommentaar
testi tulemus, mille koosseisu vastus küsimusele kuulub
(TESTI_TULEMUSED.tulem_kood)
küsimuse unikaalne jrk.nr. testis
küsimus (KYSIMUSED.kysim_kood)
küsimuse tüüp
küsimuse nimetus
vastuse edukus
vastuse eest sellele küsimusele saadud punktid
küsimusele vastamiseks kulunud aeg sekundites
küsimusele antud vastus

Siin on kys_jrknr küsimuse järjekorranumber testis, s.o. määrab küsimuse positsiooni antud testi antud täitmise
käigus. Vastuse hinnang (vastuse edukus ja vastuse eest saadud punktid) võib olla ka määramata – nimelt juhul,
kui programselt polnud võimalik vastavat hinnangut anda (näit. mittekontrollitava lühivastusega küsimus).
RESULTAADID
Testi “toortulemused” (TESTI_TULEMUSED, KYSIM_VASTUSED) on sisuliselt ajutise iseloomuga.
Kasutaja (õpetaja) moodustab neist nn. kontrollimisprotsessi käigus testi resultaadid, mis paigutatakse
tabelitesse RESULTAADID ja VASTUSED. Kontrollimise käigus identifitseeritakse testile vastanu (tabeli
VASTAJAD mõttes) ja hinnatakse programselt hindamata jäänud vastused.
nimi

tüüp

laius

res_kood
kasut_kood

numeric
numeric

8
8

vp_kood
kurs_kood
testi_kood
vast_kood
vast_aeg
koguaeg
makspunkte
punkte
protsent
kys_kokku

numeric
numeric
numeric
numeric
timestamp
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric

8
8
8
8
–
5
5
5
3
3

NULL

+

kommentaar
resultaadi unikaalne kood
kasutaja, kelle poolt väljapandu resultaadiga tegemist on
(KASUTAJAD.kasut_kood)
testi/kursuse väljapanek (VALJAPANEKUD.vp_kood)
kursus, millesse test kuulub (KURSUSED.kurs_kood)
test, mille resultaadiga tegemist on (TESTID.testi_kood)
testile vastanu (VASTAJAD.vast_kood)
testi sooritamise aeg
testi täitmiseks kulunud aeg sekundites
maksimaalsed võimalikud punktid
saavutatud punktid
saavutatud edukusprotsent
testi vastatavate küsimuste koguarv
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oigeid
peaaegu
valesid
vastamata
hind_syst
edukus

numeric
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric

3
3
3
3
1
1

õigeid vastuseid
p.a. õigeid vastuseid
valesid vastuseid
vastamata jäänud küsimusi
hindamissüsteem
testi täitmise edukus

Atribuudi edukus väärtusvaru sõltub hindamissüsteemist hind_syst. Näiteks kui hind_syst = 4 (4-pallisüsteem), siis võib edukus väärtuseks olla 0, 1, 2 või 3 (0 – madalaim edukus, 3 – kõrgeim edukus).
VASTUSED
nimi

tüüp

laius

res_kood

numeric

8

kys_jrknr
kysim_kood
kysim_tyyp
vast_tyyp
punkte
vast_aeg
vastus

numeric
numeric
numeric
numeric
numeric
numeric
longvarbin

3
8
2
1
3
4
–

NULL

kommentaar
resultaat, mille koosseisu küsimuse vastus kuulub
(RESULTAADID.res_kood)
küsimuse unikaalne jrk. nr. testis
vastatud küsimus (KYSIMUSED.kysim_kood)
küsimuse tüüp
vastuse edukus
vastuse eest sellele küsimusele saadud punktid
küsimusele vastamiseks kulunud aeg sekundites
küsimusele antud vastus

