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Povzetek 

 

V magistrskem delu smo raziskovali izzive, povezane z učinkovitim zajemom sprememb 

konfiguracijskih podatkov,  zagotavljanjem pravilnosti zajema in povečanjem uporabnosti 

procesa za zajem podatkov v specifičnem informacijskem sistemu. 

Glavni namen raziskave je bil najti rešitev, na kakšen način zajeti podatke, povečati 

stopnjo pravilnosti zajetih podatkov s pomočjo validacije in posledično povečati stopnjo 

uporabnosti sistema. 

Analiza rezultatov raziskave temelji na  metodi anketiranja. V prvi fazi raziskave smo 

anketirali skupino uporabnikov obstoječega sistema za vzdrževanje konfiguracije. V drugi 

fazi smo izdelali testno posodobitev sistema za vzdrževanje konfiguracije z novimi 

tehnologijami (XML, XSD – XML shema, WS – spletne storitve). V tretji fazi raziskave smo  

anketiranje izvedli s ciljno skupino uporabnikov, ki je preizkusila testno posodobljeni 

sistem za vzdrževanje konfiguracije z novimi sodobnimi spletnimi tehnologijami. 

Rezultati analize odgovorov anketiranih uporabnikov so pokazali, da se z vpeljavo 

sodobnih spletnih  tehnologij poveča stopnja pravilnosti zajetih podatkov in uporabnosti 

tovrstnega sistema. Poveča se učinkovitost in doseže enostavnost uporabe sistema za 

zajem konfiguracijskih podatkov, medtem ko zadovoljstvo med anketiranimi uporabniki ni 

bilo prepoznano. 

Z empiričnim raziskovanim pristopom smo ugotovili, da so uporabniki prepoznali 

posodobitev informacijskega sistema za vzdrževanje konfiguracije z novimi sodobnimi 

tehnologijami kot prispevek k učinkovitosti zajema podatkov in prispevek k uporabnosti.  
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Improving the data acquisition efficiency of the 

configuration control system 
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Abstract 

 

The emphasis of this master thesis is detailed research on ways of covering configuration 

data changes in information system, validation of acquired data and improvement of the 

usefulness of configuration data acquisition on a custom made information system. 

Main goal of the thesis is to find the optimal way of data acquisition and assure the lowest 

possible error occurrence in sample using the data validation and thus increasing the 

system usefulness. 

As a research method we used survey. In the first phase the survey was conducted 

among the users of the configuration control system and we gained the valuable data 

concerning the existing system. In the second phase the system was upgraded with the 

newest technologies (XML, XSD – XML scheme, WS - web services) and was tested in 

test environment by all of the end-users. The third phase consisted of the survey 

conducted among the users of test system in phase 2.  

The survey results are showing that the use of newest technologies in the system leads to 

improving the degree of sample correctness and system usefulness. This reflects to the 

overall increase of system efficiency and simplicity of use, but at the same time the 

satisfaction of the key users was not recognized. 

By using the empiric research method we concluded that the users recognized the 

upgrade of the configuration control system with newest technologies as a contribution in 

data acquisition efficiency and increase in system usefulness. 
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1 UVOD 

V večini primerov se v zahtevni procesni industriji celotna proizvodnja nadzoruje z 

informacijskim sistemom. Večji nadzorni sistemi proizvodnje, kot so na primer različni 

Scada sistemi ali podobni procesno informacijski sistemi, izdelani po naročilu, zahtevajo 

nenehno vzdrţevanje, vedno vnovično prilagajanje na spremembe v industriji, kar 

posledično privede do nenehnih posodobitev ali sprememb konfiguracije procesno 

informacijskega sistema. 

 

Za vzdrţevanje ali nadgradnjo procesnega informacijskega sistema je nujno potrebna 

konfiguracijska kontrola, ki zajema vse podatke procesnih veličin. Vsaka procesna veličina 

zajema ogromno atributov, ki so potrebni za pravilen prikaz na informacijskem sistemu, ti 

atributi so ključnega pomena, saj z njimi določamo zelo pomembne nastavite, kot so 

območja prikaza, pretvorba signala v inţenirske vrednosti, alarmna stanja itd. 

 

Zato so konfiguracijski podatki ključnega pomena za informacijske sisteme. V specifičnih 

primerih so ti podatki shranjeni v zunanjih offline bazah, ki imajo največjo teţavo 

ohranjanja aţurnosti online podatkov (trenutnih podatkov konfiguracije informacijskega 

sistema). 

 

Vsaka procesna industrija si prizadeva za brezhibno in zanesljivo obratovanje in za 

dosego tovrstnih meril je nujno potrebno nenehno posodabljanje in obnavljanje 

posameznih sistemov, ki so potrebni za obratovanje. Pri vsaki posodobitvi posameznih 

sistemov se posredno posodobi tudi procesno informacijski sistem, saj v sodobnem času 

prepoznavamo vedno več procesnih veličin, ki jih ţelimo zajemati, nadzorovati, arhivirati, 

izpisovati … Tako se razvijalci ali projektanti pri posodobitvah posameznih sistemov 

srečujejo s kupom procesnih podatkov, ki jih morajo uskladiti z informacijskim sistemom 

oziroma s konfiguracijo informacijskega sistema. 

 

Ker se konfiguracija informacijskega sistema v specifičnih primerih hrani v zunanji 

podatkovni bazi, je za spremembo informacijskega sistema potrebna sprememba 

konfiguracije v podatkovni bazi in nato preko določenih postopkov sam informacijski 

sistem. Konfiguracijski podatki so za sistem ključnega pomena, zato je tudi vsako 

spreminjanje, dodajanje ali odvzemanje teh podatkov ključnega pomena za delovanje 

informacijskega sistema. 
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Osrednji problem je, kako zajemati spremembe konfiguracijskih podatkov informacijskega 

sistema, kako kontrolirati pravilnost zajema, kako povečati uporabnost procesa zajemanja 

podatkov. 

 

Glavni namen te raziskave je: 

– najti rešitev, kako in na kakšen način zajemati podatke;  

– povečati stopnjo pravilnosti zajetih podatkov s pomočjo validacije in posledično 

povečati stopnjo uporabnosti tovrstnega sistema. 

 

1.1 Definicija raziskovalnih vprašanj 

Na podlagi izpostavljenega problema smo si zastavili raziskovalni model, s pomočjo 

katerega smo definirali raziskovalna vprašanja in hipoteze, na katere bomo v sklopu 

raziskovalne naloge odgovorili in jih z raziskovalno metodo in testnim okoljem sprejeli 

oziroma zavrnili. 

 

 

Slika 1.1: Raziskovalni model 
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Hipoteze, ki smo si jih zastavili: 

– H1: Z uporabo tehnologij XML (XML, shema XML itd.) v sistemu za zajem 

konfiguracijskih podatkov povečamo stopnjo pravilnosti zajetih podatkov in 

povečamo stopnjo uporabnosti tovrstnega sistema. 

– H2: Z vpeljavo spletnih storitev povečamo učinkovitost in doseţemo preprosto 

uporabo sistema za zajem konfiguracijskih podatkov. 

– H3: Z uporabo tehnologij XML (XML, shema XML itd.) in vpeljavo spletnih storitev 

v sistemu za zajem konfiguracijskih podatkov povečamo zadovoljstvo uporabnikov. 

 

1.2 Metode raziskovanja 

Za raziskovanje navedenega problema smo uporabili anketo. Z njo smo anketirali 

zaposlene v slovenskem podjetju, ki uporablja procesno informacijski sistem, narejen po 

naročilu. Pri sprejetju oziroma zavrnitvi hipotez smo izvedli še testiranje v testnem okolju. 

V nalogi smo se odločili za sprejem oziroma zavrnitev hipotez s pomočjo izvedene ankete 

in izvedene simulacije sistema v testnem okolju. 
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2 PREDSTAVITEV PROCESNO INFORMACIJSKEGA 

SISTEMA PIS 

Procesni informacijski sistem v Nuklearni elektrarni Krško je računalniško podprt sistem 

spremljanja delovanja elektrarne. Zasnovan je v več nivojih, kjer vsak od njih predstavlja 

zaključen računalniški sistem, med nivoji pa je vzpostavljen pretok podatkov. Namen 

uporabe je pri vsakem nivoju specifičen. Uporabniško okolje PIS-nivoja 1 je sicer 

namenjeno le sluţbi vzdrţevanja. Uporabniki imajo tako dostop do PIS-a  le preko nivojev 

2 in 3. Medtem ko je uporabniško okolje na nivoju 2 vnaprej določeno, pa PIS-nivo 3, ki 

širi prenos PIS-podatkov na druge računalniške sisteme in računalniška omreţja v 

elektrarni, praktično omogoča poljubni način predstavitve podatkov. 

 

2.1 PIS-nivo 1 

PIS-nivo 1 (NEK PIS Level 1) predstavlja vmesno stopnjo med elektro-instrumentacijsko 

opremo na elektrarni in informacijsko bazo podatkov PIS-nivoja 2. PIS-nivo 1 v splošnem 

skrbi za vzorčenje in transport podatkov na nivo 2. 

 

Osnovne funkcije PIS-nivoja 1 so: 

– zajemanje, vzorčenje (digitalizacija) in pretvorbe vhodnih analognih signalov in 

zajemanje in pretvorbe vhodnih digitalnih signalov;  

– ovrednotenje vsakega signala glede na: 

o prag signala (treshold): vrednost vzorca signala se upošteva le, če se razlikuje 

od prejšnje vrednosti za več kot določa ta prag; 

o merilno področje signala (range): ko je vrednost vzorca signala v merilnem 

področju, ki je za ta signal predpisan, je vrednost veljavna, sicer je neveljavna 

(invalid); 

o alarmne limite oz. alarma stanja: s preseganjem alarmne limite analognega 

signala oz. z nastopom alarmnega stanja digitalnega signala dobi vrednost 

ustrezni alarmni status; 

– izračun vrednosti kalkuliranim spremenljivkam na nivoju 1 (npr. temperaturna 

kompenzacija TC); 

– posredovanje vrednosti vhodnih analognih signalov, stanj vhodnih digitalnih 

signalov in izračunanih vrednosti (skupaj z drugimi atributi signala: veljavnost, 
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alarmno stanje, čas vzorca ...) na PIS-nivo 2; 

– sprejem vrednosti izhodnih analognih signalov in stanj izhodnih digitalnih signalov 

z nivoja 2 in posredovanje le-teh na instrumente in indikatorje na MCB. 

 

2.2 PIS-nivo 2 

2.2.1 Namen nivoja 2 

PIS-nivo 2 je predstavljen na delovnih postajah v komandni sobi (MCB), v tehničnem 

podpornem centru (TPC) in operativnem podpornem centru (OPC, Shelter).  

 

Nivo 2 pridobiva oz. izmenjuje podatke preko več data linkov, največ podatkov prispe 

preko nivoja 1, vendar PIS prejema podatke tudi z drugih računalniških sistemov v NEK.  

 

Nivo 2 skrbi za obdelavo podatkov (arhiviranje, distribucija), pridobivanje kompleksnejših 

informacij (nuklearne aplikacije) in ustrezen prikaz podatkov. 

 

2.2.2 Funkcija nivoja 2 

Nivo 2 (NEK PIS Level 2) sprejema podatke z nivoja 1, jih procesira in shranjuje v svojo 

podatkovno bazo.  

 

Nivo 2 prav tako pošilja vrednosti nekaterih izhodnih spremenljivk na nivo 1: 

– krmiljenje nekaterih alarmov na MCB (npr.: ALB11-E3 Comptr Alarm Rod 

Dev/Seq/Nis Power Range Tilts, ALB19-E6 PIS Level 1 Vital Failure, ALB19-E7 

PIS Level 1 Non-vital Failure);  

– krmiljenje dveh trend rekorderjev na MCB: trend; 

– krmiljenje dveh PIS-alarm zvočnikov. 

 

Poleg tega nivo 2 pošilja na nivo 1 še nekatere uporabnikove ukaze in spremembe 

podatkov, npr. potrjevanje alarmov, spremembe alarmnih limit. 

 

PIS-nivo 2 posreduje uporabniku informacije o trenutnih vrednostih merjenih signalov, o 

trenutnih dogodkih na elektrarni in tudi informacije o zgodovini vrednosti signalov in   

zgodovini dogodkov [14]. 
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Na nivoju 2 teče vrsta programov, s čimer se obseg uporabe PIS-a še poveča. V 

programe vstopa mnoţica merjenih vrednosti in konstant. Rezultat algoritmov in 

preračunov v programih so t. i. kalkulirane spremenljivke. 

 

2.2.3 Zgradba sistema PIS-nivoja 2 

PIS-nivo 2 temelji na dveh glavnih računalnikih NEKS01 in NEKS02, na vozliščnih 

računalnikih in dveh računalniških mreţah, ki te računalnike povezujejo. Na glavnih 

računalnikih in delovnih postajah tečejo aplikacije na operacijskem sistemu OpenVMS in 

PMS programski platformi. PMS-platforma predstavlja sklop programov in konfiguracijskih 

datotek, ki vzdrţujejo pretok in hranjenje podatkov ter omogočajo ustrezen prikaz le-teh. 

Sistem PIS-nivo 2 je napajan iz dveh neodvisnih virov. Normalno si tudi oba glavna 

računalnika delita opravila, če pa pride do izpada ali okvare enega od njiju, drugi 

prevzame vsa opravila. Večino delovnih postaj sestavljata dva vozliščna računalnika, 

eden je priključen preko prve mreţe s prvim streţnikom, drugi preko druge mreţe z 

drugim streţnikom [33], [34]. 

 

Dvojna zasnova sistema zagotavlja nemoteno delovanje ob enojni napaki. Tako ima v 

primeru okvare vozliščnega računalnika kot tudi v primeru okvare enega streţnika ali 

(popolne) prekinitve ene od mreţ uporabnik moţnost, da na monitorju (oz. na obeh 

monitorjih, kjer sta dva monitorja na delovnem mestu) izbere prikaz z računalnika iz 

delujoče računalniške mreţe. 

 

Status PIS-nivoja 1 in 2, kot ga prikazuje COMPUTER SYSTEM OVERVIEW mimika: 
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Slika 2.1: Shema računalniškega omreţja PIS-nivojev 1 in 2 [15] 
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2.2.4 Data linki PIS-nivoja 2 

PIS-nivo 2 ne pridobiva podatkov samo iz PIS-nivoja 1, ampak tudi iz drugih računalniških 

sistemov. Za prenos podatkov sluţijo t. i. data linki, ki skrbijo za zajem podatkov na client 

računalniku, poskrbijo za prenos preko fizične povezave in nato opravijo prevzem in 

eventualno obdelavo podatkov na samem PIS-u. Nekateri data linki skrbijo celo za 

dvostransko izmenjavo podatkov, tako pa nekateri računalniški sistemi pridobijo podatke 

direktno iz PIS-a. 

 

Data linki uporabljajo dve vozliščni mesti za fizične povezave z zunanjimi računalniškimi 

sistemi: vozlišče v DEH-sobi in vozlišče v sobi P2500. Nekateri data linki so redundantni, 

tako da poteka povezava z zunanjim računalnikom preko obeh vozlišč. Na strani PIS-a 

skrbi za prenos eden od obeh glavnih računalnikov (active server), drugi je ta čas v 

pripravljenosti (standby server), da prevzame prenos, če prvi odpove.  

– PIS-level 1 (zagotavlja prenos v obe smeri); 

– Beacon data link (zagotavlja prenos v obe smeri); 

– Microscada data link; 

– Annunciator (AS SER) data link; 

– CPS data link; 

– FAG data link; 

– PMS2FIX data link; 

– VIBMON data link (zagotavlja prenos v obe smeri); 

– SX data link (zagotavlja prenos v obe smeri); 

– WT data link; 

– Handheld data link. 

 

Ena od sistemskih mimik prikazuje tudi status data linkov. Zelena barva puščice pomeni 

aktivni prenos, rumena pa stanje pripravljenosti (standby). Če se puščica obarva rdeče, 

data link ne deluje. 

 

Na sliki 2.2 so v spodnjem delu prikazani statusi posameznih scanner povezav na 

Annunciator (AS SER) data linku. 
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Slika 2.2: Status data linkov na PIS nivoju 2 [15] 

 

2.3 PMS-streţnik NEKS03 

Na PIS-nivo 2 je priključen tudi streţnik NEKS03, ki je namenjen enemu segmentu 

prenosa podatkov na PIS-nivo 3. Preko njega se prenašajo podatki v Reporting System. 

Za uporabnika na nivoju 2 je NEKS03 uporaben za hranjenje arhivskih podatkov, s čimer 

jih zaščiti pred nezaţelenim brisanjem.  

 

Uporabnik lahko na magnetni disk streţnika NEKS03 kopira arhivske datoteke, za 

kasnejše pregledovanje pa jih mora prepisati nazaj na diska streţnikov NEKS01 in 

NEKS02. 

 

2.4 PMS-streţnik NEKS04 

Streţnik NEKS04 je namenjen drugemu segmentu prenosa podatkov na PIS-nivo 3. 

NEKS04 je samostojen PMS-sistem, ki sprejema sporočila z nivoja 2 in ustvarja svojo 

kopijo baze PIS-spremenljivk. Kreira svojo bazo trenutnih vrednosti, kot tudi lasten potek 

zgodovinskih vrednosti. Na NEKS04 so vezani vsi PMSNTview uporabniki. Izjema so le 

PMSNTview delovne postaje v ZPC in PMSNTview na NEKTPC delovni postaji v TPC, od 

koder se uporabnik lahko veţe na NEKS04 ali neposredno na NEKS03. 
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2.5 Uporabnikova delovna postaja 

Oprema, ki jo uporabnik potrebuje pri delu s procesno informativnim sistemom na nivoju 

2, se sestoji iz enega ali dveh monitorjev, funkcionalne tipkovnice in miške oz. trackballa. 

Vse delovne postaje so vezane na skupno računalniško mreţo. Nanjo je priključena tudi 

oprema za izpis: črno-bel in barvni laserski tiskalnik. Z vsake delovne postaje lahko na 

njih usmerimo izpis. Delovni postaji v TPC, OPC in tudi razvojna delovna postaja v P16 

imajo še lasten črno-bel laserski tiskalnik.  

 

2.5.1 Grafični uporabniški vmesnik 

Grafični uporabniški vmesnik PMS-platforme zagotavlja dvosmerno komunikacijo med 

uporabnikom in procesno informativnim sistemom na nivoju 2. UIS skrbi za prikaz 

podatkov na ekran in posreduje uporabnikove ukaze računalniku. Primeri ukazov so: 

zahteve za prikaz mimik, trendov na ekran, definiranje konfiguracije trendov, aktiviranje 

nekaterih programov (npr. start in stop programa Incore Movable Detectors). Sistem 

zaščite z uporabniškimi gesli določa, kateri ukazi so za uporabnika dovoljeni in kateri ne. 

Delovne postaje v komandni sobi so prednastavljene na uporabniški nivo OPERATOR, 

dvig na višji nivo OPERATOR – Maintenance si pridobite s tipko MAINT ON na 

funkcionalni tipkovnici in z vnosom ustreznega gesla. Na delovnih postajah zunaj 

komandne sobe se mora uporabnik vedno prijaviti z ustreznim imenom (User Name) in 

geslom (Password) v oknu Start User Session [16]. 
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Slika 2.3: Grafični uporabniški vmesnik [15] 

 

2.5.2 Monitor 

Vsaka uporabniška delovna postaja PIS-a ima za prikaz informacij en monitor ali dva, ki ju 

posreduje računalnik. Vsaka delovna postaja v MCR, TPC in OPC je opremljena z dvema 

vozliščnima računalnikoma. Uporabnik s tipko na monitorju izbere prikaz z enega od njih. 

Delovne postaje v MCR pri SF, ESS, ESE in SE ter delovne postaje v TPC in v OPC 

imajo dva monitorja. Delovne postaje pri RO, BOP, BPRO, SS in delovne postaje, ki so 

montirane na MCB, imajo le po en monitor. 
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2.5.3 Razdelitev prikaza na ekranu monitorja 

 

 

W1 okno 

 

 

 

 

W2 okno 

 

 

 

W3 okno 

 

 

 

 

W4 okno 

Orodna vrstica 

Polje za sporočila  

 

PIS lahko na ekranu prikaţe podatke v enem oknu, ki obsega ves ekran, lahko pa jih 

prikaţe tudi v dveh, treh ali štirih manjših oknih W1, W2, W3 in W4. Ko uporabnik odpre 

četrtinsko okno, se to prikaţe v velikosti četrtine ekrana, vendar ga lahko nato poveča ali 

pomanjša. 

 

2.5.4 Zaslon 

V vsakem od prisotnih oken na ekranu je lahko prikazan le en zaslon. Izmed vseh 

prikazanih zaslonov je samo eden aktiven, kar pomeni, da omogoča komunikacijo z 

uporabnikom, vsi drugi so namenjeni le prikazu informacij. Uporaba kazalca, izbiranje v 

menijih, spremembe podatkov in vse ostale operacije so torej moţne le v aktivnem 

zaslonu. 

 

Aktivni zaslon je vedno tisti, ki je prikazan v zadnjem izbranem oknu. 

 

  

Osnovno okno 
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2.5.5 Orodna vrstica 

V orodni vrstici na dnu ekrana na levi strani sta prikazani dve vrstici z opisi desetih 

hitroizbirnih gumbov. PIS loči dva tipa takšnih gumbov: v prvi tip sodijo hitroizbirni gumbi, 

ki so določeni z zaslonom v aktivnem oknu, drugi tip so t. i. od zaslona neodvisni 

hitroizbirni gumbi. 

 

Opisi prvega tipa hitroizbirnih gumbov se prikaţejo skupaj z aktivnim zaslonom in samo v 

tem zaslonu lahko te gumbe uporabite. Opise drugega tipa prikaţete s SOFTKEY 

CHANGE tipko na funkcionalni tipkovnici.  

 

Hitroizbirni gumb aktiviramo ali s klikom na gumb na ekranu ali s pritiskom na tipko 

hitroizbirnih gumbov z oznako od 1 do 10 na funkcionalni tipkovnici. 

 

Desno od hitroizbirnih gumbov so gumbi za premike med zasloni in stranmi, gumbi za 

prikaz dodatnih informacij, dva gumba za tiskanje, gumbi bliţnjic do nekaterih zaslonov, 

TAG-gumb kontrola odpiranje dodatnih četrtinskih oken, gumbe s statusi alarmov in 

gumbe s statusi kritičnih varnostnih funkcij in treh dodatnih postavk: ESF, Radiological 

Monitoring in Meteorological Monitoring. 

 

2.5.6 Polje za sporočila 

Na dnu ekrana je polje, namenjeno sporočilom o izvršitvi ukazov oz. o morebitnih 

napakah pri vnosu ali pri izvrševanju. 

 

Desno od polja za sporočila je prikazano ime trenutnega uporabnika. 

 

Na desni je gumb z informacijo o trenutnem statusu elektrarne (TS Plant Status) [15]. 

 

2.5.7 Funkcionalna tipkovnica 

K vsaki uporabniški delovni postaji PIS-a je priključena tipkovnica (Functional keyboard).  

 

Ker sta na vsaki delovni postaji dva redundantna računalnika, je v danem trenutku 

funkcionalna tipkovnica zvezana le z enim od njiju. S pomočjo dveh tipk na tipkovnici 



Povečanje učinkovitosti zajema podatkov sistema za vzdrţevanje konfiguracije 

14 

(COMPUTER 1, COMPUTER 2)  uporabnik sam določi, kateri računalnik bo povezan s tipkovnico. 

 

 

Slika 2.4: Funkcionalna tipkovnica [15] 

 

Tipke so na tipkovnici razporejene po skupinah. V vsaki od skupin so zdruţene tipke 

sorodnih funkcij. K boljši preglednosti pripomore razporejenost skupin po plošči tipkovnice 

in tudi različna barva skupin tipk. 

 

Tipke nosijo svoj opis, pri nekaterih tipkah procesnih diagramov pa se da njihov pomen 

ugotoviti iz sheme. 

  



Povečanje učinkovitosti zajema podatkov sistema za vzdrţevanje konfiguracije 

15 

3 KONFIGURACIJSKA KONTROLA 

Pri vzdrţevanju procesnega informacijskega sistema je konfiguracijska kontrola ključnega 

pomena, saj zajema vse podatke procesnih veličin. V zadnjem času si vsi procesni 

informacijski sistemi prizadevajo za integrirano konfiguracijsko kontrolo, kar pomeni, da je 

kontrola del procesnega sistema in ni ekstrahirana v zunanjo podatkovno bazo. Ţal večji 

in starejši procesni informacijski sistemi nimajo te elegantne rešitve, zato morajo ločeno 

od sistema skrbeti za kontrolo konfiguracije. 

 

3.1 Namen konfiguracijske kontrole 

Glavni namen konfiguracijske kontrole je ohranjati vse nastavitve procesnega 

informacijskega sistema v stanju, kakršno je trenutno na sistemu. V večjih procesnih 

informacijskih sistemih, ki nimajo integrirane konfiguracijske kontrole, predstavlja 

konfiguracijska kontrola veliko teţavo. 

 

Pri obširnejših sistemih je skoraj nemogoče brez pravega pristopa in formaliziranih 

postopkov za shranjevanje, brisanje in spreminjanje posameznih konfiguracijskih 

podatkov obdrţati konfiguracijo »Up To Date« oziroma stanje, kakršno je dejansko na 

delujočem procesno informacijskem sistemu. 

 

Zavedati se moramo, da so večji sistemi za procesno informatiko sestavljeni v večnivojsko 

arhitekturo, ti nivoji pa so programsko optimizirani za namen, ki ga opravljajo, zato so v 

določenih primerih sestavljeni iz različnih platform, kar dodatno onemogoča integracijo 

konfiguracijske kontrole. V takih primerih je potrebno konfiguracijo sistema hraniti ločeno v 

»eksternih« – zunanjih podatkovnih bazah, ki pa niso del procesnega informacijskega 

sistema, kar pomeni, da so »offlinie« oziroma niso povezane z delujočim sistemom. To   

privede do neskladja podatkov oziroma podatki konfiguracije v eksterni »offline« 

podatkovni bazi zastarajo in niso več »Up to Date«, takšni konfiguracijski podatki pa 

postanejo neuporabni, konfiguracija je izven kontrole, kar dolgoročno privede do 

nedelovanja posameznih delov procesnega informacijskega sistema.  

 

Da bi se izognili tovrstnim teţavam, uvedemo postopke za vzdrţevanje takšne baze ter 

določimo pravila, ki se jih je treba dosledno drţati pri vsaki akciji na procesnem 

informacijskem sistemu in bazi konfiguracijskih podatkov. V postopkih točno določimo, 
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kako ravnati pri vsaki spremembi sistema. V primeru spremembe določene procesne 

veličine je treba sproţiti postopek spremembe konfiguracije v bazi, kar izvedemo tako, da 

izpolnimo obrazec za spremembo konfiguracijskih podatkov, v njem se zavedejo vse 

ţelene spremembe, te podatke vnesemo v bazo in po odobritvi sprememb se ti podatki 

vnesejo v delujoč procesno informacijski sistem. Procesna veličina, na kateri smo izvedli 

spremembe, se testira in če doseţemo načrtovane karakteristike procesne veličine, se 

novi konfiguracijski podatki potrdijo še v bazi. Po potrditvi novih podatkov v konfiguracijski 

bazi se stari podatki prepišejo z novimi. Na tak način se izvede kontroliran zajem 

konfiguracijskih podatkov, ki so različni pri vsaki procesni veličini. Prizadevamo si, da pri 

zajemu konfiguracijskih podatkov preprečimo napake, saj v primeru napačnih 

konfiguracijskih podatkov vnesemo v delujoč sistem napačne vrednosti in v primeru 

napačnih vrednosti privedemo procesno veličino, nad katero izvajamo spremembe, v 

napačno prikazovanje ali v nedelovanje prikaza procesne veličine. Vsaka izguba 

procesnih podatkov pa vnese določeno tveganje pri zanesljivem delovanju. 

 

3.2 Podatkovna struktura konfiguracijske kontrole 

Konfiguracijska podatkovna baza je implementirana v Microsoft SQL podatkovni bazi, ki je 

organizirana v tri sekcije: 

– informacije procesnih veličin in njihovih atributov na vseh ravneh informacijskega 

procesnega sistema; 

– informacije o vseh zahtevah za spremembo podatkov; 

– seznam uporabnikov in uporabniških skupin ter njihove pravice. 
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Slika 3.1: Osnovna struktura konfiguracijske podatkovne baze 
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V tabelah podatkovne baze, ki so opredeljene na modelu na sliki 3.1, so shranjene 

informacije o procesnih točkah, ki so implementirane skozi različne platforme. Vsaka 

točka je opisana s setom atributov. Celotna sestava podatkovne baze temelji na treh 

osnovnih tabelah ter nekaj pomoţnih in na tabelah, ki sluţijo za povezovanje tabel 

oziroma zamenjujejo »many to many« relacije [13]. 

 

Glavne tabele konfiguracijske podatkovne baze: 

– POINTS: vsak zapis predstavlja procesno točko; 

– ATTRIBUTES: vsaka točka ima lahko več atributov; 

– POINT_RELATION: določa povezavo med različnimi platformami (npr. točka na 

nivoju 1 je lahko vhod za nivo 2). 

 

id Unikaten ID (samodejno generiran). 

name Identifikacijsko število signala, število se uporablja na vseh nivojih 

LVL1, LVL2 in LVL3. Število je vključeno v PIS DBID od 3 do 7 

znakov. 

platforma Index, ki določa platformo (PIS LVL1, PIS LVL2,...). Na osnovi 

platforme se definirajo atributi signala. 

type Index, ki določa tip (AI, AO, BI, BO ...) Na osnovi tipa se definirajo 

atributi signala. 

status Index, ki določa status signala. 

verification_date Datum zadnjega preverjana podatkov signala. 

Tabela 3.1: Tabela POINTS 

 

id Unikaten ID (samodejno generiran). 

type Index, ki določa tip atributa. 

point Index točke ali signala. 

value Vrednost atributa v tekstovnem format (tekstovno predstavljena vrednost, ki 

je lahko string, integer, real, bit kazalca ali index tabele vrednosti. 

date Datum in čas zadnje spremembe. 

status Index, ki določa status atributa. 

active Vrednost tipa Boolean. Atribut določa aktivnost točke, ob vsaki spremembi 

točke se doda nova vrednost, stara pa se postavi na nič. Ob brisanju točke 

se vrednost postavi na nič, kar pomeni upokojeno točko. 

Tabela 3.2: Tabela ATTRIBUTES 
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input Index, ki določa točko kot vhodno točko. 

output Index, ki določa točko kot izhodno točko. 

Tabela 3.3: Tabela POINT_RELATION 

 

POINT_TYPE Atribut, ki določa tip točke (alanlogna, binarna, števna ...). 

PLATFORMS Atribut, ki določa platformo (LVL1, LVL2, LVL3, etc.). 

POINT_STATUS Atribut, ki določa status točke. 

ATTRIBUTE_STATUS Atribut, ki določa status atributa. 

ATTRIBUTE_TYPE Atribut, ki določa tip atributa (DBID, point description ...). 

ATTRIBUTE_GROUPS Atribut, ki določa skupino atributa (basic data, ptconf data, 

hardware data …). 

ATTR_PER_GROUP Atribut, ki določa, v katere skupine atribut spada (nekateri 

atributi pripadajo več skupinam). 

PTYPE_ATTR_GROUP Atribut, ki določa, kateri atributi spadajo h katerim točkam. 

ATTR_CLASS Atribut, ki določa razred atributa (text, integer, real, bit in list.). 

TEXT_ATTR_CLASS Format tekstovnih vrednosti. Vsak tekstovni zapis ima 

omejeno obliko (DBID ima največ 20 znakov, prvih 7 je 

sestavljen iz tipa in imena …). 

INT_ATTR_CLASS Integer podatkovni razred. Vsak int zapis ima omejeno 

vrednost. 

REAL_ATTR_CLASS Real podatkovni razred. Vsak zapis real ima omejeno 

vrednost. 

BIT_ATTR_CLASS Razred kazalcev. Vsak zapis ima svoj tip kazalcev. 

LIST_ATTR_CLASS Seznam podatkovni razred. Vsak zapis ima seznam 

vrednosti, ki jih atribut lahko vsebuje. 

LIST_ATTR_VALUE Tabela vrednosti v vsakem seznamu. 

DCM_ATTR_CLASS Razred za povezavo točke z referenčnimi načrti in dokumenti. 

DCM_DOCUMENT Tabela vseh referenc. 

Tabela 3.4: Pomoţne tabele 

 

V konfiguracijski podatkovni bazi so definirani tudi različni uporabniki, ki sodelujejo pri 

rokovanju s konfiguracijskimi podatki. 

 

Za določitev avtorizacije uporabnikov so namenjene tri tabele: 

– USERS: tabela vseh uporabnikov;  
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– GROUPS: tabela skupin uporabnikov; 

– USERS_GROUPS skrbi za povezavo uporabnikov s skupinami. 

 

id Unikaten ID (samodejno generiran). 

username Overjeno uporabniško ime domene NEK.  

first_name Ime. 

last_name Priimek. 

number NEK ID število. 

email Elektronski naslov uporabnika. 

phone Telefon uporabnika. 

active Status uporabnika (active/inactive). 

Tabela 3.5: Tabela uporabnikov 

 

id Unikaten ID (samodejno generiran). 

name Kratko ime skupine. 

description Opis skupine. 

 

id Ime Opis 

1 ADMIN Administrator sistema. 

2 ORIGINATOR Zavede DBCR, zahteva nove točke in izvede masovni 

vnos sprememb. 

3 ING.PI COORDINATOR Obdeluje DBCR-je, ki jih zavedejo ORGINATOR-ji. 

Rezervira imena novih točk. Lahko je tudi v vlogi 

ORGINATOR-ja. 

4 ING.PI EVALUATOR Pregleda delo ING.PI COORDINATORJA in ga odobri 

ali zavrne. Določi, kdo izvaja DBCR spremembe. 

Zapre DBCR-je po spremembi. 

5 ING.PI IMPLEMENTOR Izvajajo spremembe na sistemu, določene v DBCR-

jih.  

Tabela 3.6: Tabela skupin 

 

user Indeks v tabeli uporabnikov. 

group Indeks v tabeli skupin. 

Tabela 3.7: Povezovalna tabela članov skupin 
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3.3 Sprememba podatkov konfiguracijske kontrole 

Kot je ţe bilo navedeno, so konfiguracijski podatki bistvenega pomena za delovanje 

procesno-informacijskega sistema, za to je vsako njihovo spreminjaje teţavno. Pri 

spreminjanju konfiguracijskih podatkov je potrebna doslednost in vsaka sprememba mora 

imeti sledljivost.  

 

V ta namen uporabimo formalizirane postopke, ki imajo več stopenj odobritev tudi pri 

najmanjši spremembi. Postopek, ki vodi celoten proces spremembe podatkov, imenujemo 

DBCR (DataBase Change Request). 

 

3.3.1 Zajem podatkov 

Zajem podatkov v podatkovni bazi za konfiguracijsko kontrolo je izveden izključno z 

uporabo »mass-input« datotek. Konfiguracijski podatki se v bazo vpisujejo po naslednjem 

postopku: 

 

Slika 3.2: BPMN-model zajema podatkov 

 

– Originator (projektant) pripravi zahtevek za DBCR. V zahtevku specificira, koliko 

točk ţeli dodajati, na katerih platformah (nivojih) in kakšnega tipa so (analog, 
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digital). Če ţeli samo spreminjati obstoječe točke, jih navede v zahtevku. 