PARINGUD
Igal kasutajal on võimalus salvestada oma päringuid süsteemi põhitabelite (OBJEKTID, KAARDIOBJEKTID,
KYSIMUSED, TESTID, KURSUSED, VASTAJAD, TESTI_TULEMUSED, RESULTAADID) kohta.
nimi

tüüp

laius

p_kood
p_nimi
p_liik
privaat
kasut_kood
tingimus

numeric
char
numeric
numeric
numeric
longvarbin

8
63
1
1
8
–

NULL

kommentaar
päringu unikaalne kood
päringu nimetus
andmestik, mille elementide päringuga on tegemist
päringu privaatsus
päringu valdaja (KASUTAJAD.kasut_kood)
päringutingimus

Atribuut p_liik määrab, millise andmestikuüksuse päringuga tegemist on: 1 – objektid, 2 – kaardiobjektid, 3 –
küsimused, 4 – testid, 5 – kursused, 6 – vastajad, 7 – testi tulemused, 8 – resultaadid.
LOENDAJAD
Selles tabelis hoitakse süsteemi kõigi kodeeritud üksuste (kasutajad, ained, objektid, ...) jaoks vastavate koodide
esimest “vaba” (s.o. mittekasutatud) väärtust.
nimi

tüüp

laius

tab_nimi
loendaja

char
numeric

31
8

NULL

kommentaar
tabeli nimi
vastava üksuse esimene kasutamata kood

TOOPIIRKOND
Selles tabelis
nimi

tüüp

laius

toopiirk_nimi
version_major

char
numeric

63
2

NULL

kommentaar
tööpiirkonna identifikaator
tööpiirkonna versioon 1
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version_minor
version_string
version_date
moodust_aeg

numeric
char
char
timestamp

2
63
15
–

tööpiirkonna versioon 2
tööpiirkonna versioon tekstikujul
tööpiirkonna versiooni kuupäev
tööpiirkonna tabelite loomise aeg

Lisa B. ODBC-ühenduste loomise abiprogramm instodbc.exe
Kui APSTest2 seatakse üles arvutiklassis, tuleb igale arvutile määrata tööpiirkonnale vastav ODBCühendus. Sellise ODBC-ühenduse loomise hõlbustamiseks võib kasutada käsurea-programmi
INSTODBC, mis seab ODBC-ühenduse talle etteantud parameetrifaili põhjal. Pöördumine programmi
INSTODBC poole toimub järgmise käsureaga:
INSTODBC <parameetrifail>[.INI]
Parameetrifailis kirjeldatakse ühe ODBC-ühendusega sooritatavad tegevused. Parameetrifaili sisu
peab olema vormistatud järgmiste reeglite põhjal:
Esimesel real peab nurksulgudes asuma vastava ODBC-draiveri täielik nimi.
Teisel real asub operatsiooni tähis. Võimalikud operatsioonid on järgmised:
– ODBC_ADD_DSN – luua ODBC-ühendus;
– ODBC_ADD_SYS_DSN – luua süsteemne ODBC-ühendus;
– ODBC_CONFIG_DSN – modifitseerida ODBC-ühendus;
– ODBC_CONFIG_SYS_DSN – modifitseerida süsteemne ODBC-ühendus;
– ODBC_REMOVE_DSN – kustutada ODBC-ühendus;
– ODBC_REMOVE_SYS_DSN – kustutada süsteemne ODBC-ühendus.
Järgmistel ridadel asuvad parameetrid, kusjuures iga parameeter asub omaette real kujul
<parameetri nimi>=<parameetri väärtus>
Võimalikud parameetrid ning nende väärtused sõltuvad konkreetsest ODBC-draiverist. Kui
soovitakse parameetrifaili ette valmistada, siis peab neid loomulikult teadma. Näitena on
programmiga APSTest kaasas parameetrifail ODBCinst.ini, milles on näitena toodud ODBCühenduse loomine Microsoft Access draiverile, mis määrab ODBC-ühenduse nimega APSTest
viitamaks andmebaasile C:\Program files\APSProg\APSTest2\Andmed\APSTest.mdb:
[Microsoft Access Driver (*.mdb)]
ODBC_ADD_DSN
DSN=APSTest
DBQ=C:\Program files\APSProg\APSTest2\Andmed\APSTest.mdb
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