– Koordinator rezervira zahtevane točke in vrne DBCR originatorju. Rezervirane 

točke so v tej fazi vezane na DBCR in se ne morejo več uporabiti v drugem DBCR-

ju. 

– Originator izbere, katere atribute oziroma skupine atributov bo vpisal za vsako 

točko, ki se dodaja. Nekateri atributi (odvisno od platforme in tipa točke) so 

obvezni, ostali so opcijski. Na podlagi izbire atributov originator s strani aplikacije 

prejme prazno mass input datoteko v XML-formatu. 

– Originator mass input datoteko uvozi v Excel, vpiše podatke v vsa prazna polja in 

izvozi nazaj v XML-format. 

– Originator mass input datoteko priloţi k DBCR-ju in DBCR pošlje naprej v 

postopek evaluacije, potrditve in implementacije. V tem koraku je potrebno opraviti 

validacijo mass input datoteke, preden jo lahko originator odda. 

– Koordinator prejme DBCR v nadaljnjo obdelavo. V tem koraku mora imeti moţnost 

ponovne validacije vseh mass input datotek, ki so vezane na DBCR. Prav tako ima 

moţnost dopolnjevanja DBCR-ja z dodatnimi atributi po enakem postopku, kot je 

to izvedel originator. Ko koordinator dopolni DBCR, gre ta v postopek potrditve in 

implementacije [13]. 
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4 TESTNO OKOLJE 

V uvodu smo navedli, da je namen raziskovalne naloge izvedba zajema konfiguracijskih 

podatkov na način, ki bi omogočal preprosto preverjanje pravilnosti ţe na samem zajemu. 

Sam zajem naj bi bil preprost in posledično primernejši za uporabnika.  

 

V nadaljevanju smo definirali raziskovalni model s pripadajočimi raziskovalnimi vprašanji, 

na katera smo postavili hipoteze, v katerih smo zapisali, da z uporabo XML (XML in    

XSD-shema) in spletnih storitev (WS in WS-Security) rešujemo prepoznan problem. 

 

Da bi potrdili ali zavrnili hipoteze, smo razvili testni model zajema konfiguracijskih 

podatkov, s katerim ţelimo testirati uporabo sistema z novimi tehnologijami na ciljnih 

uporabnikih. 

 

4.1 Predstavitev novih tehnologij 

V podpoglavjih, ki sledijo, bomo predstavili nove tehnologije, ki smo jih uporabili v razvoju 

testnega modela za zajem konfiguracijskih podatkov. 

 

4.1.1 XML eXtensible Mark-up Language 

XML je preprost računalniški jezik, podoben HTML-ju, in je namenjen strukturiranju 

podatkov oziroma je arhitektura za prenos podatkov. Ţe samo ime nam pove njegovo 

največjo uporabnost, saj je njegova razširljivost in prilagodljivost bistvenega pomena. 

 

Začetki jezika XML segajo v leto 1998, ko je bila odobrena in objavljena prva različica 1.0, 

ki jo je oblikoval konzorcij svetovnega spleta W3C. Zasnovan je bil na osnovi jezika 

SGML, ki je bil razvit za pošiljanje in obdelavo sporočil preko omreţja. Za to zdaj skrbi 

jezik HTML. Z nastankom XML-jezika se je rešila slabost predhodnih jezikov, te slabosti 

so prepoznane kot kompleksnost, neločljivost podatkov od oznak, razširljivost in še bi 

lahko naštevali. Standard XML so priznala tudi vsa večja podjetja na področju informatike, 

kot so Microsoft, Oracle, IBM. 

 

W3C-konzorcij je mednarodna organizacija, ki skrbi za razvoj spletnih standardov in 
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smernic za zagotavljanje dolgoročne rasti spleta. Ustanovljena je bila leta 1994 in danes 

šteje več kot 340 organizacij članic [5], [6], [7]. 

 

4.1.1.1 Značilnosti XML 

XML je tekstovni zapis s strukturiranimi označbami in je enostavno berljiv za človeka in 

računalnik. Uporabljamo ga za izmenjavo podatkov, ki so shranjeni neučinkovito, kar je 

danes vedno manjšega pomena. Namenjen je opisovanju strukture in pomena podatkov, 

vendar ne opisuje samega videza dokumenta kot jezik HTML, lahko pa to doseţemo z 

definiranjem zunaj dokumenta z eno od njegovih razširitev. Nima vnaprej definirane 

mnoţice oznak, kot je to pri jeziku HTML, ampak omogoča določanje lastnih oznak, ki so 

lahko poljubne, vendar veljajo določena pravila, kako jih uporabljati. 

 

Za laţjo predstavo si poglejmo razliko med dokumentoma HTML in XML na preprostem 

primeru dveh dokumentov z enako vsebino. 

 

 

Slika 4.1: Primer HTML-dokumenta 

 

V primeru na sliki 4.1 imamo podatke o knjigi, ki ima naslov in dva avtorja, vendar ti 

podatki niso povsem prepoznani, saj v HTML-ju ne obstajajo primerne označbe, ki bi 

enoumno označile vsebino podatkov in v našem primeru ni razvidno, ali gre za podatke 

knjige ali kaj drugega, na primer za predmet z učenci. Imamo pa v HTML-ju označbe, ki 

nam definirajo obliko, kako bodo podatki predstavljeni; v našem primeru so podatki v 

tabeli, ki ima eno vrstico s tremi razdelki.  

 

V primeru XML-dokumenta na sliki 4.2 imamo enake podatke, kot smo jih zapisali v   

HTML-dokumentu, vendar so sedaj podatki označeni enoumno in tako ni dileme, za 
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kakšne podatke gre. Kot vidimo, je na sliki 4.2 razvidno, da gre za knjigo z določenim 

naslovom in določenima avtorjema, vendar nimamo nobene označbe, ki bi označevala 

obliki predstavitve teh podatkov. 

 

 

Slika 4.2: Primer XML-dokumenta 

 

Iz navedenih primerov, sliki 4.1 in 4.2, je razvidno, da sta jezika HTML in XML zelo 

podobna v sintaksi, a popolnoma različna po namenu. Tako lahko rečemo, da je HTML 

namenjen predvsem načinu in obliki prikaza podatkov, medtem ko je XML namenjen 

predstavitvi vsebine podatkov, ukvarja se s strukturo in vsebino podatkov. 

 

Eden izmed glavnih razlogov nastanka XML-jezika je prav slabost HTML-kode, ki ni 

namenjena hranjenju podatkov. Če hočemo spremeniti določene podatke, moramo vedno 

znova spreminjati HTML-kodo, ne le podatkov, ki jih ţelimo posodobiti. Da bi rešili to 

teţavo, potrebujemo jezik, ki bi ločil osnovne podatke od podatkov, namenjenih za obliko 

in način predstavitve. Ravno zaradi tega je jezik XML postal standard za prenos podatkov 

preko omreţja [5], [6], [7]. 

 

4.1.1.2 Označbe XML-dokumenta 

Označbe ali angleško »tags« so namenjene označevanju podatkov. Z označbami, ki so 

poljubne, skušamo opisati pomen podatkov in jih na ta način narediti prepoznavne za 

človeka in računalnik.  

 

Pri označevanju podatkov se moramo drţati določenih pravil. Tako vrednost podatka 

zapišemo znotraj začetne in končne označbe, takšno kombinacijo imenujemo element. 
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Slika 4.3: Primer XML elementa 

 

Na sliki 4.3 sta prikazana dva primerka elementa: v prvem elementu predstavlja <ime> in 

</ime> začetno in končno oznako, Peter pa je vrednost prvega elementa. XML je občutljiv 

na male in velike črke ali angleško »case-sensitive«, zato moramo pri označevanju 

upoštevati sintakso, kar pomeni, da bi bil element nepravilen, če bi se začetna in končna 

označba sintaktično razlikovali. Primer zgornjega elementa z začetno oznako <ime> in 

končno oznako </Ime> bi bil nepravilen in dokument ne bi bil veljaven, a o tem v 

nadaljevanju naloge. Nad označbami obstajajo še druga pravila, začeti se morajo s črko 

ali podčrtajem, ne smejo se začeti s števili ali ločili (vejica, pika …), lahko pa jih vsebujejo, 

v označbah niso dovoljeni presledki, znaka »:« in »=« sta rezervirana, tudi začetek »xml« 

je prepovedan v začetku imena označbe. 

 

 

Slika 4.4: Primer pravilnih označb 

 

 

Slika 4.5: Primer nepravilnih označb 

 

Na sliki 4.4 so prikazani primeri pravilne, na  sliki 4.5 pa nepravilne  uporabe označb. 
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4.1.1.3 Elementi XML-dokumenta 

Kot je bilo ţe v prejšnji točki navedeno, vsebujejo elementi začetno označbo, podatek in 

končno označbo »<ime>Peter</ime>«. Za elemente ni nujno, da vsebujejo podatke,   

lahko so brez njih, takim elementom pravimo prazni elementi »<ime> </ime> ali <ime/>«. 

Prvi element se imenuje korenski element ali angleško »Root element« in je natanko eden 

v dokumentu, vsi ostali elementi so del prvega elementa. Za laţjo predstavo lahko 

pogledamo primer prvega elementa »knjiga« na Slika 4.2: Primer XML-dokumenta na 

strani 25. Pri gnezdenju elementov moramo upoštevati hierarhijo gnezdenja, kar pomeni, 

da se elementi ne smejo prekrivati, sicer običajno vsebujejo druge elemente, kar pomeni, 

da morajo vsebovati tako začetno kot končno oznako gnezdenega elementa.  

 

 

Slika 4.6: Primer pravilno gnezdenega elementa 

 

 

Slika 4.7: Primer nepravilno gnezdenega elementa 

 

Na Slika 4.6 je prikazano pravilno gnezdenje elementov, element »avtor« vsebuje dva 

elementa: »ime« in »priimek«, medtem ko Slika 4.7 prikazuje nepravilno gnezdenje 

elementov: element »avtor« prav tako vsebuje dva elementa – »ime« in »priimek, vendar 

se med seboj prekrivata, kar v XML-ju ni dovoljeno. 

 

Elementi imajo lahko tudi atribute, s katerimi elementom pripišemo dodatne podatke, 

takim podatkom pravimo metapodatki. Atributi so sestavljeni vedno iz ene besede ali 

spiska besed, vrednost atributov pa je vedno označena z enojnim ali dvojnim 

narekovajem. Poznamo tudi posebne atribute, na primer eden izmed njih je xml:lang, ki 

določa jezik ali pa xml:space, ki ohranja presledke v besedilu. 
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Slika 4.8: Uporaba atributov XML-elementa 

 

Na Slika 4.8 je prikazana uporaba atributov elementa, prikazana sta tudi posebna atributa 

xml:lang in xml:space, s katerima določimo slovenski jezik in obdrţimo večji presledek 

med besedama v vrednosti elementa »ime« [5], [6], [7], [8]. 

 

4.1.1.4 Oblika XML-dokumenta 

XML-dokument lahko oblikujemo na veliko različnih načinov, obliko in razvrščanje 

podatkov prilagodimo potrebam in logičnim pravilom namena podatkov. Kot smo ţe 

omenili, nam XML omogoča poljubno določanje oznak in postavitve elementov, vendar se 

moramo drţati določenih pravil, da je XML-dokument dobro oblikovan, kar je nujno za 

nadaljnjo uporabo dokumenta. Polega pravil, ki smo jih zapisali pod točko 4.1.1.2 

Označbe XML-dokumenta in 4.1.1.3 Elementi XML dokumenta moramo upoštevati še 

pravila oblike XML-dokumenta. 

 

XML-dokument ne sme vsebovati sintaktičnih napak, kar pomeni, da se mora začeti z 

XML-deklaracijo, ki obsega verzijo dokumenta, samostojnost dokumenta in kodiranje 

dokumenta. 

 

 

Slika 4.9: XML-deklaracija 

 

Na sliki 4.9 je prikazan primer deklaracije dokumenta, s katero povemo, da gre za verzijo 

1.0, za 8-bitno unicode kodiranje in za samostojen dokument. 

 

Pri sintaksi moramo biti pozorni na rezervirane znake, kot so večje »>« in manjše »<«, ki 

sta rezervirana za označevanje označb, konjunkcijo »&«, apostrof »'« in dvojni narekovaj 

»''«, ki so rezervirani za določevanje vrednosti atributov. Za te znake uporabljamo 

reference in jih zapišemo: &gt;, &lt;, &amp;, &apos; in &quot; za laţjo predstavo smo jih 

navedli v tabeli 4.1. 
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Entiteta Simbol Pomen 

&gt; > večji 

&lt; < manjši 

&amp; & konjukcija 

&apos; ' apostrof 

&quot; " dvojni narekovaj 

Tabela 4.1: Reference na rezervirane znake 

 

Definiramo lahko tudi lastna sklicevanja, ki jim prepišemo ime, na primer »mojSklic« ki pa 

ga kličemo kot preostale »&mojSklic;«, lahko pa se sklicujemo na posebne znake 

unicoda, sklicujemo se z »&#234;« na ta način se sklicujemo na 234 znak zapis med 

»&#« in »;«. Komentarje označimo tako, da jih vstavimo med znaka »<!--« in »-->«. 

 

4.1.1.5 Veljavnost XML-dokumenta 

Sama veljavnost XML-dokumenta je razširljivo določena, to pomeni, da lahko v 

korenskem elementu navedemo dodatne omejitve, ki veljajo nad strukturo dokumenta. V 

osnovi je XML-dokument veljaven, če je dobro oblikovan, kar pomeni, da pri oblikovanju 

dokumenta upoštevamo vsa pravila oblike, elementov in označb, ki smo jih navedli v 

zgornjih poglavjih. 

 

Velika prednost XML-dokumenta je, da lahko za njegovo obliko ter vsebino podatkov 

določimo individualna pravila, zapisana v zunanjih zahtevah dokumenta. 

 

Take zahteve določimo v shemah dokumenta in dokumenti, ki so skladni s shemo, so 

veljavni. 

 

4.1.2 XML Schema Definition (XSD) 

Ena pomembnejših, če ne najpomembnejša tehnologija zraven XML-ja je XML Schema. 

Za razvijalce programske opreme, predvsem na področju prenosa informacij preko spleta, 

je velikega pomena, saj je z njo omogočeno dodajanje tipskih informacij k                    

XML-dokumentu. Sicer je bil standard XSD priznan s strani W3C šele leta 2001, pred tem 

smo uporabljali podobno tehnologijo DTD (Document Type Definition), ki je odigrala zelo 

podobno vlogo kot XSD-shema z nekoliko manj funkcijami in različno sintakso od XML-ja. 
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XSD uporablja enako sintakso kot XML, kar je dodatna prednost pred DTD, vendar kljub 

temu DTD-tehnologija še ni za staro šaro in se še vedno uporablja, a bistveno manj kot 

XSD-shema.  

 

Prednosti XSD pred DTD: 

– skladnost z XML; 

– nedelovanje samodejnih razčlenjevalnikov; 

– nepodprtje imenskih prostorov; 

– nezmoţnost definicije klasičnih programskih razredov; 

– nezmoţnost sestavljanja poljubnih podatkovnih tipov; 

– nezmoţnost programske validacije. 

 

4.1.2.1 Uporaba XSD-shem 

Definicija preproste sheme je videti pribliţno takole: 

 

 

Slika 4.10: Definicija XSD-sheme 

 

Zgoraj definirana shema se poveţe z XML-dokumentom preko definicije imenskega 

prostora angleško »Namespace«. 

 

 

Slika 4.11: Uporaba sheme v XML-dokumentu 

 

Za validacijo zgornjega XML-dokumenta uporabljamo shemo, ki je prikazana na Slika 

4.10, imenski prostor elementa »DBCR« je enak ciljnemu imenskemu prostoru sheme, ki 
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je definiran z atributom »targetNamespace«. 

 

Da se lahko preveri skladnost elementa »DBCR« v XML-dokumentu z definicijo elementa 

v XSD-shemi, moramo priti do metapodatkov, zapisanih v shemi, in imenskega prostora 

elementa. 

 

Za definicijo strukture XML-dokumenta lahko uporabimo kompleksne tipe, ki jim   

določimo vsebino. Kompleksni tip ali angleško »compleksType« omogoča izbiro 

podrejenih elementov, ti se delijo na: 

– Sequence – ki določa vrstni red podrejenih elementov; 

– Choice – ki omogoča poljubne podrejene elemente; 

– All – ki omogoča poljubni vrstni red podrejenih elementov. 

 

Pri kompleksnih tipih naj omenimo še dve različni definiciji: poznamo lokalno definicijo, ki 

je ni mogoče uporabiti na različnih mestih v shemi oziroma definiranega elementa v    

XML-dokumentu. 

 

 

Slika 4.12: Lokalna definicija kompleksnega tipa 

 

Na sliki 4.13 vidimo globalno definicijo kompleksnega tipa z imenom »kompleksni tip«, na 

katerega veţemo element »DBCR«. 

 

 

Slika 4.13: Globalna definicija kompleksnega tipa 
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Obe zgornji definiciji kompleksnega tipa sta semantično popolnoma enaki, vendar se 

lahko globalna definicija uporablja na različnih delih sheme oziroma lahko različnim 

elementom pripišemo tip, ki ga definira definicija kompleksnega tipa »kompleksni tip« na   

sliki 4.13. 

 

Kot smo ţe omenili, je s shemo moţno izpeljati poljubni tip, to pomeni, da lahko 

osnovnemu podatkovnemu tipu, kot je na primer »integer« ali »string«, dodamo poljubne 

omejitve in ga izpeljemo v nov podatkovni tip. 

 

 

Slika 4.14: Definicija poljubnega tipa 

 

Na sliki 4.14 smo definirali nov podatkovni tip »sys_tag«, ki je sestavljen iz osnovnega tipa 

»string«, nad katerim izvedemo omejitev glede dovoljenega vzorca. V našem primeru 

podatkovnega tipa »sys_tag« sta dovoljena dva znaka, ki sta lahko izbrana od velike črke 

A do Z po ASCII tabeli (od 65. do 90. znaka v tabeli). Znakovna omejitev je bila izvedena 

z elementom »pattern«, ki omogoča uporabo regularnih znakov za omejevanje osnovnih 

tipov. Shema omogoča poleg elementa »pattern« še druge elemente, ki so podelementi 

elementa »restriction«: 

– »enumeration«  – točno določena vrednost, ki jo mora tip vsebovati; 

– »fractionDigits« – največje število decimalnih mest; 

– »length«    – število znakov v znakovnih tipih »string«, število oktetov v 

binarnih tipih »byte« ter število vrednosti v seznamskih tipih »enum«; 

– »maxExclusive« – izključujoča zgornja meja vrednostnega prostora; 

– »maxInclusive«  – vključujoča zgornja meja vrednostnega prostora; 

– »maxLength«     – največje število znakov v znakovnih tipih »string«, največje 

število oktetov v binarnih tipih »byte« ter največje število vrednosti v seznamskih 

tipih »enum«; 

– »minExclusive«   – izključujoča spodnja meja vrednostnega prostora; 

– minInclusive      – vključujoča spodnja meja vrednostnega prostora; 

– »minLength«      – najmanjše število znakov v znakovnih tipih »string«, najmanjše 

število oktetov v binarnih tipih »byte« ter najmanjše število vrednosti v seznamskih 
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tipih »enum«; 

– »totalDigits«      – največje število decimalnih števk (velja za tipe, ki so izpeljani iz 

številskih tipov); 

– »whiteSpace«     – normalizacija belega presledka. 

 

 

Slika 4.15: Razširitev poljubnega tipa 

 

Na sliki 4.15 je prikazana razširitev poljubnega tipa »sys_tag«. Z elementom »union« smo 

zdruţili dva osnovna podatkovna tipa »string« in »NMTOKEN«, slednjemu z elementom 

»enumeration« navedemo dovoljene kombinacije uporabe znakov [5], [6], [7], [8]. 

 

4.1.3 Spletne storitve 

Lahko bi zapisali, da so spletne storitve nadgradnja spletnih aplikacij oziroma da spletne 

aplikacije novih generacij uporabljajo spletne storitve za lastno implementacijo. Velika 

prednost spletnih storitev je ta, da gre za šibko sklopljene storitve, ki omogočajo 

integracijo storitev, razvitih na različnih platformah, ter neodvisnost od protokolov. 

 

Spletne storitve so zasnovane tako, da so vedno dostopne na omreţju, v ta namen je 

zasnovan vmesnik v formatu WSDL (angl. Web Services Description Language), ki skrbi 

za medsebojno komunikacijo med različnimi sistemi (angl. machine to machine), ostali 

sistemi se povezujejo preko sporočil SOAP (angl. Simple Object Access Protocol). V 
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večini primerov se SOAP-sporočila prenašajo preko transportnega protokola HTTP, sama 

sporočila pa so opisana v jeziku XML. 

 

Spletne storitve predstavljajo določeno samostojno programsko opremo, ki je vedno 

dostopna na spletu. Komunikacija oziroma interakcija spletne storitve z odjemalcem 

uporablja XML standardna sporočila. SOAP-sporočila so tako oblikovana v                  

XML-dokument, kar pomeni, da se uporabljajo tekstovna sporočila in ne binarna, kot je 

bila praksa do zdaj. Z vmesniki opišemo funkcionalnost spletne storitve, znotraj 

specificiramo programske funkcije, ki jih implementira spletna storitev. Za proţenje 

programskih funkcij se uporabljajo SOAP-sporočila, najprej se pošlje sporočilo z zahtevo 

po določeni funkciji storitve, nato se pričakuje sporočilo z odgovorom na zahtevo. Kot smo 

ţe zapisali, se sporočila pošiljajo preko HTTP-protokola, lahko pa uporabimo tudi FTP 

(angl. File Transfere Protocol) ali SMTP (angl. Simple Mail Transfer Protocol). Torej gre 

za programsko kodo, ki komunicira preko standardnih transportnih protokolov s 

standardno XML-vsebino. Zaradi uporabe preprostih standardov, kot so HTTP ali XML, so 

spletne storitve neodvisne od platforme ali programskega jezika in so lahko uporabljene 

na sistemih, ki med sabo niso kompatibilni. 

 

Spletne storitve so zbrane v register, v katerem so zavedene in predstavljene vse storitve, 

ponujene na spletu, temu registru ali imeniku pravimo UDDI (angl. Universal Description, 

Discovery and Integration), na katerem je omogočeno iskanje ter objavljanje novih 

storitev. 

 

 

Slika 4.16: Princip delovanja spletnih storitev [33] 
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Na sliki 4.16 je predstavljen princip delovanja spletnih storitev, s slike je razvidno, da so 

za polno uporabo spletnih storitev potrebne naslednje komponente: 

– UDDI – register ali imenik spletnih storitev; 

– WSDL – opis in predstavitev spletne storitve; 

– SOAP – izmenjava sporočil spletnih storitev. 

 

4.1.3.1 UDDI 

Kot smo ţe zapisali, je UDDI eden ključnih registrov spletnih storitev. Uporaba spletnih 

storitev je preprosta, če vemo, kje je in kakšne so njene funkcionalnosti. Takrat se s 

storitvijo dinamično poveţemo in uporabljamo njene funkcionalnosti. Prav to, da se 

storitve prepoznajo, je osnovni namen registra UDDI, ki je zasnovan z jezikom XML, kar 

pomeni neodvisnost od platforme, in je dostopen vsem preko spleta. Podjetjem oziroma 

razvijalcem omogoča, da objavijo svoje storitve, kot tudi da prepoznajo storitve, ki bi jih 

morebiti potrebovali. Samo iskanje je izvedeno s sporočili SOAP, s katerimi imamo dostop 

do dokumenta WSDL, ki je na neki način osebna izkaznica spletne storitve, v njem so 

zapisani protokoli, s katerimi se poveţemo s spletno storitvijo, in specifikacija sporočil, ki 

jih uporabljamo za interakcijo s spletno storitvijo. 

 

 

Slika 4.17: UDDI področja [34] 
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Kot je razvidno s slike 4.17, se register UDDI deli na tri poglavja. Če hočemo najti spletno 

storitev, moramo poznati njeno ime, iskanje po imenu je v UDDI-ju označeno kot »bele 

strani« (angl. White Pages), vendar imen ne poznamo vedno, zato imamo moţnost 

iskanja po tipu storitve. To področje se imenuje »rumene strani« (angl. Yellow Pages), 

moţnost pa imamo iskanja tudi po načinu elektronskega poslovanja, ta del se imenuje 

»zelene strani« (angl. Green Pages) [1], [2], [3], [4]. 

 

4.1.3.2 WSDL 

Iz same kratice WSDL (angl. Web Services Description Language) je razvidno, da gre za 

jezik, ki opisuje spletne storitve. WSDL-vmesnik je zapisan v XML-formatu, kakor vse 

komponente spletnih storitev. Gre za XML-dokument, ki specificira: 

– podatkovne tipe, 

– sporočila, 

– funkcije, 

– povezave, 

– vrata za povezavo, 

– storitve. 

 

Te elemente tudi delimo na abstraktne in konkretne. 
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Slika 4.18: WSDL-dokument [35] 

 

Na sliki 4.18 je lepo predstavljena struktura WSDL-dokumenta, s slike je lepo razvidno, 

kaj so abstraktni in kaj konkretni elementi dokumenta. 

 

V abstraktnem delu vidimo naslednje elemente: 

– tipe – vsebujejo definicije podatkovnih tipov, ki pa so popolnoma neodvisni od 

platforme in programskih jezikov; 

– sporočila – vsebujejo vhodno-izhodna sporočila za komunikacijo s storitvijo 

oziroma funkcij storitve. Tu definiramo, kaj funkcije prejemajo in kaj vračajo; 

– funkcije – tukaj so definirana imena funkcij in povezave na vhodno-izhodna 

sporočila funkcij; 

– tipi vrat – tukaj so navedene vse funkcije, v bistvu gre za XML-element 

»portType«, v katerem so pod elementi zgoraj navedene funkcije, v WSDL- 

dokumentu je element, ki definira funkcij,o poimenovan »operation«. 
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Slika 4.19: Primer abstraktnega dela WSDL-dokumenta 

 

Pod konkretnim delom so elementi: 

– povezava – v tem elementu so navedene povezave s posameznimi funkcijami ali 

operacijami elementa »portType«, dejansko se s tem poveţe operacija iz 

abstraktnega dela z omreţnim protokolom; 

– storitve – v tem elementu se definirajo omreţni naslovi za fizično povezavo preko 

omreţja. 
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Slika 4.20: Primer konkretnega dela WSDL-dokumenta 

 

4.1.3.3 SOAP 

SOAP je protokol, ki skrbi za prenos sporočil med spletnimi storitvami in odjemalcem in je 

prav tako zasnovan z jezikom XML. Kot je bilo ţe navedeno, SOAP v večini deluje preko 

transportnega protokola HTTP, lahko pa se prenaša tudi preko SMTP ali FTP-protokola. 

Sicer je SOAP specificiran tako, da prenaša ali komunicira z dokumentno usmerjenimi, 

tekstovnimi podatki, sposoben pa je komunicirati tudi z RPC (angl. Remote procedure 

call) podatki, vendar se način, ki ga omogoča RPC, opušča, saj spletne storitve temeljijo 

bolj na asinhroni komunikaciji, medtem ko RPC opredeljuje zgolj sinhrono komunikacijo. 
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Slika 4.21: SOAP-zgradba [35] 

 

Na sliki 4.21 je lepo razvidna zgradba SOAP-sporočila. Korenski element                    

XML- specifikacije SOAP sporočila je element »Envelope«, ki predstavlja okvir ali ovojnico 

celotnega sporočila, nato mu sledi neobvezen ali opcijski element »Header«, pri 

definiranju zaglavja je pomembno, da če se element »Header« uporabi, sledi elementu 

»Envelope«. V zaglavju navedemo implementacijo oziroma specifične podatke sporočila, 

gre za dodatne podatke o zahtevah, definiranih v telesu. Naslednji obvezen element je 

»Body« – telo, za uporabnika najpomembnejši element, saj je v njem koristna informacija, 

ki se s sporočilom SOAP prenaša. Zraven koristne informacije sporočila se lahko v telesu 

nahaja element »Fault«, element je namenjen prenašanjem informacij o napakah in se 

lahko v telesu uporabi samo enkrat [1], [2], [3], [4]. 

 

4.2 Predstavitev testnega okolja 

Kot smo zapisali v točki 3.3.1, je pri zajemu konfiguracijskih podatkov potrebna validacija 

vnesenih podatkov. Za validacijo kofiguracijskih podatkov smo uporabili zgoraj navedene 

tehnologije ter razvili testni sistem zajema konfiguracijskih podatkov z XML-validacijo, ki jo 

ponuja spletna storitev. 
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4.2.1 Definicija XML-dokumenta 

V prvem koraku smo definirali XML-dokument, ki je bil uveden za strukturiranje podatkov. 

Pri definiciji strukture samih elementov znotraj XML-dokumenta smo se hoteli pribliţati 

strukturi podatkovne baze obstoječega sistema, zato smo uporabljati opcijske elemente, 

saj je teţava v tem, da se elementi oziroma podatki dinamično pojavljajo. Prenašamo 

podatke različnih struktur, na primer nabor atributov pri digitalni vrednosti je popolnoma 

različen od analogne vrednosti. 

 

 

Slika 4.22: Struktura XML-dokumenta za prenos podatkov 

 

Na sliki 4.22 je prikazana struktura dokumenta, za testiranje smo uporabili samo nekaj 

atributov različnih velikosti, vendar smo zajeli vse tipe podatkovnih vrednosti, ki jih lahko 

vsebujejo atributi. Pri zasnovi smo ţeleli preprosto strukturo dokumenta, saj menimo, da 

je v tem tudi prednost novih tehnologij. 

 

Kot je prikazano na Slika 4.22, imamo korenski element »DBCR«, ki vsebuje elemente 

»point«, ti elementi imajo dva podelementa »name« in »attributes«, ter atribut »id«. 

Element »attributes« vsebuje opcijske elemente »dbid«, »sys_tag«, »senzor_hi«, 

»dbl1_lu« …  

 

Podelementi elementa »attributes« vsebujejo vse dejanske atribute neke procesne 
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veličine, vendar se pri prenosu podatkov dinamično dodajajo samo tisti, ki vsebujejo 

spremembo ali novi vnos. Vsi nadrejeni elementi elementa »attributes« sluţijo 

identificiranju posamezne procesne veličine, za katero prenašamo vrednosti posameznih 

atributov. Gre torej za preprosto strukturo XML-dokumenta, ki vsebuje korenski element 

»DBCR«, v katerem navedemo posamezne točke – procesne veličine, v dokumentu so 

točke predstavljene z elementom »point«, tem točkam pa navedemo vse atribute, ki nosijo 

spremenjene vrednosti. 

 

4.2.2 Definicija XSD-sheme 

Za validiranje strukture XML-dokumenta smo zasnovali XSD-shemo, s katero smo določili 

pravilnost strukture dokumenta, kot tudi pravilnost vrednosti podatkov, ki jih nosijo 

posamezni elementi prenosnega XML-dokumenta. Za definicijo strukture XML-dokumenta 

smo v XSD-shemi morali definirati hierarhijo in zaporedje elementov, ki jih vsebuje       

XML-dokument. Na sliki 4.23 je grafično prikazana dovoljena struktura XML-dokumenta 

oziroma definicija XSD-sheme, ki strukturo določa. 

 

 

Slika 4.23: Struktura XSD-sheme 

 

Iz grafičnega prikaza je lepo razvidno, kakšna sta zaporedje in hierarhija elementov. Kot 

smo ţe zapisali v točki 4.2.1 o vsebini elementov v XML-dokumentu, je ta lepo razvidna   

na grafičnem prikazu XSD-sheme. 

 

Korenski element (angl. RootElement) je v našem primeru DBCR, ki ima enega ali več 

elementov »point«. To smo določili s privzetim elementom »complexType« in privzetim 

podelementom »sequence«, ki vsebuje naš podelement »point«. Za boljšo predstavo je v 

nadaljevanju prikazan omenjeni del definicije. 
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Slika 4.24: Definicija elementa DBCR 

 

Element »point« ima dva podelementa, element »name« in »attributes«, ki nastopita 

natanko enkrat in sta oba obvezna. Takšen kriterij smo dosegli s privzetim elementom 

»complexType« in privzetim podelementom »all«. Elementu »point« smo določili atribut 

»id«, ki je tipa »strig« in je njegova uporaba obvezna. Atribut »id« nosi vrednost id oznake 

posamezne točke procesne veličine v konfiguracijski podatkovni bazi.  

 

Element »name« nosi vrednost enoumnega imena točke procesne veličine, ki ima pet 

mest, na prvem mestu so dovoljeni znaki velikih črk od A do Z ali številke od 0 do 9, na 

preostalih mestih so dovoljene samo številke od 0 do 9. Takšen kriterij smo dosegli s 

privzetim elementom »simpleType«, ki lahko vsebuje privzeti element »restriction«. 

Element »restriction« smo bazirali na podatkovni tip »string«, nad katerem smo postavili 

omejitveno pravilo »[0-9,A-Z][0-9]{4}«.  

 

Element »attributes« ima opcijske podelemente, kar pomeni, da ima definirane elemente, 

ki se lahko uporabljajo, vendar je obvezna uporaba samo enega izmed njih, lahko pa se 

uporabi poljubno število podelementov. Za testno okolje smo pripravili pet poskusnih 

podelementov, ki zasedajo vrednosti vseh podatkovnih tipov, ki se uporabljajo. 

 

Za boljšo predstavo je v nadaljevanju prikazan omenjeni del definicije. 
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Slika 4.25: Definicija elementa point 

 

Element »attributes«, ki je zadnji starš (angl. parent) v strukturi našega dokumenta, ima  

poljubno število podelementov, vendar so ti deljeni na pet različnih podatkovnih tipov. Ti 

podatkovni tipi so: 

– string – z omejitvijo dovoljenih znakov; 

– byteX – v bistvu gre za string, ki ima dovoljene samo 0 in 1 ter omejeno 

maksimalno število znakov; 

– positiveInteger – pozitivno celo število; 

– float/real – število z decimalnimi mesti za prikaz analognih vrednosti; 

– union – gre za lastno definicijo podatkovnega tipa, ki predstavlja unijo vnaprej 

določenih dovoljenih vrednosti. 

 

Posebnost sta podatkovna tipa baytX in union, ki sta poljubno definirana. Tu prepoznamo 

veliko prednost XML-jezika, saj je eden redkih jezikov, ki dovoljuje definicijo lastnih 

podatkovnih tipov.  

 

Tip baytX smo v testnem okolju uporabili za element »dbl1_lu«, gre za enega izmed 

mnogih atributov procesne veličine, ki lahko ima v podatkovni bazi konfiguracijske 

kontrole vrednost 32 bitov, kar pomeni 32 ničel ali enic. Ta podatkovni tip smo definirali 

podobno kot nadelement »name«, vendar smo nad preprostim tipom »string« uporabili 

drugo omejitveno pravilo »([0-1][0-1])+« ter mu dodali maksimalno dolţino 32 znakov s 

privzetim elementom »maxLength«. 
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Tip union pa smo v testnem okolju uporabili za element »sys_tag«, gre za atribut, ki 

označuje označbo sistema, katerega del je procesna veličina. Ta atribut ima kot moţno 

vrednost le oznako enega od obstoječih sistemov procesne industrije. 

 

 

Slika 4.26: Definicija lastnega podatkovnega tipa 

 

Kot je razvidno s Slika 4.26, smo za definicijo uporabili privzeti element »union«, v 

katerem smo zopet nad tipom »string« uporabili omejitveno pravilo, vendar smo tipu 

»NMTOKEN« s pomočjo privzetega elementa »enumeration« navedli vse dovoljene 

kombinacije dveh velikih črk, ki predstavljata obstoječe sisteme procesne industrije. 

 

Preostali elementi, uporabljeni v testnem okolju »dbid«, »tb1_channel« in »sensor_hi«, 

uporabljajo enostavne podatkovne tipe »string«, »positiveInteger« in »float«, ki so ţe 

privzeti v jeziku XML. 
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Slika 4.27: Definicija elementa attributes 

 

Na sliki 4.27 je prikazana celotna definicija elementa »attributes« z vsemi podelementi in 

njihovimi definicijami ter omejitvami.  

 

4.2.3 Spletna storitev za validiranje XML-dokumenta 

Po definiciji XML-dokumenta in pripadajoče XSD-sheme je bilo potrebno izdelati testno 

spletno storitev, ki preverja skladnost XML-dokumenta s pripadajočo XSD-shemo. Za 

izdelavo spletne storitve smo izbrali Microsoft Visual Studio 2008 razvojno okolje s 

podporo programskega jezika C# v ogrodju .NET 3.5.  

 

Samo storitev smo zasnovali tako, da prejme XML-dokument v obliki podatkovnega tipa 

»string«, ta dokument preverimo glede na pripadajočo XSD-shemo in vrnemo sporočilo o 

veljavnosti, pravilnosti dokumenta. Vrnjeno sporočilo je zopet podatkovnega tipa »string«, 

ki vsebuje morebitne napake XML-dokumenta. 

 

V navedenem programskem paketu smo našo testno storitev dodali obstoječemu projektu 
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PCSCDB, vendar bi prav tako lahko izdelali samostojni projekt, v katerega bi vgradili 

samo spletno storitev za preverjanje XML-dokumenta. Za izdelavo samega ogrodja 

spletne storitve ne potrebujemo veliko časa in znanja, saj programski paket sam generira 

vse potrebno za delovanje same spletne storitve, govorimo o WSDL-pogodbi in        

SOAP-definiciji sporočil, kot smo to razdelali v točki 4.1.3. 

 

Samo ogrodje spletne storitve smo dodali obstoječem projektu tako, da smo izbrali »Add 

new Item« in izbrali »Web Services«, izbrali smo ime storitve »TestInput.asmx« ter z 

gumbom »Add« izdelali celotno ogrodje storitve. 

 

Za validacijo XML-dokumenta smo kreirali razred »XMLValidator«, ki ima dve statični 

spremenljivki »ErrorsCount« tipa »int« in »ErrorMessage« tipa »string«, ter funkcijo 

»Validate« tipa »void«, ki prejme eno spremenljivko »strXMLDoc« tipa »string«. Funkcija 

»Validate« uporablja try – catch blok, saj z »XmlValidatigReader« beremo vhodni        

XML-dokument do prve napake, takrat se sproţi izjema in pomoţna statična funkcija 

»ValidationHandler« razreda »XMLValidator«, shranimo trenutno napako v našo 

spremenljivko »ErrorMessage« ter povečamo števec napak »ErrorsCount«, po vsaki 

sproţeni izjemi postopek ponovimo, dokler ne pridemo do konca branega                    

XML-dokumenta. 

 

 

Slika 4.28: Razred XMLValidator z ValidationHandlerjem 
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Slika 4.29: Funkcija Validate s try-catch blokom 

 

Kot je razvidno s slike 4.29, je celoten postopek validacije izveden z 

»XmlValidatigReaderjem«, ki mu najprej pripnemo XML-dokument, ki ga bomo validirali, 

nato mu pripnemo XSD-shemo, s katero bomo preverjali skladnost dokumenta, določimo 

tip validacije (v našem primeru je to XSD-shema) in mu nastavimo 

»ValidationEventHandler« (v našem je to pomoţna statična funkcija »ValidationHandler«). 
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Slika 4.30: Klicanje validacijske funkcije 

 

  S slike 4.30 je razvidno, da imamo ogrodje naše spletne storitve pod imenom 

»TestInput«, ki ima samo eno metodo ali funkcijo »preveriDBID«, ki prejme                 

XML- dokument preko spremenljivke »xml« tipa »string« in vrne sporočilo o morebitnih 

napakah dokumenta preko statične spremenljivke »sendMessage« tipa string [7], [8], [9], 

[10]. 
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5 ANKETA 

V uvodu magistrske naloge smo zastavili anketo kot raziskovalno metodo, s katero ţelimo 

odgovoriti na zastavljena raziskovalna vprašanja oziroma jo bomo uporabili kot 

mehanizem za potrditev ali zavrnitev hipotez, zastavljenih v točki 1.1.  

 

Poznamo več metod raziskovanja, s katerimi natančno opredelimo, kako raziskovati in po 

kakšnem vrstnem redu bomo izvedli raziskavo. V našem raziskovalnem primeru je 

najprimernejša raziskovalna metoda anketa. Pri izbiri raziskovalne metode smo razmišljali 

tudi o študiji primera, ki bi bila tudi primerna, vendar smo se odločili za anketo. 

 

Zavedati se moramo, da v anketi ne iščemo samo odgovorov na zastavljena anketna 

vprašanja, ampak postavimo točno določena vprašanja točno določeni ciljni skupini na 

točno določen način. Zato lahko anketo oblikujemo šele v fazi, ko imamo točno določen 

raziskovalni problem, točno določen raziskovalni model in točno določene hipoteze. 

 

Izdelali smo si natančen program raziskovanja, v katerem smo razdelili izvedbo na več 

posameznih faz. 

 

5.1 Ciljna skupina 

Gre za specifičen sistem v določenem podjetju, zato so naša ciljna skupina samo   

uporabniki specifičnega sistema za zajem in vzdrţevanje konfiguracijskih podatkov, ki so 

po funkcionalnosti razdeljeni v dve osnovni skupini.  

 

Prva skupina zajema uporabnike, ki izvajajo zahteve po spremembi podatkov. 

Uporabnikov te skupine je sicer več, vendar uporabljajo sistem manj pogosto in so 

posledično manj izkušeni. Govorimo o skupini 20 do 30 ljudi. 

 

Druga skupina zajema uporabnike, ki te zahteve implementirajo na samem sistemu.  

 

Glede na vrsto uporabnikov se razlikuje pogostost uporabe aplikacije. Uporabniki, ki 

implementirajo zahteve na sistemu, uporabljajo sistem pogosteje in so posledično bolj 

izkušeni. Govorimo o skupini 10 ljudi.  
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Ciljna skupina ankete so vsi uporabniki sistema za vzdrţevanje konfiguracije, vseh 

uporabnikov je okoli 40 ljudi.   

 

5.2 Namen ankete 

Z anketo kot raziskovalno metodo ţelimo pridobiti dovolj informacij, da bomo lahko potrdili 

oziroma ovrgli zastavljene hipoteze magistrske naloge. Z njo smo ţeleli ugotoviti, ali so 

uporabniki prepoznali posodobitev sistema za vzdrţevanje konfiguracije kot prispevek k 

učinkovitosti zajema podatkov, uporabnosti in  zadovoljstvu uporabnikov. 

 

5.3 Načrt izvedbe ankete 

Izvedbo ankete smo razdelili v štiri faze. 

 

V prvi fazi smo izvedli anketo s ciljno skupino uporabnikov sistema za vzdrţevanje 

konfiguracije. V tej fazi smo ţeleli pridobiti podatke o uporabi trenutne aplikacije. 

 

V drugi fazi smo izdelali testno okolje. V ta namen smo izdelali testno posodobitev 

sistema za vzdrţevanje konfiguracije z novimi tehnologijami, predstavljene v točki 4.1, kot 

tudi samo testno okolje v točki 4.2, ki ga je  preizkusila naša ciljna skupina uporabnikov. 

 

V tretji fazi smo izvedli anketo s ciljno skupino uporabnikov, ki je preizkusila posodobljeni 

sistem za vzdrţevanje konfiguracije v našem testnem okolju. 

 

V četrti fazi smo zbrali rezultate ankete, jih pripravili za statistično obdelavo, primerjali 

rezultate s statistično obdelavo in pridobiti odgovore na zastavljena raziskovalna 

vprašanja. 

 

5.4 Izdelava vprašalnika 

Anketni vprašalnik vsebuje kratka, nedvoumna vprašanja, saj smo pri izvedbi anketiranja 

pričakovali omejitve v sodelovanju anketirancev. V realnem delovnem okolju je teţko 

pripraviti uporabnika k izpolnjevanju vprašalnika, še posebej, če so vprašanja predolga in 

sestavljena iz več delov. Zato smo se odločili, da vprašanja vsebujejo znane besede iz 

delovnega okolja, tako da anketiranec ve, po čem ga sprašujemo. 
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Na začetku anketnega vprašalnika smo uvodoma anketirane seznanili z vsebino in 

namenom ankete in o povprečno potrebnem času za njihovo sodelovanje. 

 

 

Slika 5.1: Nagovor ankete 

 

5.4.1 Vprašanja ankete 

Na začetek ankete smo postavili splošna demografska vprašanja, s katerimi smo ţeleli 

pridobiti osnovne podatke anketirancev, ki smo jih potrebovali pri analizi rezultatov ankete, 

ki so nam sluţili za razvrstitev odgovorov glede na spol, starost in izobrazbo. 
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Splošna vprašanja 

Vprašanje: Moţni odgovori: 

Spol 
Ţenski. 

Moški. 

Starost 

Manj kot 30. 

Od 30 do 39. 

Od 40 do 49. 

50 ali več. 

Dokončana stopnja 

izobrazbe 

Dokončana srednja šola (3., 4. ali 5. stopnja). 

Dokončana 2-letna višja šola (raven 6/1). 

Dokončana visoka šola ali 1. bolonjska stopnja (raven 6/2). 

Dokončan univerzitetni program ali 2. bolonjska stopnja 

(raven 7). 

Dokončan magisterij znanosti, doktorat znanosti (raven 8/1 

ali 8/2). 

Leta delovnih 

izkušenj na 

področju zajema 

konfiguracijskih 

podatkov 

1 ali manj. 

2–5. 

6–10. 

Več kot 10. 

Nimam izkušenj.  

Tabela 5.1: Demografska vprašanja 

 

K osnovnim demografskim vprašanjem v Tabela 5.1: Demografska vprašanjasmo dodali 

vprašanje, ki opredeljuje uporabnike glede na izkušnje s to aplikacijo.  

 

Za demografskimi vprašanji so sledila vprašanja, ki opredeljujejo raziskovalna področja, ki 

smo jih zastavili v raziskovalnem modelu. V nalogi smo ţeleli raziskati vpliv posodobitve 

sistema z XML-strukturo in spletnimi storitvami na: 

– pravilnost zajema, 

– uporabnost, 

– enostavnost uporabe, 

– učinkovitost, 

– zadovoljstvo. 

 

Skrbno smo preučili kazalnike posameznega raziskovalnega področja. Pregledane so bile 
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raziskave tujih raziskovalcev in na osnovi do zdaj uveljavljenih smernic in modelov smo 

določili vprašanja, ki nam omogočijo prepoznati oziroma oceniti vpliv posodobitve na 

posamezna raziskovalna področja [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25], 

[26], [27], [28]. 

 

PZP Pravilnost zajetih podatkov. 

PZP1 Sistem omogoča samo pravilen zajem podatkov. 

PZP2 V primeru napake mi sistem jasno pokaţe napako. 

PZP3 Morebitno napako sistem prepozna pravočasno. 

Tabela 5.2: Vprašanja za pravilnost zajema 

 

Vprašanja oziroma trditve v tabeli 5.2 smo uporabili za prepoznavanje vpliva posodobitve 

sistema na pravilnost zajema podatkov. S kazalniki oziroma vprašanji smo ţeleli od 

uporabnikov pridobiti informacijo, kako prepoznavajo zajem podatkov sistema in kako 

prepoznajo sistem pri morebitnih teţavah in napakah pri vnosu podatkov. 

 

UP Uporabnost aplikacije 

UP1 Sistem omogoča, da delo opravim hitreje. 

UP2 Z uporabo sistema povečam produktivnost pri svojem delu. 

UP3 Sistem prepoznam kot uporaben pri svojem delu. 

Tabela 5.3: Vprašanja za uporabnost 

 

Naslednji sklop vprašanj se je navezoval na uporabnost sistema, od uporabnikov smo 

ţeleli pridobiti podatke o uporabnosti samega sistema pri njihovem delu oziroma smo 

ţeleli oceniti, kako sami dojemajo uporabnost sistema. Postavili smo kazalnike, ki so 

preverjeni in validirani kazalniki modela TAM ter so bili uspešno uporabljeni v mnogih 

raziskavah. Kazalniki prepoznavajo, kako hitro uporabniki izvedejo določeno opravilo, 

kako produktivni so pri tem in ali prepoznavajo celoten sistem kot uporaben ali ne. 

 

EU Enostavnost uporabe aplikacije 

EU1 Enostavno je bilo osvojiti znanje za delo s sistemom. 

EU2 Menim, da bo delo s sistemom enostavno. 

EU3 Enostavno je bilo postati spreten s sistemom. 

Tabela 5.4: Vprašanja za enostavnost uporabe 
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V nadaljevanju smo postavili vprašanja oziroma kazalnike glede na enostavnost uporabe 

aplikacije. Zopet gre za preverjane in validirane kazalnike modela TAM za prepoznavanje 

dojete enostavnosti uporabe. Gre za kazalnike, ki prepoznavajo, kako uporabniki 

dojemajo samo rokovanje s sistemom, koliko napora in truda je bilo potrebnega za 

pridobitev znanja za rokovanje z njim, so hitro postali spretni s sistemom, kako ocenjujejo 

delo s sistemom v prihodnje in ali bodo morali obnavljati znanje ali pa ga bodo usvojili in 

ne bodo imeli teţav pri uporabi. 

 

U Učinkovitost aplikacije 

U1 Enostavno prepoznam prednosti sistema. 

U2 Redko se zmotim pri uporabi sistema. 

U3 Pogosto pozabim, kako uporabljati sistem. 

Tabela 5.5: Vprašanja za učinkovitost 

 

V naslednjem sklopu vprašanj smo hoteli od uporabnikov pridobiti informacije o 

učinkovitosti sistema, ali prepoznavajo prednosti sistema in prepoznajo sistem kot 

učinkovit ter si lajšajo delo z njim, ali pa imajo teţave pri uporabi sistema. 

 

ZD Zadovoljstvo nad aplikacijo 

ZD1 Zadovoljen sem nad zmogljivostjo sistema. 

ZD2 Delo (interakcija) s sistemom izpolnjuje moja pričakovanja. 

ZD3 Nad delovanjem sistema nimam pritoţb. 

ZD4 Zadovoljen sem z uporabo sistema. 

Tabela 5.6: Vprašanja za zadovoljstvo 

 

V zadnjem sklopu smo postavili vprašanja oziroma kazalnike glede na zadovoljstvo nad 

uporabo sistema. S temi kazalniki smo ţeleli od uporabnikov pridobiti informacije, kako so   

zadovoljni z zmogljivostjo sistema, kako ocenjujejo interakcijo s sistemom, ali je sistem 

izpolnil njihova pričakovanja. Cilj je bil pridobiti njihovo oceno zadovoljstva pri uporabi. 

 

Za vse kazalnike raziskovalnega modela smo se odločili postaviti trditve, na katere so 

anketiranci lahko odgovorili z izbiro na 5-stopenjski Likertovi lestvici, ponujeni pa so bili 

naslednji odgovori: 

– Se v celoti ne strinjam. 

– Se delno ne strinjam. 
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– Sem neopredeljen. 

– Se delno strinjam. 

– Se v celoti strinjam. 

 

Za Likertovo lestvico smo se odločili, ker pri merjenju zadovoljstva uporabnikov, 

učinkovitosti in uporabnosti aplikacije ne moremo pridobiti odgovorov, s katerimi bi 

pridobili direktno merljivih vrednosti. V ta namen se uporabljajo zaprta vprašanja, pri 

katerih se anketirancu ponudijo ţe vnaprej pripravljeni odgovori, ki jih lahko s posebnimi 

statističnimi obdelavami ovrednotimo. V ta namen je najbolj razširjena Likertova lestvica. 

 

5.5 Testiranje ankete 

Ko smo zaključili z definicijo skrbno načrtovanih kazalnikov oziroma vprašanj ankete, smo 

začeli z izdelavo spletnega vprašalnika. Za izdelavo smo uporabili spletno aplikacijo 

LimeSurvey. 

 

Najprej smo izdelali testno anketo z naslovom »Test Analize uporabe konfiguracijske 

kontrole PCSCDB«. V tej anketi smo uporabili vsa vprašanja, ki smo jih določili pri naši 

nalogi. Testni anketi smo dodali spremen tekst oziroma nagovor, ki se navezuje nad 

uporabo dosedanje uporabe konfiguracijske kontrole PCSCDB.  

 

Za testiranje ankete smo izbrali samo administratorje aplikacije. Razlog, da smo prosili 

samo njih, je, da uporabljajo celotno funkcionalnost aplikacije in so uporabniki z največ 

izkušnjami nad uporabo aplikacije. 

 

Pri izvedbi testne ankete so sodelovali štirje uporabniki zgoraj opisanega tipa in pri 

reševanju testnih vprašanj opazili nekaj pomanjkljivosti ankete: 

– v nagovoru ni bilo jasno poudarjeno, po čem sprašujemo anketirance oziroma ni 

bilo jasno poudarjeno, da gre za uporabo dosedanje aplikacije. Ker je bil nagovor 

mišljen enotno za obe anketi, nismo opredelili namena posamezne ankete, zato 

smo nagovor oblikovali tako, da je poudarjena dosedanja uporaba pri prvi anketi 

ter nagovor za drugo anketo preuredili tako, da je jasno, da se sprašuje po 

posodobljeni aplikaciji; 

– pri splošnih vprašanjih so opazili določene pomanjkljivosti pri ponujenih odgovorih, 

in sicer pri vprašanju, ki se navezuje na delovne izkušnje z uporabo 
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konfiguracijske kontrole PCSCDB, ni bil ponujen odgovor »Nimam izkušenj«. 

Odgovor smo dodali k naboru ponujenih odgovorov; 

– pri ostalih vprašanjih ankete so opazili, da so vprašanja nepregledno postavljena 

drugo za drugim in uporabnik, ki izpolnjuje tako postavljena vprašanja, dobi 

občutek enoličnosti in posledično izgubi zanimanje za izpolnjevanje, ali pa obkljuka 

odgovore po naključju le zato, da se reši monotonega dela. Zato smo vprašanja 

razvrstili v skupine, nad vsako skupino pa smo zapisali, kaj ocenjujemo v 

posamezni skupini. 

 

Drugih pomanjkljivosti pri testni anketi ni bilo opaţenih. Naj omenimo, da smo imeli pred 

začetkom testne ankete določeno teţavo z nastavitvami gesel uporabnikov in veljavnostjo 

ankete, vendar so bile to tehnične teţave, ki smo jih opazili, preden smo prosili testne 

uporabnike za testiranje ankete. 

 

Gesla za anketirance smo ţeleli nastaviti, saj gre za anketo zaprtega tipa, kajti 

konfiguracijska kontrola PCSCDB je specifičen sistem v internem okolju, ki ima omejeno 

in določeno število uporabnikov. 

 

5.6 Statistika anketirancev 

Kot smo ţe predhodno poudarili, gre za anketo zaprtega tipa, kar pomeni, da se ţe pred 

začetkom ankete ve, kdo bodo anketiranci in v kakšnem obsegu se bo anketa izvedla. Pri 

našem primeru gre za posodobitev interne aplikacije podjetja. Ta aplikacija je namenjena 

konfiguracijski kontroli specifičnega procesnega sistema. Pri interakciji z aplikacijo   

sodeluje omejeno število ljudi. Seznam anketirancev zajema vse potencialne uporabnike 

te aplikacije. 

 

Kot smo ţe v točki 5.4.1 predstavili, smo za demografska vprašanja ankete uporabili 

vprašanja o spolu, starosti, stopnji izobrazbe ter delovnih izkušnjah. 
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5.6.1 Spol anketirancev 

 Frekvenca Odstotek Veljavni 

odstotek 

Kumulativni odstotek 

Veljavni 

Ţenski 1 3,4 3,4 3,4 

Moški 28 96,6 96,6 100,0 

Total 29 100,0 100,0  

Tabela 5.7: Spol anketirancev 

 

Kot je razvidno iz Tabela 5.7: Spol anketirancev, je bilo vseh anketirancev 29, od tega je 

bilo 28 moških in 1 ţenska. 

 

5.6.2 Starost anketirancev 

 Frekvenca Odstotek Veljavni 

odstotek 

Kumulativni odstotek 

Veljavni 

Manj kot 30 1 3,4 3,4 3,4 

Od 30 do 39 15 51,7 51,7 55,2 

Od 40 do 49 7 24,1 24,1 79,3 

50 ali več 6 20,7 20,7 100,0 

Vsi 29 100,0 100,0  

Tabela 5.8: Starost anketirancev 

 

Kot je razvidno iz Tabela 5.9: Dokončana stopnja izobrazbe anketirancev in s Slika 5.2: 

Graf – starost anketirancev, so bili anketiranci razvrščeni v štiri skupine glede na starost, 

od tega je bilo 6 starejših od 50 let, 7 jih je bilo med 40 in 50 let, 15 jih je bilo med 30 in 40 

let, eden je bil mlajši od 30 let. 
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Slika 5.2: Graf – starost anketirancev 

 

5.6.3 Dokončana stopnja izobrazbe anketirancev 

 Frekvenca Odstotek Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

Veljavni 

Dokončana srednja šola (3., 

4.  ali 5. stopnja) 
3 10,3 10,3 10,3 

Dokončana 2-letna višja 

šola (raven 6/1) 
5 17,2 17,2 27,6 

Dokončana visoka šola ali 

1. bolonjska stopnja (raven 

6/2) 

3 10,3 10,3 37,9 

Dokončan univerzitetni 

program ali 2. bolonjska 

stopnja (raven 7) 

14 48,3 48,3 86,2 

Dokončan magisterij 

znanosti, doktorat znanosti 

(raven 8/1 ali 8/2) 

4 13,8 13,8 100,0 

Vsi 29 100,0 100,0  

Tabela 5.9: Dokončana stopnja izobrazbe anketirancev 
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Slika 5.3: Graf – dokončana stopnja izobrazbe anketirancev 

 

Kot je razvidno iz Tabela 5.9: Dokončana stopnja izobrazbe anketirancev in s Slika 5.3: 

Graf – dokončana stopnja izobrazbe anketirancev, so bili anketiranci razvrščeni v 5 

skupin, od tega so bili štirje z dokončano 8. stopnjo izobrazbe, štirinajst jih je bilo z 

dokončano 7. stopnjo izobrazbe, trije so bili z dokončano 6/2. stopnjo izobrazbe, pet jih je 

bilo z dokončano 6/1. stopnjo izobrazbe in trije z dokončano 5. stopnjo izobrazbe. 

 

5.6.4 Leta delovnih izkušenj anketirancev na področju zajema 

konfiguracijskih podatkov 

 Frekvenca Odstotek Veljavni 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

Veljavni 

1 leto ali manj 3 10,3 10,3 10,3 

2–5 let 4 13,8 13,8 24,1 

6–10 let 9 31,0 31,0 55,2 

Več kot 10. 11 37,9 37,9 93,1 

Nimam izkušenj. 2 6,9 6,9 100,0 

Vsi 29 100,0 100,0  

Tabela 5.10: Delovne izkušnje anketirancev 
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Slika 5.4: Graf – delovne izkušnje anketirancev 

 

Kot je razvidno iz Tabela 5.10: Delovne izkušnje anketirancev in s Slika 5.4: Graf – 

delovne izkušnje anketirancev, so bili anketiranci razvrščeni v 5 skupin glede na delavne 

izkušnje, od tega sta bila 2 brez izkušenj, 11 jih je bilo z več kot 10-letnimi izkušnjami, 9 jih 

je bilo v razponu med 5 in 10 leti izkušenj, 4 so bili z 2- do 5-letnimi izkušnjami ter 3 z 

manj kot letom izkušenj. 

 

5.7 Test normalnosti 

Za nadaljnjo analizo pridobljenih podatkov je bilo treba najprej preveriti, ali sploh lahko 

naredimo določene teste oziroma uporabimo določene metode za primerjanje 

posameznih spremenljivk.  

 

Na samem začetku je bilo treba preveriti, ali so vsi vnosi oziroma vse vrednosti veljavne 

oziroma koliko vrednosti ni vpisanih ali je prišlo do napake pri vnosu in je podatek izven 

dovoljenih vrednosti. Neveljavne podatke označimo in jih po določenih metodah lahko 

nadomestimo. Ena od sprejemljivih metod je, da izračunamo aritmetično sredino veljavnih 

odgovorov določene spremenljivke in vrednost, ki ni veljavna, zamenjamo z vrednostjo 

aritmetične sredine. To metodo smo uporabili za nadomestilo podatkov pri naši analizi. 

Imeli smo teţavo zaradi različnega odziva med anketo 1 in anketo 2, saj smo pri prvi imeli   

28 odzivov in pri drugi 27. Da ne bi izgubili pri ţe tako nizkem odzivu še dodatnega 28., 

smo pri drugi anketi manjkajoči odziv nadomestili z zgoraj navedeno metodo. 

 



Povečanje učinkovitosti zajema podatkov sistema za vzdrţevanje konfiguracije 

62 

Naslednji korak pri pripravi podatkov je bil invertiranje odziva nikalno postavljenega 

vprašanja. Pri anketi smo pri enem vprašanju učinkovitosti sistema postavili nikalno 

vprašanje, saj smo glede na odgovore nanj lahko ugotovili pristnost odgovorov. Vendar 

smo morali pri analizi takšne odgovore pretvoriti nazaj v pritrdilno obliko, saj bi bile sicer 

vrednosti ravno obratne od ostalih. Pri odgovorih na vprašanje »Pogosto pozabim, kako 

uporabljati sistem«, smo invertirali vrednosti in tako pretvorili odgovore iz nikalnega v  

trdilno obliko. 

 

 Ko smo imeli vse podatke veljavne in pripravljene za nadaljnjo analizo, smo šele lahko 

testirali, ali lahko izvedemo T-test. T-test lahko izvedemo v primeru normalne porazdelitve 

podatkov. Test normalne porazdelitve je razviden iz parametra Kurtosis – mera 

sploščenosti in parametra Skewness – mera asimetrije, kakor tudi iz histograma 

porazdelitve odgovorov. Iz Tabela 5.11: Dejavnika Skewness in Kurtosis kakor tudi iz 

histogramov porazdelitve, ki so prikazani na Tabela 5.12: Porazdelitev odgovorov na 

Pravilnost zajema podatkov – PZP, Tabela 5.13: Porazdelitev odgovorov na Uporabnost 

sistema – UP, Tabela 5.14: Porazdelitev odgovorov na Enostavnost uporabe sistema – 

UP, Tabela 5.15: Porazdelitev odgovorov na Učinkovitost sistema – U in Tabela 5.16: 

Porazdelitev odgovorov na Zadovoljstvo uporabnikov – ZD je razvidno, da so odgovori 

normalno porazdeljeni. 

 

Oba dejavnika standardnega odklona, Skewness in Kurtosis, sta manj kot 1, kar je pogoj 

za oceno normalne porazdelitve, kar je tudi razvidno iz histogramov predhodno naštetih 

tabel. 
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 N Skewness Kurtosis 

Statistika Statistika Std. odklon Statistika Std. odklon 

A1_PZP1 28 −,111 ,441 −,846 ,858 

A1_PZP2 28 ,220 ,441 −,831 ,858 

A1_PZP3 28 −,164 ,441 −,607 ,858 

A1_UP1 28 −,161 ,441 −,815 ,858 

A1_UP2 28 −,226 ,441 −,633 ,858 

A1_UP3 28 −,840 ,441 ,358 ,858 

A1_EU1 28 −,356 ,441 −,554 ,858 

A1_EU2 28 −,161 ,441 −,815 ,858 

A1_EU3 28 ,022 ,441 ,014 ,858 

A1_U1 28 ,029 ,441 −,554 ,858 

A1_U2 28 −,336 ,441 −,237 ,858 

A1_ZD1 28 −,607 ,441 −,395 ,858 

A1_ZD2 28 −,181 ,441 −1,078 ,858 

A1_ZD3 28 ,292 ,441 −,503 ,858 

A1_ZD4 28 −,017 ,441 −1,153 ,858 

A2_PZP1 28 −,921 ,441 1,804 ,858 

A2_PZP2 28 −1,088 ,441 2,648 ,858 

A2_PZP3 28 −,278 ,441 −,554 ,858 

A2_UP1 28 −1,003 ,441 −1,076 ,858 

A2_UP2 28 ,305 ,441 −2,060 ,858 

A2_UP3 28 −1,003 ,441 −1,076 ,858 

A2_EU1 28 −,278 ,441 −,554 ,858 

A2_EU2 28 −,627 ,441 −,118 ,858 

A2_EU3 28 −,076 ,441 −,535 ,858 

A2_U1 28 −2,252 ,441 7,385 ,858 

A2_U2 28 −,008 ,441 ,382 ,858 

A2_ZD1 28 −2,252 ,441 7,385 ,858 

A2_ZD2 28 ,631 ,441 −1,732 ,858 

A2_ZD3 28 −,857 ,441 ,149 ,858 

A2_ZD4 28 −1,016 ,441 3,105 ,858 

A1_U3C 28 −,410 ,441 −,895 ,858 

A2_U3C 28 −1,035 ,441 ,277 ,858 

Veljavni N  28     

Tabela 5.11: Dejavnika Skewness in Kurtosis  
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A1-PZP1 A2-PZP1 

  

A1-PZP2 A2-PZP2 

  

A1-PZP3 A2-PZP3 

  

Tabela 5.12: Porazdelitev odgovorov na Pravilnost zajema podatkov – PZP  
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A1-UP1 A2- UP1 

  

A1 − UP2     A2 − UP2  

  

A1 − UP3 A2 − UP3 

  

Tabela 5.13: Porazdelitev odgovorov na Uporabnost sistema – UP  
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A1 − EU1  A2− EU1 

  

A1− EU2 A2 − EU2 

  

A1 − EU3 A2 − EU3 

  

Tabela 5.14: Porazdelitev odgovorov na Enostavnost uporabe sistema – UP 
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A1 − U1 A2 − U1 

  

A1 − U2 A2 − U2 

  

A1 − U3C A2 − U3C 

  

Tabela 5.15: Porazdelitev odgovorov na Učinkovitost sistema – U  
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A1 − ZD1 A2 − ZD1 

  

A1 − ZD2 A2 − ZD2 

 
 

A1 − ZD3 A2 − ZD3 

  

A1 − ZD4 A2 − ZD4 

  

Tabela 5.16: Porazdelitev odgovorov na Zadovoljstvo uporabnikov – ZD  
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5.8 T-test 

V tej fazi smo preverili vse pogoje za izvedbo t-testa, kot je prikazano v predhodni točki. 

Za primerjavo odgovorov ankete 1, ki je bila izvedena z vprašanji o uporabi stare 

aplikacije, in jo v nalogi označujemo kot anketa 1 ali kratko A1, in ankete 2, ki je bila 

izvedena z vprašanji o uporabi posodobljene aplikacije, in jo v nalogi označujemo kot 

anketa 2 ali kratko A2, smo izbrali Proceduro »Paired-Samples T-Test«, ki ji lahko rečemo 

t-test vzorčnih parov ali preizkus dvojic. 

 

Takšen test je namenjen primerjavi aritmetičnih sredin dveh spremenljivk za dva odvisna 

vzorca, v našem primeru je to vprašanje, ki je bilo postavljena v anketi 1 – A1 in anketi 2 –

A2. Iz parov vrednosti spremenljivk se izračunajo razlike in preizkusi se domneva, da je 

povprečna razlika različna od nič. 

 

V našem primeru opazujemo uporabo iste aplikacije, zato izvedemo preizkus dvojic, ker 

ne moremo pričakovati, da se bo po posodobitvi aplikacije Enostavnost uporabe – EU  

zniţala in poslabšala Pravilnost zajema podatkov – PZP, zato uporabimo enostranski 

preizkus. V alternativni domnevi navedemo moţnosti, da se je s posodobitvijo povečala 

Uporabnost sistema – UP in Učinkovitost – U ter izboljšalo Zadovoljstvo uporabnikov – 

ZD. 

 

H0 : µd = 0 ; H0 : µd > 0. 

 

V rezultatih obdelav je navedena vrednost Sig. (2. stran), kar predstavlja rezultate 

dvostranskega preizkusa. V našem primeru gre za enostranski preizkus, zato moramo 

upoštevati Sig/2. 

 

  



Povečanje učinkovitosti zajema podatkov sistema za vzdrţevanje konfiguracije 

70 

5.8.1 Pravilnost zajema podatkov – PZP  

 Aritmetična 

sredina 

N Std. odklon Std. napaka 

aritmetične sred. 

Par 1 
A2_PZP1 4,18 28 0,723 0,137 

A1_PZP1 3,25 28 1,206 0,228 

Par 2 
A2_PZP2 4,25 28 0,701 0,132 

A1_PZP2 2,89 28 1,197 0,226 

Par 3 
A2_PZP3 4,25 28 0,645 0,122 

A1_PZP3 2,93 28 1,152 0,218 

Tabela 5.17: Statistika odgovorov na vprašanja o pravilnosti zajema podatkov 

 

Za ocenitev pravilnosti zajema podatkov smo uporabili tri vprašanja oziroma trditve, na 

katere je bilo moţno odgovoriti od »Se v celoti ne strinjam«, ki predstavlja število 1, do 

»Se v celoti strinjam«, ki v tabeli predstavlja število 5. Vprašanja in odgovore smo 

podrobneje predstavili ţe v poglavju 5.4.1. Tabela 5.17 prikazuje ocenjevanje preizkusa o 

pravilnosti zajema podatkov med rezultati ankete 1 – A1 in ankete 2 – A2.  

 

 Razlike parov t df Sig. 

(2. stran) Arit. 

sred. 

Std. 

odklon 

Std. 

napaka 

aritm. 

sredine 

95-odstotna stopnja 

zaupanja razlik 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Par 1 
A2_PZP1 - 

A1_PZP1 

,929 1,464 ,277 ,361 1,496 3,357 27 ,002 

Par 2 
A2_PZP2 - 

A1_PZP2 

1,357 1,471 ,278 ,787 1,928 4,882 27 ,000 

Par 3 
A2_PZP3 - 

A1_PZP3 

1,321 1,517 ,287 ,733 1,910 4,610 27 ,000 

Tabela 5.18: Razlika odgovorov na vprašanja PZP med anketo1 – A1 in anketo2 – A2 

 

Po rezultatih preizkusa, prikazanih v Tabela 5.18, sklepamo, da se iz odgovorov na prvo 

vprašanje prepozna povečanje pravilnosti zajema podatkov, to je razvidno iz izračunane 

vrednosti Sig. (2. stran), ki je različna od nič.  
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Slika 5.5: Graf – pravilnost zajema podatkov 

 

S Slika 5.4 grafično ponazarjamo razmerje odgovorov anketirancev med anketo 1 – A1 in 

anketo 2 – A2, pridobljenih pri vprašanjih za pravilnost zajema podatkov. 

 

5.8.2 Uporabnost sistema – UP  

 Aritmetična 

sredina 

N Std. 

odklon 

Std. napaka 

aritmetične sred. 

Par 1 
A2_UP1 4,71 28 0,46 0,087 

A1_UP1 3,79 28 0,917 0,173 

Par 2 
A2_UP2 4,43 28 0,504 0,095 

A1_UP2 3,57 28 0,92 0,174 

Par 3 
A2_UP3 4,71 28 0,46 0,087 

A1_UP3 3,86 28 1,079 0,204 

Tabela 5.19: Statistika odgovorov na vprašanja o uporabnosti sistema 
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Za ocenitev uporabnosti sistema smo uporabili tri vprašanja oziroma trditve, na katere je 

bilo moţno odgovoriti od »Se v celoti ne strinjam«, ki predstavlja število 1, do »Se v celoti 

strinjam«, ki v tabeli predstavlja število 5. Vprašanja in odgovore smo podrobneje 

predstavili ţe v poglavju 5.4.1. Tabela 5.19 prikazuje ocenjevanje preizkusa o uporabnosti 

sistema med rezultati ankete 1 – A1 in ankete 2 – A2. 

 

 Razlike parov t df Sig. 

(2. stran) Arit. 

sred. 

Std. 

odklon 

Std. 

napaka 

aritm. 

sredine 

95-odstotna 

stopnja zaupanja 

razlik 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Par 1 
A2_UP1 - 

A1_UP1 
0,929 0,94 0,178 0,564 1,293 5,227 27 0 

Par 2 
A2_UP2 - 

A1_UP2 
0,857 1,113 0,21 0,426 1,289 4,076 27 0 

Par 3 
A2_UP3 - 

A1_UP3 
0,857 1,239 0,234 0,377 1,337 3,662 27 0,001 

Tabela 5.20: Razlika odgovorov na vprašanja UP med anketo1 – A1 in anketo2 – A2 

 

Po rezultatih preizkusa, prikazanih v Tabela 5.20, sklepamo, da se iz odgovorov na tretje 

vprašanje prepozna povečanje uporabnosti sistema, to je razvidno iz izračunane vrednosti 

Sig. (2. stran), ki je različna od nič.  
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Slika 5.6: Graf glede uporabnosti sistema 

 

S Slika 5.6: Graf glede uporabnosti sistema grafično ponazarjamo razmerje odgovorov 

anketirancev med anketo 1 – A1 in anketo 2 -– A2, pridobljenih pri vprašanjih za 

uporabnost sistema. 

 

5.8.3 Enostavnost uporabe – EU  

 Aritmetična 

sredina 

N Std. 

odklon 

Std. napaka 

aritmetične sred. 

Par 1 
A2_EU1 4,25 28 0,645 0,122 

A1_EU1 3,75 28 0,928 0,175 

Par 2 
A2_EU2 4,11 28 0,832 0,157 

A1_EU2 3,79 28 0,917 0,173 

Par 3 A2_EU3 4,07 28 0,663 0,125 
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A1_EU3 3,93 28 0,604 0,114 

Tabela 5.21: Statistika odgovorov na vprašanja o enostavnosti uporabe 

Za ocenitev enostavnosti uporabe sistema smo uporabili tri vprašanja oziroma trditve, na 

katere je bilo moţno odgovoriti od »Se v celoti ne strinjam«, ki predstavlja število 1, do 

»Se v celoti strinjam«, ki predstavlja število 5. Vprašanja in odgovore smo podrobneje 

predstavili ţe v poglavju 5.4.1 Vprašanja ankete Tabela 5.21 prikazuje ocenjevanje 

preizkusa o enostavnosti uporabe sistema med rezultati ankete 1 – A1 in ankete 2 – A2. 

 

 Razlike parov t df Sig. 

(2. stran) Arit. 

sred. 

Std. 

odklon 

Std. 

napaka 

aritm. 

sredine 

95-odstotna 

stopnja zaupanja 

razlik 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Par 1 

A2_EU1 

- 

A1_EU1 

0,5 1,139 0,215 0,059 0,941 2,324 27 0,028 

Par 2 

A2_EU2 

- 

A1_EU2 

0,321 1,188 0,225 -0,139 0,782 1,432 27 0,164 

Par 3 

A2_EU3 

- 

A1_EU3 

0,143 0,891 0,168 -0,203 0,488 0,849 27 0,404 

Tabela 5.22: Razlika odgovorov na vprašanja EU med anketo1 – A1 in anketo2 – A2 

 

Po rezultatih preizkusa, prikazanih v Tabela 5.22, sklepamo, da se iz odgovorov na vsa 

vprašanja prepozna povečanje enostavnosti uporabe sistema, to je razvidno iz izračunane 

vrednosti Sig. (2. stran), ki je različna od nič.  

 



Povečanje učinkovitosti zajema podatkov sistema za vzdrţevanje konfiguracije 

75 

 

Slika 5.7: Graf – enostavnost uporabe sistema 

 

S Slika 5.7 grafično ponazarjamo razmerje odgovorov anketirancev med anketo 1 – A1 in 

anketo 2 – A2, pridobljenih pri vprašanjih za enostavnost uporabe sistema. 

 

5.8.4 Učinkovitost – U 

 Aritmetična 

sredina 

N Std. 

odklon 

Std. napaka 

aritmetične sred. 

Par 1 
A2_U1 4,36 28 0,87 0,164 

A1_U1 3,75 28 0,799 0,151 

Par 2 
A2_U2 3,96 28 0,576 0,109 

A1_U2 3,43 28 1,034 0,195 

Par 3 
A2_U3C 4,04 28 0,999 0,189 

A1_U3C 3,79 28 1,031 0,195 

Tabela 5.23: Statistika odgovorov na vprašanja o učinkovitosti sistema 
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Za ocenitev učinkovitosti sistema smo uporabili tri vprašanja oziroma trditve, na katere je 

bilo moţno odgovoriti od »Se v celoti ne strinjam«, ki predstavlja število 1, do »Se v celoti 

strinjam«, ki predstavlja število 5. Vprašanja in odgovore smo podrobneje predstavili ţe v 

poglavju 5.4.1. Tabela 5.23 prikazuje ocenjevanje preizkusa o učinkovitosti sistema, med 

rezultati ankete 1 – A1 in ankete 2 – A2. 

 

 Razlike parov t df Sig. 

(2. stran) Arit. 

sred. 

Std. 

odklon 

Std. 

napaka 

aritm. 

sredine 

95-odstotna 

stopnja zaupanja 

razlik 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Par 1 

A2_U1 - 

A1_U1 
0,607 1,031 0,195 0,208 1,007 3,117 27 0,004 

Par 2 

A2_U2 - 

A1_U2 
0,536 1,232 0,233 0,058 1,013 2,301 27 0,029 

Par 3 

A2_U3C - 

A1_U3C 
0,25 1,404 0,265 -0,295 0,795 0,942 27 0,355 

Tabela 5.24: Razlika odgovorov na vprašanja U med anketo1 – A1 in anketo 2 – A2 

 

Po rezultatih preizkusa, prikazanih v Tabela 5.24, sklepamo, da se iz odgovorov na vsa 

vprašanja prepozna povečanje učinkovitosti sistema, to je razvidno iz izračunane 

vrednosti Sig. (2. stran), ki je različna od nič.  
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Slika 5.8: Graf – učinkovitost sistema 

 

S Slika 5.8 grafično ponazarjamo razmerje odgovorov anketirancev med anketo 1 – A1 in 

anketo 2 – A2, pridobljenih pri vprašanjih za učinkovitost sistema. 

 

  



Povečanje učinkovitosti zajema podatkov sistema za vzdrţevanje konfiguracije 

78 

5.8.5 Zadovoljstvo uporabnikov – ZD  

 Aritmetična 

sredina 

N Std. 

odklon 

Std. napaka 

aritmetične sred. 

Par 1 
A2_ZD1 4,36 28 0,87 0,164 

A1_ZD1 3,04 28 1,105 0,209 

Par 2 
A2_ZD2 4,36 28 0,488 0,092 

A1_ZD2 2,93 28 0,9 0,17 

Par 3 
A2_ZD3 4 28 0,943 0,178 

A1_ZD3 2,61 28 1,066 0,201 

Par 4 
A2_ZD4 4,18 28 0,67 0,127 

A1_ZD4 3,25 28 0,967 0,183 

Tabela 5.25: Statistika odgovorov na vprašanja o zadovoljstvu uporabnikov 

 

Za ocenitev zadovoljstva uporabnikov smo uporabili štiri vprašanja oziroma trditve, na 

katere je bilo moţno odgovoriti od »Se v celoti ne strinjam«, ki predstavlja število 1, do 

»Se v celoti strinjam«, ki predstavlja število 5. Vprašanja in odgovore smo podrobneje 

predstavili ţe v poglavju 5.4.1. Tabela 5.25 prikazuje ocenjevanje preizkusa o 

zadovoljstvu uporabnikov sistema med rezultati ankete 1 – A1 in ankete 2 – A2. 

 

 Razlike parov t df Sig. 

(2. stran) Arit. 

sred. 

Std. 

odklon 

Std. 

napaka 

aritm. 

sredine 

95-odstotna 

stopnja zaupanja 

razlik 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Par 1 
A2_ZD1 - 

A1_ZD1 
1,321 1,307 0,247 0,815 1,828 5,351 27 0 

Par 2 
A2_ZD2 - 

A1_ZD2 
1,429 1,069 0,202 1,014 1,843 7,071 27 0 

Par 3 
A2_ZD3 - 

A1_ZD3 
1,393 1,595 0,301 0,774 2,011 4,621 27 0 

Par 4 
A2_ZD4 - 

A1_ZD4 
0,929 1,12 0,212 0,494 1,363 4,388 27 0 

Tabela 5.26: Razlika odgovorov na vprašanja ZD med anketo 1 – A1 in anketo 2 – A2 
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Po rezultatih preizkusa, prikazanih v Tabela 5.26, sklepamo, da se iz odgovorov na vsa 

vprašanja ne prepozna povečanje zadovoljstva uporabnikov, saj izračunane vrednosti Sig. 

(2. stran) niso različne od nič. 

 

 

Slika 5.9: Graf – zadovoljstvo uporabnikov 

 

S Slika 5.9 grafično ponazarjamo razmerje odgovorov anketirancev med anketo 1 – A1 in 

anketo 2 – A2, pridobljenih pri vprašanjih za zadovoljstvo uporabnikov sistema. 

 

5.9 Strukturna oziroma faktorska analiza 

S strukturno ali faktorsko analizo smo hoteli analizirati medsebojne vplive spremenljivk 

našega raziskovalnega modela, ki smo ga predstavili ţe na samem začetku naloge v točki 

1.1. Rezultate ankete o posamezni spremenljivki smo predstavili v točki 5.8. 

 

Kot smo ţe predstavili v točki 5.5, smo anketo izvedli s pomočjo spletne aplikacije 
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LimeSurvey, iz katere smo izvozili podatke in jih pripravili za obdelavo v aplikaciji IBM 

SSPS. Ko smo imeli podatke pripravljene, smo s pomočjo orodja IBM AMOS modelirali 

naš raziskovalni model in ga povezali z rezultati, pridobljenimi z izvedbo obeh anket. 

 

 

Slika 5.10: Raziskovalni model, povezan s podatki v orodju IBM AMOS 

 

Po analizi medsebojnih povezav posameznih spremenljivk, prikazanih na Slika 5.10, smo 

prišli do zaključka, da so določeni teţnostni faktorji, ki predstavljajo medsebojne 

korelacije, previsoki in pri vrednosti korelacij EU  PZ, UP  PZ in ZD  EU  ni 

signifikantnih vplivov med posameznimi spremenljivkami. V tabeli 5.27 »Regression 

weights« je razvidno, da ima statistika P pri teh korelacijah vrednosti, višje od 0,05, kar 

predstavlja limit, da so vrednosti oziroma ocene signifikantne. Pri odvisnosti zadovoljstva 

uporabnikov od enostavnosti uporabe ZD  EU je verjetnost P 0,02, prepoznan je 
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signifikantni vpliv uporabnosti aplikacije na zadovoljstvo uporabnikov. Pri odvisnosti 

preproste uporabe od učinkovitosti EU  U je verjetnost P 0,038, prepoznan je 

signifikantni vpliv učinkovitosti aplikacije na enostavnost uporabe. Pri odvisnosti 

uporabnosti od učinkovitosti UP  U je verjetnost P 0,04, prepoznan je signifikantni vpliv 

učinkovitosti aplikacije na uporabnost aplikacije, kar je razvidno iz Tabela 5.27. 

 

Regression Weights Estimate S.E. C.R. P 

Enostavnost_uporabe <--- Pravilnost_zajema −,525 ,403 −1,302 ,193 

Uporabnost <--- Pravilnost_zajema −,506 ,390 −1,297 ,195 

Uporabnost <--- Učinkovitost 2,178 1,060 2,054 ,040 

Enostavnost_uporabe <--- Učinkovitost 2,319 1,120 2,071 ,038 

Zadovoljstvo <--- Enostavnost_uporabe ,003 ,257 ,012 ,990 

Zadovoljstvo <--- Uporabnost ,689 ,296 2,327 ,020 

Tabela 5.27: Medsebojni vpliv spremenljivk 

 

Zato smo se odločili, da poskusimo regresijsko uteţ ali »Regression Weights« nad 

parcialnimi modeli. Po mnogih poskušanjih smo naleteli na dva parcialna modela, ki sta se 

izkazala kot pozitivna za prepoznavanje medsebojne povezljivosti spremenljivk. 
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Slika 5.11: Parcialni model 1 

 

Pri analizi medsebojnih povezav posameznih spremenljivk v parcialnem modelu 1, 

prikazanem na Slika 5.11, smo prepoznali, da ima verjetnost P pri odvisnosti uporabnosti 

od enostavnosti uporabe pod 0,05 oziroma P = 0,001, zato je označen z »***« in pri 

odvisnosti zadovoljstva uporabnikov od uporabnosti je verjetnost P 0,013. Ob tem lahko 

zaključimo, da se pri korelacijah »Uporabnost < --- Enostavnost_uporabe« in Zadovoljstvo 

< --- Uporabnost« prepozna signifikantni vplivi, kar je razvidno iz Tabela 5.28. 

 

Regression Weights Estimate S.E. C.R. P 

Uporabnost <--- Enostavnost_uporabe ,591 ,179 3,301 *** 

Zadovoljstvo <--- Enostavnost_uporabe -,060 ,260 -,230 ,818 

Zadovoljstvo <--- Uporabnost ,701 ,283 2,474 ,013 

Tabela 5.28: Medsebojni vpliv spremenljivk parcialnega modela 1 
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Slika 5.12: Parcialni model 2 

 

Pri analizi medsebojnih povezav posameznih spremenljivk v parcialnem modelu 2, 

prikazanem na Slika 5.12, smo prepoznali, da ima verjetnost P pri odvisnosti enostavnosti 

uporabe od učinkovitosti pod 0,05 oziroma je 0,003, pri odvisnosti zadovoljstva 

uporabnikov od uporabnosti pa je verjetnost P 0,023. Ob tem lahko zaključimo, da se pri   

korelacijah »Enostavnost_uporabe < --- Učinkovitost« in Zadovoljstvo < --- Uporabnost« 

prepozna signifikantni vplivi, kar je razvidno tudi iz Tabela 5.29. 
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Regression Weights Estimate S.E. C.R. P 

Enostavnost_uporabe <--- Učinkovitost 1,112 ,372 2,990 ,003 

Uporabnost <--- Učinkovitost ,445 ,615 ,723 ,470 

Uporabnost <--- Enostavnost_uporabe ,368 ,404 ,913 ,361 

Zadovoljstvo <--- Enostavnost_uporabe −,005 ,260 −,019 ,985 

Zadovoljstvo <--- Uporabnost ,674 ,296 2,273 ,023 

Tabela 5.29: Medsebojni vpliv spremenljivk parcialnega modela 2 

 

5.10  Pregled rezultatov 

Z izvedbo t-testa smo potrdili oziroma prepoznali signifikantne razlike pri naslednjih 

primerjalnih parih vprašanjih: 

– pravilnost zajema pri vprašanju PZP1; 

– uporabnost sistema pri vprašanju UP3; 

– enostavnost uporabe pri vseh treh vprašanjih EU1, EU2, EU3; 

– učinkovitost pri vseh treh vprašanjih U1, U2, U3C. 
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 Razlike parov t df Sig. 

(2.stran.) Arit. 

sred. 

Std. 

odklon 

Std. 

napaka 

aritm. 

sredine 

95-odstotna stopnja 

zaupanja razlik 

Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

Par 1 
A2_PZP1 - 

A1_PZP1 

,929 1,464 ,277 ,361 1,496 3,357 27 0,002 

Par 3 
A2_UP3 - 

A1_UP3 
0,857 1,239 0,234 0,377 1,337 3,662 27 0,001 

Par 1 
A2_EU1 - 

A1_EU1 
0,5 1,139 0,215 0,059 0,941 2,324 27 0,028 

Par 2 
A2_EU2 - 

A1_EU2 
0,321 1,188 0,225 -0,139 0,782 1,432 27 0,164 

Par 3 
A2_EU3 - 

A1_EU3 
0,143 0,891 0,168 -0,203 0,488 0,849 27 0,404 

Par 1 
A2_U1 - 

A1_U1 
0,607 1,031 0,195 0,208 1,007 3,117 27 0,004 

Par 2 
A2_U2 - 

A1_U2 
0,536 1,232 0,233 0,058 1,013 2,301 27 0,029 

Par 3 
A2_U3C - 

A1_U3C 
0,25 1,404 0,265 -0,295 0,795 0,942 27 0,355 

Tabela 5.30: Pozitivni rezultati t-testa (signifikantne razlike) 

 

Pri vprašanjih o zadovoljstvu uporabnikov, za katera smo uporabili statistično metodo       

t-test, nismo prepoznali signifikantnih razlik. 

 

S faktorsko analizo smo ugotovili signifikanten vpliv uporabnosti aplikacije na zadovoljstvo 

uporabnikov, učinkovitost aplikacije na uporabnostjo aplikacije, učinkovitost aplikacije na 

enostavnost uporabe aplikacije pri celotnem modelu ter enostavnost uporabe aplikacije na 

uporabnost aplikacije, uporabnost aplikacije na zadovoljstvo uporabnikov pri parcialnem 

modelu 1, učinkovitost na enostavnost uporabe aplikacije, kot tudi uporabnost aplikacije 

na zadovoljstvo uporabnikov pri parcialnem modelu 2. 
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Regression Weights Estimate S.E. C.R. P 

Zadovoljstvo <--- Uporabnost ,689 ,296 2,327 ,020 

Uporabnost <--- Učinkovitost 2,178 1,060 2,054 ,040 

Enostavnost_uporabe <--- Učinkovitost 2,319 1,120 2,071 ,038 

Uporabnost <--- Enostavnost_uporabe ,591 ,179 3,301 *** 

Zadovoljstvo <--- Uporabnost ,701 ,283 2,474 ,013 

Enostavnost_uporabe <--- Učinkovitost 1,112 ,372 2,990 ,003 

Zadovoljstvo <--- Uporabnost ,674 ,296 2,273 ,023 

Tabela 5.31: Pozitivni rezultati faktorske analize (signifikantne razlike) 

 

5.11 Nevarnosti za zanesljivost, veljavnost in pravilnost 

Zanesljivost izmerjenih vrednosti se najbolj pokaţe v ponovitvah samega zajemanja 

podatkov in v primeru, da vrednosti bistveno ne odstopajo pri ponovitvah, lahko govorimo 

o zanesljivosti merilnega instrumenta oziroma lahko govorimo, da smo spremenljivke, s 

katerimi pridobimo merilne rezultate, tako izmerili, da rezultati predstavljajo dejanske 

vrednosti. Se pravi, da je vprašanje, ki smo ga zastavili v naši anketi in ne vrača enakih –  

konsistentnih odgovorov, nezanesljivo. Napaka pri merjenju je vedno prisotna, govorimo o 

naključnih napakah pri merjenju. Zanesljivost merjenja je ravno ugotavljanje, koliko 

naključnih napak je dopustnih, da lahko govorimo o še zanesljivem merilnem instrumentu. 

Če merimo na primer čas, ki ga posamezniki potrebujejo, da opravijo določeno delo, 

verjetno ne bi dobili vedno enakih rezultatov, bi pa tisti, ki so hitrejši, imeli vedno krajši čas 

od tistih, ki so počasnejši. 

 

Klasični model za testiranje zanesljivosti: 

 

X = T + E, 

 

kjer X predstavlja izmerjene vrednosti, T dejanske vrednosti in E slučajne napake. 

 

Konsistentnost oziroma zanesljivost rezultatov lahko doseţemo tudi s Cronbachovim 

testom. Njegova velika prednost je v tem, da testa ni treba ponavljati. Cronbachov 

koeficient alfa (α) je odvisen od števila izmerjenih spremenljivk in korelacije med njimi, s 

povečevanjem spremenljivk ne povečujemo zanesljivosti, ampak je zanesljivost odvisna 

od povprečnih koeficientov korelacije med spremenljivkami. Koeficient α lahko zavzame 
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vrednost med 0 in 1. V primeru vrednosti nad α ≥ 0,8 govorimo o zelo visoki zanesljivosti, 

za vrednosti med 0,6 do 0,8 pa velja srednja zanesljivost. Pri vrednosti pod 0,6 govorimo 

o nizki oziroma nezadostni zanesljivosti [36]. 

 

Vprašanja oziroma kazalniki so bili vzeti iz osnovnih teoretičnih modelov, ki so bili v 

obstoječi literaturi ţe velikokrat preverjeni, validirani. Uporabili smo preverjene in 

validirane kazalnike TAM, ki smo jih prilagodili v kontekst naše rešitve. 

 

V okviru raziskave smo izvedli dve anketi. S Tabela 5.32 in Tabela 5.33 predstavljamo 

rezultate zanesljivosti obeh anket. 

 

V prvi je bil koeficient α = 0,877, kar pomeni visoko zanesljivost. 

 

Cronbach's Alpha Število spremenljivk 

0,891 16 

Tabela 5.32: Rezultati zanesljivosti ankete A1 

 

V drugi je bil koeficient α = 0,76, kar pomeni srednjo, a še vedno sprejemljivo zanesljivost. 

Cronbach's Alpha Število spremenljivk 

0,760 16 

Tabela 5.33: Rezultati zanesljivosti ankete A2 

 

 Cronbach's 

Alpha A1 

Število 

spremenljivk 

A1 

Cronbach's 

Alpha A2 

Število 

spremenljivk 

A2 

PZP – pravilnost 

zajema podatkov 
0,838 3 0,624 3 

UP – uporabnost  0,781 3 0,627 3 

EU – enostavnost 

uporabe 
0,841 3 0,825 3 

U – učinkovitost  0,643 3 0,605 3 

ZD – zadovoljstvo 

uporabnikov 
0,860 4 0,408 4 

Tabela 5.34: Rezultati zanesljivosti posameznih latentnih spremenljivk 
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V Tabela 5.34 predstavljamo rezultate zanesljivosti posameznih latentnih spremenljivk 

obeh anket. Iz rezultatov je razvidno, da so posamezni kazalniki latentnih spremenljivk 

znotraj zadovoljivih kazalnikov zanesljivosti, razen pri merjenju zadovoljstva uporabnikov 

pri anketi 2, ki je koeficient α = 0,408, kar pomeni nizko oziroma nezadovoljivo 

zanesljivost. 

 

Zanesljiv merilni instrument pa ni dovolj, da smo lahko prepričani, da imamo pravilne 

rezultate, poleg zanesljivosti moramo zagotoviti tudi veljavnost merilnega instrumenta. 

Sama definicija veljavnega merilnega instrumenta je ta, da merilni instrument meri tisto, 

za kar je namenjen. Tako kot se zanesljivost ugotavlja nad konsistentnostjo meritev, se 

veljavnost odraţa ali so naše ugotovitve, ki smo jih pridobili z merilnimi rezultati, resnične 

ali smo z našim merilnim konceptom prišli do pravilnih ugotovitev. Tako kot zanesljivost 

tudi veljavnost merimo, vendar imamo pri veljavnosti opravka z dodatnim pogreškom 

oziroma napako in to je sistematična napaka. Klasični model za merjenje veljavnosti bi 

lahko zapisali: 

 

X = T + Er + Es, 

 

kjer X predstavlja izmerjene vrednosti, T dejanske vrednosti, Er slučajne napake in Es 

sistematične napake. 

 

Pri merjenju je veljavnost ključnega pomena, saj veljavnost izmerjenih podatkov vpliva 

neposredno na veljavnost raziskovalnega dela. Empirično izmerjeni podatki predstavljajo 

korelacijo med dejanskim stanjem in teoretičnim modelom, zastavljenim v raziskovalni 

nalogi. Poznamo več vrst veljavnosti, in sicer: 

– zdravorazumsko (face validity) 

Gre za razumsko presojo raziskovalca, ali se metoda merjenja ujema z definiranim 

teoretičnim modelom; 

– vsebinsko (content validity) 

Gre za pravilno definicijo celotnega merilnega instrumenta, ali smo pravilno 

postavili vprašanja glede na teoretični model, smo pravilno določili spremenljivke, 

smo preverili, kako so drugi definirali merilni instrument pri podobnih primerih; 

– veljavnost konstrukta (construct validity) 
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Vprašanje, ali naš teoretični model oziroma merilni instrument meri to, kar je 

zastavljeno v raziskavi, ali naš konstrukt – spremenljivke, ki smo jih določili, merijo 

to, kar ţelimo; 

– notranja in zunanja veljavnost (internal, external valididty) 

Pri notranji gre za preverjanje, ali na naš rezultat vplivajo samo spremenljivke, ki 

smo jih zastavili oziroma prepoznali. 

Pri zunanji gre za preverjanje, ali lahko naše rezultate posplošimo na širšo 

populacijo. 

 

Pri oceni zdravorazumske in vsebinske veljavnosti gre za lastno presojo in ju ni mogoče 

empirično dokazati. V našem raziskovalnem delu smo veliko poudarka namenili pravilni in 

temeljiti definiciji teoretičnega modela kot samega merilnega instrumenta. Vprašanja 

oziroma spremenljivke so skrbno načrtovane in izbrane glede na naš raziskovalni model, 

kot tudi na uporabo spremenljivk drugih raziskovalcev s podobnim raziskovalnim 

problemom. Uporabljene so bile potrjene spremenljivke s strani različnih merilnih 

instrumentov drugih raziskovalcev.  

 

Za ugotavljanje veljavnosti konstrukta lahko uporabimo faktorsko analizo, v našem 

celotnem modelu faktorske analize nismo dobili korelacij, ki smo jih pričakovali. Zato smo 

v orodju AMOS modelirali manjše parcialne modele, nad katerimi smo pridobili prileganje 

rezultatov veljavnim modelom. Ţal zaradi specifične populacije nismo imeli dovolj velikega 

vzorca (n = 28) za izvedbo faktorske analize, vendar se ţe pri tako nizkem vzorcu in 

visokem številu spremenljivk (16) rezultati korelacij (r > 0,2) med spremenljivkami 

pribliţujejo oziroma dosegajo pozitivne rezultate, prav tako se iz parcialnih faktorskih 

modelov prepozna padec vrednost hi-kvadranta (CHI SQUARE) in porast verjetnosti (P-

Value), kar lahko ocenimo, da se naš model prilega podatkom. Prav tako so podatki 

normalno porazdeljeni, kar je bilo predstavljeno v prejšnjih poglavjih.  
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6 SKLEP 

V raziskovalni nalogi smo si zadali cilj, da raziščemo, kako nove tehnologije, kot so XML 

in spletne storitve vplivajo na pravilnost zajema podatkov, učinkovitost ter uporabnost 

sistema za zajem konfiguracijskih podatkov in kako vplivajo na zadovoljstvo uporabnikov. 

V ta namen smo si zastavili tri hipoteze: 

– H1: Z uporabo tehnologij XML (XML, XML-shema, itd.) v sistemu za zajem 

konfiguracijskih podatkov povečamo stopnjo pravilnosti zajetih podatkov in 

povečamo stopnjo uporabnosti tovrstnega sistema. 

– H2: Z vpeljavo spletnih storitev povečamo učinkovitost in doseţemo preprosto 

uporabo sistema za zajem konfiguracijskih podatkov. 

– H3: Z uporabo tehnologij XML (XML, XML-shema itd.) in vpeljavo spletnih storitev 

v sistemu za zajem konfiguracijskih podatkov povečamo zadovoljstvo uporabnikov. 

 

Temeljito smo pripravili vprašalnik, ki smo ga uporabili kot merilni instrument za pridobitev 

rezultatov, s katerimi bomo lahko odgovorili na zastavljene hipoteze. 

 

Izvedli smo prvo anketo med vsemi uporabniki sistema za zajem konfiguracije. Pripravili 

smo testno okolje – posodobili smo sistem za zajem podatkov z novimi tehnologijami XML 

in spletne storitve ter dali sistem v poskusno uporabo. Ob poskusni uporabi smo izvedli 

drugo anketo s popolnoma enakimi vprašanji. 
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Slika 6.1: Grafični prikaz rezultatov 

 

Iz rezultatov, predstavljenih v točki 5.10 in grafično ponazorjenih na Slika 6.1, 

odgovarjamo na zastavljene hipoteze: 

– H1: Z uporabo tehnologij XML (XML, XML-shema, itd.) v sistemu za zajem 

konfiguracijskih podatkov povečamo stopnjo pravilnosti zajetih podatkov in 

povečamo stopnjo uporabnosti tovrstnega sistema. 

 

Obrazloţitev potrjevanja hipoteze 1  

Prepoznana je tako povečana stopnja pravilnosti zajetih podatkov kot tudi uporabnost 

sistema. To je razvidno iz izračunane vrednosti Sig. (2. stran), ki je različna od nič 

(Tabela 5.18 in Tabela 5.20). 

 

Iz odgovorov na vprašanje »PZP1 Sistem omogoča samo pravilen zajem podatkov« je 

prepoznana povečana stopnja pravilnosti zajetih podatkov sistema, to je razvidno iz 

izračunane vrednosti Sig. (2. stran) P = 0,002 in je različna od nič. 

 

Iz odgovorov na vprašanje »UP3 Sistem prepoznam kot uporaben pri svojem delu« je 
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prepoznana povečana uporabnost sistema, to je razvidno iz izračunane vrednosti Sig. 

(2. stran) P = 0,001 in je različna od nič. 

 

Tako lahko hipotezo H1 potrdimo. 

 

– H2: Z vpeljavo spletnih storitev povečamo učinkovitost in doseţemo preprosto 

uporabo sistema za zajem konfiguracijskih podatkov. 

 

Obrazloţitev potrjevanja hipoteze 2  

Prepoznana je učinkovitost in enostavnost uporabe pri vseh zastavljenih vprašanjih.  

Trditev iz treh zastavljenih vprašanj z vidika enostavnosti uporabe aplikacije, in sicer 

za: 

o EU1: Enostavno je bilo osvojiti znanje za delo s sistemom kaţe izračunana 

vrednost Sig. (2. stran) P = 0,028 in je različna od nič; 

o EU2: Menim, da bo delo s sistemom preprosto kaţe izračunana vrednost Sig. 

(2. stran) P = 0,164 in je različna od nič; 

o EU3: Enostavno je bilo postati spreten s sistemom kaţe izračunana vrednost 

Sig. (2. stran) P = 0,404 in je različna od nič; 

o U1: Enostavno prepoznam prednosti sistema kaţe izračunana vrednost Sig. 

(2. stran) P = 0,004 in je različna od nič; 

o U2: Redko se zmotim pri uporabi sistema kaţe izračunana vrednost Sig. (2. 

stran) P = 0,029 in je različna od nič; 

o U3: Pogosto pozabim, kako uporabljati sistem kaţe izračunana vrednost Sig. 

(2. stran) P = 0,335 in je različna od nič. 

 

Na osnovi teh ugotovitev lahko hipotezo H2 potrdimo. 

 

– H3 Z uporabo tehnologij XML (XML, XML-shema itd.) in vpeljavo spletnih storitev v 

sistemu za zajem konfiguracijskih podatkov povečamo zadovoljstvo uporabnikov. 

 

Obrazloţitev potrjevanja hipoteze 3 

 

Zadovoljstvo uporabnikov ni prepoznano s t-testom, sicer se v parcialnih modelih 

faktorske analize prepozna vpliv uporabnosti na povečanje zadovoljstva, vendar je 

glede števila udeleţencev in dejavnikov veljavnosti analize to prešibak pokazatelj, da 
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bi lahko potrdili hipotezo H3. 

Na osnovi teh ugotovitev hipotezo H3 zavrnemo. 

 

V zaključku lahko povzamemo, da smo z raziskovalno nalogo dokazali, da z novimi 

tehnologijami izboljšamo učinkovitost in poenostavimo uporabo sistema, prepoznavna je 

tudi njegova uporabnost. Rezultati naše raziskave so podobni rezultatom drugih 

raziskovalcev, in sicer: (Bssimis in Zervopoulos, 2012 – z uporabo novega modela se 

poveča kakovost in učinkovitost proizvodnje; Teo et al., 2003 – povečana stopnja 

interaktivnosti spletnih strani ima pozitiven učinek na učinkovitost in zadovoljstvo 

uporabnikov; Aggelidis in Chatzolglou, 2012 – vključevanje izboljšav (novih elementov 

modela) povečuje robustnost informacijskega sistema in zadovoljstvo uporabniških 

skupin) in lahko posplošimo rezultate glede učinkovitosti in enostavnosti uporabe našega 

specifičnega sistema za zajem konfiguracijskih podatkov tudi na podobne tovrstne 

sisteme in podobna poslovna okolja, nikakor pa rezultatov ne moremo posplošiti na druge 

sisteme [29], [30], [31]. Poudariti pa bi bilo vredno, da smo v nalogi raziskovali tudi vpliv 

novih tehnologij (XML in spletnih storitev) na pravilnost zajema podatkov, da se je 

prepoznala povečana stopnja pravilnosti zajetih podatkov in prav to menimo, da je 

znanstveni prispevek raziskave, saj podobnih raziskav nismo zasledili. 

 

Glede na to, da rezultate naše raziskave o izboljšanju učinkovitosti in povečanju 

enostavnosti uporabe sistema z novimi tehnologijami lahko posplošimo na podobne 

sisteme in okolja, vidimo smotrnost nadaljnjega raziskovanja tudi na drugih sistemih in 

poslovnih okoljih. 

 

Nadaljnje raziskave je potrebno izvesti tudi z vidika zadovoljstva uporabnikov in posledice 

zadovoljstva na drugih sistemih in poslovnih okoljih, z namenom, da bodo končni 

uporabniki z večjim zaupanjem uporabljali novo tehnologijo. To pa podjetju prinaša 

pozitiven učinek uporabnikov za uvajanje novih tehnologij. 
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